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 مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی

 
 

 

 رسول حیدری

 

 

 

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی )نویسنده مسئول(

 
 

از الزامات غیرقابل انکار ها یکی ، هوشمند نمودن سازماندر قرن بیست و یکم :چکیده

طور افزایش سطح ها بتوانند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطالعات و همیناست تا آن

بیفزایند. در پرتو این دانش و های خود به طور مستمر دانش و آگاهی، بر قابلیت

ی رقابت در پیشروی ی صحنههوشمندی است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آینده

ی حاضر درصدد تبیین بندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. مقالهمدیران نقش می

تحللی با استناد  -ی توصیفیباشد که به شیوهمدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی می

ای نگارش یافته است. در این مقاله، ابتدا به تعریف هوش سازمانی از مطالعات کتابخانه به

ی هوشمندی های عمدهمنظر اندیشمندان پرداخته شده، در ادامه اهمیت و دیدگاه

 های هوشمند سازمانی به بحث گذارده شده است.سازمانی و در نهایت مؤلفه

 صحنه رقابتسازمانی، هوش  ،ت، هوشمندیمدیری قرن بیست و یکم، واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

گردد بر می 0691ی ی این مفهوم به دههپیشینه ی ادبیات سازمان و مدیریت است.هوش سازمانی، مفهومی جدید در عرصه

فنی و  آوری، پردازش و ایجاد ارتباطگر جمعمطرح شد. او معتقد بود که هوش سازمانی بیان 0توسط وایلنسکی 0691که در سال 

های مختلف سازمانی است و لذا هوش را باید به عنوان عنصری از فناوری گیریسیاسی میان اطالعات مورد استفاده در تصمیم
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ی میان خبرگان، برگزیدگان، ( مفهوم هوش سازمانی را با عالقه به رابطه0691وایلنسکی ) (.0691، 0ها مدنظر قرار داد )پروسازمان

های شکست هوش و شرایطی ی استفاده از هوش، ساختار و ریشهکنندهگذاران توسعه داد و عوامل تعیینتگیران و سیاستصمیم

و  0691های خود در این رابطه در نظر گرفت )وایلنسکی، کند، در پژوهشها تسهیل میکه جریان هوش با کیفیت را در سازمان

0111.) 

تجربه  سه دههلبرخت پس از به کار برد. آ« قدرت اذهان در کار»تاب در ک 0110هوش سازمانی را در سال  0کارل آلبرخت

مدیر ، مریکاآْ کشوری دولت فدرال یمدیر برنامه ، کار در ارتش آمریکا به عنوان افسر ستا مدیریت، یمشاوره یحرفه یدر زمینه

هنگامی که ، این قانون. بر مبنای مطرح کرد "قانون آلبرخت"قانونی را تحت عنوان غیره  بازاریابی فنی یك شرکت فضانوردی و

به تعبیر  (.10: 0831)نسبی، یابند هوشی جمعی گرایش میکم به سوی کندذهنی و شوند،افراد با هوش در سازمان جمع می

زمان عدم انطباق درونی سا سازگاری و مغلوب کژ ،خود شوند یکه مغلوب رقیبان شایستهها به جای اینبیشتر سازمانآلبرخت، 

فکر دچار تحلیل های بیکشمکش با بوروکراسی ها ستیز وباانگیزه پس از سال مشتاق و شوند. خیلی از افراد باهوش،خود می

-ضروری حیات یك سازمان نمی ناپذیر واین عدم صالحیت جمعی بخش اجتناب .شوندبه افرادی بدگمان تبدیل می رفتگی شده و

دهند یها هم از طریق رفتاری که بروز ماتفاق بیافتد. رهبران سازمان دهند،خود افراد اجازه می بلکه تاحدی اختیاری بوده و باشد

 (.11)همان:  باشندپوشی از این عدم صالحیت مؤثر میدر پذیرش یا چشم

ان یك سازمان از طریق جمع کردن ضرایب هوشی کارکنان آن سازم یضریب هوشی بالقوه یمحاسبهاگر به زعم آلبرخت، 

شان برابر با جمع ضرایب هوشی توانستند ادعا کنند که ضریب هوشی سازمانیمی هاتعداد کمی از سازمانگاه آن ،پذیر بودامکان

افزایی بین اذهان اگر هم یا حماقت جمعی باال برخوردار باشد. هر سازمان ممکن است از هوش جمعی باال و .استشان کارکنان

این مشابه مفهوم  شود )وواقعی سازمان از مجموع ضرایب هوشی کارکنان بیشتر می یهوشی بالقوه ضریب کارکنان ایجاد شود،

در این  واقعی سازمان از مجموع ضرایب هوشی کارکنان کمتر شود، یمقابل اگر ضریب هوشی بالقوه و در فیزیکی سینرژی است(

وجه به هیچ برای شیوع حماقت جمعی، فیزیکی آنتروپی است(.)و این مشابه مفهوم  رودمیتوان فکری کارکنان به هدر  صورت،

 با انجام کارهای خوب، گاهی اوقات افراد از روی حسن نیت و باشند. یا فاقد هوش )کندذهن( الزم نیست که کارکنان ناشایسته و

 یبه افراد اجازه در نوع آگاهانه، ناآگاهانه. نوع حماقت جمعی وجود دارد: آگاهانه و ممکن است باعث ناتوان شدن یکدیگر شوند. دو

