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چکیده
در ادبیات مربوط به حوزه مدیریت و سازمان یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است ،مدیریت حکمتمحور
است که با مباحث مختلفی از جمله رهبری تحولگرا بیارتباط نیست .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی پیشایندهای مدیریت
حکمتمحور و نقش آن در رهبری تحول گرا انجام شده است .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ ماهیت و روش،
توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی است .برای تست فرضیات ،از یک پرسشنامه  05سوالی طبق طیف استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش ،مجموعه مدیران و کارکنان هتلهای پنج ستاره در شهر تهران به تعداد  055نفر است؛ حجم نمونه 265
نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،به روش طبقهای نسبی ،انتخاب شدند .پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و
اعتبار سازه با استفاده از نرمافزار لیزرل 2و از روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها از نرم-
افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار
متغیر تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر مدیریت حکمتمحور و رهبری تحولگرا دارند .مدیریت
حکمتمحور نیز ،تأثیر معنادار و مثبتی بر رهبری تحولگرا دارد و نقش میانجیگری را بین عوامل ذکرشده و رهبری تحولگرا
ایفا میکند .مدیریت حکیمانه می تواند از طریق آموزش و تالش ،با ایفای نقش یک رهبر در سازمان ،بر کارکنان خود نفوذ کرده
و حکمت را از طریق مسیرهای تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش کسب و به آنها منتقل نمایند.

کلیدواژهها :مدیریت حکمتمحور ،رهبری تحولگرا ،تجربه ،معنویت ،احساسات ،دانش.

 .1نویسنده مسئول

Email:morteza_moradi@pnu.ac.ir
2. Lisrel
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مقدمه
همانطور که سازمانها در سراسر جهان ،درگیر تطابق با فناوریهای پیشرفته و چالشهای اقتصاد جهانی
هستند ،نظریه سازمان برای پیشروی به جلو ،به حکمت و راههای رسیدن به آن توجه کرده است؛ بنابراین،
عصری که در حال حاضر مدیران با آن مواجه هستند ،عصر حکمت است (جنکس .)2530 ،3در عصر
حکمت باید راههای تفاهم هر چه بیشتری را جستوجو نمود و به جای صرف پردازش دادهها با
فرآیندهای پردازش آشنا شد (سابهاروال .)2530 ،2در این عصر برخالف عصر کشاورزی ،صنعتی و دانش،
از نیروی فکری همراه با اعتماد استفاده میشود (رضاییان .)3115 ،حکمت ،فراتر از دانش ،اطالعات و
داده ،تفکری است که ظرفیت الزم را تشویق میکند و ویژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از آیندهی
بلندمدت سازمانها را ارائه میدهد (کسلر و بیلی .)2551 ،1حکمت ،تجربه ،معنویت ،احساسات ،دانش و
سایر تواناییهای شناختی ،هیجانی و انگیزشی را در کنار هم جمع نموده و موجب تصمیمات مناسب در
سطح فردی و اجتماعی میشود (استرنبرگ .)3995 ،4به عبارت دیگر ،حکمت ،توانایی ارتباط و به-
کارگیری تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش مناسب با توجه به موقعیت است (بیرلی و همکاران،0
 .)2555حکمت به بهترین وجه از طریق مدل اخالقی فضیلتهای معنوی ،احساسات ،تجربه و دانش درک
میشود؛ زیرا ،خود چنین فضیلتی است یا محصول چنین فضیلتهایی است (بیرلی و همکاران.)2555 ،
حکمت موجب تقویت توانایی تفکر استراتژیک مدیران شده و ظرفیت آنها را برای پیشبینی واکنش
دیگران ارتقا میدهد (جاسکویز و کلمنت .)3993 ،6عصر بیاعتمادی و تالطم شدید محیطی ،اتکای صرف
به دانش و تجربه مدیریتی ،راهی به مقصود نخواهد برد (هاموند و همکاران .)2531 ،1رهبران و مدیران
سازمانها ،تنها از طریق پرورش حکمت میتوانند به دانش و مهارتهای مرتبط توجه کنند و روش به-
کارگیری خالقانهی آنها را فراگیرند (مرتضی و همکاران .)2536 ،0بنابراین ،تکاپوی سازمانها برای به
خدمت گرفتن مدیرانی که بتوانند با تصمیمهای حکیمانه خود راهگشای این معضل بوده و مشکالت
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فراروی سازمان را مرتفع نموده و پتانسیل الزم برای مقابله با تغییرهای پیش رو را فراهم آورند ،از مهم-
ترین چالشهای فراروی سازمانها است (داناییفرد و همکاران .)3109 ،یکی از مباحثی که با حکمت
سازمانی مرتبط است ،سبک رهبری است (بارمان و چودهری .)2530 ،3سبک رهبری یک فرد عبارت
است از :الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت دیگران از خود نشان میدهد (استیونز .)2533 ،2از آنجا که
سبک رهبری تحولگرا در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان و افزایش
میزان رضایت آنان از شغل و حرفه خود میشود ،میتواند از طریق بستر حکمت محقق شود .حکمت
سازمانی به دانش تخصصی و قضاوت در مورد سؤاالت نامطمئن ،مشکل و مهم مرتبط با مفهوم و هدایت
زندگی در سازمان اشاره دارد؛ چیزی که در سبک رهبری تحولگرا مورد توجه است (زاچر و همکاران،1
 .)2534مدیری که سبک مدیریت حکمتمحور و مسیرهای دستیابی به آن را با حمایت مستقیم از
زیردستان ترکیب میکند ،امکان وقوع رهبری تحولگرا را بهبود بخشیده و افزایش میدهد (اسپوهرر و
همکاران .)2531 ،رهبران سازمانها باید فضایی در سازمانها فراهم کنند تا جستوجوی راههای متفاوت،
برای دستیابی به حکمت تشویق شده و رهبران تحولگرا بتوانند فضایی آموزشدهنده یا آموزشگیرنده را
در سازمان فراهم نمایند (بیرلی و همکاران.)2555 ،
از آنجا که حکمت به به ابعاد انسانی و اجتماعی مانند خالقیت ،احساسات ،معنویت و غیره اشاره دارد ،به
نظر میرسد در سازمانهای خدماتی از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد .هتلها یکی از مراکز خدماتی
هستند که شیوه مدیریت مدیران و برخورد کارکنان با مشتریان در جذب دوباره افراد ،نقش اساسی دارد؛
که البته به نوبه خود به داشتن کارکنان ماهر و باتجربه و دانشی و دارای احساسات قوی بستگی دارد .یکی
از مواردی که باعث می شود کارکنان از کار خود رضایت داشته و با اشتیاق آن را انجام دهند ،احساس
امنیت و آرامش به خاطر سبک رهبری و مدیریت در سازمان است .به نظر میرسد که برخورداری
سازمانها از مدیریت حکیمانه و همچنین راههای انتقال و تسهیل حکمت در سازمان و رهبری تحولگرا
بتواند کمک شایانی به حل مشکالت اساسی سازمانها در این زمینه کند .بنابراین در حال حاضر ،ضرورت
مطالعه در خصوص ماهیت حکمت به طور اعم و مدیریت حکیمانه به طور اخص در همه سازمانها ،از
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جمله سازمانهای خدماتی مانند هتلها بیش از پیش احساس میشود .بررسی عوامل موثر بر حکمت،
موضوع جدیدی است که تاکنون در ادبیات مدیریتی داخل ،کمتر به آن پرداخته شده است .بنابراین به نظر
میرسد که انجام پژوهش حاضر ،در خصوص بررسی پیشایندهای مدیریت حکمتمحور و نقش آن در
رهبری تحولگرا و نتایج حاصل از این پژوهش بتواند نقش اساسی را در موفقیت و جذب مشتریان در
مراکز خدماتی منجمله هتلها داشته باشد .با توجه به مطالبی که مطرح شد ،پژوهش حاضر قصد آن را
دارد که سازههای تأثیرگذاری همچون تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش را بر مدیریت حکمتمحور
بررسی کند و همچنین نقش آنها را بر سبک رهبری تحولگرا در بین مجموعه مدیران و کارکنان هتلهای
پنج ستاره در شهر تهران ،به طور کامل بررسی نماید.
ادبیات پژوهش
حکمت
حکمت سازهای چند بعدی است که در فرهنگهای مختلف ،تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است
(جنکس .)2530 ،در فرهنگ لغت انگلیسی ،کلمه وایز ،3خردمند ،فرزانه ،حکیم و با تدبیر ،عقل،
خردمندی ،درایت ،فرزانگی ،حکمت و تدبیر ترجمه شده است (رنجبریان و همکاران .)3195 ،اساسا در
متون جدید مدیریتی و فلسفی غرب ،حکمت به معنی توان استفاده از دانشهای مختلف در عمل است
(اسمال .)2554 ،در فرهنگ لغت فارسی ،حکمت به معنی علم ،حلم ،راستی ،درستی ،عدل ،کالم موافق
حق ،معرفت حقایق اشیا و انجام فعل پسندیده است (مرادی .)3194 ،با بررسی منابع تاریخی نیز مالحظه
میشود که افالطون در  199قبل از میالد ،مطالبی در خصوص حکمت عنوان نموده است و ارسطو نیز،
برای اولین بار ،دو نوع اولیه حکمت را تحت عناوین حکمت نظری و عملی بیان نموده است (دانایی فرد
و همکاران ،3109 ،مرادی .)3194 ،با بررسی مبانی ادیان الهی و به ویژه دین مبین اسالم ،مالحظه میشود
که در بسیاری از موارد به موضوعی تحت عنوان «حکمت» توجه فراوانی شده است .نرمافزار قرآنی
«المائده» نشان میدهد که در قرآن کریم  25مورد به واژه حکمت و  91مورد به واژه حکیم اشاره شده
است و در نهجالبالغه نیز  25مورد درباره حکمت سخن به میان آمده است (دانایی فرد و همکاران،
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 .)3109در روایتها نیز ،حکمت به معرفت ،بصیرت ،آگاهی در دین ،اطاعت خدا و شناخت امام تفسیر
شده است؛ زیرا این معارف ،سعادت بشر را تضمین میکند (رنجبریان و همکاران .)3195 ،در علم اخالق،
حکمت سومین اصل از اصول چهارگانه اخالق فاضله یعنی عفت ،شجاعت ،حکمت و عدالت است.
علمای اخالق قوای انسان را در سه قوه شهویه ،غضبیه و قوه فکریه حصر مینمایند .حد اعتدال قوای
شهویه و غضبیه را عفت و شجاعت و حد اعتدال قوه فکریه را حکمت میدانند که دو طرف افراط و
تفریط آن جربزه و کودنی است (مطهری .)3166 ،حکمت به دو صورت نظری و عملی است .حکمت
نظری عبارت است از :علم به احوال اشیا آن چنان که اشیا هستند یا خواهند بود؛ ولی حکمت عملی
عبارت است از :علم به اینکه احوال انسان (افعال اختیاری) چگونه و به چه منوال خوب است و باید
باشد و چگونه و به چه منوال بد است و نباید باشد (مطهری .)3166 ،حکمت نظری از هستها و استها
سخن میگوید و حکمت عملی از بایدها و نبایدها .مسائل حکمت نظری از نوع جملههای خبری و
مسائل حکمت عملی از نوع جملههای امری است .درواقع ،حکمت عملی عبارت است از :علم به تکالیف
و وظایف انسان (داناییفرد و همکاران .)3109 ،حکمت چونان گوهرى است که همواره ارجمند است و
میبایست بىتوجه به دارندهاش آن را کسب نمود (سابهاروال .)2530 ،حکمت ،سخنى است که لفظ آن
اندک و معنى آن بسیار است (جنکس .)2530 ،حکمت بیشتر از آن چیزی است که هست و گفته میشود
و به عبارت دیگر ،باالترین برکت و عبادت تلقی میشود.
تجربه و حکمت
تجربه و آموزش ،می توانند به افراد کمک کنند که از این طریق به حکمت دست یابند (جست و
همکاران .)2535 3،تجربه قادر است در درک چارچوب گستردهتری از مسائل ،کسب چگونگی دانش
جدید ،یکپارچه کردن دانش موجود و همچنین ارزش بخشیدن به انواع دانش ،کمک کند (بیرلی و
همکاران .)2555 ،به گفته مهاتما گاندی ،پیدا کردن یک راه درست از بین راهحلها ،نیاز به یک آزمایش
ثابت دارد (بیرلی و همکاران .)2555 ،دیوید کلب در نظریه یادگیری ( )3904مدلی ارائه داده است که
یادگیری ممکن است از طریق چرخهای از تجربه ،مشاهدات و انعکاس آن و همچنین پس از شکلگیری
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انتزاعی و قرار گرفتن در یک موقعیت جدید ایجاد شود (کلب .)3904 ،3مفاهیم و فرآیندهای ما در حال
توسعه با نظریه کلب هستند (بیرلی و همکاران .)2555 ،حکمت را میتوان با آزمایش و خطای روزمره و
تجربه به دست آورد (جست و همکاران .)2535 ،حکمت ،تعامل بین خود و محیطزیست است؛ که درک
دانش بیشتری از محیط را موجب و عمل عاقالنهتری را نیز ممکن میسازد .حکمت ،تشخیص و درک
بهتری از تنوع در محیط را ایجاد و توسعه میدهد (ماالن و کریگر .)3990 ،2تعامل با محیطزیست
(تجربه) ،منجر به تشخیص تنوع میشود که به نوبه خود منجر به یادگیری و در نهایت حکمت میشود
(بیرلی و همکاران .)2555 ،محققان حوزه مدیریت استراتِژیک ،بیان میکنند که تجربه همان درک نمودن و
قدرت استفاده از دانش ضمنی است (بیرلی و همکاران .)2555 ،بنابراین ،حکمت که همان توانایی استفاده
بهتر از دانش است ،برای اقدام و عمل ،نیاز به تجربه دارد (جست و همکاران.)2535 ،
معنویت و حکمت
معنویت و دین (مذهب) دو موضوع متفاوت ،اما مرتبط به هم هستند (بیرلی و همکاران .)2555 ،معنویت
یک حالت اخالقی و عاطفی در طبیعت است؛ که شامل درک و قدردانی و افزایش ارزش یک موقعیت در
جهان ،روح و نقش خدا میباشد (کورتنی .)2553،1ادیان سازمان یافته ،آداب و رسوم و روالهایی را ارائه
میدهند که این عوامل خود به عنوان وسیلهای هستند برای دستیابی و فراهم ساختن معنویت (اسمال،
 .)2554معنویت در سازمان میتواند دستورالعمل و برنامهای برای راهاندازی حکمت باشد
(کورتنی .)2553،معنویت میتواند باعث افزایش حکمت شود (مرتضی و همکاران .)2536 ،معنویت ،فرا
گرفتن حکمت را تسهیل میکند؛ حتی تا آنجا که کمک میکند اهداف مشخص و روشنتر شوند (بیرلی
و همکاران .)2555 ،حکمت تنها یک تجزیه و تحلیل منطقی نیست؛ بلکه ،حس قوی از کمال و
یکپارچگی ،حقیقت و انعکاس آن است (مرتضی و همکاران .)2536 ،حکمت ،درک تفاوت بین درست و
نادرست است .حکمت را میتوان به عنوان چیزی که در طول یک سفر معنوی به دست میآید نیز،
تعریف نمود (اسمال .)2554 ،رشد معنوی در سازمان میتواند منجر به همکاری بین مدیریت و کارکنان و

