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Abstract 

The aim of governments was limited to provide and maintain security and provide 

services needed by the people at the beginning of its formation. While, with many 

changes, their roles and duties expanded and they faced wider challenges and 

responsibilities. One of the most important challenges of governments is moving in 

the path of economic, political, cultural, social, administrative development. In 

order to tackle this challenge, Administrative System Reform was considered, 

which through which the basis and development infrastructure of the government 

and the country can be provided. Paying attention to modern types of organizations 

is one of the things that can lead to the reform of traditional processes, the 

evolution of the organization and subsequently to the development of governments 

in the field of services. Smart organization is a new type of organization that by 

adapting behavior to the knowledge it has about itself and the world in which it 

grows; pursues goals in a changing environment. Therefore, in this research, while 

introducing the smart organization as a modern organization, the role that this type 

of organization can play in Administrative System Reform and consequently 

developing governments has been mentioned. 
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 رهیافت توسعه مبتنی بر اصالح نظام اداری ؛سازمان هوشمند

 2اسماعیل یعقوبی، *1بیگینجمه مهدی
 

 چکیده 

 ؛مردم بود ازیو ارائه خدمات مورد ن تیو حفظ امن نیتنها محدود به تأم یریگها در آغاز شکلهدف دولت
 یهاتیها و مسئولو با چالش فتایها گسترش آن فینقش و وظا ار،یو تحوالت بس رییبا بروز تغ کهیدرحال

 ،یاسیس ،یاقتصاد توسعه ریها، حرکت در مسدولت یهاچالش نیتررو شدند. از مهمهروب یترعیوس
مورد توجه قرار گرفت  یچالش، اصالح نظام ادار نیمنظور مقابله با ابه .است یادار ،یاجتماع ،یفرهنگ

دولت و کشور را فراهم نمود. توجه به انواع مدرن توسعه  رساختیتوان بستر و زیآن م قیکه از طر
دنبال آن به تحول سازمان و به ،یسنت یندهایبه اصالح فرا تواندیاست که م یاز جمله موارد یسازمان

 قیها است که از طراز سازمان یدی. سازمان هوشمند نوع جدمنجر شود ها در حوزه خدماتتوسعه دولت
 طیمح کیدارد؛ اهداف را در  کند،یکه در آن رشد م ییایمورد خود و دن که در یرفتار با دانش قیتطب
مدرن،  یعنوان سازمانسازمان هوشمند به یرو، در مقاله حاضر ضمن معرفنیهم. ازدینمایدنبال م ریمتغ

ه ها داشته باشد، اشارتوسعه دولت جهیو درنت یدر اصالح نظام ادار تواندینوع سازمان م نیکه ا یبه نقش
 شده است. 
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 مقدمه   

ها و نمایانگر کل دانشی است یکی از الزامات غیرقابل انکار بقای سازمان 1هوشمندی ،در عصر دانایی     

 ( و همچنین،2112، 2)بوستورم در اختیار دارد ،کندسازمان از محیطی که در آن رقابت می یککه 

ها های محیط پیرامون سازمانداده ،شودهای امروزی موجب میهای برتر سازمانعنوان یکی از تواناییبه

 گیرندگان قرار گیردتحلیل شده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیموتر و با دقت بیشتر تجزیهسریع

های کارگیری و مدیریت اثربخش سرمایهتقیم بهپیامد مس 2مفهوم هوشمندی سازمانی(. 2112، 3)کالکاه

از طریق ترکیب اثربخش  که های کارآمد و نیروی انسانی خالق و نوآور استبه مدد زیرساخت 2دانشی

 ،های منابع انسانیمندینها و توامنابع و امکانات موجود درون سازمان و محیط بیرونی با تکیه بر قابلیت

)طبرسا و  ها و اهداف خود گام بردارندبه نحو مؤثری در راستای مأموریت تا سازدها را قادر میسازمان

توانایی  کند، قابلیت وها متمایز میسازمان را از سایر 6هایی که سازمان هوشمندواقعیت(. 1331همکاران، 

انایی توبه این شکل از سازمان با توجه است.  های متغیرتوان سازگاری با موقعیتر سازمان دنوع این 

زمینه )اگر الزم باشد قلمرو ؛ خود تأثیرگذار باشد و محیط خود را شکل دهد تواند بر محیطدرونی می

تأثیر  کهنای درنهایت کند؛ ومی بازسازیدر محیط که مجدداً خود را نو یا ایکند میجدیدی را ایجاد  (کاری

، کندتر که در آن فعالیت میزرگمثبت و پایداری در توسعه و ارتقاء محیط و حرکت به سمت قلمرو ب

 ذهای مشارکتی اتخاکند که در آن تصمیم عنوان یک سیستم عملسازمان هوشمند باید بهواقع،  . دردارد

تا  اساسی تلقی شود، زمینه تمرکززدایی فراهم شود سازی در آن یک اصلشود، همکاری کارکنان و تیم

تولید دانش و استفاده از آن  یو درنهایت، سازمان توانای دیندها صورت گیرایادگیری سازمانی و انسجام فر

 (.  2112، 7)استاسکویسیوت برای سازگاری با محیط را داشته باشد

ها شود که چالش پیش روی سازمانپی بسیاری می در های پیشرایط متغیر امروزی سبب دگرگونی     

 پذیر استها امکانتغییر و سازگاری با پویاییاست؛ بنابراین، بقا و بالندگی در چنین محیطی تنها با 

دنبال  های اساسی در هر دولتی بوده و بهها از جمله پایهبا توجه به اینکه سازمان(. 1322)یعقوبی، 

دنبال اصالح نظام  های گوناگون بهها همواره در سطوح مختلف و به شیوهوری بیشتر هستند، دولتبهره

