پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

هــوش ســازمانی؛ مزیــت رقابتــی پایــدار

مقاالت

سحر وزیرزاده -دفتر مدیریت استراتژی

32

مقدمه
جهـان بهشـدت رقابتـی
کسـانیکه بـا فضـای کسـبوکار سـازمانها در
ِ
امـروز آشـنایی دارنـد ،بهخوبی آگاهاند که سـازمانها بهطور چشـمگیری
در حـال تغییـر هسـتند .دو فشـار عمـدهای که بـر همه سـازمانها وارد
میشـود ،عبارتنـد از :سـرعت ورود محصـوالت بـه بـازار و تقلیـد رقبا از
همـان محصـول« .سـازمانهای دانشمحـور» کـه بـه سـادهترین بیـان
فرآیندمحـوری خود را بر اسـاس دانـش انتخاب کرده و بـرای حرکت در
مسـیر اقتصـاد دانشمحـور گام بـر میدارنـد ،بیشتـر در معـرض تغییر
و تحـوالت ایـن فضـای جدیـد قـرار دارند .بـرای باقـی مانـدن و فعالیت
در رقابـت ،بایـد بـا مفاهیـم جدیـد در عرصـه سـازمان و مدیریت آشـنا
شـده و آنهـا را بـهکار برنـد .یکـی از مفاهیـم حیاتـی بـرای ایـن نوع از
سـازمانها« ،هوش سـازمانی» و مفاهیم «سـازمان یادگیرنده» اسـت که
در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت کـه نـکات و مفاهیـم کلیدی ،بـا بیانی
سـاده توضیح داده شـود.
مفهوم هوش سازمانی
در رابطـه بـا هـوش سـازماني؛ «هـووارد گاردنـر» (Howard
 )Gardnerمحقـق و روانشـناس دانشـگاه هـاروارد ادعـا مي كنـد؛
همانگونـه كـه انسـانها از هـوش چندگانـهاي برخوردارند ،سـازمانها
نيـز هوشهـاي متعـددي دارنـد« .هوش سـازماني» ،توجه سـازمان را
بـه سـمت موضوعـات مرتبط با اثربخشـي سـوق داده و سـازمانها را در
بهكارگيـري نيروهـاي بالقـ ّوه خـود یـاری میدهـد .بهعنوان یـک مفهوم
نظـری ،میتـوان از هـوش سـازمانی ،بهعنـوان یکـی از مهمتریـن نـکات
در نظریـه سـازمان یـاد کـرد .هـوش سـازمانی ،بهعنـوان توانایـی یـک
سـازمان در حـل مسـائل سـازمانی تعریـف میشـود .تمرکز ایـن مفهوم
بـر یکپارچگـی تواناییهـای انسـانی و ف ّنـی بـرای حـل مسـائل اسـت و
بهطـور کلـی هوش سـازمانی شـامل :کلیـت و تمامیت اطالعـات ،تجربه،
دانـش و درک مسـائل سـازمانی اسـت .هوش سـازمانی بـا ارزیابی کامل
اطالعـات و اقدامـات گذشـته و بررسـی راهکارهـاي انتخابـی سـازمان
میتوانـد بـه تصمیمگیـري سـریعتر در سـازمان کمـک کنـد .تعـداد
کثیـري از افـراد مهم سـازمان ،نگرشهاي خود را نسـبت بـه فرآیندهاي
کاري بـه اشـتراك میگذارنـد و ایـن خـود ،تبدیـل بـه یک نیـروي قوي
میشـود کـه میتـوان از آن ،بهعنـوان هـوش سـازمان یـاد کـرد .هـوش
یـک سـازمان ،موجودیـت آن سـازمان نیسـت ،بلکـه اطالعـات تجزیه و
تحلیـل شـده یک سـازمان اسـت.
محققـان مختلـف ،تعاريـف زيـادي براي هوش سـازماني مطـرح کردهاند
كـه برخـي از اين تعاريف در جدول  1آورده شـده اسـت.

