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حاكميت نوآوری به سوی خرد عملي





نگاهي به نوآوری در كشور



بررسي ابعاد نوآوری در اسناد باالدستي كشور

4

مؤلفه هامرجع قانونيرديف

هسند چشم انداز بیست سال1
در سطح منطقه؛جايگاه اول علمي و فناوري دست يابي به •
.دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوريجامعه برخوردار از •

2
سیاست هاي کلي
اقتصاد مقاومتي

2بند 
نظام ملیي و ساماندهياقتصاد دانش بنیان، پیاده سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور پیش تازي •

.به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم تولیدنوآوري

11بند 
، گسترش تهتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري هاي پیشرف•

.و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

3
هاي کليسیاست

عهبرنامه هفتم توس
20بند 

آن هیا بیه ويیژه در حوزه هیاي نوآوري علمي و فناوري و تجاري سازي افزايش شتاب پیشرفت و •
.اطالعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي هاي نو و تجديد پذير

4
قانون احکام 
دائمي برنامه هاي
توسعه کشور

51ماده 

و مورد نیاز کشور؛توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي حمايت از •
یق و توسعه فعالیت هاي تحقو تقويت ايجاد، توانمندسازي و توسعه شرکت هاي دانش بنیان حمايت از •

؛بنگاه هاي اقتصادي
ناوري در يادگیري فدر دستگاه هاي اجرايي، ارتقاي نظام مديريت يکپارچه فناوري و نوآوري ايجاد •

.تقويت توانمندي هاي فناورانه داخليو سطح ملي 



بررسي ابعاد نوآوری در اسناد باالدستي كشور
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مؤلفه هامرجع قانونيرديف

5
هاي سیاست

کلي علم و 
فناوري

1بند 

:کسب مرجعیت علمي و فناوريجهاد مستمر علمي با هدف •
oتولید علم و توسعه نوآوري و نظريه پردازي؛
oارتقاء جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري؛
oدست يابي به علوم و فناوري هاي پیشرفته.

4بند 

:نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوريتقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي •
oارتقا روحیه نشاط، امید، خودباوري، نوآوري نظام مند، شجاعت علمي، کار جمعي و وجدان کاري؛
oتقويت فرهنگ کسب وکار دانش بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار؛
oگسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعالیت هاي عرصه علم و فناوري.

5بند 

:بربا تأکیدايجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالي، تحقیقات و فناوري با ساير بخش ها •
oافزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاء کارامدي؛
oشرفته؛حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم تولید محصول ها و خدمات مبتني بر دانش پی
oحمايت از مالکیت فکري و معنوي و تکمیل زيرساخت ها و قوانین و مقررات مربوط؛
oافزايش نقش و مشارکت بخش هاي غیردولتي در حوزه علم و فناوري.

6بند 

مراکیز وهمکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير کشیورها گسترش •
:علمي و فني معتبر منطقه اي و جهاني

oتوسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوري  هاي جديد؛
oاهتمام بر انتقال فناوري و کسب دانش طراحي و ساخت؛
oاستفاده از ظرفیت هاي علمي و فني ايرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير کشورها.



شاخص جهاني نوآوری 



(Global Innovation Index-GII)بررسي جايگاه كشور از منظر شاخص جهاني نوآوری 
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اركان شاخص 

جهاني نوآوری 

ورودي هاي 

نوآورانه

وضعیت نهادي

سرمايه انساني و تحقیق و پژوهش

زيرساخت نوآوري

پیچیدگي بازار

پیچیدگي کسب وکار

خروجي هاي 

نوآورانه

خروجي هاي دانش و فناوري

خروجي هاي خالقانه

Source: globalinnovationindex.org

کشور جهان132ارکان شاخص جهاني نوآوري به منظور ارزيابي عملکرد اکوسیستم نوآوري 



(Global Innovation Index-GII)بررسي جايگاه كشور از منظر شاخص جهاني نوآوری 
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2022رتبه برخي كشورهای منتخب بر اساس شاخص جهاني نوآوری و اجزای آن در سال 

وضعیت نام کشور
نهادي

سرمايه 
انساني و 
تحقیق و 
پژوهش

زيرساخت 
نوآوري

پیچیدگي 
بازار

پیچیدگي 
کسب وکار

خروجي هاي 
دانش و 
فناوري

خروجي 
خالقانه

شاخص کل 
(رتبه کل)