ها، اصالح خدمات های مالی و کاهش هزینهجمله اصالح عدم تعادل نتایجی از اند؛ زیرااداری نیز بوده
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عمومی و نظام مدیریت منابع انسانی، ارتقاء دولت الکترونیک و استفاده از خدمات فناوری اطالعات، 

هایبا و )ال گذاری و تقویت شفافیت و پاسخگویی را داردمشیافزایش کارایی و کیفیت نظام خط

تر و کاراتر و همچنین، افزایش تقاضای شهروندان جهت دریافت خدمات سریع(. 2117 ،1همکاران

های جدید اجرای نظام ها از شیوهتوان دلیلی دیگر برای استقبال دولتافزایش فشارهای سیاسی را می

ی های مشترک میان تمام فعاالن نظام اداراز راه خلق ارزش(. 1322)یعقوبی و الوانی،  اداری دانست

عنوان بستر و زیرساخت توسعه دولت و کشور توان زمینه انجام اصالحات عمیق در نظام اداری را بهمی

آن در ایجاد تعادل بین ذخیره و تبادل دانش  در راستای توانایی روند آینده سازمان هوشمندفراهم نمود. 

موجب توسعه  شود و تقویت جریان دانش،مربوط می است. جریان دانش به هوشمندی سازمان

بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، به  د.گردمیو درنهایت توسعه دولت  هوشمندی سازمان

ساالری است و به همین دلیل تالش و های الگوی دیواننسبت بیشتری درگیر الگوهای رفتاری و ارزش

واقع،  شود. درمی رواقدام در اجرای توسعه و تحول سازمانی در بخش دولتی با مشکالت بسیاری روبه

هدایتگران باشد، آن است که های متفاوتی دچار آسیب میکه مدیریت توسعه در ایران به شکلعلت این

و التفات چندانی به بعد  ترسیم کرده 2اساس نگاه تکنوکراسی توسعه، سمت و سوی آن را بر هایبرنامه

تواند گامی هوشمند می ماهیت سازمان توجه به(. 1327)قاسمی،  اندافزاری و انسانی آن نداشتهنرم

اساس، با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر براین ها و توسعه دولت باشد.اساسی در تحول سازمان

 باشد.به دنبال تبیین ماهیت سازمان هوشمند و بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مفهوم سازمان هوشمند

های یندهای تحقیق و توسعه در سازمانعنوان یک مفهوم معاصر، بر فراظهور سازمان هوشمند به     

عنوان یک گرفت تا تکامل سازمان را بهکرد و سپس این مفهوم را از درون سازمان میمختلف تأکید می

شدن به بدیلتوسعه این مفهوم برای ت آید، شامل شود.دست می ها بهکل ضروری که از درون سازمان

سازمان هوشمند را با چارچوب  ،(2211) 3براتیانو و همکاران گر سازمان هوشمند است.یک جامعه، نمایان

این باورند که سازمان هوشمند موجودیتی است که دارای هوش  بر کنند ومعرفی می 2هوش چندسطحی

عنوان عاملی برای ش دانش، بهاستفاده از تمام سطوح را دارد. چارچوب پرداز چندسطحی است که قابلیت
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 سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصالح نظام اداری

 
 یند هوشمندی سازمان است. هوشمندی سازمان، ظرفیت سازمان درامحیط در فر 1آنتروپی کاهش میزان

. حل برای بقاء و موفقیت سازمان در محیط رقابتی استمنظور دستیابی به بهترین راهپردازش دانش به

های هشدار خطر که خود را با سیستم کندمعرفی میمدلی  را هوشمند سازمان ،(2112) 2فردریکسون

، ضرر داردخطرناک را که برای بقاء و موفقیت بلندمدت سازمان هشدارهای سازد تا عالئم و مجهز می

منظور افزایش کارایی بسیج کند. انواع دانش را به ،این نوع سازمان قادر استکند. دریافت و نظارت 

اهداف  کند،که در آن رشد می ییایدر مورد خود و دن ی کهدانش بارفتار  قیتطب از طریق سازمان هوشمند

سازمان هوشمند را سازمانی برمبنای سه  ،(2111) 3آتوس د.ماینیدنبال م ریمتغ طیمح کیرا در خود 

محور اصلی توسعه دانش، عملیات و ارتباطات تعریف کرده و اذعان دارد که مدیریت سازمان هوشمند و 

 منابع )افراد، اطالعات، دانش و قابلیت نوآوری( است 2ازمند مدیریت هوشمندمرحله خلق ایده، نی

صورت پیوسته و مستمر در ارتباط با محیط است تا بتواند این نوع سازمان به(. 2117هایبا و همکاران، )ال

 ،اقعو موقع واکنش نشان دهد. درنیازهای محیطی را شناسایی کرده، دانش و اطالعات الزم را کسب و به

پذیری برمبنای فناوری اطالعات، اساس سازمان هوشمند آفرینی، واکنش سریع و انعطافیادگیری، دانش

، جادیاست که در ا ندهریادگیسازمان  کیسازمان هوشمند  ،نینابراب(؛ 2112، استاسکویسیوت) است

ر د ر خود مهارت دارد.رفتا یطراح یدانش برا نیو اشتراک دانش و در استفاده از ا ی، سازماندهیابیدست

ای مؤثر عمل که در زمان حال به شیوه انددانستههایی سازمان های هوشمند راتعریفی دیگر سازمان

در سازمان . (2117هایبا و همکاران، )الهای آینده را دارند کنند و توانایی مقابله مؤثر با چالشمی

مقابله با  یبرا یو فرصت زیانگجانیو ه دیجد اتیتجرب یبرا یدهنده چالش، فرصتنشان رییهوشمند تغ

 ؛کنند یبانیو پشتداده  جیتوانند فشار عملکرد را ترویرهبران مدر این نوع سازمان، است.  دیجد یزهایچ

عنوان عاملی ضروری پذیرفته شده و به سازمان یکه توسط همه اعضا زمانی است ریتأث نیشتریاما ب

طور واضح نقش و مسئولیت واقع، در این نوع سازمان، افراد به درجهت موفقیت سازمان شناخته شود. 

