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The main purpose of this article was to explicitly describe and examine the
possibility of organizational leadership based on organizational wisdom.
The qualitative research approach was descriptive with a phenomenological
view. In this article, while examining the existing theoretical basis and
literature, the development of leadership in the micro-model as an emerging
phenomenon was answered in response to five key questions. In the first
part, what is the concept of reason and then its status in contemporary
sciences and models based on reason was briefly mentioned. Then, while
examining the different consequences of leadership development in the
micro model, "wisdom in the practice of leaders" was discussed, and
finally, the methodological components of leadership development in the
micro model were enumerated and explained. The results show that the key
components of leadership development in the micro model with the
transition from leadership training to leadership training, using an aesthetic
approach, leadership development in a specific situation, the need for
interdisciplinary and multidisciplinary thinking for leaders, the need for
self-determination And the transition from organizational behaviour to
organizational action can be formulated.
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نوع مقاله :علمي -پژوهشي

هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امكان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی بود.
رویكرد پژوهش کیفی ،با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود .در این مقاله ضمن بررسی مبنای
نظری و ادبیات موجود به تبیین توسعه رهبری در مدل خِرد به عنوان یک پدیده نوظهور در پاسخ به پنج
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سئوال کلیدی اقدام شد .در بخش نخست به چیستی مفهوم خِرد و سپس به وضعیت آن در علوم معاصر
و مدل های مبتنی بر خِرد به اختصار اشاره شد .در ادامه ضمن بررسی پیامدهای متفاوت توسعه رهبری
در مدل خِرد از «خِرد در عمل رهبران» بحث شد و در نهایت مولفه های روشی توسعه رهبری در مدل
خِرد احصاء و تبیین شد .نتایج نشان داده اند که مولفه های کلیدی توسعه رهبری در مدل خِرد با گذار از
آموزش رهبری به تربیت رهبر ،بهره گیری از رویكرد زیبایی شناسانه ،توسعه رهبری در موقعیت خاص،
ضرورت تفكر میان رشته ای و چند رشته ای برای رهبران ،ضرورت خویشتن بانی و گذار از رفتار
سازمانی به عمل سازمانی قابل صورت بندی است.

واژگان کلیدی :خِرد ،رهبری ،توسعه
رهبری ،مدل خِرد ،رهبری حكیمانه،
رهبری خِرد بنیان

خوانندگان این مجله ،اجازه توزیع ،ترکیب مجدد ،تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند.
© تمامی حقوق انتشار این مقاله ،متعلق به نویسنده میباشد.
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 -9مقدمه

مطالعات نشان دادند بیش از دو دهه است که «خِرد» در کنار

مدیریت و رهبری در دنیای کنونی بر مبنای دانش شكل

سایر عوامل مـؤثر بـر موفقیـت سازمانها همچون مدیریت

گرفته است .نقایص ماهیتی تصمیم های مبتنی بر دانش در
حوزه های رهبری و مدیریت ،به نوعی زمینه ساز ایجاد
معضالت جدید زیست محیطی و بحران های اجتماعی
بیشتری شده است .بحران های نوظهور با منشا تصمیم های
دانش بنیان ،موید ضرورت جستجوی مدل های تازه تری
است تا بتواند به چالش های متنوعی که سازمان های
امروزی را تهدید می کند پاسخ گو باشد .در این میانه برخی

دانش ،سرمایه انسانی ،سرمایه مالی ،سرمایه فنّاورانه و ...نقش
فعالی در عرصه مدیریت و رهبری داشته تا جایی که برخی
عصر جدید را عصر غلبه بر چالشهای در حال تغییر به کمک
«خِرد» دانسته اند (دیوید و هوای .)1520،خِرد پژوهان
استدالل نمودند که مفهوم «خِرد» به عنوان مفهومی اسطوره
ای و بدیع ،با ظرفیتی عظیم از گذشته تا آینده ،به مثابه
"گمشده سازمان ها" مورد غفلت قرار گرفته و مداقه روی

معتقدند که جهت تفوق بر پیچیدگی های پیش رو باید سریعا

این مفهوم کلیدی شاید رهبران کنونی و آینده را با الگویی

سراغ نوعی تحقیق و مدل های نوین رفت که اولویت های

جدید برای تغییر مدیریت و رهبری سازمان ها مواجه نماید.