تفکر  ها،شود که قوانین و سیستمها ندارند و نوع غیر آگاهانه هنگامی رایج میکه اعتقادی به آنیا این شود وفکر کردن داده نمی

ساختار و  ها،نگهای کمی وجود دارند که انواع فرهکند. امروزه سازمانای افراد مشکل و یا غیرممکن میرآزادانه و خالق را ب

به هدر دادن دانش  ها،سازمان در بیشتر برای تبدیل توان فکری جمعی کارکنان را به مزیت رقابتی دارا باشند. رهبری مورد نیاز،

                                                           
1. Perrow 
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له به یك حقیقت ناخودآگاه در زندگی سازمانی تبدیل شده است. أبه طوری که این مس شود،افراد خیلی پیش پا افتاده تلقی می

از جمله عواملی است که باعث به غیره  دهی غلط وسازمان بخشی،های درونسیاست های درونی،دشمنی مشترك، فقدان هدف

 (.01: 0118)آلبرخت،  شودهدر رفتن توان فکری کارکنان می

 

 تعریف هوش سازمانی از منظر اندیشمندان

کند، کارایی که عملکرد سازمانی را شناسایی میی پویای کسب و کار به محیط بیرون است ی پنجرههوش سازمانی به منزله

 0ی مقابل کندذهنی سازمانیهوش سازمانی نقطه (.0: 0113، 0کند )هوسونهای ناشناخته را شکار میدهد و فرصترا افزایش می

یا مرگ سازمان های تفکر سنتی رایج و رهبری غیراثربخش قابل درك است، که منجر به شکست و است و در قالب استفاده از شیوه

-شود در حالی که سازمان هوشمند و موفق همگام با تغییرات بازار، تکنولوژی، رقبا، محصوالت و خدمات دانش جدید خلق میمی

توان هوش سازمانی را به چنین میرود. همی سازمانی به شمار میکند و دانش به عنوان اهرمی برای یادگیری کارگزاران و توسعه

ی سازمانی برای اخذ تصمیمات سریع و صحیح، تالش در جهت یادگیری دائم و نشان دادن خالقیت و از توان بالقوه عنوان استفاده

توان فرآیند (. افزون بر این، هوش سازمانی را می0861نوآوری در شرایط بحرانی و غیرمنتظره تعریف نمود )طبرسا و همکاران، 

ی سازمانی است. این منعطف در جهت انطباق با محیط از طریق شناخت، درك و حافظه ی رفتاریادگیری تلقی نمود که دربردارنده

های فرهنگی، گیرد که این تلفیق و ترکیب نیازمند زیرساختهای دانشی، مهارت و هوش ماشینی شکل میهوش از تلفیق دارایی

کارگیری دانش در فرآیند خالقیت و نوآوری و به جریان آزاد تبادل دانش، بینش مشترك، میل به تغییر، تحت فشار عملکردی بودن

 (.0860است )طبرسا و همکاران، 

باشد که دارای پنج بعد آگاهی های ذهنی یك سازمان میی تواناییکند: هوش سازمانی، مجموعه( اظهار می0118) 8ماتسودا

های اطالعاتی است. بنابراین، و توجه به شبکهی دانش درونی، تمرکز سازمانی گیری اثربخش، توسعهاز اطالعات بیرونی، تصمیم

هایی چون: شناخت زمان توجه دارد. این هوش در فرآیندها به مؤلفههوش سازمانی به فرآیندها و بازده سازمانی به طور هم

ی سیستم و در بازدهی به طراح 0و عقالنیت سازمانی 1، ارتباطات سازمانی9، یادگیری سازمانی5ی سازمانی، حافظه4سازمانی

 (. 0118اطالعات مدیریت توجه دارد )ماتسودا، 

                                                           
1. Howson 
2. organizational stupidity 
3. Matsuda 
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5. organizational memory 
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گیری از دانش مطلوب در تطبیق با شرایط کند: هوش سازمانی به توانایی سازمان در ایجاد و بهره( بیان می0119) 0هالل

هوش سازمانی ی توانایی پردازش اطالعات مختلف در سازمان، همان ی وی، مجموعهچنین، به عقیدهمحیطی اشاره دارد. هم

 (. 0119شود )هالل، قلمداد می

( هوش سازمانی را، به مثابه قابلیت یك سازمان در افزایش اطالعات، نوآوری دانش عمومی و عمل مؤثر بر 0119) 8مستر مك

ها ی مورچهالنهها را از لحاظ وجود هوش بررسی قرار داد و عنوان کرد که ی مورچهی ایجاد دانش، تعریف کرده است. وی النهپایه

گیرد. این کار برای ها و ادراکات این هوش، حساسیت ایجاد کرده و بازخورد مینهایت قابل انعطاف و قابل تعدیل است. حساسیتبی

سازند. دانش، هایی سیستماتیك و کاملی میها به طور باور نکردنی خانهیابد. بعضها ادامه مییافتن غذا و حفظ النه و بقای گونه

هاست، نه قوانین و نه مراکز منبع و انبار. پس، انتظار داریم وش و ظرفیت و قابلیت انجام این کار کجاست؟ این نه در ملکهه

هایی بیابیم که واقعاً هوشمند و زیرکند! هوش و دانش ارتباط، النه را ساخته است. بنابراین، هوش سازمانی منبعی از آینده مورچه

: 0119مستر،  دهی نمود )مكه آن نیاز است تا متفاوت فکر کرد، متفاوت مدیریت کرد، و متفاوت سازمانیابی باست که برای دست

44.) 