 یبرا یانیارشد و م رانیمددانند که همکارانشان چه انتظاری از ایشان دارند. کنند و میخود را درک می

 هیدر کل یتیریمد مهارتاز  ییبه سطح باال ازیکنند و نیعمل م غیرموفق رانیحذف مد ای یتوانبخش

در سازمان هوشمند یادگیری و سازگاری، رفتارهایی . (2113)نسبی و صفرپور،  دارند یررهب یهاسمت

واقع،  درهم داشته باشند، باید در کنار هم تعریف شوند.  هستند که با وجود تعارضاتی که ممکن است با

یان منظور برآوردن نیازهای مشترابتدا اطالعات و هوشمندی را بهکه هدف سازمان هوشمند آن است 
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های موجود، به ایجاد و تبدیل ییمدیریت فیزیکی و دارا هماهنگ و اداره نماید، و بیشتر از وابستگی به

  .منابع هوشمند وابسته باشد

  1سازمانیدرون هوشمندی

خیره و ذتحلیل،  هایی است که اطالعات درونی راشامل تمامی فعالیت سازمانیهوشمندی درون     

کند و داده و شناسایی می انیازهای اطالعاتی درونی ر سازمانی، هوشمندی درونیبارتعبه ؛کندتسهیم می

 نمایدمفید تبدیل می شده را پردازش نموده و به دانش و هوشمندی عملیاتی واطالعات گردآوری

فیزیکی، مالی و  تحلیل محیط درونی برای بررسی کمیت و کیفیت منابعوتجزیه(. 2112، 2)پیرتیماکی

های های تواناییضعف ها وگیرد و برای شناسایی قوتها مورد استفاده قرار میانی از سوی سازمانانس

های کنونی سازمان در قابلیت های گذشته و مالحظات سنتی را بارود که موفقیتکار می مدیریتی به

درونی سازمان  جه، محیطنتی در(؛ 2113، 3)رابینز و کولتر کندهای آینده مقایسه میجهت شناسایی قابلیت

های سازمانی است سامانه وکار، فرایندها، ساختار وشامل نیروهایی مانند نیروهای انسانی، عملیات کسب

های بیرونی که برخالف مؤلفه. دهندیر قرار میأثکه با فعالیت خاص خود، عملکرد سازمان را تحت ت

گیرند. یک ت میأخود سازمان نش ط درونی ازهای محیناشی از محیط عمومی و عملیاتی هستند، مؤلفه

)فلیشر و  رتر عمل کندثتدوین راهبردها، مؤ تواند درهای درونی خود، میسازمان با بررسی هدفمند فعالیت

تحلیل و توزیع وتجزیه بنابراین، سازمان برای موفقیت نیاز دارد تا به گردآوری و (؛2117، 2بنسوسان

منابع انسانی، منابع مالی،(  نی سازمان مانند منابع سازمانی )منابع فیزیکی،اطالعات مرتبط با منابع درو

توانند بر سودآوری و موفقیت می یک از این عوامل منابع اطالعاتی و فرایندهای سازمانی بپردازند. هر

سایی، سازمانی به شنادرون ، هوشمندیاساس(. براین2112، 2)کاوالکانتی ثیر بگذارندأسازمان در بازار ت

ذ خاپردازد و این اطالعات را برای اتمی تحلیل اطالعات مرتبط با منابع درونی سازمانوتجزیه گردآوری و

برای  توانیم، ابعادی را مذکورتوجه به موارد  دهد. باتصمیمات مناسب در اختیار مدیران سازمان قرار می

 شود:ها پرداخته میآنصیلی که در ادامه به شرح تفمعرفی کرد ها درونی سازمان هوشمندی

در زمینه  اربردهااز ک وسیعی هاین نوع هوشمندی، دربرگیرنده حوز :0هوشمندی فرایندهای سازمانی     

کشف  بینی، بررسی همگونی وسازی، پیشمنظور بهینهتحلیل آنها بهوهتجزینظارت بر فرایندها، 

                                                             
1. Intra-Organizational Intelligence 
2. Pirttimäki 
3. Robbins & Coulter 
4. Fleisher & Bensoussan 
5. Cavalcanti 
6  . Intelligence of Organizational Processes 
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)کاستالنوس و  کندسازمان حمایت میذ تصمیمات مناسب در خافرایندهای سازمان است که از ات

 سازمانی دارد.  گیری در فرایندهایتحلیل نقاط تصمیموتجزیه نقش مهمی در ( و2113، 1همکاران

متعدد  ها و وظایف واحدهایشدن و افزایش فعالیتصصیخبا توجه به ت :2هوشمندی منابع سازمانی     

راج خاست تحلیل اطالعات ووتجزیهریزی، برنامه منظورها، اهمیت و نیاز به ابزارهایی بهدرون سازمان

ریزی برنامه هایسامانه، شود. حاصل این ایدههای مناسب و مرتبط با منابع سازمانی آشکار میگزارش

بوده  (هوشمندی منابع انسانی منابع فیزیکی، هوشمندی منابع مالی و)شامل سه جزء  منابع سازمانی

ریزی منابع منظور برنامهوکار بهکسب وانند برای مدیریت اطالعات عملیاتیتها میاست. این سامانه

)چائو و  کار روند مین بهأمدیریت زنجیره ت سازمان مانند منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی و تولید و

العات های هوشمندی که به اطکارگیری سامانهبه ا توجه به این امر، طراحی وب(. 2112، 3همکاران