نویسنده

تعریف

منبع

چوی
()1995

هــوش ســازمانی ،یــک فرآینــد یادگیــری اســت
کــه شــامل توســعه رفتــار انطباقــی بــا اســتفاده
از درک و حافظــه ســازمانی اســت.

Zareimatin, Jandaghi,
& Hamidzadeh
Hajkarimi, 2010,
p.614

وبر و
همکاران
()1996

هــوش ســازمانی ،توانایــی ســازمان بــرای
شــکلدهی و تغییــر محیــط و انطبــاق بــا
محیطــش بــر مبنــای اهــداف و تواناییهایــش
میبا شــد .

Akgun et al., 2007,
p.276

مک مستر
()1996

هــوش ســازمانی ،ظرفیــت یــک شــرکت
بهعنــوان یــک مجموعــه بــرای جمــعآوری
اطالعــات ،نــوآوری ،تولیــد دانــش و عمــل
بهطــور مؤثــر بــر مبنــای آن دانــش تولیــد شــده
در ســازمان اســت.

McMaster, 1996, p.3

هالل
()2000

هــوش ســازمانی ،ظرفیــت ســازمان بــرای خلــق
دانــش و اســتفاده از آن بهصــورت راهبــردی
بــرای انطبــاق بــا محیــط اســت.

Zareimatin et al.
,2010, p.61

آلبرخت
()2003

هــوش ســازمانی ،قابلیــت ســازمان بــرای تحــرک
بخشــیدن بــه تمامــی تواناییهــای ذهنــی خــود
و متمرکــز کــردن ایــن تواناییهــا در جهــت
تحقــق رســالت ســازمانی اســت.

Albrecht, 2003, p.15

ارستین
()2009

اســتفاده از پتانســیلها بــرای اخــذ تصمیمــات
ســریع و صحیــح ،ســعی در یادگیــری دائــم،
اســتفاده از خالقیــت و نمایــش مهارتهــای
متفــاوت در موقعیتهــای غیرمنتظــره و بحرانــی
کــه بــه سیســتم بــرای انطبــاق بــا تغییــرات
کمــک میکنــد.

Potas et al., 2010,
p.1645

تفاوت هوش سازمانی و هوش کسب و کار
هـوش سـازمانی ،مفهومـی متفـاوت و متمایـز از هـوش کسـبوکار
میباشـد کـه اخیـرا ً مطـرح شـده اسـت .هـوش کسـبوکار ،بهعنـوان
برخـورداری از دانشـی عمیـق نسـبت بـه همـه عوامـل نظیر :مشـتریان،
رقبـا ،محیـط اقتصـادی ،عملیـات و فرآیندهـای سـازمانی کـه تأثیـر
زیـادی بـر کیفیـت تصمیمـات مدیریتی در سـازمان میگذارنـد ،تعریف
مـی شـود .صاحبنظـران ایـن مفهـوم معتقدنـد کـه هـوش کسـبوکار،
سـازمانها را بـرای تصمیمگیـری در همـه عوامـل مؤثـر بـر سـازمان
توانمنـد میسـازد .امـا هـوش سـازمانی ،ترکیبـی از تمـام مهارتهـای
الزم بـرای وجـود سـازمان اسـت .ایـن مهارتهـا عبارتنـد از :سـرعت در
عمـل و عکسالعمـل ،تطابـق سـریع بـا تغییـرات ،حساسـیت یـا قابلیت
پیشگویـی ،انعطافپذیـري در انجـام وظایـف ،ابتـکار و خالقیـت و
نوآوري.
1

هوش سازمانی سازمانها را فارغ از کسبوکار و از متامی دیدگاهها و
جنبههای سازمانی مورد بررسی قرار میدهد.
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مؤلفههای هوش سازمانی