5
تر
بر
ر 
شو
ک

24487111سوئیس
13919133122اياالت متحده آمريکا

1931131283سوئد

2468522834بريتانیا

4141418105105هلند

ب
تخ
من
ي 
ها
ور
کش

61772326594531امارات متحده عربي

3438512641394136مالزي

10141483747471537ترکیه

5443781954345240هند

131547511115503353ايران

Source: globalinnovationindex.org

. بوده است60و 67، 61، 93، به ترتيب، 2021و 2020، 2019، 2018رتبه ايران در سال های 



تبيين مفهوم و ابعاد مختلف حاكميت نوآوری

Innovation Governance



مفهوم حاكميت نوآوری
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لکردِ همه سازمان دهي عمو وظايف، اختیارها و محدوديت هاي نقش آفرينان مختلف حاکمیت نوآوري با تعیین ❖

فراهم مي کند؛چارچوبي را براي تمام فعالیت هاي نوآوري در سازمان، فرآيندهاي مرتبط با نوآوري

راه اندازي، هدايت و حفظ نوآوري مي باشد؛ ايین مأموريیت را نمي تیوان بیه مأموريت حاکمیت نوآوري، ❖

ارشد اين مأموريت همواره بر عهده مديران.نهادهاي برون سازماني يا رده هاي پايین تر سازمان، واگذار کرد

.سازمان قرار دارد

Source: Deschamps & Nelson, 2014.

ت به انگییزه، به شدو تابع يک ساختار سلسله مراتبي نیست اغلب واحدهاي سازماني را در بر مي گیرد و ، نوآوريفرايند 

اکمییت نظیام ح»؛ بنابراين ايجاد يک ساختار نظام مند براي آن تحیت عنیوان رفتار و روابط متقابل افراد وابسته است

.مي رسد، ضروري به نظر «نوآوري



ادامه-مفهوم حاكميت نوآوری
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حاکمیت نوآوري

ان يیک نوآوري را به عنومي باشد و اساسنامه سازمان ها در حیطه ي نوآوري به مثابه 

.، در کل سازمان فراگیر مي کندطرز تفکر

ت ها و چارچوبي جامع براي توسعه ارزش ها، سیاسیبه عنوان يک راهنماي مديريتي، 

مورد نیاز بیراي پیاده سیازي نظیام نیوآوري سیازماني را در برنامه هاي ابتکاري 

.اختیارمديريت عالي سازمان قرار مي دهد

زمان در سیانوآوري را به عنوان يک شايسیتگي اصیلي به مديران کمک مي کند تا 

.توسعه دهند
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(2قلمرو حاكميت نوآوری دشامپ و نلسونو مدل 1با تلفیق مدل ستاره سازماني گالبرايت)چارچوب حاکمیت نوآوري 

راهبرد
چشم انداز، جهت 

يبازار، مزيت رقابت

ساختار
سطوح اختیار، 

روابط 

گزارش دهي و 

هاي سازمانينقش

فرايند
ه، هاي يکپارچنقش

ارتباط هاي افقي و

جريان ايده و 

دانش

نظام پاداش
اهداف، شاخص ها و 

ارزش هاي رفتاري، 

جبران خدمات و 

پاداش ها

مديريت 

يسرمايه انسان
جذب، ارزيابي و 

بازخورد، يادگیري

و توسعه

Source: Galbraith, 1993; Deschamps & Nelson, 2014.

خدماتومحصوالتوفناوريراهبردوراهنقشهتعیین.1

پذيرشابلقريسکوموجودمنابعبهتوجهبانوآوريبهینهسطحتعیین.2

ايجاد کسب و کار جديد. 1

کشف فرصت ها و نیازهاي پنهان. 2

آينییده نگییاري و رديییابي رونییدهاي . 3
نوظهور

ي تعیین مدل  هاي سازماني مطلوب بیرا. 4
هدايت نوآوري

کاي تعیین اشخاص مسئول نوآوري و شر. 5
مرتبط با نوآوري باز سازمان

فرآيند طراحي و توسعه محصول. 6

محصول/ تقويت مديريت پروژه. 7

تأمین منابع و بودجه مورد نیاز. 8

مديريت ريسک هاي جديد. 9

تقويت فرهنگ  و ارزش هاي مشوق نوآوري

جهت گیري بیاز و پیذيرش ايیده هاي . 1
مختلف 

ايجاد شبکه  کار تیمي. 2

کارآفريني و عمل گرايي . 3

یريريسک  پذيري، تحمل شکست و يادگ. 4

سرعت عمل و احساس فوريت. 5

تقويت شايستگي ها و مهارت ها

توانايي استفاده از فناوري جديد. 1

درک مشتري. 2

ارزيابي ايده. 3

1- Galbraith; 2- Deschamps & Nelson
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ر مستقیمي بیر ؛ زيرا هر بعد تأثیابعاد يادشده، با يکديگر همخواني دارندرهبران بايد اطمینان حاصل کنند که ❖