 است. مرتبط با منابع سازمانی توجه دارند، الزم و حیاتی

های حوزه درباره تحلیل اطالعاتوتجزیههوشمندی منابع انسانی به  :0هوشمندی منابع انسانی     

وضعیت نیروی  دام وخ، استخابگیری منابع انسانی مانند حوزه پاداش و مزایا، روابط کارکنان، انتتصمیم

 (. 2111، 2)چابرا ط رقابتی اشاره دارد انسانی در محی

نمایند تا سازمان به های هوشمندی منابع مالی، فرصتی را ایجاد میسامانه :0هوشمندی منابع مالی     

گیری مناسب ذ تصمیمخاهای مالی سازمان برای اتتحلیل دادهوتجزیهدسترسی و  سازی،خیرهذگردآوری، 

  (.1332)حسینی و یدالهی،  شند و سودآوری آن را تضمین نمایندخب دعملیات سازمان را بهبو ،بپردازند

تحلیل وتجزیهفیزیکی به گردآوری،  هوشمندی منابع هایسامانه :4هوشمندی منابع فیزیکی     

های بهینه در سازمان ذ تصمیمخاات اطالعات مناسب و مرتبط با مواد، تسهیالت و تجهیزات برای

  (. 2112)چائو و همکاران،  ددهنمی ءمین را ارتقاأمان در زنجیره تپردازند و عملکرد سازمی

تحلیل وتجزیههای هوشمند اطالعاتی به گردآوری و سازماندهی، سامانه :0هوشمندی اطالعاتی     

های سازمان با احترام شخبه اطالعات و درنهایت ارتباطات و همکاری بین ب اطالعات، مدیریت و عمل

  (.2112، 2لوک -)سابرینا و جین پردازندمی به اصول اخالقی

                                                             
1. Castellanos et al. 

2. Intelligence of Organizational Resources 
3. Chou et al. 
4  . Intelligence of Human Resources 
5. Chhabra 
6  . Intelligence of Financial Resources 
7  . Intelligence of Physical Resources 
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 های سازمان هوشمندویژگی

 کارکنان توانایی باالی سازمان در تسخیر دانش ضمنی -

گیری بیشتر کارکنان در سازمان است که باعث شکل این ویژگی به مفهوم ایجاد زمینه تعامل      

  (. 1337، 3)رز و همکاران شودمدیریتی سازمان می سرمایه ارتباطی و تقویت سرمایه فکری و

 ای کارکنان توانمند به یادگیری دوحلقهتعهد  -

بینی را در شرایطی پیدا سازمان آمادگی سازگاری و حل مسائل غیرقابل پیشای، حلقهدر یادگیری دو     

ده آمو شرایط پیشکند که در راستای پاسخ به مسائل را تعریف می ایحالت مجموعه کند و در اینمی

و ها ای، افراد عالوه بر کشف و اصالح خطاها، هنجارها، سیاستدر یادگیری دوحلقه .است برای سازمان

 (. 1377، 2)آرجریس پردازندال قرار داده و به اصالح آن میؤاهداف را نیز مورد س

 یدهای جدراه، بینیتوانایی و ظرفیت سازمان در سازگاری با محیط بسیار متغیر و غیرقابل پیش -

 کندتر میطراحی سازمان را پیچیده

ها با تغییرات محیطی در پنج مرحله روش رویارویی سازمان ،(2112) 2نتیسواساس دیدگاه ب بر     

هدایت، شناسایی و تعیین اهداف، شناسایی اهداف جدید، ارزیابی، اجرا و  جذب و: گیردصورت می

بخش پیامدهای یادگیری رضایت یری داشته باشد ودر مرحله ارزیابی اگر سازمان توان یادگ. پیگیری

سازمان قابلیت یادگیری در آینده را  در مرحله اجرا و پیگیری؛ گیردباشد، یادگیری مجدد صورت می

 .آموزدمی

 ودن سازمانبارگانیک -

باید ؛ یعنی نباید کارکنان به تقلید تشویق شوند، بلکه ساختار سازمان هوشمند باید ادهوکراسی باشد     

 لهای با ساختار ارگانیک به دنباسازمانداده شود. ترویج  کارکنانهمکاری و خالقیت در روح 

ها و اهداف وسیله ارزشبه رفتارهاها، در این نوع سازمانپذیری با شرایط محیطی هستند. انطباق

  (.1332)اوجاقی،  دنشوهدایت می، اشتراک گذاشته شدهبه

 نسازماسرمایه فکری  توسعه -

درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش  دلیل تولید دانش و اطالعات و سهم سرمایه فکری به     

  (. 1337)لبافی و دارابی،  تولید ناخالص داخلی داشته باشد افزوده و تواند نقش مهمی در خلق ارزشمی

                                                                                                                                                           
1  . Informationial Intelligence 
2. Sabrina & Jean-Luc 
3. Roos et al. 
4. Argyris 
5. Bontis  
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 اصول سازمان هوشمند

 اصلنُه اند و بر این اساس گیری مرتبط دانستها تصمیمبودن را بباهوش ،(2111) 1ماتسون و ماتسون     

که در کنار هم اصول  نیا ، قابل مشاهده است.1که در شکل  را برای سازمان هوشمند شناسایی کردند

به  یابیدست( 1دارند:  یسه کارکرد اساس شوند،گیری استراتژیک با کیفیت باال میمنجر به اخذ تصمیم

 شود:ها پرداخته می، که در ادامه به شرح آنطیمح( درک 3؛ نابعبه م یابیدست( 2؛ فاهدا

 

 (2110)ماتیسون و ماتیسون،  سازمان هوشمند کیه اصل نُ .0شکل 

سازمان هوشمند برای وجود داشتن نیاز به یک دلیل دارد. هر فردی در سازمان  فرهنگ ایجاد ارزش:     

ها و اقدامات یاستراتژ ایاستفاده کنند که آخ به این سؤال پاساز از آن جهت  باید به این هدف آگاه باشد و