ی عوامل مؤثر بر سازمان، (، هوش سازمانی به مفهوم برخورداری از دانشی فراگیر نسبت به همه0116) 4از دیدگاه کیرن

 :سیاسی و اجتماعی است ی، اقتصادی،مانند مشتریان، جامعه، رقبا، شرایط فرهنگ

آوری درك اشاره به این موضوع دارد که یك سازمان چگونه و با چه کیفیتی اطالعات را از محیط جمع درک/ کنترل: -1

هایی تمرکز دارد که ادراك و دریافت اطالعات سریع، صحیح و سیستمدهد. در واقع این مؤلفه بر خردهکرده و مورد استفاده قرار می

 کند.ی اصلی و شرط الزم برای هوشمندی معرفی میاز محیط بیرونی و درونی سازمان را زمینههنگام به

کند و آن را اساس عمل قرار این مقوله به دانشی که فرد از یك موضوع یا مقوله کسب می :5سازیشناخت/ مفهوم -2

ترین کارکرد مفهوم همانا کند. اصلیهور و بروز پیدا میسازی ظگاه قابلیت مفهومآن دهد، اشاره دارد. اگر شناخت عمق پیدا کندمی

ترین زمان ممکن است. با این توضیح از اطالعات و دانش به مخاطب در کوتاه ایتوانایی و ظرفیت آن در انتقال حجم  قابل مالحظه

تواند خود و محیط را به چگونه میاین مؤلفه بر این محور تمرکز دارد که یك سازمان بر اساس اطالعات دریافتی از محیط بیرونی 

یابد تر شود، کیفیت دانش کسب شده افزایش میچه هست، تفسیر نماید. بدیهی است هر قدر شناخت عمیقدرستی و مطابق با آن

 تواند کیفیت هوشمندی سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد.که این امر می
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ها مشیمتمرکز بر این مفهوم است که فرآیندهای جمعی تفکر، تصمیمات گروهی، تدوین و اجرای خط استدالل/ عمل: -3

شود که قابلیت ها هنگامی مضاعف میکنند زیرا ارزش بهترین ایدهها در سازمان هوشمند چگونه به طور اثربخش عمل میو روش

 سطح هوشمندی آن را نشان دهد.توان گرایانه بودن یك سازمان میعملیاتی پیدا کنند و عمل

ای مفید و گونهداللت بر این موضوع دارد که یك سازمان هوشمند چگونه تجارب فردی و گروهی را به دانش/ حافظه: -4

ی انتقال کند که بتواند در زمان و مکان مورد نظر به افراد واجد شرایط، دانش را منتقل نماید. به واسطهقابل حصول حفظ می

 یابد.شود بلکه دانش و هوشمندی در سازمان توزیع و گسترش میتنها تورم هوشمندی در یك بخش ایجاد نمی دانش نه

های هوشمند از دهد. یادگیری در سازمانهای خود را توسعه میبر مبنای این مؤلفه، سازمان، دانش و قابلیت یادگیری: -5

گیرد که در مسیر اهداف و استانداردهای تدوین شده، سازمان یاد می 0یاحلقهاست. در یادگیری تك 0اینوع یادگیری دو حلقه

که سازمان ای عالوه بر اینکند. در حالی که در یادگیری چندحلقهها سازگار میحرکت کرده و درنتیجه خود را به طور مرتب با آن

تانداردها را به شکل هوشمندانه، خودارزیابی و گیرد که نه تنها از اهداف و استانداردها منحرف نشود بلکه اهداف و اسیاد می

ای ارگانیزم بدن است که ی یادگیری چندحلقهترین جلوهکند. عالیدهد و در صورت لزوم اصالحات را اعمال میتجدیدنظر قرار می

ب با شرایط سازوکار اصالحی گاه متناسکند و آنبه محض دریافت اطالعات مبنی بر تغییر شرایط اوالً تغییرات را دقیقاً ارزیابی می

توان به کند که تعادل بدن )به عنوان یك سیستم زنده( برقرار و حفظ شود. به طور مثال میای انتخاب و اعمال میگونهرا به

ی سازوکار الزم نسبت به انطباق با مردمك چشم اشاره کرد که به محض تغییر شرایط از حیث نور، شرایط را ارزیابی و با ارائه

رسد، این رفتار اوج هوشمندی بدن است. حال اگر سازمانی بتواند همانند ارگانیزم بدن شرایط از طریق تنظیم مردمك به تعادل می

 توان اوج هوشمندی فعال را در رفتار و عملکرد سازمان انتظار داشت.گاه میعمل نماید آن

ها و مفاهیم قرار دهد و از این طریق ی تبادل و تسهیم ایدهسازمان هوشمند بایستی تمرکز خود را بر چگونگ: 3ارتباطات -6

 به توزیع هوشمندی در سرتاسر سازمان کمك نماید. 
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 ی هوش سازمانی  گانهشش : عناصر0شکل 

 (.0116منبع: )کیرن، 

 

 سازمانی مندیاهمیّت هوش

گروهی از دانشمندان، هوشمندی را گیرد، منظور رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار می