؛ببردن بروز هر نوع ناهماهنگي، مي تواند تمام تالش هاي شرکت را از بیتوانايي شرکت براي نوآوري دارد و 

ماينید داشته باشند و اين موضوع را درک نرهبران يک سازمان، در خصوص نوآوري ديدگاه جامعي زماني که ❖

کند؛که چگونه يک بخش از مجموعه، بر عملکرد کلي تأثیر مي گذارد، آن سازمان مي تواند رشد 

. تنوآوري فراتر از  تأکید سنتي بر فرهنگ و فرايندها اساين چارچوب به مديران يادآوري مي کند که ❖

ادامه-چارچوب حاکمیت نوآوري

همه افراد در يعني تشويق؛شودحاکمیت نوآوري با تعهد مديريت براي ترويج بسیاري از انواع نوآوري آغاز مي

.ي آنها و در تمام فرآيندهاي داخلي و خارجهايي براي نوآوري در تمام جنبهسازمان به در نظر گرفتن فرصت



فرصت های نوآوری در سراسر زنجيره ارزش
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نوآوری در مدل های

كسب و كار شركت

دهي مجدد کسب وکار براي بازسازي زنجیره ارزشسازمان

معرفي جريان يا مدل درآمدي جديد

ايجاد مشارکت هاي جديد

نوآوری در فرآيندها
ايجاد مزيت در فرآيندهاي توانمندساز

نوآوري در فرآيند اصلي شرکت

نوآوری در ارائه محصول ها 

و خدمات

راه اندازي يک فناوري جديد با عملکرد و کیفیت بهتر

ساخت و ارائه پلتفرم هاي جديد به ديگران

پیش تازي يک محصول يا سامانه مفهومي جديد

تمرکز بر جنبه ها و ويژگي هاي محصول  جديد

گسترش سطح خدمات رساني با ارائه محصول ها و خدمات جديد 

نوآوری در شيوه های

ورود به بازار

ايجاد شبکه هاي توزيع جديد

(برند)تغییر خالقانه موقعیت نام تجاري 

تمرکز بر فعالیت هاي بهبوددهنده تجربه مشتري

(Doblin)فرصت های نوآوری در سراسر زنجيره ارزش بر اساس مدل گروه دابلين 

Source: www.doblin.com



چالش های نوآوری در سازمان ها

15 Source: MIT Enterprise Forum CEE, 2022.

تییرجیح نوآوري هییاي زودبییازده نسییبت بییه 

(رهبري عجوالنه)نوآوري هاي بلندمدت و پايدار

ن در عیی)عدم تعیین متولي نوآوري در سازمان ها 

حال که نمي توان نوآوري را به يک بخیش خیاص 

(شدمنحصر نمود، بايد متولي مشخصي داشته با

ه و نگاه به نوآوري بیعدم توسعه فرهنگ نوآوري 

عنوان يک عامل هزينه زا و کاهنده سود

ه و رانده شدن نوآوري بیمقاومت در مقابل تغییر 

حوزه هاي حاشیه اي کسب وکار نیوآوري )عدم برخورداري از بهینه کاوي کیافي 

بیشتر بر آينیده تمرکیز دارد و سینجش آن بیا 

(اشدشاخص هاي کلیدي عملکرد امکان پذير نمي ب
پس ايده پردازي اولین گام فرآيند نوآوري است و

از آن، بايد مراحیل متعیددي از قبییل توسیعه، 

آزمايش و اصالح را بیا لحیان نمیودن احتمیال 

.شکست، در نظر گرفت عدم برخورداري سازمان ها از زيست بوم نوآوري



زيست بوم نوآوری

Innovation Ecosystem



زيست بوم نوآوری

17

مجموعه اي در حال تکامل از بازيگران، فعالیت ها، ورودي هیا و خروجي هیا، نهادهیا و ، «زيست بوم نوآوري»❖

که براي عملکرد نوآورانه اشخاص ضروري است؛روابط مکمل و جايگزين مي باشد

ديد میي آورد، ، پشبکه اي مشترک میان بازيگراني که داراي وابستگي هاي متقابل هستند، «زيست بوم نوآوري»❖

آن، و از طريیقمنابع و قابلیت هاي تخصصي و مکمل را بیا يکیديگر ترکییب  نماينید آن ها را قادر مي سازد 

؛پیشنهادهاي خود را در قالب يک راه کار منسجم، به بازار عرضه  کنند

سازمان ها و نهادهاي مختلیف اعیم از بنگاه هیاي اقتصیادي، دانشیگاه ها، مجموعه اي از « زيست بوم نوآوري»❖

خلیق افته، به که با توانمندي  هاي تکامل يپژوهشگاه ها، آزمايشگاه هاي تحقیقاتي و شرکت هاي سرمايه گذار است 

.مي پردازندارزش  از طريق نوآوري 

Source: Granstrand & Holgersson, 2020; Walrave et. al., 2018; Autio & Thomas, 2014.



