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چکـیده
امروزه سازمانها با تغييرات سریع و گستردهای در محيط سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،تكنولوژیكي و اقتصادی روبهرو
ميشوند .هرچه زمان به جلوتر ميرود ،با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و چالشهای نوین ،سازمانها
پيچيدهتر و اداره آنها دشوارتر ميشود .در این دنيای پررقابت که سازمانها برای بقا بایستي توان رقابتي خود را تقویت
نمایند ،مدیران برای پيشبرد اهداف سازماني بهتر به هوش سازماني نياز دارند تا بتوانند با اتكای به آن ،عملكرد خود و
سازمان را بهبود بخشند .هوش سازماني یكي از منابع اصلي رقابتپذیری سازمانهاست .هوش سازماني توانایي بالقوة
سازمان برای گردآوری اطالعات مرتبط محيطي و تبدیل این اطالعات به دانشي سودمند ميباشد که باعث ميشود
اطالعات برونسازماني در دسترس سازمان قرار گيرد .هوش سازماني نشان دهندة ظرفيت سازمان برای یكپارچهسازی
توانایيهای ذهني سازمان بهمنظور تحقق رسالتهای سازمان است .بنابراین بر مدیران و رهبران سازمانها ضروری
خواهد بود که با دید جدیدی به سازمان بنگرند و آن را موجودی زنده بدانند .شناخت و یادگيری مستمر از مهمترین اجزای
هوش سازماني به شمار ميرود و قسمتي مهم از هوش سازماني نيز به فرآیند نوسازی یادگيری در درون سازمان
اختصاص دارد .بنابراین مسئله هوش سازماني ميتواند در این مهم کمک شایاني به مدیران کرده و آنها را قادر سازد تا با
توجه به حافظة سازماني خود پاسخگوی نيازها و مشكالت و عكسالعمل بهموقع به تغييرات محيطي باشند.

واژگـان کلـیدی :هوش سازماني ،مدیریت ،رقابت ،محيط سازمان ،ظرفيت سازمان.
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ميتوان گفت که هر چيزی پيوسته در حال تغيير است و سازمانها بهعنوان نظامهای اجتماعي باز همواره تبلور دیدگاهها و
رویكردهای فكری زمان خود بودهاند .ازاینرو ،آنها متناسب با تغييرات محيط به دگرگوني ،اصالح ساختار و روی آوردن به
فلسفههای جدید همت ميگمارند تا بتوانند پاسخگوی نيازهای محيط باشند و به بقای خود ادامه دهند (ميرسپاسي و افقهي،
 .)2912همانگونه که در دنيای انساني و در حيات پرتالطم بشری انسانهایي موفق و کارآ خواهند بود که دارای هوشي سرشار
باشند .بيتردید این انسانها با بهرهگيری از هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مسائل و مشكل زندگي خود فائق آیند .قطعاً در
دنيای سازماني نيز وضع به همينگونه خواهد بود ،بهویژه اینکه هر چه زمان جلوتر ميرود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و
پيدایش نيازها و چالشهای نوین ،سازمانها نيز پيچيدهتر و اداره آنها دشوارتر ميشود این معنا زماني پراهميت خواهد شد که
بپذیریم در هر سازمان امروزی افزون بر منبع عظيم و خالق انساني هوشمند ،دستگاههای هوشمندی نيز در فرآیند عملكرد
سازمانها نقشي مؤثر ایفا ميکنند (زارعي .)2918 ،از آنجایي که یک شرکت هرچقدر هم خوب کار کند باز هم باید از فعاليت های
مقاصد رقيبان خود آگاه شود و لذا با توجه به این شرایط کسب هوش سازماني یكي از الزامات غير قابل انكار برای اغلب شرکت
هاست تا بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحليل اطالعات و همين طور افزایش دانش و ایجاد آگاهي بر قابليت های خود بيفزایند
و در پرتو این دانش است که تصویر کاملي از وضعيت فعلي و آتي صحنه رقابت در پيش روی مدیران نقش مي گيرد تا بتواند با
تصميم گيری های سریع و به موقع موجبات رشد و توسعه سازمان خود را فراهم سازند (عليپور شيرسوار و مقدم.)7129 ،2
در دنيای پيچيده کنوني ،مدیران یک سازمان بهمنظور دستيابي به اهداف و برنامههای سازمان خود و همچنين رشد و بقاء در