فردی بسیار باهوش باشد، اما هیچ خروجی دانند که منجر به عملی در خارج از بدن انسان شود. اگر تنها زمانی قابل بررسی می

گویی به حوادث پیش ی پاسخنداشته باشد، عمالً از نظر برخی از محققین هوشمند نیست. به همین دلیل، عوامل خارجی و نحوه

ن، به بنابرای(. 0166: 0868آمده در محیط پیرامون یك فرد، یکی از ارکان بررسی هوش و هوشمندی است )نیازآذری و همکاران، 

-ی رفتار هوشمندانه تحلیل کرد و مبنای رفتار هوشمندانه باید نوعی دانش و اطالعات در کلیهوش باید درباره یجای تفکر درباره

شود. یك اند. تأثیر هوش بر رفتار هوشمندانه با حافظه آغاز میترین معنای آن باشد که به طور رسمی یا غیر رسمی کسب شده

گیری است. های قبلی در وضعیت موجود، یعنی توانایی انتقال یا تصمیمبه یاد آوردن اطالعات و اعمال آموختهعامل مرتبط با آن، 

سازیمفهوم  

 ارتباطات

 درک/ کنترل استدالل/ عمل

 دانش/ حافظه یادگیری

 هوش سازمانی
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های دیگر رفتار برخی از افراد نسبت به دیگران ظرفیت بسیار بیشتری برای انتقال دارند که نشان از هوش باالی آنان دارد. جنبه

  (.081: 0119، 0ها و توانایی حل مسئله است )فرانکووسکیها و پاسخحلهوشمندانه شامل سرعت در رسیدن به راه

-مند از بهرههایی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوش سرشار و بهرهدر دنیا و حیات پرتالطم بشری، انسانبر این اساس، 

بر مسائل و مشکالت زندگی فائق آیند. قطعاً توانند تردید آنان با برخورداری از هوش خدادادی خود میی هوشی باالیی باشند. بی

رود، با توجه به که در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر میگونه خواهد بود، به خصوص ایندر دنیای سازمانی نیز وضع به همین

شود. این معنا تر میها نیز مشکلی آنتر و ادارهها نیز پیچیدههای جدید، سازمانپیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش

-ی سوم، عالوه بر منبع عظیم و خالق انسانی هوشمند، ماشینهای هزارهزمانی پر اهمیت خواهد شد که افراد بپذیرند در سازمان

 (.  0116، 0کنند )سیلبر و همکارانها نقش مؤثری ایفا میآالت هوشمندی نیز در فرآیند عملکرد سازمان

که وجود چنین قدرتی در سازمان یکی از  و رقابت، بسیار حائز اهمیت است، به طوری هوش سازمانی در عصر پیشرفت

های محیط پیرامون خود را ها، دادهشود تا سازمانشود. افزایش هوش سازمانی موجب میهای برتر سازمان برشمرده میتوانانی

های سودمند، ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس از راه تر و با دقتی بیشتر تجزیه و تحلیل کرده و نتابج به دست آمده راسریع

 گیرندگان قرار دهند. هوش سازمانی به عنوان یك پیامد ناشی از گروهی از نمادهای اجتماعی، فرهنگ سازمانی و تعاملیتصمیم

 (.0115، 8است که اعضاء با هم دارند )کالکان

 

 سازمانی مندیهوشی عمدههای دیدگاه

 عاطفی در خصوص هوش سازمانی پرداخته شده است: -گانه: شناختی، رفتاری و اجتماعیهای سهتییین دیدگاهدر ذیل به 

 الف( دیدگاه شناختی

شود. این توانایی شناخت کلی، سازی میدر این دیدگاه، هوش به عنوان ظرفیت فراگیر فردی برای تفکر و حلّ مسئله مفهوم

ی پردازش های ذهنی در زمینهای و بازنماییهای محاسبه(. این دیدگاه، بر توانایی81: 0661، 4شود )گلینهوش عمومی نامیده می

های پردازش اطالعات است. گلین ای متنوع از تواناییعنوان نمود که هوش مجموعه 5اطالعات تأکید دارد. به عنوان مثال سایمون

فهوم ظرفیت پردازش اطالعات است. دیدگاه شناختی با مشترك نیز با بررسی ادبیات هوش فردی بیان کرد که هوش فردی به م
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 0مسترسازد. برای مثال، مكهای کارکردی مشابه در سطح سازمانی، دیدگاه توانایی پردازش اطالعات را برجسته میدانستن ویژگی

آوری کرده، به نوآوری پرداخته، کند که هوش سازمانی اشاره دارد به ظرفیت سازمان که به طور کلی اطالعات را جمعبیان می

های پردازش اطالعات کند. اجزای هوش سازمانی در این دیدگاه، تواناییدانش ایجاد نموده و بر مبنای آن به طور مؤثر عمل می

 «هوش وجودی»سازی و به کارگیری اطالعات است. با پیروی از این مکتب فکری، های کسب، تفسیر، توزیع، ذخیرهشامل توانایی

دهد. دیدگاه شناختی بر این کند و به موجب آن محیط خود را تغییر میشود که سازمان داراست؛ بر مبنای آن عمل میدرك می

های پردازش اطالعات دارند، پس ها، نظامکه سازمانهاست و به دلیل ایناز سازمان «0ویژگی ثابت»نکته تأکید دارد که هوش یك 