 ایکنندهارزش استدالل قانع جادیا یا خیر؟ شودآن می انیسازمان و مشتر یارزش برا جادیآنها باعث ا

 یو حت یشخص یهایطلب، جاهیکارکرد یاز سنت، مرزها ناشی یموانع اساسحذف ، رییتغ یبرا

  بودجه است. یهاتیحدودم

 نیباز  یانهیعنوان گزتواند بهیفقط م یمنطق میتصم کی گیری:های تصمیمایجاد گزینه     

 یهانهیگز فعاالنه جادیهوشمند خواستار ا سازماند. انتخاب شو یرقابت یهانهیخوب از گز ایمجموعه

 دهد.یانجام نم کیاستراتژ اقدامات ،مختلف یهانهیگز یابیو ارز جادیاست و قبل از ا دیجد

                                                             
1. Matheson & Matheson   
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در مواجهه با  شتریارزش ب جادیا یچگونگ ی مداومریادگی یمعنا بودن بهباهوش یادگیری مستمر:     

در سطح جهان  یرقابت یو بازارها یفناور عیسر شرفتیجهان، پ یتیو جمع یاسیدر ساختار س راتییتغ

و  دیجد یهاکند و راهیرا مشخص م میپارادا راتییها و تغطور مداوم فرصتهبهوشمند  سازماناست. 

 .کندیم دایپ شتریارزش ب جادیا منظوربه یاافتهیبهبود 

 شکست در برابر کند تا قبل ازیهوشمند به آنها کمک م یهاسازمان یندهایافر گیری منظم:تصمیم     

ک و سیستماتی یندهایفرا و در ادامه، دهند صیرا تشخ کیاستراتژ یهایریگمیبه تصم ازی، ندادهایرو

 .نمایدرا مشخص  کامل و دقیق یریگجهیبه نت دنیرس یرا اعمال کنند که مراحل الزم برا یمنظم

گیری را برای دستیابی به یند تصمیماهوشمند مشارکت در فر سازمان راستایی و توانمندسازی:هم     

 کند.تشویق می مؤثر اهداف و تفاهم مورد نیاز برای توانمندسازی راستاییهم

 هیکل دررا  تیبدون محدود باًیو تقر بازکامالً  یاطالعات انیسازمان هوشمند جر جریان باز اطالعات:     

منبع یک عنوان اطالعات به شتنعادت به نگه دادر این نوع سازمان کند. یم جادیسازمان ا یهاقسمت

 . است معنیبی ،قدرت

کار  تیکنند که چگونه با عدم قطعید درک مسازمان هوشمن کیدر  فرادا برگرفتن عدم قطعیت:در     

بلکه هنگام  ،کنندیرا انکار نم نانیعدم اطم آنها. استدالل خود ادغام کنند ندیکنند و آن را در فرا

 دهند. یم صیآن را تشخ یریگمیتصم

 از، کیمهم استراتژ ماتیدر مواجهه با تصم سازمان هوشمند نگرش استراتژیک خارج به داخل:     

 درک وسیعی دارد. ی حوزه فعالیت خودعیمرو وسقل

 مفاهیممتضاد(  )و غالباًمنظور درک درازمدت تفکر سیستمی بههوشمند از  سازمان تفکر سیستمی:     

  (. 2111)ماتیسون و ماتیسون،  کندیخود استفاده م ماتیتصممربوط به 

 های سازمان هوشمندزمینهالزامات و پیش

سرمایه فکری عبارت است از مجموعه محصوالت و منابع فکری دانش  :0فکریمدیریت سرمایه      

 د.شوهای نامشهود که به خلق ارزش سازمانی منجر میاطالعات مالکیت معنوی تجربه و دارایی

                                                             
1. Intellectual Capital Management 
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های مرتبط با یادگیری رمزگذاری دانش ها از طریق مدیریت دانش مهارتسازمان :0مدیریت دانش     

استفاده مؤثر از موجودی دانش  .شوندکسب کرده و به بهبود عملکرد سازمانی نائل میو انتقال دانش را 

 (.1323)زارع خلیلی و همکاران،  سازمانی نمایانگر برتری در هوشمندی سازمانی است

رهبران تغییر بستر مورد نیاز برای استفاده بیشتر از هوشمندی سازمانی را فراهم کرده  :2رهبری تغییر     

)بورک  انگیزانند تا عملکرد خود را بهبود بخشندها را برمیننمایند و آبا کارکنان برقرار میبطه مثبتی و را

  (. 2111، 3و کالینز

توسعه تعامالت مؤثر بین کارکنان منجر به افزایش هوشمندی سازمانی شده و  :0سرمایه اجتماعی     

 (. 2113، 2)پوئنتی و تولرا ردتبادل گسترده اطالعات میان کارکنان را به دنبال دا

هوشمندی سازمانی با افزایش یادگیری در سازمان در کنار سازگاری محیطی  :0ادگیری سازمانیی     

 د.یابرشد یافته و توسعه می

 یکقبول رفتاری موجود در ها و الگوهای قابلارزش ،از باورها است ایمجموعه :4فرهنگ سازمانی     

  (. 1333)زارعی متین،  سازمان

مان و تقسیم کار در میان واحدهای مختلف ساز ،مراتب سازمانینمایانگر سلسله :0ساختار سازمانی     

ها نیازمند ساختار سازمانی مبتنی بر امروز سازمان(. 1332دفت، )ال هاستهمکاری و ارتباط میان واحد

 .ندفناوری اطالعات برای اجرای مؤثرتر وظایف خود هست

با اجرای اثربخش مدیریت استعداد هوشمندی سازمانی افزایش یافته و سازمان  :1مدیریت استعداد      

)زارع خلیلی و همکاران،  های سازمانی استفاده کندموریتأتواند از توانایی فکری افراد برای نیل به ممی

1323 .)  
 