1. Kolb
2. Malan & Kriger
3. Courtney
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احساس وحدت شود؛ که این خود میتواند موجب افزایش حس تعهد اهداف سازمانی شود (بیرلی و
همکاران .)2555 ،به طور خالصه ،دلیلی به این باور که ایمان به انجام کار درست در بلندمدت پاداش
خواهد داشت و شجاعت الزم را برای سرعت بخشیدن به عمل فراهم مینماید ،به طور قاطعانه و با
اطمینان وجود دارد (مرتضی و همکاران .)2536 ،در واقع ،ایمان و معنویت جهت توسعه حکمت ،الزم
هستند (بیرلی و همکاران.)2555 ،
احساسات و حکمت
معنویت قادر است احساسات را رونق بخشد و آن را ترویج دهد (جست و همکاران .)2535 ،احساسات،
معموال همراه با غرور ،تعهد ،توانمندسازی و انرژی است .احساسات و انگیزه به شدت با هم مرتبط
هستند .واژه انگیزه از کلمه التین « »movereبه معنی «حرکتُ به» گرفته شده است (بالتز و کوبزمن،3
 .)2551انگیزه به طور مداوم و مستقیم ،اقدامات را به سمت هدف ،تحریک میکند (گلمن.)2536 ،2
انگیزه به این دلیل مهم است که به عنوان انرژی فرد ،برای به کار گرفتن حکمت است (کریشناکومار و
همکاران2536 ،1؛ گلمن .)2536 ،بدون احساسات ،حکمت تبدیل میشود به دانشی با ارزش بالقوه ولی
تحقق نیافته (بیرلی و همکاران .)2555 ،احساسات برای تعالی اکثر افراد سازمان ،همچنین برای اطمینان از
یادگیری مستمر و برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات در سازمان ،نیاز است (پیترز و آستین.)3900 ،4
دانش و حکمت
دانش ،اطالعاتی سازمانیافته و تلفیقی محسوب میشود که جامعیت داشته و آگاهی ،فهم و حکمت را
افزایش میدهد (سابهاروال .)2530 ،دانش را میتوان وسیعتر ،عمیقتر و غنیتر از داده و اطالعات دانست
(بیرلی و همکاران .)2555 ،دانش از ذهن پویای انسان نشأت میگیرد که صاحب علم و تخصصی خاص
هستند (هاموند و همکاران .)2531 ،دانش در برخورد با اطالعات و موقعیتهای جدید خود را پاالیش و
تصحیح میکند و در تعامل با محیط رشد نموده و بهبود مییابد (سابهاروال .)2530 ،دانش در مرتبهی
باالتری از علم و در مرتبهی پایینتری از حکمت ،قرار دارد (بیرلی و همکاران .)2555 ،دانش به دو نوع
1. Baltes & Kubzmann
2. Goleman
3. Krishnakumar et al
4. Peters & Austin