عقالنی و حكیمانه را سرلوحه کار خود قرار دهند (ماکسول،

این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین نظریه توسعه رهبری

.)2111

در مدل خِرد به عنوان یک سازه چند الیـه و چنـد سـاحتی و

برخی تحلیل گران مدیریت و رهبری چالش های موجود را

رویكردی جـامع و تعـالی بخـش ،الگـوی تـازه ای از توسـعه

نه یک مساله فنی بلكه یک مساله «فرهنگی» دانسته و

رهبری را معرفی نماید .مفروض کلیدی نگارنـدگان آن اسـت

تفوق بر موانع فرهنگی را با ارزش تر از اطالعات و تكنولوژی

که خِرد به مثابه یه دستگاه اندیشه ای و یک گذرگاه معرفتی

اطالعات برشمرده اند (فولر .)1551 ،آنان معتقدند صرف

یا داالن شناختی برای عبور از رویكرد دانشی که تمام توانش

تدوین تجویزات فنی و مقرراتی بیرونی و بوروکراتیک کاری

را به «جزء نگری» در سازمان اختصاص داده ،ضـمن اتخـا

برای گذار از این چالش ها ابتر و بی حاصل بوده و رهبری در

رویكردی «کل نگر و نظام مند» شكاف میـان نظـر و عمـل

سازمان ها نیازمند ایجاد بستری فرهنگی است به نوعی که

رهبری را کاهش داده و رهبـران را بـه توسـعه ای حكیمانـه

ساکنین سازمان و به طور خاص رهبران آن ،حیات سازمانی

رهنمون خواهد شد .با توجه به موارد یاد شـده پرسـش هـای

خود را نه از گونه «حیات سلسله مراتبی و حاکمانه» بلكه از

اصلی این پژوهش به شرح یل است:

نوع «شبكه ای و حكیمانه» تجربه نمایند (الوانی.)2911 ،

 -2خِرد چیست؟

فیلسوفان علم ،چالش های موجود در حوزه رهبری و

 -1توسعه رهبری در مدل خِرد چه پیامدهای متفاوتی را به

مدیریت ،ناامنی ،اضطراب ،بد اخالقی و فراموشی بعد معنوی

دنبال خواهد داشت؟

انسان را نتیجه جدایی «دانش» از «خِرد» دانسته و استدالل
نمودند که علوم موجود باید به نحوی اساسی تغییر کند .آن

 -9خِرد در عمل رهبری چگونه خود را نمایان خواهد کرد؟

ها معتقدند که الگوهای جدید باید نیازهای معنوی افراد و

 -1توسعه رهبری در مدل خِرد از کدام مولفه های روشی

جوامع انسانی را برآورده نموده و منافع گسترده انسانی را بر

بهره خواهد برد؟

منافع کوتاه مدت جوامع علمی ترجیح داده و در نهایت به
طرق مختلف از کاربردهای خطرناك علم و فناوری جلوگیری
کند (گلشنی.)2910 ،

 /09فصلنامه مطالعات مدیریت ،اقتصاد و کارآفریني ،دوره اول ،شماره سوم ،پاییز 9911

 -8روش شناسي

منــافع دیگــران (بــین فــردی) و جنبــه¬هــای دیگــری از

در این پژوهش از روش پدیدار شناسی از نوع توصیفی

زمینه¬هایی که فرد در آن زندگی میکند (بین فرد و محیط)

استفاده شده است .هدف از پژوهش پدیدارشناسی توصیف

مانند شهر یا محله یا محیط یا حتی خدای فرد است .درنهایت

صریح و شناسایی پدیده هاست ،آن گونه که در موقعیتی

می-توان گفت ،خِرد عموماً بهعنوان سطح عالی یا نهایی فهم

خاص از سوی افراد درك شده است (وندرستوپ .)1551 ،در

و کارکرد انسان موردتوجه است (بالتس و استودینگر.)1555 ،

این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود به
تبییین توسعه رهبری در مدل خِرد به عنوان یک پدیده
نوظهور اقدام شد.

خِرد در عمل رهبری چگونه خود را نمای ان خواه د
کرد؟
2

 -9یافته های پژوهش
در این بخش دست یافت های پژوهش در نسبت بـا پرسـش
های اصلی مقاله گزارش شد.

