
هفتمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

با رویکرد رهبری و تعالی 

(1401بهمن ماه 5و4–دانشگاه خاتم، تهران ) 

تاثیر فرهنگ سازمانی در حکمت عملی رهبران

....دکتر 

هفتمین جایزه مسئولیت  
اجتماعی مدیریت
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سخنرانی موضوع مدار

سخنرانی مساله مدار



تاثیری  چه سازمانی فرهنگ 

رهبرانحکمت عملی بر 
گذارد؟می 
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فرد سازمان جامعه
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خردباوری خردستیزی

نانوشته اي از ارزشهايمجموعه :فرهنگ سازمانی 
اطره  ، داستانها، خهانشانهكلیدي، باورها، آئین ها، 

اشد  می ب... قهرمانان، شعارها و تشریفات و رفتارها،
.اندنهادینه شدهسازمان یکتاریخكه در طول 



تاثیری  چه سازمانی فرهنگ 

رهبرانحکمت عملی بر 
گذارد؟می 
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حکمت هفلسف



:یعنی 

و برهان عقلی محکم ومستند به کردارو گفتار
پیامد و انجام، بیانکه چرایی استشهود باطنی

( خاکی.)آشکار نیستظاهرگرایانآن بر 
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و اسـت حکمت نظری عقالنیت نظری که حاصل ( الف
ناسب در پی کشف درستی و نادرستی امور با بررسی ت

.دلیـــــل بـــــا مـــــدعا اســـــت   

ر اسـت د حکمت عملی عقالنیت عملی که حاصل ( ب
ار و پی تشخیص خوبی و بدی با بررسی تناسـب ابـ   

. روش با هدف است
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d i k u w
t

e
Data Information Knowledge Understanding Wisdom
داده اطالعات دانش فهم خِرَد

انجام صحیح كارها
انجام كارهاي صحیح

گذشته آینده
دانش و مهندسی

انجام شده؟« چه كاري»

«چه كارهایی»
می توان و باید
.انجام داد

بهترین كار  
چیست؟

«توجیه»
چرا؟

آموزش»
»

چگونه؟

توصیف»
»
چه؟
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تاثیری  چه سازمانی فرهنگ 

رهبرانحکمت عملی بر 
گذارد؟می 
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قلب سلیم 

اشتیاق و مهربانی

مغز كارآمد

حرفه اي گري

عضالت قوی

تبدیل ایده ها به عملاراده 

اعصاب خوب

طرز فکر مثبت

روح روشن

پنج بعد رهبري سازمانی براي مقابله با چالش هاي پیچیده



دانش 

15

مهارت نگرش
/ رفتار 
کنش 

ساختارها و امکان ها

#Gholamreza_khaki



نتیجه گیری
کلی
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تعیین نوع 

عمل مجاز

جهت ارزشی 

عمل مجاز

بازتاب حکمت

در فرهنگ 

سازمانی



:زندگی 
چی ی ج  جدال با ناامیدی مهاجم 

نیست
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ریکور 

یکی از مهم ترین مسائل
ما در زندگی این است  
كه ما دائماً میل به  
زندگی را از دست  
می دهیم، ما دائماً تبدیل
به آدم هاي ناامید  
.می شویم
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دو دیده در 
عدم دوز و 

بینعجب 

زهـی  
اومـیدها در 
نـاامیـدی
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چرخه 

تعاملی نظر 

و عمل 

حکیمانه

حکمت نظری

امکان بینی در 

موقعیت

امیدواری به 

وجود امکان عمل 

و فرصت

شورآفرینی  

متمرک  بر  

بهبودباوری

عملگرایی

اخالقی-عقالنی

حکمت عملی

تامل؟



ود،چهار شمع به آهستگی می سوختن
صداي صحبت آنها بهه گهوم مهی    

وصهلح  مهن :شمع اول گفت .رسید
د آرامش هستم، هیچ كسی نمی توانه 
شعلهَ مرا روشن نگه دارد مهن بهاور   

سهس   میهرم دارم كه به زودي می 
اموم شد تا به كلی خضعیف  امشعله

.شهههههههههههههههههههد
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ولی هستم،اعتقاد وایمان من :شمع دوم گفت
دیگهر چیهز ضهروري در   آدمهابراي بیشتر 

ه وجودنداردكه زندگی نیستم په  دلیلهی   
م نسهی وزم بها  بها  سس  دیگرروشن بمانم

.گشتایمان نیز خاموم شمع مالیمی 
هسهتم  عشق من:سوم با ناراحتی گفتشمع 

ولی توانایی آن را ندارم كه دیگهر روشهن   
در حاشیه زنهدگی خهود   مرا بمانم،انسان ها 

درک نمههی م رااهمیههتقههرار داده انههد و 
كهه بهه   انهد  كردهكنند،آنها حتی فراموم 
. عشهق بورزنهد  نیزنزدیک ترین كسان خود 

.شدعشق نیز خاموم شمعكهطولی نکشید 
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و سه شمع خاموم را ناگهان كودكی وارد اتاق شد
دارند كه انتظار همهاید،چرا شما خاموم شده :دید،گفت

شروع به گریه سس  !؟شما تا آخرین لحظه روشن بمانید
...كرد

رم  نبام تا زمانی كه من وجود دانگران :گفتشمع چهارم 
كنیم،مهنما می توانیم بقیه شمع ها را دوباره روشن 

از كودک شمع امید را با چشمانی كه.هستمامهههید
.و بقیهَ شمع ها را روشن كردبرداشت شوق پر بوداشک
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برفتــیرامغزمکهچندینمگو

گفتیآنچهاستکن،تمامکفایت
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