 سازمان هوشمند و سرمایه انسانی

های سرمایهسایر  های فکری در یک سازمان بیش از اهمیتکه اهمیت سرمایه مویکدر قرن بیست     

جمله  های پیچیده و فراگیر جهانی از. چالشدارزش یک سازمان هستن کنندهتعیین هاآن است، انسان

های انسانی را جزء عناصر اصلی روش و الگوها، منابع فناورانه، تغییرات هامحیطشدن، تحول جهانی

                                                             
1. Knowledge Management 
2  . Leadership Change 
3. Burke & Collins 

4  . Social Capital 
5. Puente & Torrella 
6  . Organisational Learning 
7  . Organizational Culture 
8  . Organizational Structure 
9. Talent Management 
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دلیل  ممکن است در عین داشتن منابع غنی، صرفاً به سازمانی کهطوری؛ بهاست ریت قرار دادهجدید مدی

گفتن نداشته باشد و در مقابل، سازمان  وکار، حرفی برایعرصه کسب نداشتن نیروی انسانی کارآمد در

 ی اندک، گویکارگیری منابعهکارای خود و با ب فقط با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دیگری فقط و

سرمایه انسانی، ذخیره دانش اعضای سازمان است که شامل . سبقت را از دیگر رقبا ربوده باشد

در (. 1337)حقانی و همکاران،  ها و باورهای کارکنان استها، نگرشها و صالحیتها، قابلیتشایستگی

شغلی کارکنان و افراد یک  ای وهای حرفهتعریفی دیگر سرمایه انسانی دانش، خالقیت، تجارب و مهارت

ای که توسط کارکنان در فرایند تبدیل دانش و تجربه کاال و خدمات که سازمان است و به ارزش افزوده

آن دسته که کنند بیان می ،(2111) 1آلپکان و همکاران .کند، اشاره داردبرای سازمان درآمدی ایجاد می

های و زمان، انرژی و منابع بیشتری صرف بهبود مهارتاند های انسانی که بهتر آموزش دیدهاز سرمایه

توانند به خود، سازمان و جامعه سود برسانند. اند، تجربه کاری بیشتری دارند و بهتر میخود کرده

ای تنگاتنگ هد که بین توسعه سرمایه انسانی و مدیریت دانش رابطهدشده نشان میهای انجامپژوهش

ایندی است که شامل ارتباط کارکنان سازمان با یکدیگر و همچنین با ذخیره وجود دارد. مدیریت دانش فر

شود، در توسعه ی که در جهت کسب موفقیت در حوزه مدیریت دانش برداشته مییهااطالعاتی است. گام

های خارجی، که با تشویق کارکنان به مشارکت در شبکهطوریسرمایه انسانی نقشی اساسی دارد؛ به

تردیدی نیست که (. 1333لو و همکاران، )حاجی یابدن از طریق خلق دانش افزایش میدانش کارکنا

کمتری  هایی هستند که از سرمایه دانشیسازمان تر ازموفقهوشمند  یهاارای سرمایههای دسازمان

ها، ها، داناییهوشمند سازمان، نمایانگر مجموعه دانش و مهارت برخوردارند. در یک تعریف وسیع، سرمایه

انتظار توسعه و پیشرفت خواهند  در آینده جوامعی .های همه کارکنان آن استانگیزه حکمت و معرفت و

 اختصاص دهند، نه سهم بیشتری از منابع طبیعی را داشت که سهم بیشتری از دانش و هوش را به خود

 (. 1333)بدری آذرین و همکاران، 

 سازمان هوشمند و یادگیری سازمانی

های فکری و تأکید و هوش سازمانی را قابلیت یک سازمان، در تجهیز همه توانایی ،(2111) 2ختآلبر     

کند. هوش سازمانی های فکری جهت تحقق مأموریت سازمان معرفی میتوجه خاص بر این توانایی

یت از منظور حماای یک سازمان برای فرایند کارآمدتر و بهتر تبادل، سنجش و استدالل بهتوانایی رویه

هبری و ریزی، سازماندهی، هدایت، رخصوص برنامههای آن )بهتر در فعالیتگیری کارا و اثربخشتصمیم

تواند از عبارتی، هوش سازمانی قابلیت فکری یک سازمان است که میبه کنترل عملیات سازمان( است؛

                                                             
1. Alpkan 
2. Albrecht 
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)مجدی و هبود یابد گذاری بمشی و سرمایههای مختلفی مثل پذیرش فناوری جدید، بهبود خطراه

آوری بیشتر محققان در تعریف هوش سازمانی، بر ظرفیت یک سازمان برای جمع(. 1337همکاران، 

های موجود در حوزه هوش اند. در متناطالعات و تولید دانش برای انطباق با محیط خود تأکید داشته

اشاره شده است که بر طبق آن طور نظری به پیوند بین هوش سازمانی و فرایند یادگیری سازمانی، به

(. 1331)خورشیدی و پاشازاده،  متون، سازمان هوشمند اساساً سازمانی است که قادر به یادگیری است

ها و اطالعات های شهود دانش، ذخیره دادهیند یادگیری متعهد به استفاده از تاکتیکدر فرا هاسازمان

تک افراد زمان بیش از مجموع هوش سازمانی تکشده از محیط هستند. هوش سازمانی یک ساآوریجمع

دهد. عنوان یک کل ارتقاء میافزایی هوشمندی سازمان را بهن سازمان است و درنتیجه، این همآ

درنتیجه یک سازمان هوشمند سازمانی است  اند؛اساس هوش و یادگیری بنا شده های هوشمند برسازمان

آوری سریع اطالعات و کند. هوشمندی نیز برمبنای جمعیصورت هوشمندانه مدیریت مکه دانش را به