فرونسیس یا خِرد عملی مفهومی ارسطویی است کـه برخـی
تحلیل گران رهبری و مدیریت در مطالعات خـود در گـزینش
بخردانه کردارهای مدیریتی بر آن تاکید ورزیده اند .اشمیت و
نورتون( )1522با استعاره سازی رهبری به مثابه «بـازی» بـه

خِرد چیست؟

نقش خِرد در عمل رهبری پرداختند .آن ها استدالل نمودنـد،

خِرد ،مفهومی بسیار گسـترده و چنـد بعـدی اسـت (گلـدویچ

این خِرد عملی است که رهبران را نسبت به احتماالت «بازی

2192،و کرامر2115،و موبرگ )1552،که بـه دشـواری قابـل

رهبری» هوشیار می کند .به زعم اشمیت و نورتون  ،رهبـران

مفهوم سازی و عملیاتی شدن است وماهیت پیچیده آن بـرای

حكیم اولین کسانی هستند کـه برنامـه را کنـار گذاشـته و در

مطالعه ،پرهزینه و زمان بر اسـت (اسـترنبرگ .)1551،برخـی

مواجهه با موقعیت های مختلف ،خودشان برنامه سـازی مـی

محققان خِرد را به عنوان سطح نهایی فهـم وکـارکرد انسـان

کنند .مسئله اساسی آن جاست که مبنا در رهبری مبتنـی بـر

معرفی نموده اند (بالتس و استادینگر1555،و سـیورت.)2119،

فرونسیس «دانستن» همه قواعد رهبری نیست بلكه رهبـران

جیگاکس و فیتزجرالد ( )1522معتقدند ،در واقع خِرد ،به تعادل

حكــیم بــه جــای «دانســتن همــه چیــز» در یــک «فرآینــد»

و آن چیزی که درست می دانیم اشاره دارد وترکیبی از تفكر و

مشارکت می کنند .در واقع آن ها از یادگیری حـین عمـل یـا

عمل برای حفظ منافع مشترك است .به نظـر وبسـتر ()1559
خِرد پدیده ای وابعاد است که معرفان ،سطوح مختلفی بـرای

«یادگیری ضمنی» سخن می گویند.

آن در نظرگرفته اند و حوزه پژوهش هنوز بـرای یـافتن ابعـاد
دیگر آن باز است .آن گونه که پوکانگ( )1522می گوید برای
هدایت و جهت دادن به امور انسانی ،چیزی مهـم تـر از خِـرد
وجــود نــدارد .خِــرد کیفی ـت انســانی نــادری اســت(بــالتس و
کانزمن )1559،که فزون تراز دانش ،تفكری است که ظرفیت
الزم ،تشویق و ویژگی های مورد نیاز برای اطمینان از آینـده
بلندمدت سازمان ها ارایه می دهـد .اسـترنبرگ ( )2119ایـن
موضوع را به این صورت بیان می کند که ،خِرد نهتنها بـرای
حداکثر سازی منافع فرد یا شخص دیگر استفاده مـی¬شـود،
بلكه بیشتر تعادلی از منافع شخصی مختلف (درون فردی) بـا

رهبران همیشه در حال بازی در یک نمایش هستند .نمایشـی
که سناریوی از پیش تعیین شده دیگر به کار آن ها نمی آید و
قرار است در این بازی اتفاقاتی غیـر قابـل پـیش بینـی روی
دهد .هایدگر برای این گونه بازی ویژگی هایی برشـمرده کـه
قابل تعمیم به رهبری است (اینوود .)1555 ،بازی رهبری یک
توالی مكانیكی از رویدادها نیست ،بلكـه یـک اتفـاق آزاد ،بـه
رغم قاعده کنترل شده است .بنابراین می توان بازی رهبـری
را هم آزاد و هم قاعده مند دانست .در این بازی خِـرد عملـی
تصمیمات مناسب را برای لحظه به ارمغـان مـی آورد .آن چـه
-Phronesis

1

بررسي امكان رهبری سازماني بر مبنای خِرد سازماني

که در بازی رهبری اهمیت دارد این نیست که انسان در واقـع
چه کار می کند ،بلكه یک وضعیت خـاص اسـت .یـک رهبـر
حكیم ،آرام و باهوش توان مدیریت تـر

و وحشـت را دارد.

فرونسیس در مواجهات شور انگیز و هیجانات موسمی ،حـس
مراسم دعا را بوجود می آورد که بـرای رسـیدن بـه حـالتی از
یگانگی عمل میکند.