تفاوت زيست بوم نوآوری با زيست بوم كسب وكار و زيست بوم دانش
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:زيست بوم کسب وکار

ز بر خلق ارزش فعلي براي مشیتريان تمرکی

گ دارد، بازيگران اصلي آن ، شرکت هاي بزر

هستند و در محیط کسیب وکار فعلیي و بیا

.استفاده از منابع موجود شکل مي گیرد

:زيست بوم دانش

گران بر تولید دانش جديد تمرکز دارد و بازي

ران اصلي آن، موسسه هاي تحقیقاتي و نوآو

.نظیر کارآفرينان فناوري هستند

:زيست بوم  نوآوري

ي ايجاد به عنوان يک سازوکار يکپارچه، میان اکتشاف دانش جديد و بهره برداري از آن برا

(.  ترکیب زيست بوم هاي دانش و کسب وکار)ارزش مشترک، شکل مي گیرد 

Source: Ritala et. al., 2013; Valkokari, 2015.

زيست بوم 
کسب وکار

م زيست بو
دانش

زيست بوم  
نوآوري



ادامه-تفاوت زيست بوم نوآوری با زيست بوم كسب وكار و زيست بوم دانش
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معيار
نوع زيست بوم

زيست بوم كسب وكار زيست بوم نوآوریزيست بوم دانش

نبهره برداری از منابع برای مشتريارانايجاد نوآوری همکارانه ميان بازيگتوليد و بهره برداری از دانشومپايه زيست ب

روابط و 
ارتباط ها

دانش غيرمتمركز، هم افزايي دانش از 
طريق تبادل و همکاری

ف بازيگران منطقه ای با سطوح مختل
همکاری

روابط تجاری جهاني اعم از رقابتي و
مشاركتي

بازيگران و 
نقش ها

موسسه های تحقيقاتي، مبتکران و 
كارآفرينان فناوری و گروه های دانشي

سياست گذاران نوآوری، واسطه های 
ای محلي، بنگاه های نوآوری و موسسه ه

تامين مالي نوآوری

ت ها به تامين كنندگان و مشتريان و شرك
عنوان يک هسته اصلي 

رويکرد 
عمليات

تعداد زيادی از بازيگران، حوول تبوادل 
فع دانش يا يک منبع عمومي مركزی، به ن

.همه بازيگران گروه بندی مي شوند

ا بازيگران منطقه ای، در اطراف قطب ه
پژوهشي، در تعامو  -و مراكز علمي

هستند و ارتباط ميان آن هوا، توسوط 
.بازيگران واسطه تسهي  مي شود

تفرم به يک بازيگر اصلي به عنوان يک پل
اشووتراگ گذاری منووابع، دارايي هووا و 

ران را منافع عم  مي كند يا ساير بازيگ
از طريووق يووک عمليووات كسووب وكار 

.ندشبکه ای، با يکديگر مرتبط مي ك



خرد عملي

Practical Wisdom
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ُْ أُ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ : قال هللا تبارک و تعالی َُ  ََ ُ َوُأوَلِِ ُُ اَّلَّ َُ ا ََ ََ ََ الَِّذيَن  ِِ  وُلو اْْلَلْ  ُأوَلِِ ﴾۱۸َبا
د آنان که سخن را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند، اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و اینان همان خردمندانن

(.  18قرآن کریم، سوره مبارکه زمر، آیه )

َو اّلذي َيَضُع الشَّيءَ : ِصف لنا العاقل[ اإلماُم عليٌّ عليه السالم]قيل له  .َمواِضَعهُ َُ
خردمند کسى است که هر چیزى را در جاى خود به کار : حضرت فرمود. خردمند را براى ما توصیف کن: عرض شد( ع)به امام على 

(.  نهج البالغه)برد 

َِكَ :(ع)امام على  ََ ِمْن ُرْش ََ ُسُبَل َغيِّ ، َما َأْوَضَح َل ََ .َكَفاَك ِمْن َعْقِل
(.421نهج البالغه، حکمت )از فایده خردت تو را همین بس، که راه و بیراه را بر تو روشن سازد 