نتیجهگیری
مزیـت رقابتی پایداری کـه «پیتر دراکر» ( 20 )Peter Druckerسـال
پیـش در رابطـه بـا دانـش و مدیریـت دانـش مؤثـر بیـان کـرده اسـت،
امـروزه بـا اسـتفاده از مفهـوم هـوش سـازمانی بیان میشـود .بـه کمک
هـوش سـازمانی اسـت که سـازمانها میتوانند بـه ایجاد تنـوع در منابع
مالـی ،تحلیـل برنامههـا و عملکردهـا ،توسـعه چشـماندازها ،بازتعریـف
مأموریتهـا و طراحـی راهبردهـای مناسـب بپردازنـد .باهوشتریـن
سـازمانها بـر اسـاس ایـن اصـول عمـل میکنند کـه «هیچوقـت ،خوب
بهانـدازه کافـی خـوب نیسـت ».و «بايـد از كار بـا اشـياء ،بهسـمت كار با
فكـر حركـت كرد».

مقاالت

مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی
«كارل آلبرخـت» ( )Karl Albrechtهـوش سـازماني را شـامل هفت
مؤلفـه ميدانـد كه آن هـا را بینـش راه بردي ،سرنوشـت مشـترك ،ميل
بـه تغييـر ،همسـويي و تجانـس ،روحيـه ،بهكارگيـري دانـش و فشـار
عملكـردي ناميده اسـت.
 .1بینـش راه بـردی :به اختصـار ،قابلیت خلـق ،اسـتنتاج و بیان هدف
یک سـازمان است.
 .2سرنوشـت مشـترک :بهطـور کلـی یعنـی اینکـه كاركنان خـود را
عضـوي مؤثـر از سـازمان تلقـي كننـد .در اين راسـتا ،مديـران میتوانند
كاركنـان را در طرحهـا و برنامههـا ،اجرا و ارزش يابي ،مشـاركت دهند تا
افـراد مأموريتهـاي سـازماني را بشناسـند و حس هم دلي و همبسـتگي
موفقيت سـازمان
نسـبت بـه اهـداف پيدا كننـد .در چنين حالتـي ،افراد،
ّ
موفقيـت خـود قلمـداد ميكننـد و همـكاري و مبادله آزادانـه ايدهها و
را
ّ
اطالعـات در سـازمان ،بهوضـوح شـکل میگیرد.
 .3میـل به تغییـر :تغییر ،بیانگـر چالشهـا ،موقعیتی بـرای تجربیات
جدیـد و مهیـج و شانسـی برای رسـیدن به چیـزی نو قلمـداد میگردد.
اشـتیاق بـه تغییـر ،نیازمنـد این اسـت که آنقدر بزرگ باشـیم کـه انواع
تغییـرات در چشـمانداز راه بـردی را بتوانیـم تطبیق دهیم.
 .4هم سـویی و تجانـس :بـدون وجـود يـك سلسـله قوانيـن اجرايي،
هـر گروهـي در ادامه كار ،دچار مشـكالت فـراوان و اختلاف نظر خواهد
شـد .افـراد و گروههـا بايـد خـود را بـراي تحقـق رسـالت و مأموريـت
تعییـن شـده ،سـازمان دهنـد؛ مسـؤوليت ها و مشـاغل را تقسـيم كننـد
و يك سـري قوانيـن را بـراي برخـورد و ارتبـاط بـا يكديگـر و رويارويـي
بـا محيـط ،وضـع نماينـد .بهعبـارت ديگـر ،در يـك سـازمان هوشمنـد
سيسـتمها در مجمـوع ،افـراد را در تحقـق رسـالت ،توان مند ميسـازند.
«بنزيـك» ( )Banzicو همـكاران ( )2009بيـان ميدارنـد كـه در
محيط هـاي كاري بـا رقابت گسـترده ،سـازمانها ،تنها يك شـانس براي
بقـا دارنـد و آن «متحـد شدن(همسـو شـدن) با ديگر سـازمانها
اسـت» .از سـوي ديگـر ،تقريبـاً بـراي سـازمانها غيرممكـن اسـت كه
همـه دانـش مـورد نيـاز بـراي بقـا و پيشرفتشـان را بهصـورت فـردي
خلـق كننـد .مشـاركت با ديگران بـراي نفـوذ در منابع آنهـا ،ابزار مهم
سـازمان بـراي خلـق دانش بهشـمار مـيرود.
 .5روحیـه :عنصـر روحيـه نشـاندهنده تمايـل بـه فعاليـت فراتـر از
معيارهـا اسـت .در يك سـازمان با روحيـة پايين ،كاركنـان فقط كارهاي
خـود را بهدرسـتي انجـام مي دهنـد ،در حاليكـه در يـك سـازمان بـا
روحيـة بـاال ،بيش تـر از حد انتظـار تالش ميكننـد و انـرژي آن ها دايم
در حـال افزايـش اسـت .مديريـت و كاركنان اشـتياق و عالقـة زيادي به
كار دارنـد و از ايـن كـه عضو سـازمان هسـتند ،احسـاس غـرور ميكنند.
بنابرايـن وقتي افراد از كار و سـازمان خود رضايت بااليي داشـته باشـند،
موفقيـت و شكسـت خـود دانسـته و
موفقیـت يـا شكسـت سـازمان را
ّ
ّ
اهميـت پيـدا ميكند.
عوامـل ديگـري غيـر از ماديـات بـراي آنهـا ّ
موفقیـت و شكسـت بيشتر سـازمانها
 .6بهکارگیـری دانـش :امـروز
ّ