اسدی امیری 08/

تعیینکننده اصلی نیست؛ بلكه شكل یكپارچـه «حرکـت» بـه
عنوان یک کل است کـه فعالیـت سـیال هـر دو را یكپارچـه
میکند".
توسعه رهبری در مدل خِرد چه پیامدهای متف اوتي
را به دنبال خواهد داشت؟
خِرد پژوهان بر این باورند که پیچیدگی ها و مسائل موجود در

نكته دیگر در بازی رهبری آن است که قـوانین در «جریـان

رهبری سازمان ها ،زمانی به گونه ای واقعی نمایـان خواهنـد

بازی رهبری» شكل می گیرند .جریـان بـازی ،رهبـران را بـا

شد که از لنز خِرد به آن نظر شود (کسلر و بـایلی .)1550 ،در

نوعی آزادی خاص به هـم پیونـد داده و سیسـتمی از قـوانین

گذشته مساله اساسی در مطالعات خِرد و سازمان آن بـود کـه

مجزا را شكل خواهد داد .مولفه دیگر «بودن با یكـدیگر» در

خِرد مفهومی سیال و غیر قابل محاسبه است و نمی تـوان آن

بازی است .این اتفاق درك این مساله را به وجود میآورد کـه

را به دانش مدیریت که بـر مبنـای محاسـبات علمـی شـكل

دیگران چگونه کار میکنند و چه کاری را انجـام مـیدهنـد و

گرفته ضرب نمود .ابری و کُهن ( )2110امـا بـه ایـن مسـئله

چه کسی می تواند و چه کسی نمی تواند با آن کنار بیاید؟ ایـن

پاسخ داده اند  .آن ها ضمن تبیین آن چه که تیلور در آغازین

«بودن» با یكدیگر زمینه ای است کـه خِـرد عملـی افـراد را

مراحل مدیریت علمی به انجام رسانید اسـتدالل نمودنـد کـه

توسعه خواهد داد .به عبارتی خِرد عملی را نمی توان در یـک

یافته های تیلور در آن زمان با اتكا به «خِرد عملـی» صـورت

داد ،خِرد تنها در میانه هیجانات و خطر موجـود

گرفته و اگر علمای مدیریت از خِرد در امـور بهـره نبـرده انـد

کال

در

در بازی فراگرفتنی است.

بدین علت است که تصور روشنی از خِـرد در جوامـع صـنعتی

رهبران باید بدانند که قاعده بازی رهبری یـک هنجـار ثابـت

ندارند .بعدها برخی دیگر از خِرد پژوهـان و مراکـز تحقیقـاتی

نیست که ما اتخا مـی کنـیم ،بـازی همیشـه بـرای خـودش

(پارادایم خِرد برلین) قابل محاسبه بودن خِـرد و کاربسـت آن

«فضا» ایجاد می کند که در آن می تواند شكل بگیرد و معنادار

به مدیریت امور را مورد تایید قراردادنـد (بـالتس و همكـاران،

شود .بازی رهبری غالبا بدیهی تلقـی شـده و در میانـه عمـل

.)2110

پنهان است .رهبران با تجربه و حكیم رهبری را همیشه یـک
«سازگاری» می دانند .این سازگاری نـه فقـط از جانـب زیـر

شوق تغییر و تحول مفاهیم مدیریتی با ابتنای به خِرد موجـب
شد تا آرام آرام مفهوم جدیدی با عنوان «خِرد مـدیریتی» بـه

دستان بلكه یک سازگاری متقابل و دوطرفـه اسـت .بـه ایـن

حوزه مدیریت و رهبری معرفی شود  .خِرد مـدیریتی ترکیبـی

سخن گادامر ( )2100درباره ارّه کردن درخت توسـط دو مـرد

منحصر به فرد برآمده از هم افزایى ویژگى هاى مختلف مورد
نیاز مدیران ،مانند :دانش ،هوش ،تجربه ،خالقیـت و  ...اسـت

"دو مرد با هم دیده می شوند و اجازه می دهنـد کـه بـه طـور
متقابل با یكدیگر هماهنگ باشند ،یک مرد درست در زمـانی
حرکت می کند که کار آن مرد دیگر به پایان برسد .بنـابراین،
به نظر می رسد که عامل اصـلی نـوعی توافـق بـین ایـن دو،
نگرش آگاهانه فرد و دیگری است … شراکت به تنهایی عامل

که موجب خلق توانمندی ویژه ای می شود تا مدیران حكـیم

توجه کنید:

بتواننــد در شــرایط مختلــف ،حتــى در شــرایط غیرمنتظــره و
حوادث ناگهانى ،قضـاوت عـالى انجـام داده و تصـمیم هـاى
صحیح و حكیمانه اى را در راستاى پاسخ گویى به مشـكالت
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سازمانى و سـایر امـور انسـانى اتخـا نماینـد (دانـایی فـرد و

باالترین ارزش هاست در صـورتی کـه در رهبـری حكیمانـه

همكاران.)2991 ،

"فرایند" ارزشی فراتر از فراورده دارد  .کنش ها و فرایندهای

این پویش نسبتاً جوان ،محققان را بر آن داشت تا به بازخوانی
مفاهیم مستقر در جغرافیای اسطوره ای خِرد همچون «تقـوی
و فرونسیس » بپردازند .آن ها خِرد را به مثابـه یـک میـانجی
میــان فضــایل انســانی و دانــش تئوریــک در حــوزه عمــل
(سالوم )1520،و از دیگر سو به عنـوان یـک اسـتراتژی مهـم
برای بهبود عملكرد و رقابت سازمانی معرفی کرده انـد .خِـرد
پژوهان خِرد را راهی برای مكاشفه حقیقت به جهـت بهتـرین
قضاوتها در خدمت به نفـع عمـومی ،صـلح و رفـاه بشـریت
دانسته (دیوید و هوای )1520،و معتقدند که ،خِرد در مواجهـه
با امر رهبری زمانی رشد میکند که افراد از ارزش آن آگـاه و
در برابر چالش های محیطی و در مسیر توسعه عمـودی آن را
به آغوش کشند (پزو و تامپسون.)1529 ،

رهبری مبتنی بر دانش "تقلیدی" بوده و در رهبری حكیمانـه
"ابداعی" .در رهبری مبتنی بر دانش  ،دانش اصالت داشته و
"تقدیس" می شود اما در رهبری حكیمانه ،دانش "نقد" شده
تا به راهكار عملی و نافع برسد .در رهبری مبتنی بـر دانـش
"قدرت گرایی" از جایگاه ویژه ای برخوردار است در حالی که
در رهبری حكیمانه "اقتدار" جای قدرت را می گیرد .رهبـری
مبتنی بر دانش "واقع گراست" و رهبری حكیمانـه "حقیقـت
گراست" .رهبران دانشی فـی الواقـع "تبعیـت کننـده انـد" و
رهبران حكیم "مداخله کننده" .در رهبری مبتنی بـر دانـش ،
مدیران و کارکنان بـه دنبـال "پاسـخ" بـه مسـایل پـیش رو
هستند اما در رهبـری حكیمانـه "مسـاله نگـری" از اهمیـت
بیشتری برخوردار است.

یافته های پژوهش نشان داده است که« رهبـری مبتنـی بـر

توسعه رهبری در مدل خِرد از ک دام مولف ه ه ای

دانش» و «رهبـری مبتنـی بـر خِـرد» در مواجهـات خـود بـا

روشي بهره خواهد برد؟

سازمان متفاوت عمل خواهند نمود .مواجهه رهبری مبتنی بـر

توسعه رهبری در مدل خِرد در حوزه روش نیازمنـد الزامـات و

دانــش بــا محــیط پیرامــونی ســازمان در بســیاری از مــوارد

بایسته هایی است که بدون توجه به آن محقق نخواهـد شـد.

"انفعالی" ولی در رهبری حكیمانه " فعال" است .سازمان ها

در ادامه به این الزامات پرداخته شد.

در رهبری مبتنی بر دانش با بهره گیـری از قـالبی مشـخص

از آموزش رهبری تا تربیت رهبر :آموزش افـراد دربـاره

برای نیل به اهدافی مشخص قدم برمـی دارنـد امـا رهبـری
مبتنی بر خِرد" ،قالب زدا" بوده و به دنبال کلیشه های رایـج
نمی رود  .بـه عبـارتی رهبـری مبتنـی بـر دانـش "همسـان
اندیش" بـوده و رهبـری حكیمانـه "نـا همسـان انـدیش" .
رهبری مبتنی بر دانش به دنبال "دانش اندوزی" در سـازمان
است ،اما رهبری حكیمانه به "دانش پردازی" در سازمان نظر
دارد .رهبری مبتنی بـر دانـش در مواجهـه بـا محـیط هـای
متفاوت به دنبال راهكاری بـرای "هنجارپـذیری" اسـت امـا
رهبری حكیمانه به دنبـال "هنجـارآفرینی" اسـت  .رهبـری
مبتنی بر دانـش در مسـیر "تجربـه آمـوزی" قـرار دارد ،امـا
رهبــری حكیمانــه مســیر "تجربــه ســازی" را مــی پیمایــد .
"فـراورده هــا" و نتـایج در رهبــری مبتنـی بــر دانــش دارای