93

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان  9911

مشهود (آشکار) و نامشهود (ضمنی) طبقهبندی میشود (جنکس( .)2530 ،الف) دانش آشکار (صریح،
رسمی) :این نوع دانش مجموعهای از فرآیندها و روشهای کار ،آئیننامهها ،دستورالعملها ،شیوههای
مکتوب و پایگاهها ،اطالعات سازمانیافته ،طراحیهای انجام شده ،یادداشتهای تنظیم شده اشخاص
مختلف ،گزارشها ،کتابها و اسناد تهیه شده است ،که به خوبی قابل ثبت و هم قابل دسترسی است
(بیرلی و همکاران( .)2555 ،ب) دانش ضمنی (نامشهود) :این نوع دانش ،مجموعهای از دانش کسب شده
است ،که تجلی نیافته است ،جنبه نهفته دارد و دیگران از آنها چندان اطالعی ندارند و در چارچوب منابع
انسانی هم شناخته میشود (بیرلی و همکاران .)2555 ،دانش ضمنی معموال در قلمرو دانش شخصی،
شناختی و تجربی قرار میگیرد (پینهیرو و همکاران .)2532 ،3فنآوریهای اجتماعیسازی اینترنتی و در
رأس آن شبکههای اجتماعی ،راههای جدیدی را برای باز کردن قفل دانش ضمنی به وجود آورده است
(نوناکا و تاکوچی .)3990 ،2مدیران جهت به دست آوردن حکمت ،باید توجه به دانش را در دستور کار
خود قرار دهند (بارمان و چودهری .)2530 ،جهت سنجش ،کسب و توسعه حکمت در سازمانها ،اولین
شاخصی که باید به آن توجه شود ،دانش است (گلمن .)2536 ،دانش یک درونداد برای حکمت است
(مرتضی و همکاران .)2536 ،مجموعهای از دانش ،آن هم به صورت ضمنی ،حکمت را تشکیل و انتقال
میدهد (میتراف .)2536 ،1اساسا در متون جدید مدیریتی و فلسفی غرب ،حکمت به معنی توان استفاده از
دانشهای مختلف در عمل (دانش ضمنی) میباشد (هاموند و همکاران .)2531 ،بنابراین ،حکمت توانایی
استفاده بهتر از دانش است (جنکس.)2530 ،
مدیریت حکمتمحور و رهبری تحولگرا
در خصوص رابطه حکمت با مدیریت و قدمت توجه به آن ،تنها به سخنی از افالطون میتوان اکتفا نمود
که در کتاب پنجم از جمهوریت میگوید :تا زمانی که «فیلسوفان»« ،شهریار» نگردند و یا شهریاران به روح
و قدرت فلسفی ،مجهز نشوند ،یا «عظمت سیاسی» با «شکوه فلسفی» به هم درنیامیزد ،شهرها و دولتها
هرگز از پلیدیها ایمنی نخواهند یافت (داناییفرد و همکاران .)3109 ،با مطالعه و بررسی مبناهای تاریخی

1. Pinheiro et al
2. Nonaka & Takeuchi
3. Mitroff
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حکمت ،تئوریها و تعریفهای مختلفی که در خصوص حکمت وجود دارد مانند :تعریفهای استاودینگر
و همکاران ( ،)3991کرامر ( ،)2555استیونز ( )2555و رینولدز ( )2551و همچنین دستآوردهای
پژوهشهای انجام شده قبلی میتوان این شرح را ارائه نمود :تعریف نظری مدیریت حکمتمحور:
مدیریت حکیمانه یک ترکیب منحصر به فرد برآمده از همافزایی ویژگیهای مختلف مورد نیاز مدیران،
مانند :دانش ،هوش ،خالقیت و  ...است (استودینگر و همکاران3991 ،3؛ کرامر2555 ،2؛ استیونز2555 ،1؛
رینولدز .)2551 ،4در مجموع به گفته رینولدز ( ،)2551ارزش مطالعه حکمت مدیریتی را در سه حوزه
میتوان بیان نمود :انتظار میرود که حکمت یک ویژگی مطلوب برای مدیران باشد؛ عملکرد و بقای
سازمانی ممکن است وابسته به داشتن مدیرانی باشد که بتوانند تصمیمهای حکیمانه بگیرند و حکمت را به
نسل آینده مدیران انتقال دهند (رینولدز .)2551 ،در نهایت کارشناسان اشاره میکنند که منابع انسانی
ارزشمندترین دارایی سازمان هستند و خیلی از ویژگیهای مرتبط با حکمت به عنوان عالیترین ویژگی-
های مطلوب در کارکنان شناسایی شدهاند (سابهاروال .)2530 ،برخی دیدگاهها در مبانی نظری وجود دارد
که ماهیت حکمت را در حوزههای مدیریت یا رهبری تأیید میکند (بارمان و چودهری .)2530 ،به عنوان
نمونه ،کرامر ( )3995در سخنان خود در خصوص قضاوتهای حکیمانه به وضوح بیان نمود مدیران موفق
مدیرانی هستند که بتوانند ارتباط موثری با گروههای مختلف برقرار نمایند (کرامر .)3995 ،استرنبرگ
( )3995نیز ،یک فهرست از ویژگیهای حکمت مانند :دانستن این را که چه موقع باید اقدام نمود و
چگونه باید تصمیم گرفت ،به عنوان ویژگیهای مرتبط با مدیرانی که باید تصمیمهای شغلی اتخاذ نمایند،
ارائه نمود (استرنبرگ .)3995 ،همچنین رینولدز ( )2551یک ترکیب از  25عامل مرتبط با حکمت
مدیریتی را بررسی نمود (رینولدز.)2551 ،
برنز ( )3910رهبری تحولگرا را عامل انگیزه دادن به پیروان از طریق جذاب کردن آرمانهای باالتر و
ارزشهای اخالقی تعریف نمود (برنز .)3910 ،0از آنجایی که رهبران تحولگرا دید روشنی نسبت به آینده
دارند ،آنها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند.
1. Staudinger et al
2. Kramer
3. Stevens
4. Reynolds
5. Burns
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رهبر تحولگرا ،پیروان را تحریک میکند که فراسوی منافع خودشان ،به منافعی توجه کنند که به گروه نفع
رساند (باس و آولیو .)3991 ،3داکت و مک فارالن ( )2551برای رهبری تحولگرا چهار مؤلفه یا بعد،
نفوذ آرمانی( 2ویژگیهای آرمانی_ رفتارهای آرمانی) ،انگیزش الهامبخش ،1ترغیب ذهنی 4و مالحظات
فردی 0را مطرح نمودند (داکت و مک فارالن .)2551 ،6مدیران میتوانند به عنوان رهبران رؤیایی و
کاریزماتیک در نظر گرفته شوند که آنها به پیروان خود ،نور حکمت و انرژی از خود گذشتگی منتقل می-
سازند (بیرلی و همکاران .)2555 ،در قیاس سازمانی ،مدیران اجرایی حکیم یا استراتژیست ،به عنوان
معلمان بزرگ یا اصطالحاً رهبران تحولگرایی در نظر گرفته میشوند که حکمت و خرد را به همکاران
انتقال و انگیزه آنها را برای رسیدن به چشمانداز سازمان دوچندان مینمایند (بیرلی و همکاران.)2555 ،
رهبری تحولگرا زمانی شکل میگیرد که رهبر ،عالئق کارکنان را ارتقا و توسعه بخشد ،آگاهی و پذیرش
برای مأموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه
برمیانگیزاند (اسپکتور و همکاران .)2554 ،رهبری تحولگرا به دلیل گرایش به معنویت و همچنین
احساسات ،شدت اثر بیشتری در کارکنان دارد (برنز .)3910 ،قدرت تجزیه و تحلیل ،ارزیابی ،درک
واقعیات و حقایق ،استدالل منطقی و تفکر خالق و بهرهمندی از مهارتهای حل مساله در موقعیتها
همگی از الزمههای جدی رهبری تحولگرا هستند (اسپکتور و همکاران .)2554 ،درک حکمت ،به بهبود
رضایت از زندگی منجر میشود و به پرورش رهبران جوامع کمک میکند (برنارد و همکاران.)2559 ،1
مدیران و رهبران نقش کلیدی در انتقال و معرفی حکمت به کارکنان دارند (اسپکتور و همکاران.)2554 ،
مطالعات گذشته نمایانگر آن است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور
اثربخش و نتیجهبخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند (مرتضی و همکاران .)2536 ،در این زمینه
سبک رهبری تحولگرا از مؤلفههایی است که میتواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان
نقش مهمی ایفا کند (زاچر و همکاران .)2534 ،حکمت یک سازه چند بعدی مؤثر در امر مدیریت و
1. Bass & Avolio
2. Idealized Influence
3. Inspirational Motivation
4. Intellectual Stimulation
5. Individual Consideration
6. Duckett & Macfarlane
7. Bernard et al
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رهبری است .بنابراین رهبران تحولگرا در سازمان میتوانند ،از طریق آموزش و تالش اختصاصی ،نقش
یک معلم را در نشر و القای حکمت به پیروان خود ،بازی نمایند .با توجه به مطالب مطرح شده ،میتوان
گفت حکمت و مدیریت حکمتمحور نقش مهمی در رهبری تحولگرا در سازمان دارد.
پیشینه پژوهش
در رابطه با موضوع پژوهش مطالعات چندی انجام شده است .در ادامه مطالعات بررسی شده در جدول 3
به ترتیب سال انجام به طور مختصر معرفی میشود.
جدول شماره  .3خالصهای از پیشینه تحقیق
محقق یا محققین
سابهاروال ()2530
جنکس ()2530
هاموند و همکاران ()2531
اسپوهرر و همکاران ()2531
میتراف ()2536
مرتضی و همکاران ()2536
کریشناکومار و همکاران ()2536
گلمن ()2536
پوردجام و همکاران ()2530
چاترجی و همکاران ()2530
بارمان و چودهری ()2530
اکمکچی و همکاران ()2534
انتظاری و پاولین ()2534
سوالنسکی ()2534