محيط متالطم امروزی ،نيازمند ویژگيهای خاصي ميباشند که هوش سازماني 7یكي از مؤلفههایي است،که مدیران عصر حاضر
بایستي دارا باشند تا با کسب دانش عميق نسبت به همه عوامل محيطي ،باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتيجه آن ،بهتر بتواند
سازمان تحت هدایت خود را در دنيای متالطم و رقابتي مدیریت کنند (مختاری بایع کالیي و همكاران.)2919 ،
متالطم بودن محيطهای کسبوکار و با توجه به اینكه سازمانها باید فرصتهای جدید را کشف و از آنها به نحو احسن
استفاده کنند هوش سازماني با امكان ایجاد بينش استراتژیک ،تغيير گرایي ،کاربرد دانش و ایجاد روحيه و فناوری اطالعات و
ارتباطات در سازمان این امكان را فراهم ميکند تا نوآوری و ریسک و پيشگامي در سازمان به وجود بياید و درنتيجه سازمان بهتر
بتواند خودش را با تغييرات محيط هماهنگ کند .به بيان بهتر این کارکنان با ضریب هوشي باال هستند که خالقيت و نوآوری را در
سازمان افزایش ميدهند ،بنابراین هوش سازماني در یک سازمان بسيار مهم و ضروری است (تيموری و همكاران.)2911 ،
نداشتن مهارت اجرایي ،جنگهای اداری ،مبارزات سياسي در همه سطوح ،نبود هدایت ،سازماندهي نامطلوب ،قوانين و
رویههای نامناسب ،همه همپيمان ميشوند تا از بهکارگيری همه توان مغزی یک مؤسسه که برای آن هزینه شده است ،جلوگيری
کنند .چيزی که به آن حماقت دستهجمعي گفته ميشود ،ممكن است انسانهای خيلي باهوش و برای انجام کارهای بزرگ توانمند
باشند ،اما نيروی جمعي مغز آنها به هدر ميرود (جعفری و فقيهي.)2988 ،
هوش سازماني به سازمان ها کمک مي کند تا اطالعات و مهارت های مهم را ،که به عنوان حافظه سازماني محسوب مي
شوند و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند ،شناسایي ،انتخاب ،سازماندهي و منتشرکنند .این امر سازمان را به
صورت کارا و مؤثر برای حل مسائل یادگيری ،برنامه ریزی راهبردی و تصميم گيری های پویا قادر مي سازد .هوش سازماني بر
شناسایي دانش و ارائه آن تأکيد مي ورزد ،به روشي که بتوان آن را به صورت رسمي به اشتراک گذاشت و در نتيجه ،دوباره از آن
استفاده کرد (ميرسپاسي و افقهي.)2912 ،
امروزه با اطمينان کامل ميتوان ادعا کرد که شناسایي و استفاده از هوش سازماني ميتواند قدرت رقابتپذیری سازمان را
افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز نماید (قره و همكاران .)2912 ،نتيجه چنين بحثي موفقتر شدن سازمان در محيطش
ميباشد (شاهين و فخيمي آذر .)2911 ،به خصوص اینكه هرچه زمان به جلوتر مي رود؛ با پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و
چالش های جدید ،سازمان ها پيچيده تر و اداره آنها نيز مشكل تر مي شود .اهميت این نكته ،زماني آشكار خواهد شد که بپذیریم
در سازمان های امروزی ،عاوه بر منبع عظيم انساني هوشمند و خالق فن آوری هوشمند نيز در فرآیند عملكرد سازمان ها ،نقش
مؤثری ایفا مي کنند (شيری و همكاران.)2919 ،

 -2تاریخچه و تعاریف هوش سازمانی
در شرایط متالطم و پيچيده استفاده از ظرفيت هوشي کليه کارکنان سازمان به منظور پيش بيني و برنامه ریزی در جهت دفع
تهدیدات و مخاطرات احتمالي و نيز استفاده از فرصت های محيطي ضروری مي باشد .این رویكرد که در ادبيات حوزه مدیریت
1 Alipoorshirsavar & Marzbanmogadam
2 Organizational Intelligence
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تحت عنوان هوش سازماني مطرح گردیده است با بررسي هوشمندی سازمان یعني توانایي سازگاری و قابليت انطباق با محيط،
چشم انداز ،یادگيری و به کارگيری دانش ،ساختار و عملكرد سازماني ،روحيه ،فناوری اطالعات و ارتباطات و حافظه سازماني و با
تمرکز بر توانایي ها و برنامه ریزی برای برطرف نمودن ضعف ها ،کارایي و اثربخشي سازمان را ارتقا مي بخشد (جعفری و فقيهي،
.)2988
2