مفهوم خرد در آينه آيات و روايات اسالمي

ش مي کردند ايشان کوش. تأکید اساسي داشتندپرورش و تربیت عقل و منطق ، همواره بر (ص)پیامبر اکرم 

.تربیت کنندخردورز و کنجکاو که مسلمانان را 
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مفهوم خرد

.استعه نه تنها براي افراد، بلکه براي کل جام، تعالي انساني و خیر عمومييابي به هدف خرد، دست

به کار بستن و فهم ذاتي به همراه قابلیتدانش، شعور، فهم، تجربه، بصیرت اکتسابيخرد، داشتن 

ه خرد، بر اين باورند کبرخي انديشمندان به تفاوت میان خرد و هوش تأکید دارند و . آن ها است

.انستددانايي؛ بنابراين مي توان نزديک ترين واژه به خرد را اکتسابي و هوش، مادرزادي است



23 .  1387؛ جوادی آملي، 1400؛ مطهری، 1398ذبيحي، : مأخذ

مفهوم خرد در انديشه فيلسوفان ايران

نام انديشمند
(حکمت)انواع خرد 

عملي( حکمت)خرد نظري( حکمت)خرد 

ابن سینا
اموا د انسان مي تواند علم به آن ها را پيدا كنوحقايقي است كه 

. اوسوتوجود و فقدان آن حقايق، خوار  از اراده و اختيوار 
.ي باشدحکمت نظری شام  علوم طبيعي، رياضي، فلسفه الهي م

رت حقايقي است كه افزون بر اين كه آن ها را مي شناسد، قود
ر اخالق، تدبيعم  به آن ها را نيز دارد و شاخه های آن شام  

عملي، غايت پايبندی به حکمت. مي باشدمنزل و سياست مُدُن 
يعنوي« عقو  مسوتفاد»رسيدن بوه مقوام و سعادت انسان

(.منظر عام و خاص)است عالي ترين مرتبه تعق 

مالصدرا
که انسان در وجود آن ها هیچ دخیالتي معرفت به اموري است 

ن،غايت آ. بشر نیستآن ها تحت قدرت و اختیار و  وجود ندارد
.استانتقال نفس و سیر او از مراتب ناقص به مراتب کامل 

ا که انسان در وجود يا عدم وجود آن همعرفت به اموري است 
.در حیطه قدرت و اختیار بشر استو وجود آن هادخیل است 

شهید آيت اهلل
مطهري

ات الهيسخن مي گويد و منقسم است به « است ها»و « هست ها»از 
ثر علوم ؛ لذا حوزه بسيار وسيعي دارد و اكو رياضيات و طبيعيات
. بشری را فرا مي گيرد

است سخن مي گويد و منقسم« شايد و نشايدها»و « بايدها»از 
بوه ؛ لذا محدود اسوتاخالق، تدبير منزل و سياست جامعهبه 

.پاره ای از علوم انساني

آيت اهلل جوادي
آملي

  نظور  توحيد، نبوت، معاد و ساير مسائپيرامون مسائلي مانند 
يق مسائلي كه خواه انسان باشد و خواه نباشد، وجود آن حقوا)

. بحث مي كند( در جا  خودش محفوظ است

ارنود پيرامون مسائلى كه اگر انسان نباشد آنها هم وجوود ند
اخالق، تهذيب جان، تربيت روح ، اداره اموور منوزل و نظير

. بحث مي كنداداره امور جامعه، 



24 Source: Jakubik, 2021; Jakubik, & Muursepp, 2022.

مفهوم خرد در انديشه فيلسوفان يونان باستان

انواع خرد

خرد عملي

Wisdom of Practice: Phronesis

(معرفت)خرد دانش 

Wisdom of Knowledge: Episteme

(نظري)خرد زندگي 

Wisdom of Life: Sophia

هبیکنياخیرساده،بیانيبهزندگيخرد
تغايواستبودنحقیقتموافقمعناي
.استحقیقتبهبردنپيآن،

« کشیف دانیش»خرد دانش، نشان دهنده 
است؛ اما نه هر نوع دانیش بلکیه بیه آن 

دانش ان دانشي که فیلسوفان يوناني به عنو
.دمي دانستند، اشاره دارواقعي و يقیني 

ر مسیو محاسبه  درست هدف خرد عملي را 
دانسته اند؛ رفتارها و کردارهیايحرکت

ه اجتماعي اساسي انسیان ها، پیوسیته بی
نییاز دارنید و خیرد، انتخاب هاي صحیح 

رست ها را در مسیر داتخاذ اين گونه تصمیم
.و صحیح ممکن مي سازد

انديشه هاي ارسطوانديشه هاي افالطونانديشه هاي سقراط
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مفهوم خرد از منظر انديشمندان معاصر
اجزاء