آوری اطالعات و است. در یک نگاه سازمانی، هوشمندی به توانایی سازمان در جمع فهم مستدل بنا شده

تحلیل و تفسیر ماهرانه آن، تولید دانش و یادگیری از دانش بستگی دارد که از طریق منطقی و یادگیرانه 

ها به ایجاد صورت مناسب استفاده شود، برخی دانشهنگـام دانش منجر شود و اگر بههبه تولید مرتبط و ب

 ،دهدکنند که به یک سازمان اجازه میهای موجود کمک میهای جدید و استفاد بهینه از قابلیتقابلیت

توجه و  خورتواند نقشی دربر رقبای خود غلبه نماید. یادگیری و مدیریت دانش در سازمان می طور دائمبه

داشته باشد و  عنوان اصول اساسی اقتصاد نوینارزشمند در انتقال منابع، سرمایه و نیروی کار به

فرایند یادگیری سازمانی و  گذاری دردیگر، سرمایه عبارت به های رقابتی سازمان را افزایش دهد؛مزیت

های مهمی که عنوان یکی از راهبهخود،  منظور حفظ جایگاهها بهها و سازمانمدیریت دانش در شرکت

 شود.مدیریت دانش به کار بندد، شناخت می تواند جهت خلق و بهبودطور مداوم میسازمان به

 سازمان هوشمند و فناوری اطالعات

را ایجاد کرده  ها، تغییرات متعددیارتباطات در سازمان و اطالعات ورود و پیشرفت چشمگیر فناوری     

سازمان است. نقش  مشی، عملکرد افراد و نحوه مدیریت درغییر در ساختار، تغییر در خطاز جمله ت ؛است

عصر کنونی را دوره  ای کهگونهبه ؛اطالعات و ارتباطات در دنیای امروز، بسیار شگرف و پیچیده است

سرعت یافته  هاسازمان ارتباطات در و اطالعات برد فناوریرهمین دلیل، کا نامند. بهانفجار اطالعات می

 است.

 ای از ابزارهاست که گردشمجموعه وای از فناوری فناوری اطالعات شاخهدر یک معرفی کلی،      

اطالعات  مختلف هایو استفاده از شکل رهیذخ جاد،یطوری که امکان ابه ؛ساخته است سریاطالعات را م
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ارتباطات را  و اطالعات فناوری ،(1121) 1بابا و همکارانآق(. 1331)سرلک،  فراهم نموده است زیرا ن

افزار مانند تواند در قالب سختابزار می که این اندعنوان یک ابزار در نظر گرفته و در تعریف آن آوردهبه

های مانند برنامه کاربردی اکسل و گروه افزارتصویربرداری دیجیتال و یا نرم هایکامپیوتر و دوربین

مدیران  این فناوری به. وجود داشته باشد افزار در سازمانافزار و نرمسخت مباحثه و یا اینکه ترکیبی از

داشته و  تر رابا پردازش سریع اطالعات، امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده دهدامکان می

یادگیری، افزایش  ارتباطات، و اطالعات فناوری. عملکرد سازمان با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد

را به دنبال دارد و  ی هوشمندهاسازمانپذیری و کارآمدی انتقال دانش در العمل، انعطافرعت عکسس

کند که خبری تجهیز می هایها و گروهآنان را به ابزارهای تعاملی کارآمدی مانند بازارهای مجازی، بالگ

فناوری اطالعات و . دست آورند بتوانند با تعامل مستمر، دانش مورد نیاز را در هر زمان و در هر مکان به

تر، به شدت متحول هوشمندی از طریق یادگیری سریع ارتباطات، توانایی فرد و سازمان را برای تقویت

گیری مرکزی ایجاد محیط یادگیری و خط اصلی شکل ارتباطات هسته و اطالعات سازد. فناوریمی

 (. 1333، 2)جورج و جاناتانسازمان هوشمند است 

 شمندمدیریت هو

)اردالن و همکاران،  رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول، به مدیریت جدید نیاز دارد     

سبک در سبک جدیدی تحت عنوان مدیریت هوشمند معرفی شده است.  ،که در همین راستا( 1332

کند. اگذار میو سایرین به کامالً گیری رامدیر تصمیم ،کراتیک(ودم کامالً)مدیریت  هوشمند مدیریتی

موضوعات و مسائل پیش روی آن به  گیری دربارهرا در اداره سازمان و تصمیم چنین مدیری نقش خود

هایی برای . ویژگیسازدو راهبرد محدود می رساند و مسئولیت خویش را به ارائه چند رهنمودحداقل می

شتن ؛ ب( داگیری از انواع قدرتهشناسایی و بهرمدیریت هوشمند معرفی شده است که عبارتند از: الف( 

  (.1336)رادان،  یادگیرندگی؛ و د( گراییاخالق؛ ج( گرایانهرویکرد تحول

 گیری نتیجهبحث و 

ها در ست. توسعه دولتهاها، یکی از ارکان اساسی در افزایش مطلوبیت دولتبهبود و توسعه سازمان     

ها و بهبود سازمان شود.اسی، فرهنگی و ... تعریف میهای اقتصادی، سیجمله حوزه های مختلف ازحوزه

ها. از طرفی، اصالح نظام اداری ها با تحوالت پیش رو، گامی است در جهت توسعه دولتسازی آنهمگام

ساالری دولتی در ایران همواره یکی از محورهای مهم مورد تأکید کارشناسان و متخصصان اداره و دیوان

                                                             
1. Akbaba et al. 
2. George & Jonathan 



 

 

 

           04 

 

 سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصالح نظام اداری

 
های اصلی عنوان یکی از اهرمراستا، هوشمندسازی نظام اداری بهرهمیند امور عمومی بوده است.