بـر مبنـاي اسـتفاده اثربخش از دانش ،اطالعات و دادهها اسـت« .اسـتان
هـاوس و پمبرتـن» ( )Stanhouse & Pambertanبيـان ميدارنـد
كـه يـك سـازمان هوشمنـد ،دانـش را بهصـورت اثربخشتـر و مؤثرتري
بـهكار گرفتـه و تلاش ميكند ،انسـانها ،منابـع مالي و ديگر منابعشـان
را كنتـرل كننـد و بـا توجه به توسـعه فرهنگ ،سـاختار و زير سـاختها،
محيـط هدايتـی را فراهـم مـيآورد كـه در آن افـراد و فرآينـد يادگيري
سـازماني توسـعه مییابد.
 .7فشـار عملکـردی :در يـك سـازمان هوشمنـد علاوه بـر ارزيابـي
عملكـرد رسـمي ،همـه افـراد بايـد عملكـرد خودشـان را در رسـيدن به
موفقيـت جمعي تلاش نمايند.
رسـالت سـازمان ارزيابـي كننـد و بـراي
ّ
وقتـي افـراد بـراي تحقق رسـالت سـازماني پاسـخگوي یکديگر هسـتند،
در سـازمان ،فرهنـگ عملكـردي شـكل گرفتـه و هـر عضـو جديـد
ميتوانـد حـس مشـاركت را بهعنـوان يك الـزام درك كنـد .خودكنترلي
و خودارزيابـي ،كنتـرل نامحسـوس سـازماني اسـت كـه در سـازمانهاي
هوش منـد در سـطح بااليـي مشـاهده میشـود.

”“Good is never good enough

"Shifting from "Thing-work" to "Think-work

هـوش سـازمانی ،بهعنـوان اسـتعداد و ظرفیـت یـک سـازمان در ایجـاد
قـدرت ذهنـی در تحقـق رسـالت سـازمان تعریـف میشـود و در پایـان
اینکـه هـوش سـازمانی بایـد مرکـز توجـه قـرار گرفتـه و تکتـک ابعاد
آن در سـازمان مـورد اندازهگیـری ،بررسـی دورهای و ارزیابـی مجـدد
قـرار گیرد.
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