تعريف خرد نام 
هوش/ استعداد/ عقل/ ذهنانديشمند فضیلت

توانايي انطباق با موقعیت هاي

عادي و موقعیت هاي متغیر
افزايش رفاه انسان

ره اشیاعقايد و قوانین رفتیاري خرد در واقع به مجموعه گسترده اي از 

ي دارد که به افراد کمک مي کند تا با موقعیت هاي عیادي و موقعیت هیا

.رفاه انسان را افزايش دهندمتغیر سازگار شوند و 

Kahn (2005)

آگاهي از آنچه براي رفاه خوب و 

مهم است، آگاهي از جايگاه خود، 

آگاهي از يک راهبرد براي رفاه

ارتباط با ديگران . شودتشکیل ميدانش چگونگي خوب زيستن خرد در معناي عام تر، از 
Grimm 
(2014)

ملي تصمیم گیري اجتماعي، دانش ع

از زندگي

نگرش ها و رفتارهاي 

اجتماعي 

ي بینش و درک عمیق از خود و مسائل اصلي وجیودخرد عبارت است از 

.خیرخواهانه و ماهرانهو هم  چنین پاسخ گويي زندگي 

Walsh 
(2015)

يافتن خود در شرايط دشوار، 

عالتعادل بین عاملیت فعال و انف

شناخت مسئولیت هاي 

اخالقي

رفتن و پذيرش قرار گی« انفعال»و «عاملیت فعال»است بین تعادليخرد 

.مسئولیت هاي اخالقيدر موقعیت هاي دشوار و شناخت 

Nayak 
(2016)

Source: Chen & Wang, 2013; Ferrari & Kim, 2019.



26

ادامه -مفهوم خرد از منظر انديشمندان معاصر
اجزاء

تعريف خرد نام 
هوش/ استعداد/ عقل/ ذهنانديشمند فضیلت

تسلط، گشودگي، انعکاس يتنظیم هیجاني، يک دل
اساسيمسائلمورددرتجربهبرمبتنيدانشازمجموعه ايمثابهبهخرد

.تاسآشکاروضمنيهموعمیقوگستردههمکهاستانسانزندگي

Weststrate
& Glück
(2017)

هوش، خالقیت، دانش ضمني

ارزش هاي مورد نیاز 

براي دست يابي به يک

خیر عمومي

هت خرد عبارت است از به کارگیري دانش ضمني به واسطه ارزش ها در ج

تعیدد توازن میان منافع م، از طريق ايجاد دست يابي به يک خیر عمومي

.شخصي، گروهي و عمومي

Sternberg 
(2018)

خودبازتابي، قاطعیت، 

آرمان خواهي، پذيرش عدم 

قطعیت

،  تصمیم گیري اجتماعي

تنظیم هیجاني، 

رفتارهاي اجتماعي

تعريفخاصمؤلفهچندينباانسانيپیچیدهويژگييکعنوانبهخرد

،ماعياجترفتارهاي،احساس هاتنظیم،اجتماعيتصمیم گیري:مي شود

.معنويتوقاطعیت،اطمینانعدمپذيرش،انديشيخود

Jeste & Lee 
(2019)

فراشناختي تعالي اخالقي .فراشناختازخاصيجنبه هايدراخالقيتعاليازاستعبارتخرد
Grossmann 
et al. (2020)

Source: Chen & Wang, 2013; Ferrari & Kim, 2019.
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انواع طبقه بندی  خرد در نظريه های جديد

خرد

/انسانيخرد

طبيعيخرد

/خرد عميق

خرد كم عمق

/شخصيخرد

عموميخرد

/خرد متعارف

خرد نوظهور

/خرد نظری

خرد عملي

Theoretical and 
Practical Wisdom

Personal and General 
Wisdom

Conventional and 
Emergent Wisdom

Humane and Natural 
Wisdom

Domain Generality 
and Depth of Wisdom

Source: Zhang et. al., 2022.