-کنند. بنابراین در عمل سازمانها فعالیت میاند و نه افرادی که در آنها بدون هوشن مبنا، نه سازماناند. بر ایها دارای هوشآن

که کنند. در حالیهای هوشمند عمل میبه طور مؤثر استفاده کنند، به مثابه سازمان های پردازش اطالعاتهایی که از توانایی

ستفاده نکرده، کمتر به صورت هوشمندانه عمل خواهند نمود. اگرچه هوش سازمانی هایی که از این توانایی به طور مؤثر اسازمان

ای جمعی است ممکن است شباهتی کارکردی با هوش فردی داشته باشد، به طور واضح معادل هم نیستند. هوش سازمانی خصیصه

 شود.د ناشی میانها مرتبطکه از خرد جمعی اعضای آن و از انواع دیگر هوش که به قلمرو یا موقعیت

 ب( دیدگاه رفتاری

ی رفتارها بیند که به وسیلهای میکند بلکه آن را ویژگیی ثابت فرض نمیمکتب فکری رفتاری، هوش را به عنوان خصیصه

کند که هوش یك ویژگی یا موجودی ثابت نیست؛ بحث می« ی هوشاسطوره»در کتاب  8شود. به عنوان مثال، اسلینگرتعریف می

-ها را فراهم میشان، رفتارهایی است که آنبیشتر شبیه اصطالحات دیگری مانند ذهن و شخصیت است که تنها مراجع عینیبلکه 

آید. در این رابطه، هوش رفتاری به معنی درك، فهم و یا گزینش و انتخاب می« اینتلجر»ی التین کند. به زعم وی،  هوش از کلمه

شود. این دیدگاه در سطح تجزیه ها نشان داده میی آناهداف و ارضای تمایالت بوده و به وسیله یابی افراد،انتخابی انطباقی، دست

شود. طبق این مکتب فکری، سازمان در زمانی از خود هوشمندی نشان خواهد داد که به شرایط و تحلیل سازمانی نیز دیده می

فتارش پاسخ دهد. در این مورد هوش، گرایش یا آمادگی سازمان ای انطباقی، با اصالح رمتغیر، مشکالت و مسائل دیگر در شیوه

دهی، تغییر و اند که هوش سازمانی، توانایی سازمان در شکلبرای تطبیق دادن رفتارش است. برای مثال وبر و همکاران بیان کرده

های توانایی انطباق مانند سازه ،هدگااجزای هوش سازمانی، در این دیباشد. هایش میانتخاب محیط خود بر مبنای اهداف و توانایی

چندگانگی به تعداد و تنوع روابط بین  مطرح گردید. 0است که توسط استابر و سیدو 0اتصال ضعیف یا و پیوند 5، افزونگی4چندگانگی
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چندگانگی به افراد  اشاره دارد. های گوناگون در سازمان درگیرند،ها و به میزانی که افراد مشابه در شبکهعوامل انسانی در سازمان

وسیله ذهن مشترك سازمانی های متنوعی دست یافته و بدینکند تا اطالعات را در سراسر سازمان توزیع کرده، به دیدگاهکمك می

شرح شغل  تولیدی، یوجود کارکنان مازاد، ظرفیت استفاده نشده شود که درافزونگی به عنوان رکود منابع تعریف می .را فراهم کند

گاهی است که به شود. این مسأله، تکیهیا اطالعات بدون استفاده، منعکس میمسیرهای موازی ارتباطات  تحمل اشتباهات، ،وسیع

آمیز انطباق دهند. اتصال ضعیف، به قدرت شان را با فشارهای خارجی به طور موفقیتدهد تا ساختارهای درونها اجازه میسازمان

هایی که نسبتاً مستقل هستند، اشاره داشته و ای از واحدها و فعالیتدارد. اتصال ضعیف به دامنه اتصال بین عناصر سازمانی اشاره

اند که های گوناگون و با درجات متفاوت تطبیق یابد. برای مثال استابر و سیدو عنوان کردهتواند با تقاضاهای متغیر در روشمی

که کنترل در سازمان، غیرمتمرکز است و نیز اطالعات به آهستگی و به طور  کنداتصال ضعیف، به طور ضمنی به این امر اشاره می

-یابد و نیز به اعضاء اجازه داده میکه هنجارها و قوانین به طور ضعیف در سراسر سازمان انتشار مییابد؛ دیگر ایننامنظم انتقال می

شان را ی متنوعی برای خود طراحی کرده تا مشارکتیوستهشود تا وظایف روزانه را به صالح دید خود انجام داده و معیارهای ناپ

 (.013: 0111، 8تفسیر نمایند )اکگان و همکاران

 عاطفی -ج( دیدگاه اجتماعی

ها اشاره دارد. هوش هوش به انجام دادن وظایف بین شخصی یا توانایی درك افراد و ارتباط با آن بر مبنای دیدگاه اجتماعی،

باشد. سالوی و میر، هوش عاطفی را هوش بین شخصی و درون شخصی و هوش عملی می هوش عاطفی،ی اجتماعی شامل ایده

های غیرشناختی است که بر توانایی فرد در توانایی و هاای از مهارتای فرعی از هوش اجتماعی درك کردند؛ یعنی مجموعهمجموعه