اولين بار هوش سازماني در سال  2117توسط ماتسودا در مقالهای با عنوان "هوش سازماني ،اهميت آن بهعنوان یک فرایند و
فرآورده" مطرحشده است .ماتسودا هوش سازماني را ترکيبي از دو عامل هوش انساني و هوش ماشيني ميداند و به پنج جزء
تقسيم مينماید :شناخت سازماني ،حافظة سازماني ،یادگيری سازماني ،ارتباط سازماني و تعقل سازماني (متيو و همكاران.)7111 ،7
اگرچه هوش در ابتدا با افراد مرتبط شده است ،بعضي نویسندگان به مفهوم سازی و اندازه گيری آن در سطحي جمعي پرداخته
و این پدیده پيچيده را از دیدگاه های متفاوت تعریف کرده اند .طبق نظریه هوش چندگانه ،هوش سازماني مجموعه ای از توانایيها
و بهره گيری از آن هاست که اجازه مي دهد سازمان پویایي خودش را حفظ کند (ميرزاده و همكاران.)2911 ،
امروزه سازمانها با شرایط دائماً متغيری در محيط اقتصادی ،فني ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مواجه هستند .واکنش
موفقيتآميز و پویای سازمانها به توانایي آنها در ارائه اطالعات مرتبط و یافتن بهموقع راهحل مناسب برای مشكالت فرا روی
آنها بستگي دارد .با توجه به این امر ،توجه نظریهپردازان سازماني ،بر طراحي توانایيهای فكری سازمان و از جهتي دیگر بر
یكپارچگي فناوریهای اطالعاتي و ارتباطي متمرکز است و نتيجه این روند ،مفهوم جدیدی در تئوری سازماني است که از آن
بهعنوان هوش سازماني یاد ميشود (سيميچ.)7118 ،9
هوش سازماني را ميتوان بهعنوان یكي از انواع هوش شناختي در نظر گرفت که با هوش هيجاني مرتبط است .ازاینرو به
لحاظ تئوریكي ،احتماالً هوش سازماني ميتواند از طریق چندین سازوکار مكمل به بهبود عملكرد کمک نماید (مرجاني و سهيلي
پور.)7127 ،0
به عنوان یک مفهوم نظری ،مي توان از هوش سازماني به عنوان یكي از مهم ترین مفاهيم در نظریه های سازمان یاد کرد.
هوش سازماني به عنوان توانایي یک سازمان در حل مسائل سازماني تعریف مي شود .تمرکز این مفهوم بر یكپارچگي توانایي های
انساني و فني برای حل مسائل است و اگر بخواهيم دقيق تر صحبت کنيم باید بگویيم که هوش سازماني شامل کليت و تماميت
اطالعات ،تجربه ،دانش و درک مسائل سازماني است (آلبرخت.)7119 ،8
سازمانها بهعنوان ماشين ،ارگانيسم و یا هوشمند ميتوانند مورد توصيف قرار گيرند لذا نگاه به نظامهای نظارتي بهعنوان
نظامهای زنده و هوشمند ،توصيف این سازمانها را به واقعيت نزدیکتر ميکند (حاجي احمدی قمي.)2910 ،
هوش سازماني ظرفيت و قابليت یک سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن برای سازگاری راهبردی با محيط است .هوش
سازماني شبيه بهره هوشي  1IQدر انسان است (عليپور شيرسوار و مقدم.)7129 ،
هوش سازماني را استعداد و ظرفيت سازمان در انتقال قدرت ذهني اش و تمرکز این قدرت ذهني در تحقق رسالت سازمان
تعریف مي کند .وی هوشمندی سازماني را در یک جمله کوتاه خالصه مي کند :هوشمندی سازماني عبارتست از موفق شدن
سازمان در محيطش .هوش سازماني معيار کمي برای کارآمدی سازمان در انتشار اطالعات ،تصميم گيری و اجرا مي باشد  .بهره
هوشي سازمان ها نيز همانند بهره هوشي افراد قابل اندازه گيری است .سازمان های با هوش ،توان ذهني خود را نيز همانند توان
فيزیكيشان افزایش مي دهند (پيری.)7111 ،2
آلبرخت جهت موفقيت در کسبوکار به داشتن سه عامل انسان هوشمند ،تيمهای هوشمند و سازمانهای هوشمند اشاره
ميکند .وی عنوان ميکند هنگاميکه افراد باهوش در یک سازمان جمع ميشوند بهسوی کندذهني و کمهوشي جمعي گرایش پيدا
ميکنند .او برای پاسخگویي و جلوگيری از کندذهني گروهي ،از عنوان هوش سازماني استفاده ميکند .آلبرخت هوش سازماني را
ظرفيت یک سازمان برای به حرکت درآوردن تمام توان فكریاش برای تمرکز بر روی دستيابي به مأموریتش تعریف کرده است
(آلبرخت .)7119 ،به نظر ميرسد دیدگاه آلبرخت ،یكي از جامعترین دیدگاههای موجود پيرامون هوش سازماني است.