نتایج
مدیریت دانش آکادمیک ،دانش و چرخه داده تا حکمت سازمانی را دربر میگیرد.
حکمت یکی از عوامل مهم در فرآیند مدیریت دانش است.
حکمت سازمانی ،کارکنان را به داشتن انگیزه و ارتباط با یکدیگر تشویق نموده و فرآیند مدیریت دانش را
تسهیل میکند.
حکمت رهبران ،عاملی مهم در هوشمند نمودن سازمان است.
حکمت همچون اهرمی است که کارکنان را در ارائه رفتارهای درست سازمانی ،تسهیم دانش و رسیدن به توسعه
پایدار یاری میکند.
رهبران اخالق مدار ،نیت خوب ،دانش و حکمت را درهم آمیخته و رفتارهای آنان موجب ترغیب کارکنان به
بروز رفتارهای مناسب میشود.
توانایی مدیران در کنترل هیجانات با استفاده از حکمت سازمانی در آنان امکانپذیر است.
هوش هیجانی می تواند بر حکمت مدیران و کارکنان در فرآیند انتقال دانش و اطالعات کمک کند.
رابطه بین حکمت سازمانی و مدیریت دانش را تأیید کردند.
سازمانهایی با فناوری پیشرفته از اخالق و حکمت باالتری برخوردارند که همین موضوع به توسعه نوآوری در
آنها کمک میکند.
وجود حکمت در سازمان ،کیفیت ،یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ،تیمهای خودمحور و اقدامات دیگر را
تضمین میکند.
حکمت موضوع مشترکی در مدیریت ،علم سازمان و اقتصاد به شمار میرود که هم در موضوعات اقتصاد و هم
مدیریتی اهمیت ویژهای دارد.
حکمت سازمانی به دو ویژگی مهم انسان و سازمان اشاره دارد.
حکمت سازمانی نقشی فعال و کلیدی در موفقیت سازمانها ایفا نموده است.

زاچر و همکاران ()2534

به تأثیر مثبت حکمت سازمانی بر رهبری تحولآفرین اشاره نمودهاند.

پینهیرو و همکاران ()2532

نیاز به حکمت سازمانی است تا دانش درست را به طور درست و در جای مناسب به اشتراک گذاشت.

استیونز ()2533
باگوزی و همکاران ()2535

حکمت در سبک رفتار و تفکر رهبران رسمی و غیر رسمی سازمان وجود دارد.
حکمت نشاندهنده استفاده از دانش ضمنی و ارزشهایی است که با ایجاد تعادل بین منافع درون فردی ،بین
فردی و فرا فردی جهت رسیدن به هدف عالی ،فرد را یاری میکنند.
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ادامه جدول 3
محقق یا محققین
جست و همکاران ()2535
رونی و مککنا ()2550
وایل ()2551
راولی ()2556
اسمال ()2554
بالتز و کوبزمن ()2551
رینولدز ()2551
کورتنی()2553
جیسون و همکاران ()2553
بیرلی و همکاران ()2555
استیونز ()2555
شدالک ()3990
استرنبرگ ()3990
کاکز ()3990
مرجانی ()3196
نویدی و همکاران ()3196
شوقی و همکاران ()3196
شوقی و نژادی پیلهرود ()3190
صمدی میارکالئی و صمدی میارکالئی
()3190
مرادی ()3194
مرادی و حفیظی ()3194

نتایج
حکمت نشاندهنده ویژگی فردی بینظیر و تجربهمحور هست که شامل توسعهشناختی و عاطفی است و به
زندگیای منتهی میشود که برای فرد ،دیگران و جامعه ،سودمند است.
حکمت سازمانی ،صالحیت برای توسعه روشهای سازمانی در استفاده از فضایل و اعمال افراد برای تصمیم-
گیری موثر و سالمت سازمانی است.
در عصر جهانی شدن ،اگر رهبران از عنصر مهم حکمت برخوردار نباشند ،نمیتوانند سازمان را به سر منزل
مقصود برسانند.
حکمت به وسیله عمل نمایش داده میشود و شامل کاربرد ظریف و فرهیخته دانش است و قضاوتی را دربردارد
که واقعیتهای چندگانه و مالحظات گسترده اجتماعی و اخالقی را با هم سازگار میکند.
حکمت به بهترین وجه از طریق مدل اخالقی فضیلتهای معنوی درک میشود .زیرا ،خود چنین فضیلتی میباشد
یا محصول چنین فضیلتهایی است.
حکمت فقط یک پدیده شناختی نیست؛ بلکه شامل ویژگیهای انگیزشی ،هیجانی و احساسی و شناختی میشود.
حکمت یک ویژگی مطلوب برای مدیران میباشد .همچنین عملکرد و بقای سازمان وابسته به وجود مدیرانی
است که بتوانند تصمیمهای حکیمانه بگیرند و حکمت را به نسلهای آینده مدیران منتقل سازند.
حکمت اعمال دانشمدار بر مبنای اصول اخالقی و معنوی را هدایت مینماید.
حکمت را در زمینه پنج موضوع شامل :هوش ،روحانیت ،مالیمت ،مراقبت از محیط و توازن سنجش کردند.
مدیران جهت کسب حکمت باید به مسیرهایی که به توسعه حکمت در فرد و سازمان منجر میشود ،توجه
نمایند.
حکمت نقش مهمی بر شکلگیری رفتار و تفکر رهبران رسمی و غیر رسمی ،فرهنگ و ساختار سازمان دارد.
حکمت ،سازه ای چند بعدی است که محل اتصال دانش تخصصی و سبک شناختی بردباری و ترقیخواهانه و
تواناییهای شناختی عملی و اجتماعی عمومی است.
الزمه حکمت ،تعامل بین فرد با یک موقعیت است؛ زیرا پردازش اطالعات به تنهایی حکمت نیست؛ بلکه
حکمت در ارتباط بین یک راهحل با شرایط آن پیدا میشود.
حکمت ظرفیت قضاوت و داوری درست است و باید برای ایجاد زندگی بهتر در موقعیتهای ویژه انجام شود.
مالک برنامهریزیها ،تصمیمگیریها و سیاستهای آینده بهتر است که خرد و حکمت قرار گیرد تا دانش و
اطالعات.
سبکهای رهبری شامل رهبری تحولگرا ،رهبری مبادله ای و رهبری انفعالی /اجتنابی بر خرد سازمانی تأثیر
معناداری دارند.
با تقویت مدیریت دانش و هوش هیجانی ،حکمت سازمانی ارتقا خواهد یافت.
مدیریت دانش مفهومی کلیدی در ادبیات حکمت سازمانی است.
نظریه رهبری حکیمانه اسالمی با تأکید بر حکمت رهبر ،عالوه بر پرداختن به رفتار و ویژگیهای شخصیتی
رهبر ،زمینه مطالعات ماهیت و وجود رهبری را نیز ،ممکن ساخته است.
چهار متغیر سبک رهبری و مدیریت ،اصول اخالقی ،یادگیری و مدیریت دانش و قضاوت و تصمیمگیری ،تأثیر
مثبت و معناداری بر سازمان حکمتمحور دارند.
در صورتی که افراد بر هیجانات خود کنترل داشته باشند و بتوانند شرایط مبهم را تحمل کنند ،میتوانند
تصمیمات حکیمانهای اخذ نمایند که منافع همه گروهها را در نظر داشته باشد.
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ادامه جدول 3
محقق یا محققین
فرهادی ()3191
موسوی و همکاران ()3192

نتایج
حکمت سازمانی توانایی آیندهنگری و انجام عمل درست را دارد.
ابعاد فلسفی حکمت در سه سطح بین فردی  ،سازمانی و راهبردی اثر معناداری بر حکمت مدیریتی و سازمانی
دارند ،اما ابعاد فلسفی حکمت در سطح فردی تأثیر معناداری بر حکمت مدیریتی و سازمانی ندارد.
حکمت با اصول اخالقی ،آگاهی ،مالحظات اجتماعی و عمل رابطه دارد و اصول اخالقی بیشترین رابطه را با

رنجبریان و همکاران ()3195

حکمت دارد و مهمترین مؤلفه آن است .مهمترین شاخصه حکمت ،دانش میباشد و شکیبایی ،مهمترین
شاخص اخالقی از دیدگاه نهج البالغه به شمار میآید.