های ودآگاهی، خودمدیریتی، خود انگیختگی، همدلی و مهارتگذارد که پنج بخش ختطابق با نیازها و فشارهای محیطی اثر می

های های توانایی عاطفی شامل پویایی(. بر اساس این دیدگاه، هوش سازمانی از سازه018: 0833گیرد )رابینز، اجتماعی را در بر می

پذیری عاطفی، به شده است. تجربهپذیری، سازگاری، شناسایی یا قدردانی، تشویق، نشان دادن آزادی و بشاش بودن تشکیل تجربه

ها را پذیرفته و در سطح عمیقی از های سازمان اشاره دارد تا تنوعی از عواطف را مشخص کرده، به طور درونی آنکیفیت تالش

درك و فهم عمل کند. سازگاری عاطفی، فرآیند هماهنگ کردن دو ارزش ظاهراٌ متضاد است که افراد، احساسات قوی نسبت به 

های شان را به ویژگیا دارند. شناسایی عاطفی اشاره دارد به رفتار جمعی که به موجب آن اعضای سازمان عالیق عمیقهآن

کنند. تشویق عاطفی، به توانایی سازمان به تلفیق امید و موفقیت در میان اعضایش اشاره دارد. نشان ی سازمان ابراز میبرجسته

تواند در در تسهیل تنوعی از عواطف صحیح و معتبر اشاره داشته که به طور مشروع و قانونی می دادن آزادی نیز، به توانایی سازمان
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پذیری را تشویق کند که تجربهسازمان نمایش داده و احساس شوند. بشاش بودن، توانایی سازمان را در ایجاد یك زمینه توصیف می

 (.035فاظتی فراهم نماید )همان: کرده، اشتباهات را تحمل نموده و در نتیجه محیطی امن و ح

 

 های هوش سازمانیمؤلفه

ای از ها دارای مجموعهگیرد که هر کدام از آنهایی مورد بررسی و سنجش قرار میابعاد و مؤلفه هر سازمان هوشمند از طریق

توان میزان هوش سازمانی را میباشند. به زعم آلبرخت، های ساختاری و فرآیندهای ویژه برای بهبود عملکرد میرفتارها، مشخصه

کارگیری ، به5، اتحاد و توافق4روحیه ، جسارت و8، تمایل به تغییر0، سرنوشت مشترك0انداز راهبردیهای چشمبر اساس مؤلفه

 ، محاسبه و ارزیابی نمود. 1و فشار عملکرد 9دانش

یك تعریف از مقصدی که در تالش جهت یك اصل سازمان یافته و  هر سازمان به یك مفهوم،: انداز راهبردی( چشم1

 گوی این قبیل سؤاالت باشند:بایست پاسخمی های هوشمند،رهبران سازمانبر مبنای این مؤلفه، نیاز دارد.  باشد،رسیدن به آن می

گذار سپاس مارا بپذیرند، جهانوطنان و حتی مردم وجودی ما چیست؟ چرا باید هم یفلسفه برای چه وجود داریم؟ ما که هستیم؟

این است که، رهبران قادرند  انداز راهبردیچشمپاداشی را نصیب ما نمایند؟ پیش فرض  دهیم،چه که انجام میبرای آن ما باشند و

انداز راهبردی به این . چشمآن را بازآفرینی نمایند حتی در مواقعی که نیاز باشد، را بپرورانند و آن مفهوم موفقیت را بیان کرده،

ی کارکنان آن را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ شده باشند، دارد که راهبردهای اساسی و مهم در سازمان شناسایی و کلیه اشاره

ها و تهدیدهای ناشی های سالیانه فراهم کنند و فرصتدر عین حال متخصصان و رهبران فرصت بازبینی و بازنگری آن را در نشست

 (. 00: 0113بازبینی قرار گیرد )آلبرخت، از عوامل محیطی به طور دائم مورد 

اندازهای این مؤلفه اشاره به این دارد که تمام اعضای سازمان باید حس مشترکی از اهداف و چشم: سرنوشت مشترک (2

لقی خود را عضو مؤثری از سازمان تکارکنان سازمان داشته باشند و خود را وابسته به سازمان و سرنوشت آن بدانند و به عبارتی 

ما همگی سوار »به این حس دست یابند که و گام بردارند  های سازماناندازافزایی در جهت رسیدن به چشمقادر باشند با همکنند، 

هنگامی که افراد یك سازمان  به طور معکوس، شود.ها میوحدت و یگانگی در آن یاین حس باعث ایجاد روحیه .«بر یك قایقیم
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که مطابق این مؤلفه، زمانی توان به رسیدن آن قایق به مقصدش امیدوار بود.نمی مشترکی از موفقیت باشند،فاقد دورنما و مفهوم 

-دانند که رسالت و مأموریت سازمان چیست، احساس داشتن هدف مشترك میتمام یا بیشتر افراد در سازمان درگیر کار شوند، می

ها و نتایج مشترك در د. عالیم کلیدی سرنوشت مشترك شامل: داشتن برنامهکننکنند و یکایك افراد موفقیت سازمان را درك می

ها به یکدیگر، وجود احساس تعلق کارکنان به سازمان، ها، محیط کار، کمك و تشریك مساعی بخشبین کارکنان، فهم همگانی ایده

 باشد.نان با سازمان میاحساس مشترك در کارکنان، باور کارکنان به موفقیت و ارتباط بادوام و مستمر کارک

ی ارزش در سازمان به طور دائمی حدی است که در آن محصوالت، خدمات و اشکال مختلف ارائه: ( تمایل به تغییر3

واکنش  تفکر و عملکرد، یهای سازمانی نحوهدر برخی فرهنگشوند. همگام با تحوالت روزافزون تقاضا تغییر نموده و به روز می

-نوعی بیماری و حتی آشوب محسوب می یدهندهنشان قدر همسان شده است که هر نوع تحول،اطراف آن مجدد نسبت به محیط

برای  است، فرصتی»ج است و به عبارت دیگر مهیّ گر کسب تجارب جدید وتغییر بیان یواژه در صورتی که در برخی دیگر، شود.