اغلب این تعاریف عمومأ بر تعریف هوش انساني متمرکز هستند ،اما مفهوم هوش مي تواند در حوزه های مختلفي به کار برده
شود؛ مثالً درکسب و کار ،ماشين ها و امثال آنها .اغلب صنایع امروزی نسبت به ساختارهای اطالعاتي حساس هستند به طوری که
تعریف هوش مي تواند شامل جمع آوری اطالعات هم باشد .هوش از این منظر یک فرآیند است و نتيجه آن ایجاد قابليتي مي باشد
1 Matsuda
2 Matthew & et al
3 Simic
4 Marjani & Soheilipour
5 Albrecht
6 Intelligence Quotient
7 Piri
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که مي تواند به شكل هوش بر مبنای توانمندی این فرآیندها ،اندازه گيری شود .عالوه بر تحليل هوش از نظر چگونگي جمع آوری
داده ها و اطالعات ،مي توان به اخطارهای پيش از موعد و تسهيل برنامه ریزی و یا تصميم گيری در توسعه آینده نيز اشاره کرد.
پيشرفت های ایجاد شده در زمينه مطالعه هوش فردی تأثير مهمي در شكل گيری مفهوم نوین هوش سازماني داشته است .بر
اساس این مطالعات ،سازمان ها مي توانند برای سازگار کردن بيشتر افراد خود با محيط از هوش سازمان استفاده کنند؛ چرا که
هوش سازماني یک فرآیند آزمایشي و علمي است که بر موفقيت ها و یا شكست های سازمان نيز تأکيد دارد (گلين.)2111 ،2
تحقيق پيرامون هوش بهعنوان مفهومي جذاب و شگفت ،بهجز روانشناسي ادراکي و فردی در بسياری از رشتههای دیگر نيز
موردتوجه قرارگرفته است .یكي از رشتههایي که به این موضوع پرداخته و عالقه فزایندهای به آن دارد ،ادبيات مرتبط با توسعه
سازمان و مدیریت است .با وجود توجهات بسيار زیاد ،این مفهوم کماکان در توسعه دانش سازماني مبهم ميباشد (جندقي و
همكاران.)2911 ،
با وجود دیدگاه های متفاوت ،بسياری از نویسندگان بر یک تعریف مفهومي موافق اند مبني بر این که آنچه هوش دارد دارای
ویژگي های زیر است:
 ظرفيت پردازش اطالعات ،یادگيری و حل مسئله؛ توانایي انطباق با محيط و شكل دهي مجدد آن؛7
 توانایي فهم احساسات ،تفكرات و رفتارهای افراد و عمل کردن به طور مناسب بر مبنای آن (آکگان و همكاران ،.)7112

 -3مؤلفههای هوش سازمانی
کالكان )7118( 9برای هوش سازماني سه مؤلفه در نظر ميگيرد:
 .2ظرفيت فرآیند اطالعات؛
 .7توانایي انطباق؛
0
 .9هوش هيجاني جمعي (کيستي و همكاران .)7122 ،
همانگونه که در دنيای انساني و در حيات پرتالطم بشری ،انسانهای موفق کساني هستند که استعدادهای سرشار و هوش
باالیي دارند ،قطعاً در دنيای سازماني نيز وضع چنين است؛ بهویژه در عصر حاضر هر چه زمان جلو ميرود به دليل پيشرفت علوم و
فنون و پيدایش چالشها و نيازهای جدید ،سازمانها نيز پيچيدهتر و اداره آنها برای تبعيت از تغييرات خواهد بود (آلبرخت.)7119 ،
بر همين اساس آلبرخت هفت مؤلفه برای هوش سازماني در نظر ميگيرد که عبارتاند از:
 .2چشمانداز استراتژیک :به قابليت خلق ،استنتاج و بيان هدف یک سازمان اطالق ميشود عالئم کليدی چشمانداز
استراتژیک شامل داشتن گفتمان استراتژیک در سازمان ،بررسي محيط کسبوکار ،بازبيني استراتژیک ساالنه ،داشتن
پيشنهاد ارزشمند در قبال بازار ،بيانيه هدایت ،کاربرد بيانيه مأموریت و ارتقاء مدیران آینده ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .7سرنوشت مشترک :زماني که تمام یا اکثر افراد در سازمان درگير کار شدند و هدف مشترکي دارند و ميدانند که رسالت
و مأموریت سازمان چيست آنها ميتوانند بهطور همافزایي برای رسيدن به چشمانداز عمل نمایند (آلبرخت.)7119 ،
 .9ميل به تغيير :ميل به تغيير و تحول نيازمند این نكته است که با همه تغييراتي که برای تحقق چشمانداز استراتژیک
الزم است سازگار باشد عالئم کليدی ميل به تغيير شامل بهبود مستمر فرآیندها ،حمایت از نوآوری ،حمایت از بهبود
انجام کار ،اجازه پرسيدن ،حداقل بوروکراسي ،پذیرش اشتباهات توسط مدیران و ایجاد فضای تغيير ميباشد .ميل به
تغيير ،داشتن توانایي مواجهه با چالشهای غيره منتظره ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .0روحيه :منظور از روحيه ،داشتن روحيه و انرژی الزم بهمنظور موفق شدن ميباشد در یک سازمان باروحيه پائين،