رهبری متفاوت از «تربیت رهبران» است .درواقع انتقال دانش
رهبری از فردی به فرد دیگر منجر به تربیت رهبـران کارآمـد
نخواهد شد .بنا بر نظر اشمیت و برون( )1550تربیت رهبران،
دارای روشی پدیدارشناسانه است تا افراد بتوانند بـه گونـه ای
مسـتقیم معنـای رهبـری را درك نماینـد .ایـن دسـت یافــت
مستقیم ،مستلزم «تمرین رهبری» در موقعیت های واقعـی و
مواجهه با نتایج واقعی روی خواهد داد .بعبارتی رهبـران بایـد
رهبری را «زندگی» کنند تا شیوههای بودن ،تفكر ،و بازیگری
که منبع عملكرد رهبر هسـتند ،نمایـان شـوند .ایـن رویكـرد
پدیده شناسی به رهبری ،ویژگی های رهبران را مـورد مطالعـه
قرار نمی دهد بلكه ساختارهای اساسی «موجود بودن انسـان»
را برای امكان پذیر بودن رهبری در وهله اول ایجاد می کند و

اسدی امیری 08/

بررسي امكان رهبری سازماني بر مبنای خِرد سازماني

سپس «زبان خاصی» برای شخص رهبـر پدیـد مـی آورد تـا

شود .فراگیران در این شیوه در زمینه تخصصی خود از چـالش

بتواند خود ،تفكر ،و عمل خود را هدایت کنند .نمایـانی منـابع

های محلی یا محیط پیرامونی مطلع شده و به آن ها فرصـت

مذکور ،امكان ایجاد زمینه های جدیـد را فـراهم نمـوده و بـه

داده می شود تا درگیر حل مساله شده و داشته های هنـی و

رهبران فضا و درجات آزادی بیشتری می دهد تا به طور مـوثر

تجربی خود را به کار بندند .این شیوه زمینـه سـاز یـادگیری

توانایی های خود را ابراز کند .یـادگیری یـک رهبـر اولـین و

عمیق و دست یابی به نتایج سریع و بداهه خواهد شد .در این

مهم ترین چیز در مورد کسب دانـش یـا ویژگـی هـای خـاص

شیوه می توان فعالیت ها یا خدمات اجتماعی معنادار را مبنای

رهبری نیست ،بلكه تنها زمانی می تـوان بـه ماهیـت واقعـی
رهبری دست یافت که رهبری تبدیل بـه یـک تجربـه زنـده

تدریس و تفكر قرار داد تا تجربیـات هنـی یادگیرنـدگان بـه
سمت مسئولیت مدنی و تقویت جوامع محلی جهت یابد.

شود.

الگوی یاد شده در مشابهتی روشی با یادگیری خـدمت محـور

توسعه رهبری با رویكرد زیبایي شناس انه  :مفهـوم

قرار دارد که امروزه در ایالت متحده مورد توجه است .در ایران

زیبایی شناسی در حوزه مـدیریت و رهبـری بـه خصـوص در

نیز تعداد محدودی مدار

ماننددبیرستان مفیـد و دبیرسـتان

ساحت عمل مورد غفلت واقع شده است .در برخی مـوارد کـه

روزبه با معرفی و پیاده سـازی پـروژه هـای جهـادی قـدمهای

رهبران سازمان ها به مفهوم زیبایی شناسی پرداختـه انـد بـه

اولیهای در این حوزه بر داشتهاند.