بییه دنبییال نظییري خییرد

حقیقییت نهییايي علمییي و 

.متافیزيکي است

از ابزارهیاي خرد عملیي 

مناسب بیراي ارزيیابي و 

اده اسیتف هاچالشمقابله با 

عمیومي را خیرومي کند

.ارتقا مي دهد

به باورهیا و خرد متعارف 

هنجارهاي رفتاري اشیاره 

دارد که براي ارتقاي رفاه

انسییان در محیط هییاي 

فیزيکیییي و اجتمیییاعي 

.استفاده مي شود

ییر به دنبال تغخرد نوظهور 

اي خالقانه تفکر و عمل بیر

ايجییاد باورهییا و قییوانین 

.جديد در رفتار است

بینش شخصخرد شخصي 

ت، نسبت به زندگي خود اس

يعني خردي که در مواجهه

با حیواد  و مشیکل هاي 

.زندگي نشان مي دهد

خردي اسیت خرد عمومي

که فیرد در برخیورد بیا 

مشکل هاي عمومي زندگي

ديگییران از خییود نشییان 

.  مي دهد

توانییايي خییرد عمیییق 

انديشدن عمیق و جامع در

خصییوص موضییوع هاي 

اي پیچیده و ارائه توصییه ه

عمیقیییاو روشییینگر در 

.حوزه هاي گوناگون است

مربیوط بیه خرد کم عمق 

دانییش يییا تصییمیم هاي 

سییطحي در يییک حییوزه 

.خاص است

از طريییق خییرد انسییاني

تجربه و عملِ مبتنیي بیر

دانش اجتماعي به دسیت 

.مي آيد

از طريییق خییرد طبیعییي 

س تجربه و تمرين و بر اسا

ي، دانش فرد از علوم طبیع

.به دست مي آيد
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تفاوت دانش و خرد

ويژگي خرد ويژگي دانش

ر نگاه کردن و درک چیزها از منظري عمیق تخرد توانايي 
.است

.  استانباشت اطالعات دانش صرفاو 
...(حقايق، ايده ها، مهارت ها و )

.به دست مي آيدتجربه و خودآگاهي خرد از طريق  .به دست مي آيديادگیريدانش از طريق 

.يافت مي شودرفتن به درون خرد با  .جستجو مي شوددر بیرون دانش عموماو 

ب در قضاوت در زندگي عملي و انتخاخرد توانايي انسان 
.استدرست 

در مورد چیزي يا جمع آوري اطالعات و حقايق دانش به 
.شخصي از طريق يادگیري اشاره دارد

.استپیاده سازي دانش در زندگي عمليخرد کیفیتي براي  .نیستاطالعات سازمان يافته دانش چیزي جز 

.استجامع و يکپارچه خرد  .داردانتخابي دانش ماهیت 

.را ايجاد مي کندقدرت تشخیص و استدالل خرد  .مي شوددرک موضوعي خاص دانش منجر به 

.ايجاد مي شودتجربه هاي روزمره در زندگي خرد از طريق  .به  دست مي آيدمشاهده يا آموزشدانش از طريق 

.خرد بدون دانش، غیر ممکن استدانش بدون خرد ممکن است؛ اما 
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ا تنهیا اگرچه معرفت شرط الزم براي خرد است، امی. دانش تخصصي لزوماو به معناي برخورداري از حکمت نیست

.ي شوندافرادي که بتوانند دانش را به طور خالقانه به نفع بسیاري از مردم استفاده کنند، خردمند نامیده م

:خردمند تلقي نمي شوندسه گروه از افراد داراي دانش عمیق، 

گروه سوم

افرادي با دانش فراوان که از 

صرفاو براي منافع خود يا آن، 

.ندنزديکان شان استفاده مي کن

گروه دوم

دانش زيادي دارند، افرادي که 

ل اما قادر به استفاده از آن در عم

.نیستند

گروه اول

ده دانش شان منسوخ شافرادي که 

.است

تفاوت دانش و خرد



خرد عملي در رهبري سازمان ها
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بهماليوسودمحورمحاسباتي،منطقي،صرفاواهدافازرويکردتغییربهتوجهباامروزي،تجاريرويه هايدر❖

خردبرمبتنيرهبريسبک»لذا.استشدهبرجسته ترعمليخردنقشهنجاري،واخالقيارزش هايسوي

؛آوردفراهمراجوامعوهاسازمانمردم،رفاهوشکوفاييزمینه هايتواندمي،«عملي

ست يابي بهدر راستاي دبهترين اقدام در يک موقعیت خاص دادن توانايي تعیین و انجام به عنوان «خرد عملي»❖

شناخته مي شود؛،عموميمنافع

ازد تیا فرد را قیادر مي سیودانش ضمني باکیفیت است که از تجربه عملي به دست مي آيد خرد عملي، نوعي ❖

.انجام دهدارزش ها و اخالق در نظر گرفتنو متناسب با هر موقعیتي را با بهینه هايتصمیم

Source: Jakubik, 2021; Robinson, 1990; Khan & Altaf, 2015.