کارکنان به ميزان اصولي و منطقي به شغل و وظيفهشان عمل مينمایند .عالئم کليدی روحيه شامل کيفيت زندگي
کاری ،سهم مدیریت در روحيه کارکنان ،احساس افتخار در سازمان ،تالش فوقالعاده کارکنان ،فرصتهای شغلي،
نگرش مدیران به شغل و الگوی تعهد مدیران ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .8اتحاد و توافق :بهطورکلي اتحاد و توافق به معنای کمک قوانين و ابزارهای سازمان به موفق شدن ميباشد بدون یک
سلسله قوانين جهت اجرا در حيطه آن ،هر گروهي در ادامه کار دچار مشكالت فراوان و اختالفنظر خواهد شد .عالئم
کليدی و اتحاد و توافق ،شامل ساختار مناسب ،حمایت سياستها از رسالت ،تسهيل فرآیندهای کسبوکار ،بهبود
1 Glynn
2 Akgun & et al
3 Kalkan
4 Kesti & et al
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با در نظرگرفتن پيشينه کلمه هوش در ادبيات عامه ،علمي و سازماني و نيز تعدد رویكردها و نظریه های علمي ارائه شده در
این زمينه و از طرفي ،عدم وجود تعریفي دقيق ،شفاف یا نظریه ای کامل و جامع در این حوزه ،لذا چالش های بنيادین درخصوص
این مفهوم نو سازماني و زمينه های تحقيقاتي آن آشكار است ،هم چنين از جمله مسائل تحقيقاتي در این حوزه مي توان به عدم
تعيين رویكرد معرفت شناختي در اکثر تحقيقات هوش و به خصوص هوش سازماني اشاره کرد .بنابراین ،محقيقن در این بررسي
مي کوشند برای تكميل ادبيات این موضوع براساس تعاریف ابعاد معرفت شناختي موجود در ادبيات موضوع با تقسيم بندی نظریه
های ارائه شده در سه گروه شناختي ،رفتاری و عاطفي -اجتماعي برای شناسایي و رتبه بندی مؤلفه های بعد رفتاری و عاطفي-
اجتماعي در بانک های تجاری در بخش ميداني تحقيق گامي هر چند کوچک بردارند (کریمي و همكاران.)2918 ،
هوش سازماني در سازمان های پيچيده امروزی برآیند و ترکيبي از دو هوش فعال انساني و هوش مصنوعي ماشيني خواهد بود
که بي تردید مدیران سازمان ها برای پویایي و افزایش کارایي خود راهي جز بهره گيری از این دو جریان هوشمند نخواهد داشت.
سازمان و سازمان یافتگي جزء جدانشدني زندگي ما هستند .افراد بيش تر عمرشان را در سازمان ها یا در رابطه با سازمان ها سپری
مي کنند و این موضوع نشان دهنده اهميت جایگاه سازمان ها در دنيای کنوني است (حسين زاده و ناصری.)7112 ،9
انواع دیگری از هوش نيز در سازمان ها مطرح شده است؛ از جمله هوش فني که بيانگر توانایي سازمان برای پردازش دانش و
اطالعات رایانه ای است و به این ترتيب در تعامالت سازمان های امروزی دارای اهميتي بسيار زیاد است .از سوی دیگر ،هوش
انساني یا هوش افرادی که در سازمان مشغول فعاليت هستند نيز مهم تر از هوش فني است .موفقيت در به کارگيری فناوری
اطالعات به هوش انساني وابسته است که شامل مهارت های هوش انساني یعني تفكر موجز ،بصيرت قياسي و هوشياری نظری
است .بنابراین هوش سازماني را مي توان از دو دیدگاه مورد توجه و بررسي قرار داد (ملک زاده و همكاران:)2917 ،
-2هوش سازماني به عنوان یک فرآیند :وقتي هوش سازماني به عنوان فرآیند مورد توجه قرارگيرد بيانگر پيچيدگي های
تقابلي ،تجمعي و هماهنگي با هوش انساني و فني درون یک سازمان است .پيچيدگي تقابلي هوش سازماني نشان دهنده رابطه
ميان انسان و مؤلفه های فني سازمان است .تجمعي بودن هوش سازماني به صورت سلسله مراتبي نمود مي یابد و شامل دانش
سطح فردی ،گروهي و سازماني است .هماهنگي در نگاه به هوش سازماني به عنوان یک فرآیند ،دارای نقشي مهم و محوری
نسبت به ابعاد فرآیندی متقابل و تجمعي است .هوش سازماني به عنوان یک فرآیند دارای پنج مؤلفه اساسي است :حافظه سازماني،
دانش سازماني ،یادگيری سازماني ،ارتباطات سازماني ،نتيجه گيری سازماني (ملک زاده و همكاران.)2917 ،
-7هوش سازماني به عنوان نتيجه یک فرآیند یا حالت ،بيانگر کليت و جامعيت قسمت ها و بخش های ساختار یافته و جهت
دار اطالعات است .هوش سازماني که در چنين وضعيتي توليد شود باید برای توانمند شدن توانایي های سامانه های اطالعاتي و
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سيستمهای اطالعاتي ،ارتباط سيستمهای اطالعاتي و خلق ارزش برای مشتری ،انتقال مسئوليت تا پائين ترین سطح