نظر می رسد بیشتر جنبه ای تشـریفاتی یـا یـک کاراضـافی
قلمداد شده است .در این بخش تالش شد بـرای درك نقـش

بحث و نتیجه گیری

زیبایی شناسی در توسعه رهبری به آرای جان دیویی مراجعـه

هدف از انجام این پژوهش تبیین نظریـه توسـعه رهبـری در

شود .وی معتقد است دشمنان زیبایی شناسی نه امـور عملـی

مدل خِرد بود که به روشی پدیدارشناسانه به توصیف ابعـاد آن

اند و نه امور عقالنی ،بلكه عبارتند از :یكنواختی ،غفلت کردن

پرداخت .در ایـن مقالـه ضـمن بررسـی ابعـاد مفهـومی خِـرد

از نقاط ابهام ،تبعیت نمودن از قرار داد در عمل ،پرهیز شـدید،
تبعیت اجبـاری و وابسـتگی از یـک سـو و پراکنـدگی ،عـدم

به عنوان سطح عالی یـا نهـایی فهـم و کـارکرد انسـان  ،بـه
بررسی وضعیت خِرد در علوم معاصر اقدام و مشـخص گردیـد

انسجام و افراط کاری بیهوده از سوی دیگر ،انحرافاتی هستند

که خِرد در زوجیت با مفهوم رهبری میتواند مبنـای مناسـبی

که در نقطه مقابل یكپارچگی تجربه قرار دارند .بر مبنای نظر

برای پژوهش های آکادمیک در خصوص «نسبت میان خِرد و

دیویی حتی رهبری هم می تواند هنر باشد ،به شرطی کـه بـا

رهبری» و بسط مفهوم «توسعه رهبری حكیمانـه» باشـد .در

ویژگی های بازی هنرمندانه انجام شده باشد .وی همچنین به

ادامه ضمن بررسی مدل های موجود مبتنی بر خِرد در حـوزه

ارزش نقش بازآفرین هنر ا عان داشـت کـه زمینـه پدیـدآیی

های مختلف به این پرسش پرداخته شـد کـه خِـرد در عمـل

استعدادهای انسان را فراهم خواهد نمود (دیویی.)2120 ،

رهبری چگونه خود را نمایان خواهد نمود؟ نتایج نشـان دادنـد

توسعه رهبری در موقعیت خاص :مسائل و مشـكالت
سازمانی باید لنگرگاهی در واقعیت بیابند تا به نوعی بتوان آن
را در امر آموزش دخالت داد .مواجهه با مسائل پیچیده از دیگر
شیوه هایی است که نه به صورت انتزاعی و در کـال

در

بلكه در موقعیت شبیه سازی شده یا واقعی به آن پرداخته می

که کاربست فرونسیس یا خِرد عملی به عمل رهبری ،رهبران
را نسبت به احتماالت «بازی رهبری» هوشیار خواهد نمود .ره
آورد دیگر خِرد در عمل رهبری گذار از دانستن همه چیـز بـه
مشارکت در فرایندهای مشارکتی است تا تربیـت رهبـران بـر
مبنای یادگیری ضمنی محقق شود .در واقـع خِـرد رهبـری را
نمــی تــوان در یــک کــال

در

داد .خِــرد تنهــا در میانــه
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هیجانات و خطر موجود در بازی فراگرفتنی اسـت .در بخـش

نظیر تفكر ،اعتماد ،واقعیت و فهم با عامل اصلی توانایی ایجاد

دیگر مقاله به پیامدهای متفاوت توسعه رهبری در مدل خِـرد

قضاوت های خوب بـوده و خِـرد بـه توانـایی افـراد بـومی در

اشاره شد .دست یافت هـای ایـن بخـش انتقـال از رهبـری

استفاده از دانش انباشته شده و ظرفیت قضاوتهای درست در

انفعالی به رهبری فعال ،رهبری همسان انـدیش بـه رهبـری

موقعیت های واقعی مـرتبط بازنـدگی و رفتـار مـرتبط اسـت.

ناهمسان انـدیش ،رهبـری دانـش انـدوز بـه رهبـری دانـش

ضرورت دیگر توسعه رهبری در مدل خِرد آشنا نمودن رهبران

پرداز،رهبری هنجار پذیر به رهبری هنجارآفرین ،رهبر تجربـه

با تفكر چند رشته ای و میان رشته ای بود .نتایج نشان دادنـد

آموز به رهبری تجربه ساز ،رهبری تبعیت کننـده بـه رهبـری

که رهبران برای کم نمودن شكاف میـان نظـر و عمـل و بـه

مداخله گر را گزارش نموده اند .در ادامـه دسـت یافـت هـای

جهت درك صـحیح از ماهیـت پدیـده هـا و موقعیـت هـای

پژوهش ،مولفه هـای روشـی توسـعه رهبـری در مـدل خِـرد

پیچیده کاری از فهم میان رشته ای (خِرد نظری) و به جهـت

نمایان و تبیین شد .گذار از آموزش رهبری به تربیت رهبـری

حل مسائل مدیریتی پیچیده از روش های چند رشته ای(خِرد

اولین اصل مورد توجه در حوزه روش است .نتایج نشـان داده

عملی) بهره خواهند برد .خویشتن بـانی بـه عنـوان مفهـومی

اند که انتقال دانش رهبری از فردی به فرد دیگـر منجـر بـه

کلیدی در توسعه رهبران در مدل خِرد گزارش شد که مبنـای

تربیت رهبران حكیم نخواهد شـد .نگارنـدگان بـا اسـتناد بـه
نظریه هایدگر نتیجه گرفتند کـه در مـدل خِـرد ویژگـیهـای