مهیج مطلوب به  یچالش نکار را به عنواوبه بازآفرینی الگوی کسب هایی نیازدر چنین محیط افراد  .«شروع کار و فعالیتی جدید

میل به تغییر  . شایان ذکر است،کنندقلمداد می موفقیتهای جدید را فرصتی برای یادگیری روش و آن کنندخوبی احساس می

هایی که از انعطاف و سازگاری نسازما الزم است. راهبردی اندازتغییرات است که برای تحقق چشم یهمه یموتور محرکه وتحول،

ها، کارکنان تشویق به خالقیت یابند. در این سازمانبیشتر با تغییرات محیطی برخوردارند، به موفقیت و کامیابی بیشتری دست می

محیط کاری شوند. محصوالت و خدمات به طور مستمر با تغییر تقاضا و نیاز های بهتر انجام کار خود میو نوآوری و پیدا کردن راه

شوند که طرز تفکر، کنش و واکنش خود را های اجرایی هدایت میهای سازمانی معموالً با گروهشوند. برخی از فرهنگمتحول می

دهند. این تمایل به تغییر فرصت الزم را برای تجربیات جدید و فرصت استفاده نسبت به محیط بر اساس الگوهای خاص تغییر می

 (.0101آورد )آلبرخت، هم میهای جدید فرااز روش

. هر یك استتمایل به مشارکت بیش از استاندارد  بعد عشق به کار، جدای از بعد سرنوشت مشترك،: روحیه ( جسارت و4

شناسان اجتماعی به مقدار انرژی که کارکنان صرف اموری روان باشند.از اعضای سازمان متعهد به سهیم شدن در امور سازمان می

 وبوده ها اندك هایی که میزان عشق به کار در آن. در سازمانکننداطالق میتالش اختیاری  نمایند،شان میسطح تعهداتباالتر از 

ها هایی که عشق به کار در آندر سازمان اما، پردازندشان میکارکنان فقط به انجام وظایف شغلی یا فاقد این خصوصیت هستند،

هایی در چنین سازمان مشارکت کنند. رود،ها توقع میچه که از آنتا در سطحی باالتر از آن خواهان آنندزیاد است، کارکنان 

-سی و ملكکنند )بنیکه عضو سازمان هستند احساس غرور میی زیادی به کار دارند و از اینمدیران و کارکنان، اشتیاق و عالقه

 (.054: 0836 شاهی،
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های در فعالیت نفر که فاقد مجموعه قوانین متقن جهت انجام امورشان باشند، 00هر گروه بیش از : ( اتحاد و توافق5

ها و وظایف را مسؤلیت دهی کنند،خودشان را سازمان شان،بایست جهت انجام مأموریتها میآن کنند،یکدیگر ایجاد اختالل می

 های هوشمند،در سازمان محیط تدوین نمایند.گویی به پاسخ ای از قوانین را جهت تعامل با یکدیگر ومجموعه تقسیم کرده و

مشارکت  همکاری و یادگیری گروهی و یمقررات حاکم در جهت توسعه های سازمانی و مجموعه قوانین وسیستم ساختار و

ت عالیم کلیدی توافق و همدلی شامل: ساختار مناسب، حمای باشد.تحقق مأموریت سازمان می خلق ارزش و کارکنان و در نهایت،

های اطالعاتی و خلق ارزش برای مراجعان، انتقال مسئولیت تا ی کسب و بهبود سامانهها، تسهیل فزایندهها از رسالتسیاست

 (.05: 0113های بخشی است )آلبرخت، راستایی مأموریتترین حد سازمان و همپایین

وکار گذاری دانش و تبادل اطالعات کسباشتراكاین مؤلفه اشاره به فرآیندهای فرهنگی برای به : کارگیری دانش( به6

اطالعاتی  استفاده از منابع ارزشمند فکری و به منظورگر ظرفیتی است که فرهنگ و جو حاکم بر سازمان بیان دارد. به عبارت دیگر،

به  در نظر گرفته شود، یا تکنولوژیکی ساختاری و یکه یك گزارهکارگیری دانش به جای اینکه به الزم استکند. خود ایجاد می

(. لذا شایسته است که مدیران برای دانش و تحصیالت به 01: 0118د )آلبرخت، شناسانه محسوب گردانسان یعنوان یك گزاره

ی های اطالعاتی و دانشی در سازمان، زمینهترین مهارت برای کارکنان، احترام و ارزش قائل باشند و سیستمعنوان با ارزش