سازمان و همراستایي مأموریتهای بخشي ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
 .1کاربرد دانش :تقریباً فعاليت هر سازماني شدیداً به دانش کسبشده ،تصميمهای درست آني ،قضاوت ،ذکاوت و حس
مشترک شایستهساالری افراد ،خود بهاندازه صحت اطالعات کاربردی که در هر دقيقه با ساختار سازمان عجين شده،
وابستگي دارد ،با نگاهي فراتر از تحوالت جاری فنآوری اطالعات در راستای مدیریت دانش ،کاربرد دانش مرتبط
است .بهطورکلي کاربرد دانش ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،دانش و فرزانگي را شامل ميشود (آلبرخت.)7119 ،
 .2فشار عملكرد :در یک سازمان هوشمند هر یک از مجریان بایستي موضع اجرایي خاص خود را داشته باشند ،عالئم
کليدی فشار عملكرد شامل درک انتظارات توسط کارکنان ،ارتباط مدیران به خاطر اهدا ،حل مشكالت اجرایي کارکنان
توسط مدیران ،عدم ترقي مدیران ضعيف ،دریافت بازخورد توسط کارکنان درباره عملكردشان ،احساس کارکنان از مفيد
بودن کارشان و ترقي کارکنان بر اساس شایستگي ميباشد .درمجموع فشار عملكرد به مفهوم جدی بودن در مورد آنچه
انجام ميدهيم ميباشد (آلبرخت.)7119 ،
گونيا و کوه )7111( 2برای هوش سازماني سه بعد را در نظر گرفتهاند:
 .2هوش فني و تحليلي؛
 .7هوش ادراک شيوههای حل مسائل؛
 .9هوش زمينهای (هالل.)7111 ،7

1 Gonyea & Kuh
2 Halal
3 Hoseinzadeh & Naseri
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حل مسائل سازمان به شكل مناسب مورد استفاده قرار گيرد .دانش و مدیریت دانش ،نمي تواند جدای از فرآیند یادگيری سازماني به
هدایت هوش سازماني منجر شود .این شبكه از روابط متقابل ،تعریف آنها را مشكل مي سازد ،ولي این مزیت را دارد که بياني جامع
از فرآیند های پيچيده ای که در سطح سازماني صورت مي گيرد ،ارائه کند .تعامل ميان ذخایر و جریان دانش به سختي مي تواند
چنين بيان شود؛ زیرا هر سامانه ای همزمان با ناظرش حرکت مي کند ولي با توجه به اثراتي که بر جای مي گذارد ،قابل ردیابي
است .مزیت رقابتي پایداری که پيتر دراکر بيست سال پيش در رابطه با دانش و مدیریت دانش موثر بيان کرده است ،امروزه با
استفاده از مفهو م هوش سازماني بيان مي شود که اثری از یادگيری سازماني است .پویایي دانش سازماني سازوکاری است که
یادگيری سازماني و تكامل آن را توضيح مي دهد و بيش از آن بيانگر چگونگي ظهور و بقای یک سازمان در محيط رقابتي است
(ملک زاده و همكاران.)2917 ،
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همان گونه که انسان های هوشمند افرادی موفق و اثربخش اند ،سازمان های هوشمند نيز در راه رسيدن به اهداف خود با
چالش های کمتری روبه رو هستند و به گونه ای اثربخش تر عمل مي کنند .هوشمندی سازماني برآیند هوشمندی کارکنان و
فناوری های هوشمند در فرآیندهای سازمان است .سازمان های هوشمند توانایي برقراری تعامل سازنده بين اعضای سازمان،
فرآیندها ،فرهنگ و فناوری را دارند .تعاملي که در مجموع عقل کلي سازمان را شكل مي دهد و از این طریق پيچيدگي کارها و
پيچيدگي های محيطي با هوشمندی اداره مي شود (سيميچ.)7118 ،
در دنيای امروزی و در حيات پرتالطم بشری ،افرادی موفق و کارا خواهند بود که دارای هوشي سرشار و بهرهمند از درجة
هوشي باال باشند ،بيشک در سازمانهای قرن بيست و یكم نيز وضع به همينگونه خواهد بود ،بهخصوص اینكه در عصر حاضر با
گذر زمان ،با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدایش نيازها و چالشهای جدید ،سازمانها پيچيدهتر و ادارة آنها نيز مشكلتر
ميشود .این معنا زماني بااهميتتر خواهد بود که پذیرفته شود ،در سازمانهای امروزی ،عالوه بر ماشينآالت هوشمند ،منبع عظيم
و خالق انسان هوشمند نيز در فرآیندهای سازماني نقش مؤثری دارند (کشاورز و خواجه پور سوق.)2917 ،
در دنيای پيچيده کنوني ،مدیران یک سازمان بهمنظور دستيابي به اهداف و برنامههای سازمان خود و همچنين رشد و بقاء در
محيط متالطم امروزی ،نيازمند ویژگيهای خاصي ميباشند که هوش سازماني یكي از مؤلفههایي است که مدیران عصر حاضر
بایستي دارا باشند تا با کسب دانش عميق نسبت به همه عوامل محيطي ،باعث هوشمندی سازمان باشند و در نتيجه آن ،بهتر بتواند