آن چرخش از کنترل بیرونی به کنترل درونی است ،تا رهبران
به بسط سعه وجودی خود دست یابند .نتایج نشان داده اند که

رهبری مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه ساختارهای اساسی

یادگیری خویشتن بانی موجب نوعی ارزش گـذاری نامتقـارن

«موجود بودن انسان» را برای امكان پذیر بودن رهبری مورد

می شود که در قضاوت و خودانتخـاب گـری رهبـران حكـیم

توجه است .این توجه در ادامه به خلق زبـان خـاص رهبـری

مفید فایده است .دست یافت این بخش با پژوهش بیلوسالو و

منجر خواهد شد که زمینه ساز سازواری نظر و عمـل خواهـد

مک کنا ( )1522همسویی دارد که کنتـرل اخـالق ،کـردار و

شد .دست یافت دیگر پـژوهش بهـره گیـری از مولفـه هـای

احسا

را از ارکان اصلی خِرد و رهبری تحول برشمرده انـد.

زیبایی شناسانه در توسعه رهبری است .در مدل خِرد ،رهبری

دست یافت اساسی دیگر ایـن مقالـه در مرحلـه روشـی ایـن

به مثابه هنری کاربردی مورد توجه اسـت کـه در آن مفـاهیم

نظریه گذار از رفتار سازمانی بـه عمـل سـازمانی بـود .عمـل

زیبایی شناسانه نه به عنوان یک تشـریفات اضـافی بلكـه بـه

سازمانی حاصل جمع میان اراده(نیت) و رفتار انسانی است که

مثابه زمینه ساز پدیدآیی استعداد رهبران به کار گرفته خواهـد

ماهیتی کنش گرانه داشته و بر سه مبنای ضـروری معرفتـی،

شد .توسعه رهبری در موقعیت خاص دست یافت دیگـر ایـن

گرایشی و ارادی تكیه دارد.اسـتقالل ناشـی از عمـل فعاالنـه

مقاله در حوزه روش بود .مفهوم یاد شده در مشابهت با الگوی

رهبران سازمان بر مبانی یاد شده هم از لحاظ انگیزشی و هم

یادگیری خدمت محور رهبران را با نوعی یادگیری مبتنـی بـر

به لحاظ فرایندی اتفاقی شگرف را برای سازمان رقـم خواهـد

موقعیت واقعی عمل مواجه نموده و ضمن رهـایی رهبـران از

زد .در واقع مبانی مـذکور هـم معیـار شناسـایی اسـتعدادهای

شیوه های سنتی یادگیری انتزاعی تجربیات هنی آنان را بـه

رهبری حكیمانه است و هم بستر پدیـدآیی آن  .ایـن نتیجـه

سمت مسئولیت مدنی و تقویت جوامع محلی سوق خواهد داد.
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گیری با نتایج پژوهش کای ،مسكین و شیف ( )1522که به

این دست یافت در همسویی با پژوهش اسمال )1551(2بـوده
که استدالل می کند  ،خِرد پیامد برهمکنش پیچیـده عـواملی
2

- Kaye
- Meskin
4
- Scheef
3

- Small, M.W.
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نقش کلیدی خِرد در مدیریت استعداد در محیط های سازمانی
قائل بودند هماهنگی دارد.

مالحظات اخالقي :موارد مربوط به اخالق در پژوهش و
نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً
رعایت گردید.
تعارض منافع :تدوین این مقاله ،فاقد هرگونه تعارض
منافعی بوده است.
سهم نویسندگان :نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان
بصورت مشترك و برابر انجام گرفته است.
تشكر و قدرداني :از تمام کسانی که ما را در تهیه این
مقاله یاری رساندهاند ،سپاسگزاریم.
تأمین اعتبار پژوهش :این پژوهش بدون تأمین اعتبار
مالی سامان یافته است.
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