 (.0101)آلبرخت،  های دانشی فراهم آوردان را در فرآیندمشارکت کارکن

این مؤلفه حاکی از آن است که هر عضوی نسبت به سازمان احساس مالکیت کند و حس مشترکی از : ( فشار عملکرد7

و به تعبیر )اجرا(  این کافی نیست که مدیران صرفاً درگیر عملکردها و وظایف برای تحقق اهداف سازمانی داشته باشد. مسئولیت

فشار عملکردی خویش است.  گوی عملکردهر فردی پاسخ ،هوشمندیك سازمان ر د نتایج شوند. و راهبردیحصول اهداف  دیگر،

های خود در سازمان داشته و ها، وظایف، تکالیف، اختیارات و مسئولیتشود که کارکنان درك جامعی از نقشحدی تعریف می

کنند. مدیران مفهوم اهداف عملکردی، نتایج و انتظارات کارکنان را به طور شفاف به هم مرتبط میمدیران و مجریان سازمان نیز 

فشار عملکرد را ترویج داده و از آن پشتیبانی کنند اما این امر زمانی بیشترین اثر را دارد که با عنوان یك مجموعه خود تحمیل از 

شان در مأموریت هنگامی که افراد یك سازمان از یکدیگر به ازای سهمترك باشد. انتظارات متقابل و الزام عملیاتی برای موفقیت مش

هر فرد جدیدی که قصد پیوستن به آن  گیرد وشکل می «پذیرش بار مسئولیت»فرهنگِ  گویی دارند،خانتظار پاس رسالت سازمان، و

 (.0101)آلبرخت،  نماید عجین ماندر افراد ساز آمیز راتواند این حس مشترك تحکممی ،سازمان را داشته باشد
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 گیرینتیجه

که در بازار جهانی به صورت یك رقیب باقی بوده و برای این مواجهای سابقهبی های جدید وهای امروزی با چالشسازمان

ابعاد مختلف شدند.  ها دچار تغییرات زیادی در، سازمان00در واقع، در قرن  بایست از ابزارهای جدیدتری استفاده کنند.می بمانند،

ها همگام سازند، بسیار قابل توجه ها توانستند با این تغییرات، خود را در جهت رسیدن به اهداف و موفقیتاین نکته که سازمان

کارگیری ابزارهایی است که در مواجهه با های انطباقی و همگام شدن با عصر جدید، مستلزم شناسایی، تحلیل و بهسیاست است.

کند، لزوماً باید بیش از پیش آگاه باشد های امروزی کار میهای جهانی شدن الزم است. هر کس که در سازمانافزون رقابترشد روز

دهی منفعت حاصل از ساختو بداند که جهان تغییر کرده است و بازبینی اساسی اهداف، عملیات و درك از مسائل ضروری است. 

 بایدبرای آینده چکار  نصیب سازمان خواهد شد. باریك ،فناوری اطالعات هایزیرساختایجاد  ها وکاهش هزینه مجدد سرمایه،

سؤاالت در گونه این  پاسخ؟ فتدست یا وری بیشتر سازمانجهت اثربخشی وبهره به ابزارهایی مستمر، توانچگونه می کرد؟

 .تا تمام توان فکری که در اختیار دارد را به سرمایه تبدیل کند باید آموختی به سازمان یعن شدن نهفته است، "ترهوشمند"

یابی به دانایی را در سازمان افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابتی نوینی در آن هوش سازمانی به این دلیل که دست یمقوله

ی هوش سازمانی های با هوش و بررسی رابطهی سازمانها را بیش از پیش در خصوص پرداختن به مقولهتواند سازمان، میدگردمی

وری سازمانی و کارایی اثربخشی و افزایش بهره ها و عوامل درون و برون سازمانی یاری کرده و گامی مهم در جهت بهبودبا متغیر

در تمام سطوح سازمان، این امکان را  کارکنان یبه همه ها،یندتکنولوژی و فرآ مندی از ی بهرهبه واسطههوش سازمانی، . ارددبر

ها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنند. هوش سازمانی، امکان کسب سود، تفاهم و انسجام را از تجربیات شرکت ایجاد دهد تا دادهمی

نی، عقلی یا اش از تمام اشکال دانش، چه عینی و چه ذهدهد که تصمیمات راهبردیدر نتیجه، سازمان هوشمند اجازه می .کندمی

آموزد، بلکه ی خود میگرایانه یا شهودی، تأثیر بپذیرد. این سازمان در این راه نه تنها پیوسته دربارهنسبی، مشهود یا خالقانه، عمل

 تر شدن است.همواره در حال توسعه، بهبود و قوی
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های مدیریت (. تبیین نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی، فصلنامه پژوهش0861طبرسا، غ.ع؛ ابدالی، ر و حاتمی، س. )

 ، پاییز.8، شماره 0منابع انسانی، دوره 

(. تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش )مورد مطالعه: کارکنان یك شرکت 0860طبرسا، غ.ع؛ حاتمی، س و ابدالی، ر. )

 ، سال چهارم.1صنعتی(، فصلنامه مدیریت تحول، شماره 

بین هوش سازمانی و خالقیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه  یبررسی رابطه (.0831) .ا.نسبی، ن

 .واحد شیراز دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد،

ی سوم، قائمشهر: انتشارات های سازمان و مدیریت در هزاره(. نظریه0868یزدی، م و نیازآذری، م. )نیازآذری، ك؛ تقوایی
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