سازمان تحت هدایت خود را در دنيای متالطم و رقابتي مدیریت کنند (مختاری بایع کالیي و همكاران.)2919 ،
در دنيای امروز ارتقاء هوش سازماني یكي از الزامات غير قابل انكار برای اغلب سازمان هاست تا بتوانند از طریق کسب و
تجزیه و تحليل اطالعات و همين طور افزایش دانش و ایجاد آگاهي ،بر قابليت های خود بيفزایند .افزایش هوش سازماني موجب
مي گردد سازمان ها اطالعات محيط اطراف خود را سریع تر و با دقت بيشتری تجزیه و تحليل کرده و نتایج حاصل را به طریق
سودمند ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند .این امر جریان تبادل اطالعات و دانش را در بستر
سازمان تسریع کرده و اثربخشي فرآیند تفكر و تصميم گيری جمعي را به نحو چشم گيری بهبود مي بخشد (غالمي و همكاران،
.)2911
اهميت هوش سازماني در کسبوکار از این امر ناشي ميشود که هوش فردی بهتنهایي توانایي فائق آمدن بر مسائل پيش رو
را ندارد؛ لذا برای غلبه بر مشكالت ،نياز به ایجاد هوش جمعي در درون سازمان بهعنوان یک ضرورت اهميت پيدا مينماید (ماریس
و اسكارلت .)7122 ،2در حال حاضر اکثر مؤسسات موفق در کشورهای توسعهیافته از هوشمندی بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای
کسب آگاهي بيشتر از محيط استفاده ميکنند .بدون شک مؤسسات برای ادامه حيات در محيطي که هر روز با چالشهای بيشتری
روبرو خواهند بود ميتوانند با تكيهبر فناوری اطالعات و ارتباطات قابليتهای هوشمندی خود را افزایش داده و بر رقيبان غلبه کنند
(کالکوگلو.)7122 ،7
هوش سازماني به عنوان راهبردی مهم و ضروری برای حفظ مزیت رقابتي سازمان ها و صنایع توسعه یافته و به عنوان یک
ضروری برای دستيابي به بهره وری بيشتر در سازمان ها و صنایع کوچک و بزرگ مطرح شده است شناسایي هوش سازماني این
امكان را به سازمان مي دهد که بتواند نياز به تغييرات را تشخيص دهد و امكان بهينه سازی فرآیند و بهبود عملكرد خود و زیر
مجموعه وابسته را فراهم سازد و با به کار گيری راه حل های هوش سازماني مي تواند ميزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان را
افزایش داده و زمينه مناسبي جهت شكوفایي استعداد های بالقوه کارکنان و افزایش بهره وری در سازمان را فراهم نمایند .بررسي
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های محققان نشان داده است که هوش سازماني تحت تاثير یک سری عوامل تعيين کننده مانند مدیریت دانش ،فرهنگ ،استراتژی
های سازماني و ساختار سازماني مي باشد (کهنسال.)7111 ،2
فقدان هوش سازماني در یک سازمان و عدم وجود رهبر یا رهبران خوب در یک سازمان ،ميتواند سازمان را با الگوهای
ناپایای مدیریتي و یا الگوهای معمول موجود همراه سازد (آلبرخت .)7119 ،سازماني که از هوش سازماني نامطلوب برخوردار باشد
مواردی مانند عدم آگاهي از تغييرات محيطي ،عملكرد کند در پاسخگویي به مسائل ،اصرار بر سياستها و تصميمگيریهای
ناکارآمد ،عدم بهکارگيری تجربي ناکاميهای گذشته ،ظرفيت تهدید شده در نوآوری و عدم تمرکز کافي بر ارتباطات و عملكرد در
آن سازمان بهوفور قابلمشاهده است (وریارد.)7127 ،7
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همان گونه که در دنيای انساني و پر تالطم بشری انسان هایي موفق و با کارایي باال خواهند بود که دارای هوشي سرشار و
بهره مند از درجه هوشي باال باشند ،در دنيای سازماني نيز وضع قطعاً به همين شكل خواهد بود .این بدان معني است که سازمان
ها و کسب و کارهایي که از هوش سازماني باالیي برخوردار باشند ،مي توانند در رویارویي با تغيير و تحوالت به وجود آمده در
دنيای رقابتي امروز به شكلي هوشمندانه و موفق عمل کنند از آنجا که سازمان ها موجودی زنده و پویا هستند که نيازهای هوش
جمعي آنها و نيز عوامل اثرگذار بر آنها تغييرپذیر است ،لذا مطالعه مداوم این عوامل همواره باید مورد نظر قرار گيرد .هوش سازماني
به عنوان ابزار مناسبي برای ارائه اطالعات صحيح و خالصه شده سازمان در موقع مناسب به تصميم گيرندگان و مدیران سازمان
ها مي باشد و به مدیریت سازمان امكان تصميم گيری سریع تر و دقيق تر را برای فراهم مي سازد.