داناییفرد و همکاران ()3109
مرادی و همکاران ()3109
جلیلیان و همکاران ()3109
باقریان و همکاران ()3105

حکمت مدیریتی را میتوان یک مفهوم چند بعدی دانست که با تکیه بر عناصر تشکیلدهنده ،پاسخگوی مسائل
سازمانی و امور انسانی است.
رهبران تحول گرا از طریق تقویت انگیزش درونی ،تحریک عقالنی ،توانمندسازی ،حمایت از نوآوری و آزادی،
ایجاد چشمانداز ،تشویق و به چالش کشیدن ،خالقیت کارکنان و سازمان خود را افزایش میدهند.
رهبران تحولگرا از طریق تقویت انگیزههای فردی ،خالقیت کارکنان خود را افزایش میدهند.
هر اندازه درک از اصول و التزام به آن عمیقتر و شناخت از مقتضیات موضوع به واقعیت امر نزدیکتر باشد،
تصمیمات حکیمانهتر خواهد بود.

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،پژوهشهای گذشته از جنبههای مختلف به بحث حکمت
و حکمت سازمانی پرداختهاند که اکثراً هم در خارج از کشور بودهاند؛ لذا کمتر به نقش پیشایندهای
مدیریت حکمتمحور بر اساس مبانی مستخرج از ادبیات موضوع و آزمودن آن در یک جامعه آماری
پرداخته شده است که این امر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را نشان میدهد.
مدل (الگوی) مفهومی و فرضیههای پژوهش
در پژوهش حاضر با استناد به مبانی نظری و پژوهشی ذکر شده ،مدل مفهومی زیر ،جهت بررسی ارتباط
بین متغیرهای پژوهش در قالب شکل  3ارائه شده است.
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H9+
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مدیریت حکمتمحور
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معنویت
احساسات

H4

+

H7
+
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+

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش؛

دانش

منبع :محقق ساخته

فرضیه اول :تجربه بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :معنویت بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :احساسات بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :دانش بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :تجربه بر رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه ششم :معنویت بر رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هفتم :احساسات بر رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هشتم :دانش بر رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه نهم :مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دهم :مدیریت حکمتمحور نقش میانجیگری در رابطه بین تجربه و رهبری تحولگرا ایفا میکند.
فرضیه یازدهم :مدیریت حکمتمحور نقش میانجیگری در رابطه بین معنویت و رهبری تحولگرا ایفا
میکند.
فرضیه دوازدهم :مدیریت حکمتمحور نقش میانجیگری در رابطه بین احساسات و رهبری تحولگرا ایفا
میکند.
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فرضیه سیزدهم :مدیریت حکمتمحور نقش میانجیگری در رابطه بین دانش و رهبری تحولگرا ایفا می-
کند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی
است.
ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر ،اطالعات مورد نیاز از طریق روش کتابخانهای ،پایگاههای اینترنتی و میدانی جمعآوری
شده است .همچنین در روش میدانی از پرسشنامهای که بر اساس طیف  0سطحی لیکرت از گزینه بسیار
زیاد تا بسیار کم و با مقیاس ترتیبی تنظیم شده ،استفاده شده است .در جدول  2ساختار پرسشنامه آمده
است .پرسشهای متغیر تجربه از پرسشنامه یادگیری موثر از تجربه و پرسشهای متغیر معنویت از پرسش
نامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران ،)2551( 3پرسشهای متغیر احساسات از پرسشنامه هوش
هیجانی بار -اون ،)2555( 2پرسشهای متغیر دانش از پرسشنامه مدیریت دانش الوسون،)2551( 1
پرسشهای متغیر مدیریت حکمتمحور از پرسشنامه سازمان حکمتمحور مرادی ( )3194و در نهایت
پرسشهای متغیر رهبری تحولگرا از پرسشنامه رهبری تحولگرا باس و آولیو ( ،)3991اقتباس شده
است.
جدول  .2معرفی ساختار پرسشنامه
عنوان متغیر یا بعد

نقش

معرفی پرسشنامه اقتباس شده

تعداد

شماره

معنویت
احساسات

مستقل
متغیر
مستقل
مستقل

یادگیری موثر از تجربه

گویه
ها
6گویه
 1گویه
 6گویه

 3تا
گویه 6ها
 1تا 31
 34تا 39

تجربه

معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران ()2551
هوش هیجانی بار -اون ()2555

دانش

مستقل

مدیریت دانش الوسون ()2551

 6گویه

 25تا 20

مدیریت حکمتمحور

میانجی

سازمان حکمتمحور مرادی ()3194

 32گویه

 26تا 11

رهبری تحولگرا

وابسته

رهبری تحولآفرین باس و آولیو ()3991

 31گویه

 10تا 05

منبع :یافتههای پژوهش

1. Miliman
2. Bar-On
3. Lawson
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پایایی و روایی
جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که نتایج مشاهده شده در جدول 1
نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است .همچنین مبنای تعیین روایی ،روایی
محتوا (از نوع صوری) و روایی سازه بود؛ سپس روایی سازه ،از طریق تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد.
جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ پیش آزمون برای هر یک از متغیرها
ردیف

پرسشنامه

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

9
7
9
3
8
3
2

تجربه
معنویت
احساسات
دانش
مدیریت حکمتمحور
رهبری تحولگرا
مجموع سواالت

6
1
6
6
32
31
05

5/119
5/161
5/612
5/040
5/000
5/110
5/013

منبع :یافتههای پژوهش

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش ،شامل مجموعه مدیران و کارکنان هتلهای پنج ستاره در شهر تهران ،شامل  055نفر
است .که بر اساس جدول کرجسی و مورگان )3915( 3و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
نسبی ،حجم نمونه  265نفر ( 395نفر مرد و  15نفر زن) تعیین شد (کرجسی و مورگان .)3915 ،تعداد
 155پرسشنامه توزیع گردید و درنهایت  206پرسشنامه برگشت داده شد ( 90/11درصد آنها) که تعداد
پرسشنامههای قابل تحلیل و حجم نمونه واقعی پژوهش حاضر  205نفر ( 255نفر مرد و  05نفر زن)
است .ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان به طور خالصه در جدول  4آمده است.
جدول  .4ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
سن

جنسیت

تحصیالت

سابقه خدمت

مرد

255

 72-92سال
 99-32سال

40
353

 9 -8سال
 3 -92سال

31
15

دیپلم و پایینتر
فوق دیپلم

20
12

زن

05

 39-82سال

330

 99 -72سال

300

لیسانس

325

بیشتر از  82سال

39

 79سال و باالتر

10

فوق لیسانس و باالتر

351

جمع

205

جمع

205

جمع

205

جمع

205

منبع :یافتههای پژوهش
1. Krejcie & Morgan
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یافتههای پژوهش
تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی روایی سازه
برای بررسی روایی سازه یا میزان تبیینپذیری هر متغیر به وسیلهی پرسشها از مدل تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شده است که با توجه به معناداری به دست آمده (باالی  ،)3/96میتوان نتیجه گرفت که همهی
بارهای عاملی (ضرایب استاندارد) سطح معنادار الزم را دارند و تمامی سوالهای پرسشنامه ،متغیرهای
پژوهش را به خوبی تبیین میکنند (جدول .)0
جدول  .0نتایج تحلیل عاملی تأییدی
متغیر

گویهها (سواالت) مربوطه
تجربیات گذشته ،مبنای عمل در آینده

ضریب استاندارد
(بار عاملی)

واریانس

ضریب معناداری
)(t-value

تجربه ))E
معنویت ))S

5/04

5/13

9/21

اهمیت دادن به تجربههای گذشته

5/69

5/46

32/11

تسهیم اطالعات ناشی از تجربه ،با همکاران دیگر

5/00

5/10

35/35

تجربههای دیگران ،منبعی از دانش برای دیگران

5/60

5/42

33/05

استفاده از تجربه افراد در تصمیمگیریها

5/60

5/42

33/01

استفاده مدیران و کارکنان از تجربیات گذشته
اعتقاد بر یکپارچگی بین تمام وقایع اطراف

5/60
5/60

5/40
5/40

32/32
32/16

اعتقاد به زودتر نتیجه دادن کارهایی که با یک هدف مقدس انجام میشود

5/11

5/04

34/19

دیدن دست خدا ،در تمام وقایع زندگی روزمره

5/16

5/01

34/10

استفاده از باورهای دینی برای رویارویی و حل مشکالت زندگی

5/01

5/65

36/45

5/40

5/23

1/06

اعتقاد بر آن که در طول زندگی روزمره ،ندایی درونی آینده بهتر و روشنتری را
نوید میدهد.
اعتقاد بر آن که موجودات هدفی معنوی و یکپارچه در زندگی (حرکت به سوی