های ساختاری، فرایندی، فناوری و راهبردی با که بسیاری از چالشزیرا اصالحات معرفی شده است؛

بلکه در بیشتر کشورهای دنیا  ،کند و این موضوع نه تنها در ایرانهوشمندسازی سیستم کاهش پیدا می

 گذاران قرار گرفته است. مشیخطدر دستور کار 

های مدرن هستند که با نیروی انسانی هوشمند، مدیریت های هوشمند از انواع سازمانسازمان     

ها در مسیر توسعه توانند به حرکت دولتروز، فرایندها و ساختارهای هوشمند میهای بههوشمند، فناوری

 های خالقانهظرفیت ازبتواند سازمان  شود کهبب میکمک بسیاری نمایند. مدیریت هوشمند سازمانی س

قرار  مستمردر معرض تغییر و تحول  ترتیب ی داشته باشد و بدیناندازهای روشنو چشمبرخوردار شود 

توان در راه میو پیوسته  های مستمرتنها با تغییرات و دگرگونیدانند که مدیران می دسته این گیرد؛می

با نمود. سرمایه انسانی مد مدیریت آکار بخش وی سوداگونهبه سازمان راو  دو ترقی حرکت کر رشد

مولد سازمان به  ییعنوان دارابه تواندیدارد، م یمهارت، دانش و تجربه سازمان ت،یکه از خالق یااندوخته

 های تخصصی، هوشدر سازمان هوشمند آموزش .دیو اثربخش کمک نما داریپا یرقابت تیکسب مز

ها تر از سایر سازمانشده برای سرمایه انسانی، برجستههای شناساییشاخص ریها و سامهارت ،یمانساز

برون و درون  یازهاین عیو سر حیصح صیضمن تشخ توانندیهوشمند م هیسرما اهای بسازمان .است

 باشند.  شتازیپ گروه خودهای همسازمان نیرا ارائه نموده و در ب یاستهیخدمات مقبول و شا ی،سازمان

 منابع

(. نقش 1332راد، رقیه )اردالن، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ بهشتی

گیری فصلنامه مطالعات اندازهرهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی. 

 .167-123(، 2)3، و ارزشیابی آموزشی

. مبانی تئوری و طراحی سازمان )ترجمه هلی پارساییان و سید محمد اعرابی((. 1332دفت؛ ریچارد )ال

 های فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش

های تسهیم تجربه بر رابطه ساختار سازمانی ارگانیک و (. بررسی نقش میانجی گروه1332اوجاقی، علی )

 .32-61(، 3)13، مدیریت نظامیهای نظامی. مدیریت دانش در سازمان

های هوش بررسی مؤلفه(. 1333بدری آذرین، یعقوب؛ خدادادی، محمدرسول؛ اعلمی کشکی، معصومه )

، مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش ورزش و جوانان شمال غرب ایران. داراتر اسازمانی د

1(7 ،)33-33 . 
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توسعه سرمایه انسانی در (. مدل 1333لو، وحید؛ معمارزاده طهران، غالمرضا؛ مقیمی، رضایی )حاجی

 . 22-3(، 23)11، فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژیوزارت نفت ایران. 

فصلنامه مطالعات سازمانی. (. تبیین و ارزیابی هوش درون1332حسینی، سید یعقوب؛ یدالهی، شهربانو )

 . 211-173، 23، مدیریت راهبردی

منظور توسعه های فکری به(. سنجش سرمایه1337ن، سعید )حقانی، محمود؛ شیبانی، حسن؛ کرباسیا

 . 162-121(، 32)3 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،های خودروسازی. منابع انسانی در شرکت

های عاطفی و یادگیری (. تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت1331خورشیدی، صدیقه؛ پاشازاده، عاطفه )

 .22-22(، 63)21، ولمطالعات مدیریت بهبود و تحسازمانی. 

های مدیریت (. سنجش میزان برخورداری فرماندهان و مدیران ناجا از شاخص1336رادان، احمدرضا )

 . 112-111، 33، مجله نظارت و بازرسیهوشمند. 

ها و (. هوش سازمانی؛ ضرورت، زیرساخت1323زارعی خلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حید؛ حیات، علی اصغر )

 ، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران. وکاریش هوش سازمانی و هوش کسباولین هماپیامدها. 

 . تهران: نشر آگه، چاپ دهم. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(. 1333زارعی متین، حسن )

(. تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان مرکزی. 1331سرلک، احمد )

 .113-73(، 2)3، اقتصاد کاربردی

(. طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی 1331طبرسا، غالمعلی؛ رضائیان، علی؛ نظرپوری، امیرهوشنگ )

 .22-37(، 7)2، پژوهشنامه مدیریت اجراییبنیان. های دانشمبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان

-163، 33، علوم اجتماعی مهپژوهشنا(. ارزیابی نحوه مدیریت توسعه در ایران. 1327قاسمی، یارمحمد )

122. 

(. تأثیر اجرای سرمایه فکری و ضریب ارزش افزوده فکری در 1337لبافی، معصومه؛ دارابی، رؤیا )

 .622-233(، 32)11، بانکی -های پولیفصلنامه پژوهشها. عملکرد مالی بانک

اکاوی عوامل مؤثر بر (. تحلیل و و1337مجدی، علی اکبر؛ تیموری، محمود؛ میرمحمدتبار، سید احمد )

 . 21-21(، 1)12، فصلنامه علوم اجتماعییادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود. 



 

 

 

           01 

 

 سازمان هوشمند؛ رهیافت توسعه مبتنی بر اصالح نظام اداری

 
، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول(. دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی. 1322یعقوبی، نورمحمد )

13(21 ،)37-117. 

 

، فرهنگ مدیریتریت دولتی و دولت الکترونیک. (. مدی1322یعقوبی، نورمحمد؛ الوانی، سید مهدی )

1(3 ،)2-17 . 
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