دنيای پر تالطم و محيط ناآرام امروزی ،به شدت به سازمان هایي هوشمند ،نياز دارد تا با هر تغيير و پيشامد ناگهاني ،به نحو
مطلوب ،انعطاف الزم و عكس العمل مناسب نشان دهند .امروزه محيط های کسب و کاری با چالشهای گوناگوني از قبيل گسترده
شدن تعامالت دروني و بيروني سازمان ،با نياز به ارتباط بيشتر واحدهای سازماني و ضرورت نظارت مستمر بر پيشرفت کارها
مواجهند .مدیران سازمانها نياز دارند که با سرعت و دقت بيشتری روند انجام امور را نظارت و پيگيری نمایند .برای تشكيل یک
سازمان هوشمند ،تنها استخدام افراد باهوش تنها تهيه بهترین و هوشمندترین ابزار و شبكه های کامپيوتری ،کافي نيست .بلكه هر
سازمان باید ترکيبي از افراد با سطوح هوشي مختلف داشته باشد .زیرا هریک از این افراد توانایي خاص خود را دارند .بنابراین
کارکنان سازمان باید هر روز هوشمندتر شوند و باید به طور مستمر ،چرخه های سيستمي دانش به یكدیگر بازخورد بدهند و به
کسب تجربه و یادگيری بپردازند .چرا که ایجاد هوش سازماني برای کارکنان ،امری ضروری است و زماني که این امر مهم محقق
گردد ،افكار و قوای ذهني افراد مانند سيلي خروشان در سازمان جاری شده و همچون روحي در کالبد سازمان دميده مي شود.
مدیران امروزی نميتوانند در چارچوبهای اطالعات پيشين ،سازمان را اداره کنند؛ بنابراین نيازمند راهكارهایي هستند که
بتواند در کمترین زمان ،بيشترین اطالعات ممكن را در اختيارشان قرار دهد .هوش سازماني با ارزیابي کامل اطاعات و اقدامات
گذشته و بررسي راهكارهای انتخابي سازمان ميتواند به تصميمگيری سریعتر در سازمان کمک کند .هوش سازماني باال ميتواند با
سالمسازی و بهينه کردن عملكردهای کسبوکار ،موقعيت و جایگاه آنها را در بازار رقابتي امروز تضمين کند تا به شانس بيشتری
برای موفقيت دست یابند .ارتقاء دادن هوش سازماني جزء الزامات انكارناپذیر برای اغلب سازمانهاست تا بتوانند از طریق دریافت و
تجزیهوتحليل اطالعات ،و همينطور افزایش دانش و ایجاد آگاهي ،قابليتهای خود را افزایش دهند .افزایش هوش سازماني باعث
ميشود تصميمگيرندگان سازمانها اطالعات محيط اطراف خود را با دقت بيشتر و سریعتر تجزیهوتحليل کنند و نتایج حاصل
سودمند و مفيد را ذخيره کرده و در مواقع الزم مورد استفاده قرار دهند.
مدیران و تصميمگيرندگان در سازمان ،باید با ارزیابي وضعيت محيط ،سازمان خود را از لحاظ ميزان هوشمندی یعني توانایي
سازگاری و قابليت انطباق با محيط ،ساختار و عملكرد سازماني ،چشماندازها ،یادگيری و بهکارگيری دانش ،روحيه ،فناوری اطالعات
و ارتباطات و حافظة سازماني مورد ارزیابي و شناسایي قرار دهند ،زیرا سازمانهایي که ميزان هوش سازماني باالیي دارند در مقابله
با بحرانهای محيطي ،ميتوانند عكسالعمل سریع و هوشمندانهای انجام دهند و با وجود داشتن اطالعات الزم و مفيد ،برنامهریزی
مناسب و دقيقي داشته باشند.
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