5/05

5/21

0/40

5/04

5/13

9/11

غیرشود.
آگاه بودن از پیامهای می
شفاهی که افراد میفرستند

5/60

5/42

33/40

تعریف و تمجید ،هنگامی که دیگران کارها را خوب انجام میدهند

5/60

5/40

32/39

کنترل بر هیجانات

5/64

5/43

33/22

آسان بودن حل مسائل در یک حالت مثبت و خوب

5/60

5/42

33/10

تمایل داشتن به تقسیم هیجانات خود با دیگران

5/66

5/41

33/09

هیجانات یکی از مواردی است که زندگی را با ارزش میکند

5/11

5/05

31/19

تسهیم اطالعات در میان همکاران

5/00

5/12

9/14

دنبال کردن یادگیری در سازمان با همکاری یکدیگر

5/61

5/44

32/35

با اهمیت شمردن به ایجاد و حفظ دانش سازمانی

5/61

5/45

33/25

پروردگار) دارند.
اعتقاد به موفقتر شدن روابط اجتماعی ،هنگامی که رنگ معنوی به زندگی اضافه

احساسات ))P
دانش ))K
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ادامه جدول 0
متغیر

گویهها (سواالت) مربوطه

(بار عاملی)

)(t-value

دانش ))K
مدیریت حکمتمحور ))WBM

وجود داشتن شبکههای اطالعاتی به منظور انتشار یادگیریهای جدید در سازمان

5/64

5/43

33/15

راهنمایی گرفتن از افراد دانشی ،هنگام انتخاب یک اقدام در سازمان

5/61

5/44

32/30

تمایل به تسهیم اطالعات با همکاران

5/60

5/40

32/10

اتخاذ قضاوتهای منصفانه و معقول به هنگام مشورت با دیگران

5/10

5/32

0/00

پاسخ دادن به نیازهای شخصی همکاران ،همراه با حساسیت و عدالت

5/01

5/14

35/53

بهره گرفتن از نظرات افراد متخصص ،هنگام تصمیمگیری در سازمان

5/60

5/40

32/06

قضاوتهای مستقل و بدون سوگیری مدیران

5/61

5/45

33/22

احترام گذاشتن به ارزشهای انسانی در سازمان

5/06

5/11

9/13

قابل احترام بودن همه سطوح سازمانی و نقش آنها

5/69

5/46

32/11

در اولویت بودن فضیلتهای اخالقی در سازمان

5/16

5/01

34/63

اهمیت دادن به اتحاد کارکنان در سازمان

5/16

5/01

34/66

توجه به دانش ،مهارت و توانایی افراد در استخدام

5/10

5/02

34/21

اهمیت دادن به نوآوری در درون سازمان

5/19

5/06

30/42

اهمیت دادن به تحقیق و علم در کنار تجربه

5/01

5/15

9/25

استفاده کردن از تجربه ،بینش و شهود در تصمیمگیریها ،عالوه بر دانش

5/09

5/16

35/00

بررسی و اطمینان مدیر ،از مناسب بودن پیشنهادات اساسی و بنیادی

5/60

5/42

33/96

صحبت کردن و اعتقاد مدیر ،در خصوص باورها ،اعتقادات و ارزشهای اساسی

5/00

5/10

35/31

خوشبین بودن مدیر و داشتن دیدگاهی خوشبینانه نسبت به آینده

5/01

5/15

9/33

5/60

5/40

32/45

احساس افتخار و هویت کارکنان ،به دلیل ارتباط و تعامل با مدیر
رهبری تحولگرا ))Tl

ضریب استاندارد

واریانس

ضریب معناداری

صحبتهای مدیر ،در مورد اینکه چه کسی یا چه سازمانی شایسته رسیدن به

5/63

5/10

35/91

شور و شوق مدیر ،در خصوص کارهای الزم االجرا

5/15

5/41

31/51

تأکید مدیر ،در خصوص داشتن احساس نسبت به هدف

5/11

5/04

34/95

توجهات مدیر ،جهت رسیدگی به انتقادات و شکایات

5/12

5/49

31/01

خوش فکر بودن مدیر و اهمیت او بر آیندهنگری و آیندهپژوهی

5/65

5/11

35/65

اعتقاد مدیر ،برای درس گرفتن از شکستها جهت رسیدن به سطح قابل قبولی

5/64

5/43

33/62

استانداردها
مشکالت از زوایا و اضالع مختلف
طرح سواالت متعدد مدیر ،جهتازتوجه به

5/61

5/44

32/30

کمک مدیر به کارکنان ،جهت توانمند ساختن آنها

5/06

5/11

9/02

5/06

5/11

9/11

اهداف است

خوشبین بودن مدیر و امیدوار کردن کارکنان ،نسبت به حاصل شدن اهداف
وضع شده
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شاخصهای هر یک از مدلها نشان از برازش مناسب آنها داشت .همچنین شاخصهای بهه دسهت آمهده
برازش برای مدل تحلیل مسیر نیز نشان از برازش مناسب مدل پژوهش دارد .این شاخصها در جهدول 6
آمده است.
جدول  .6شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل مسیر
شاخص برازش

معیار مقبولیت

آمارهی مربوط به مدل

سطح معناداری ()P-value

مقادیر کم
-

5/555
1212/55

درجه آزادی ()df
کای دو یا خی دو بر درجه آزادی ()χ2/df

χ2/df ≤1/55

3365
2/02

شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ()RMSEA

RMSEA>5/50

5/509

شاخص میانگین مجذور پسماندهها ()RMR

RMR>5/50

5/56

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

IFI <5/95

5/91

کای دو یا خی دو ()χ 2

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

CFI <5/95

5/90

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

NFI <5/95

5/90

شاخص نرم نشده برازندگی ()NNFI

NNFI <5/95

5/96

شاخص نیکویی برازش ()GFI

GFI <5/95

5/91

شاخص نیکویی برازش اصالح شده ()AGFI

AGFI <5/00

5/93

همانطور که مالحظه میکنید ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  6نشان میدهد کهه ( )x2/dfبرابهر بها
 2/02که نشاندهنده برازش مناسب مدل است .ریشه خطای میانگین مجذورات ( )RMSEAمهیبایسهتی
کمتر از  5/50باشد که در مدل ،این مقدار برابر  5/509میباشد .شاخص میهانگین مجهذور پهس مانهدههها
( )RMRنیز ،میبایستی کمتر از  5/50باشد که در این مدلها ،این شرایط صدق میکند .دیگر شاخصهها
هم نشان میدهد که دادهها به خوبی با مدل منطبق هستند و شاخصهای ارائه شهده نشهاندهنهده بهرازش
مناسب مدل هستند.
آزمون فرضیههای پژوهش از طریق نتایج تحلیل مسیر
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شکل  .2مدل تحلیل مسیر (ضرایب استاندارد)

شکل  .1مدل تحلیل مسیر (اعداد معناداری)

در ادامه بر اساس مدل تحلیل مسیر ،فرضیههای پژوهش بررسی میشود .شکل  2و  1مدل تحلیل مسیر در
حالت تخمین مسیر و همچنین در حالت اعداد معناداری را نشان میدهد .در ادامه برای نمایش بهتر،
روابط و ضرایب پارامترهای مدل ،جدول  1ارائه شده است.
جدول  .2محاسبه آثار مستقیم ،غیر مستقیم و آثار کل متغیرهای مستقل ،میانجی و وابسته
تأثیر مستقیم

تأثیر غیر مستقیم

تأثیر کل

جهت مسیر
تجربه بر مدیریت حکمتمحور

5/13

-

5/13

معنویت بر مدیریت حکمتمحور

5/41

-

5/41

احساسات بر مدیریت حکمت محور

5/01

-

5/01

دانش بر مدیریت حکمتمحور

5/40

-

5/40

تجربه بر رهبری تحولگرا

5/40

5/562

5/042
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ادامه جدول 1
تأثیر مستقیم

تأثیر غیر مستقیم

تأثیر کل

جهت مسیر
معنویت بر رهبری تحولگرا

5/12

5/506

5/456

احساسات بر رهبری تحولگرا

5/42

5/356

5/026

دانش بر رهبری تحولگرا

5/04

5/596

5/616

مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا

5/25

-

5/25

بر اساس شکل  2و  1به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته خواهد شد .ضرایب استاندارد ،بیانگر تأثیر
متغیرها بر یکدیگرند .ضرایب معناداری نیز نشاندهندة معناداری رابطه یا تأثیر است .نتایج مدل تحلیل
مسیر در حالت ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری و نتایج رد یا تأیید فرضیهها ،بهطور خالصه در
جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .0نتایج ضرایب استاندارد و معناداری (تأیید یا رد فرضیهها)
فرضیه

جهت مسیر

ضریب استاندارد

واریانس

(بار عاملی)