استفاده از خرد عملي در رهبری سازمان ها



ويژگي رهبران خردمند
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قضاوت صحیح و تشخیص سره از ناسرهداراي توان 

قبل از تصمیم گیريدرک صحیح ماهیت پديده ها و اشخاصتوانايي 

تعامل هاي انساني میان افرادايجاد زمینه هاي مشترک براي 

به گونه اي که براي ديگران قابل درک باشدانتقال مفاهیم قدرت

براي رسیدن به اهداف سازمانکسب دانش و تالش توانايي 

پرورش خرد عملي در همه افراد از طريق کارورزي و مربیگري

Source: Nonaka & Takeuchi 2011 & 2019;
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1

23

4

5 6

7

:هدف
راهنمايي برای زندگي خوب•
پيش بردن اقدام های خوب•
دارای هدف درست و الهام بخش•

:بازيگران
رهبران و مديران خردمند•
سرمايه انساني خردمند•
ارتباط اجتماعي افراد•
سازمان ها، جوامع و گروه ها•

:ويژگي و مهارت های مورد نياز
مشورت پذيری•
قضاوت درست•
خودآگاهي و خودكنترلي•
مديريت تنش ها•
ذهنيت متواضع•
تفکر انتقادی•
معرفت شناسي•

:قوانين و ارزش ها
باورها، ارزش ها و مفاهيم اخالقي•

رويکرد ك  نگر و عم  گرايانه•

فتاریتعادل بخشي به ابعاد شناختي، عاطفي، ر•

 هاانعطاف پذيری و انطباق با تغيير و تحول•

ذهن باز و فرهنگ منعطف•

تقدرداني از ديگران و احترام به محيط زيس•

:زمان
در موقعيت های حساس •

كار و زندگي

:مکان و جايگاه
موقعيت های پيچيده•

زمينه های اجتماعي و فرهنگي•

سازمان ها، جوامع و گروه ها•

:نتايج
زندگي خوب برای خود•

زندگي خوب برای ديگران•

Source: Jakubik, 2021.

نحوه تحقق خرد عملي
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مدل مفهومي ارتباط خرد عملي و نوآوری

1- Socialization, Externalization, Combination, and Internalization
2- subjective interpretation of environment 

Source: Khan & Altaf, 2015.

خلق دانش جديد

:دانش صريح
دهدانش طبقه بندي ش•
بانک هاي اطالعاتي•
مستندها و فايل ها•

:دانش ضمني
تجربه ها•
تفکرها•
شايستگي  ها•
ارتباطات•

SECI1فرآيند تبديل دانش 

قابلیت تلفیق
ادغام ايده ها و )

(حوزه هاي مختلف دانش

نوآوري
تي تفسیر ذهني و برداش

2محیط

نيتوسعه سرمايه انسا

ت ت
بلی
قا
اء 
رتق
ب ا
وج
ي م
مل
 ع
رد
خ

ق
لفی

:خرد عملي
غايت شناسي: هدف•
خیر عمومي: ارزش•
خرد عملي: عمل•
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نقش خرد عملي در نوآوری مسئوالنه

نوآوريو مسئولیت پذيريهماهنگ کننده خواسته هاي به ظاهر ناسازگار عمليخرد

.استنوآوري مسئوالنهدر فرآيند 

خرد عملي

شجاعت▪

خودکنترلي▪

حرفه اي گري▪

کنجکاوي▪

خالقیت▪

انعطاف پذيري▪

مشارکت▪

عدالت▪

پیش بیني▪

چشم انداز▪

تواضع▪

صداقت▪

مدنیت▪

شفقت▪

يمسئولیت پذيرنوآوري
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خرد عملي و ارزش آفريني از دانش انباشت شده

؟کردايجادارزش آفرينيونوآورياست،دست رسدرکهدانشيانبوهازمي توانچگونه

ندبتوانونشوندغرقدانش،انبوهدرتامي کندکمکافرادبهآن،راهبردهايوعمليخرد

از،خدماتومحصولارائهدرارزشخلقباوشناساييراسازمانحقايقفرايندوالگوريتم

.ببرندبهرههمگاننفعبهممکنشکلبهترينبهآن،نتايج



بهتر از هر چه ايزد بدادخرد

را به از راه دادخردستايش 

دل گشايخردره نماي و خرد

دست گیرد به هر دو سرايخرد

يحکيم ابوالقاسم فردوس
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