تبیین شده

ضریب معناداری
مقدار T

تایید /رد
فرضیه

H1

تجربه بر مدیریت حکمت محور

5/13

5/31

)(t-values
0/21

تایید

H2

معنویت بر مدیریت حکمت محور

5/41

5/29

1/03

تایید

H3

احساسات بر مدیریت حکمت محور

5/01

5/19

4/65

تایید

H4

دانش بر مدیریت حکمت محور

5/40

5/14

2/94

تایید

H5

تجربه بر رهبری تحول گرا

5/40

5/14

1/01

تایید

H6

معنویت بر رهبری تحول گرا

5/12

5/30

2/05

تایید

H7

احساسات بر رهبری تحول گرا

5/42

5/20

6/30

تایید

H8

دانش بر رهبری تحول گرا

5/04

5/45

1/02

تایید

H9

مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا

5/25

5/56

2/29

تایید

نتایج نشان داد که تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش ،به ترتیب به میزان  5/01 ،5/41 ،5/13و  5/40بر
مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین تجربه ،معنویت ،احساسات ،دانش و
مدیریت حکمتمحور ،به ترتیب به میزان  5/04 ،5/42 ،5/12 ،5/40و  5/25بر رهبری تحولگرا تأثیر
مثبت و معناداری دارند .همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب استاندارد برای نه فرضیه پژوهش ،اعداد
معناداری الزم (بیشتر از  )3/96را دارد؛ بنابراین نه فرضیه هم تأیید میشوند.
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آزمون فرضیة دهم ،یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم از طریق روش آزمون سُبِل

9

برای بررسی فرضیة دهم ،یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم و تحلیل میانجیگری متغیر مدیریت حکمتمحور
در رابطة میان تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش و رهبری تحولگرا از روش آزمون سُبِل استفاده شد.
نتایج آزمون سبل در جدول  9آمده است.
جدول  .9بررسی نقش متغیر میانجی به روش آزمون سبل
فرضیه

تجربه بر رهبری تحول-

تجربه بر مدیریت

گرا از طریق مدیریت

محورمحور
حکمت
مدیریت
حکمت

حکمتمحور

بر رهبری تحولگرا

معنویت بر رهبری

احساسات بر رهبری

دانش بر رهبری تحول-
حکمتمحور

بر رهبری تحولگرا
احساسات بر مدیریت
حکمتمحور
مدیریت حکمتمحور
بر رهبری تحولگرا
دانش بر مدیریت
حکمتمحور
مدیریت حکمتمحور
بر رهبری تحولگرا

2/29

5/56

5/41

5/19

1/03

5/51

5/25

5/13

2/29

5/56

5/01

5/09

4/65

5/56

5/25

5/13

2/29

5/56

5/40

5/42

2/94

5/32

4/10

0/51

2/06
5/25

5/13

2/29

5/506

5/356

5/596

تائید

H13

گرا از طریق مدیریت

مدیریت حکمتمحور

5/25

د
5/13

1/09

5/562

تائید

H12

تحولگرا از طریق
مدیریت حکمتمحور

حکمتمحور

13د5/

استاندار
5/46

0/21

تائید

H11

تحولگرا از طریق
مدیریت حکمتمحور

معنویت بر مدیریت

د
5/59

سبل

استاندار

غیر

نتیجه

جهت مسیر

استاندار

آزمون

مستقیم

تائید

H10

پارامتر

مقدارT

خطای

آماره

تأثیر غیر

5/56

همانطور که از جدول  9مشخص است ،میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین تجربه بر مدیریت حکمت-
محور برابر  5/13با میزان آماره  tبرابر  0/21و همچنین میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین مدیریت
حکمتمحور بر رهبری تحولگرا برابر  5/25با میزان آماره  tبرابر  2/29به دست آمد .جهت بررسی
اثرگذاری تجربه بر رهبری تحولگرا از طریق مدیریت حکمتمحور با استفاده از آزمون سبل مقدار آماره
سبل برابر  1/09به دست آمد که نشاندهنده وجود ارتباط معنادار بین تجربه بر رهبری تحولگرا از طریق
1. Sobel
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مدیریت حکمتمحور است .همچنین میزان اثرگذاری غیرمستقیم برابر  5/562و اثر کل  5/042است.
مقدار حاصل و میزان آماره سبل نشاندهنده این موضوع است که متغیر مدیریت حکمتمحور به طور
کامل نقش میانجی را در بین ارتباطات تجربه و رهبری تحولگرا لحاظ مینماید.
میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین معنویت بر مدیریت حکمتمحور نیز ،برابر  5/41با میزان آماره  tبرابر
 1/03و همچنین میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا برابر
 5/25با میزان آماره  tبرابر  2/29به دست آمد .جهت بررسی اثرگذاری معنویت بر رهبری تحولگرا از
طریق مدیریت حکمتمحور با استفاده از آزمون سبل مقدار آماره سبل برابر  4/10به دست آمد که
نشاندهنده وجود ارتباط معنادار بین معنویت بر رهبری تحولگرا از طریق مدیریت حکمتمحور است.
همچنین میزان اثرگذاری غیر مستقیم برابر  5/506و اثر کل  5/456است .مقدار حاصل و میزان آماره سبل
نشاندهنده این موضوع است که متغیر مدیریت حکمتمحور به طور کامل نقش میانجی را در بین
ارتباطات معنویت و رهبری تحولگرا لحاظ مینماید.
میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین احساسات بر مدیریت حکمتمحور نیز ،برابر  5/01با میزان آماره

t

برابر  4/65و همچنین میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا
برابر  5/25با میزان آماره  tبرابر  2/29به دست آمد .جهت بررسی اثرگذاری احساسات بر رهبری تحولگرا
از طریق مدیریت حکمتمحور با استفاده از آزمون سبل مقدار آماره سبل برابر  0/51به دست آمد که
نشاندهنده وجود ارتباط معنادار بین احساسات بر رهبری تحولگرا از طریق مدیریت حکمتمحور است.
همچنین میزان اثرگذاری غیرمستقیم برابر  5/356و اثر کل  5/026است .مقدار حاصل و میزان آماره سبل
نشاندهنده این موضوع است که متغیر مدیریت حکمتمحور به طور کامل نقش میانجی را بین ارتباطات
احساسات و رهبری تحولگرا لحاظ مینماید.
میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین دانش بر مدیریت حکمتمحور نیز ،برابر  5/40با میزان آماره  tبرابر
 2/94و همچنین میزان ضریب استاندارد ارتباطی بین مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا برابر
 5/25با میزان آماره  tبرابر  2/29به دست آمد .جهت بررسی اثرگذاری دانش بر رهبری تحولگرا از طریق
مدیریت حکمتمحور با استفاده از آزمون سبل مقدار آماره سبل برابر  2/06به دست آمد که نشاندهنده
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وجود ارتباط معنادار بین دانش بر رهبری تحولگرا از طریق مدیریت حکمتمحور است .همچنین میزان
اثرگذاری غیر مستقیم برابر  5/596و اثر کل  5/616است .مقدار حاصل و میزان آماره سبل نشاندهنده این
موضوع است که متغیر مدیریت حکمتمحور به طور کامل نقش میانجی را بین ارتباطات دانش و رهبری
تحولگرا لحاظ مینماید.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت حکمتمحور و نقش آن بر رهبری تحول-
گرا در بین مجموعه مدیران و کارکنان هتلهای پنج ستاره در شهر تهران بود .همانگونه که در بخش
یافتهها بیان گردید؛ هر سیزده فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج نشان داد تجربه بر مدیریت حکمتمحور ،تأثیر مثبت و معناداری دارد (تأیید فرضیه اول) .به عبارت
دیگر ،با افزایش تجربه ،مدیریت مبتنی بر حکمت پر رنگتر میشود .در واقع ،مدیران هتل از طریق تجربه
میتوانند به حکمت دست پیدا کنند .این نتیجه نیز ،به طور کامل با نتایج پژوهش بیرلی و همکاران
( )2555و جست و همکاران ( )2535و تا حدودی با نتایج پژوهش مرادی ( )3194مطابقت دارد .همچنین
نتایج به دست آمده بیانگر آن است که معنویت بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد
(تأیید فرضیه دوم) .در واقع ،معنویت نقش تسهیلگری در انتقال حکمت را در مجموعه هتلها ایفا میکند.
به عبارتی میتوان بیان نمود که ایمان و معنویت مدیران هتل ،میتواند الزمه کسب حکمت و در نتیجه
سبک مدیریت حکمتمحور آنها باشد .مدیران و کارکنان هتل جهت کسب و توسعه حکمت ،میبایست
به تقویت معنویت در خود بپردازند .این نتیجه نیز به طور کامل با نتایج پژوهش بیرلی و همکاران (،)2555
کورتنی ( ،)2553اسمال ( )2554و مرتضی و همکاران ( )2536و تا حدودی با نتایج پژوهش مرادی
( )3194مطابقت دارد .نقش احساسات بر مدیریت حکمتمحور نیز مثبت و معنادار بود (تأیید فرضیه
سوم) .یعنی احساسات میتواند به عنوان میزان هیجانات افراد در فراگرفتن حکمت مدیران و کارکنان
هتلهای مورد مطالعه ،نقش مهمی ایفا نماید .در مجموعههای خدماتی داشتن احساسات و بروز آن نقش
مهمی در جذب مشتری ایفا می کند .بدون احساسات ،حکمت به دانشی با ارزش بالقوه ولی تحقق نیافته
تبدیل میشود که کارکرد عملیاتی را در هتلها ندارد .این نتیجه نیز بهطور کامل با نتایج پژوهش بیرلی و
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همکاران ( ،)2555بالتز و کوبزمن ( ،)2551جست و همکاران ( ،)2535گلمن ( ،)2536کریشناکومار و
همکاران ( ،)2536مرادی و حفیظی ( )3194و شوقی و همکاران ( )3196و تا حدودی با نتایج پژوهش
مرادی ( )3194مطابقت دارد .دانش بر مدیریت حکمتمحور تأثیر مثبت و معناداری دارد (تأیید فرضیه
چهارم) .درواقع ،جهت سنجش و توسعه حکمت در سازمانها ،اولین شاخصی که باید به آن توجه شود،
دانش است .دانش الزمه حکمت است و تا در بین مدیران و کارکنان هتلها ،یادگیری و دانش وجود
نداشته باشد؛ نمیتوان انتظار گرایش به سمت حکمت را در هتلها داشت .این نتیجه نیز با نتایج پژوهش
استرنبرگ ( ،)3990شدالک ( ،)3990کورتنی ( ،)2553بیرلی و همکاران ( ،)2555بالتز و کوبزمن (،)2551
راولی ( ،)2556باگوزی و همکاران ( ،)2535پینهیرو و همکاران ( ،)2532بارمان و چودهری (،)2530
گلمن ( ،)2536مرتضی و همکاران ( ،)2536میتراف ( ،)2536هاموند و همکاران ( ،)2531جنکس
( ،)2530سابهاروال ( ،)2530رنجبریان و همکاران ( ،)3109مرادی ( ،)3194شوقی و نژادی پیله رود
( ،)3190شوقی و همکاران ( )3196و مرجانی ( )3196مطابقت کامل داشت.
در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش بر رهبری تحولگرا تأثیر
مثبت و معناداری دارد (تأیید فرضیه پنجم تا هشتم) .به این معنا که افزایش تجربه و آزمایش و خطای
روزمره میتواند موجب افزایش انتخاب سبک رهبری تحولگرا شود .نتایج این قسمت با نتایج پژوهش
بیرلی و همکاران ( )2555مطابقت دارد .اگر مدیران هتلها از بین افراد باتجربه انتخاب شوند ،قطعاً می-
تواند زمینهساز رهبری تحولی در آنها به وجود بیاید .رهبرانی که سبک رهبری تحولگرا را انتخاب می-
کنند ،به دلیل گرایش بیشتر به موضوعات معنوی ،اثر بیشتری در رفتار کارکنان دارند .نتایج این قسمت با
نتایج پژوهش بیرلی و همکاران ( )2555مطابقت دارد .توجه به احساسات و شور و شوق کارکنان توسط
مدیران هتل ،میتواند آنها را در ایجاد تحول در هتل با خود همراه سازند .رهبری تحولگرا در هتلها به
دلیل گرایش به هیجانات و احساسات ،تأثیر بیشتری در رفتار کارکنان دارند .نتایج این قسمت نیز ،با
پژوهش بیرلی و همکاران ( )2555مطابق است .نتایج همچنین نشان داد ،دانش یک درونداد برای حکمت
است؛ حکمت نیز ،یک دروندادی برای رهبری و تصمیمگیری در هتل است؛ لذا باید مدیران هتل جهت
تصمیمگیری و هدایت و رهبری موثرتر در هتلها ،به حکمت به عنوان یک درونداد توجه نمایند .درک
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مدیران هتل از دانش و مدیریت دانش نه تنها به وسیله مفهومسازی آن در ارتباط با مفاهیم اساسیتر داده و
اطالعات تقویت خواهد شد؛ بلکه تبیین مفهوم انتزاعیتر حکمت نیز ،درک مدیران هتل را از دانش و
مدیریت دانش تسهیل میکند .نتایج این قسمت با نتایج پژوهش بیرلی و همکاران ( )2555و مرادی
( )3194مطابقت کامل دارد.
در فرضیه نهم نتایج نشان داد ،مدیریت حکمتمحور موجب بهبود رهبری تحولگرا میشود .مدیریت
حکیمانه در هتلها میتواند در جهت بهتر عمل کردن سبک رهبری تحولگرا تأثیرگذار باشد .نتایج این
قسمت با پژوهش بیرلی و همکاران ( ،)2555استیونز ( ،)2555رینولدز ( ،)2551برنارد و همکاران
( ،)2559استیونز ( ،)2533زاچر و همکاران ( ،)2534سوالنسکی ( ،)2534بارمان و چودهری (،)2530
پوردجام و همکاران ( ،)2530مرتضی و همکاران ( ،)2536اسپوهرر و همکاران ( ،)2531صمدی
میارکالئی و صمدی میارکالئی ( )3190و نویدی و همکاران ( )3196مطابقت کامل دارد.
تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش عالوه بر تأثیر مثبت و معناداری که بر رهبری تحولگرا داشتند؛ تأثیر
غیرمستقیم و معناداری هم از طریق مدیریت حکمتمحور بر رهبری تحولگرا داشتند (تأیید فرضیه دهم،
یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم) .یعنی در فرضیههای نام برده ،مدیریت حکمتمحور به عنوان متغیر میانجی
بین تجربه ،معنویت ،احساسات ،دانش و رهبری تحولگرا مد نظر قرار گرفت .وجود ارتباط معنادار بین
تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش بر رهبری تحولگرا از طریق مدیریت حکمتمحور تأیید شد .به این
معنا که انتخاب سبک مدیریت حکمتمحور به همراه توجه به تجربه ،معنویت ،احساسات و هیجانات و
دانش کارکنان هتل ،که خود مسیرهای دستیابی به حکمت هستند ،امکان ظهور رهبری تحولگرا را در
مجموعه هتلها ،افزایش میدهند .درواقع ،تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش الزمه حکمت هستند و تا
تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش و یادگیری همراه با مهارت کاربردی نباشد ،نمیتوان انتظار حکمت در
سطح فردی و سازمانی را داشت .لذا ،مدیرانی که سبک رهبری تحولگرا را انتخاب میکنند ،میتوانند
فضای آموزشدهنده یا آموزشگیرنده را برای یادگیری سازه حکمت که خود به عبارتی استفاده درست و
عملی از دانش است ،فراهم نمایند .نتایج این قسمت با نتایج بیرلی و همکاران ( )2555و مرادی ()3194
مطابقت دارد.
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به طور کلی ،در پژوهش حاضر به معرفی تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش به عنوان عوامل و
راهکارهایی که میتوانند در دستیابی سازمانهای خدماتی به خصوص هتلها به مدیریت حکیمانه و
رهبری تحولگرا موثر باشند ،پرداخته شد .به عبارت دیگر ،نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که
دقت در استفاده مناسب و چیدمان کنار هم سازههایی همچون ،تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش به
درک حکمت ،کمک شایانی میکنند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای اینکه سازمانها ،مخصوصاً هتلها حکمتمحور شوند؛ میبایست
مفهوم حکمت ،در سراسر سازمان قابل درک و با ارزش باشد .مدیران هتل ،میبایست به مسیرهایی از
جمله دانش ،احساسات ،معنویت و تجربه که به کسب و توسعه حکمت در فرد و درنهایت سازمان منجر
میشود ،توجه ویژه نمایند .بنابراین ،پیشنهاد میشود مدیران و رهبران جهت تبیین مفاهیم کلیدی مدیریت
حکیمانه و ارتباط آن با رهبری تحولگرا ،مزایا و اهمیت این نوع مدیریت و رهبری ،به نتایج این پژوهش
توجه کنند و مدیران شاغل در هتلها ،در کنار توجه به دانش و سایر مفاهیم ،برنامههایی را نیز ،جهت
توسعه مدیریت حکمتمحور یا همان مدیریت حکیمانه طراحی نمایند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر،
مدیران اجرایی حکیم در سازمان به عنوان رهبران تحولگرا ،حکمت را به کارکنان انتقال میدهند و انگیزه
و احساسات کارکنان را به سوی چشمانداز سازمان برمیانگیزانند .رهبران تحولگرا به شدت گرایش به
معنویت دارند و همچنین بر تعهد ،حس اجتماعی و احساسات تأثیر میگذارند .بنابراین ،مدیران حکیم
می توانند از طریق آموزش و تالش ،با ایفای نقش یک رهبر در سازمان ،بر کارکنان خود نفوذ کرده و
حکمت را از طریق مسیرهای تجربه ،معنویت ،احساسات و دانش کسب و به آنها منتقل نمایند .در رأس
هتلها و درنهایت سطح مدیریت عالی ،اهمیت رهبری تحولگرا در مقایسه با سایر سبکهای رهبری،
افزایش مییابد .بنابراین ،به رهبران و مدیران هتلها پیشنهاد میشود که آن بخش از عوامل مرتبط با
مدیریت حکمتمحور را که به صورت اکتسابی قابل ارتقا است ،به کلیه کارکنانی که در مشاغل مدیریتی
مشغول انجام وظیفه هستند و همچنین کلیه کارکنان هتل که در مراحل بعدی به سطوح مدیریتی خواهند
رسید ،آموزش داده و زمینه رشد و تعالی این عوامل در آنان فراهم گردد.
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پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،عوامل دیگری نیز که ممکن است بر مدیریت حکمتمحور موثر
باشند ،مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا به دلیل چند بعدی بودن مباحث مربوط به حکمت در سازمانها،
ممکن است متغیرهایی از دید محققان ،پنهان مانده باشند.
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