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  چکیده

 یو ارتباطات یهاي اطالعات ها و محیط اطرافشان تحت تأثیر فناوري اي که در سازمان تغییرات گسترده

هاي هوشمند و از نگاه باالتر شهرهاي هوشمند شده است. با  سازماند آمده است منجر به ایجاد وجو هب

باید به آن که اي  نکته  البته. شود احساس میها  سازمان نیاز به یک بازتعریف از ،توجه به این تغییرات

فیزیکی  تنهاکنند. در واقع نباید نگاه  ها زندگی می ها هم در جهان سازمان توجه شود این است که انسان

بردارند و در مقابل ذینفعان خود  گامها  باید در خدمت تعالی انسان آنهاها داشت، بلکه  به سازمان

در برقراري  د نقش کلیدينتوان می و حکمت سازمانی ذینفعان ،در این بازتعریفبنابراین پاسخگو باشند. 

سازمان هوشمند و هوشمندي  مورددر  نامه پایاناین اصلی  زمینهد. نبر عهده داشته باش عدالت اجتماعی

باشد. در راستاي پاسخگویی به سؤاالت، موضوع به سه بخش مجزا تقسیم شده  از منظر حکمت می

هاي منطقی  ، چارچوباي از منابع کتابخانه است. در هر بخش، با توجه به مطالعه ادبیات نظري موضوع

هاي اصلی توسط  پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب-ارائه شده است و به روش توصیفی

موضوع وجود نگرتري نسبت به  خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. در بخش اول دیدگاه کل

بخش از مطالعات این شود.  دارد و به بررسی سازمان و ذینفعانش از نگاه شهر هوشمند پرداخته می

ها هم به سمت دیجیتالی و  دهد که با هوشمند شدن شهرها، ذینفعان سازمان نشان می پژوهش

شوند. در  می ها افزوده همچنین واحدهایی نیز براي نوآوري به سازمان .کنند هوشمند شدن حرکت می

شود. همچنین در این  بخش دوم، حکمت سازمانی و عناصر الزم براي حرکت در مسیر آن بررسی می

هایی براي افزایش فهم  بخش، نقش هوشمندي فردي و سازمانی در حکمت سازمانی به عنوان عامل

. مطالعات شود هاي هوشمند پرداخته می گردد. در نهایت در بخش سوم به موضوع سازمان معرفی می

هاي  حاکی از آن است که چارچوب سازمان هوشمند به طور کلی شامل ذینفعان، ابعاد سازمانی و مؤلفه

ریزي و بودجه  ، براي سنجش وضع موجود دفتر برنامهچارچوب این همچنین اصلی هوشمندي است.

   استانداري یزد بکار گرفته شده است.

سازمانی، هوشمندي فردي و سازمانی، سازمان هوشمند. واژگان کلیدي: شهر هوشمند، ذینفعان، حکمت
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    طرح تحقیقات ـکلیمقدمه و  -1 فصل

 

 

 

  مقدمه  -1-1

هاي  سئله، اهداف و فرضیهبیان مشود. تعریف موضوع،  در این فصل به بیان کلیات پژوهش پرداخته می

جنبه نوآوري بودن پژوهش و ارائه تعاریف، از جمله موضوعاتی است که  کلی پژوهش، روش تحقیق،

  شود. در این فصل بدان اشاره می

 

  پژوهش تعریف موضوع و اهمیت -1-2

توان گفت که فناوري اطالعات در بخش دولتی تغییرات زیادي در طول دهه گذشته  می یبه روشن

هاي  بود و فقط در سازمان قیمت گرانکامپیوتري که یک زمانی جزء وسایل  هاي یستمسست. داشته ا

کنند. همچنین اکنون  میها را پشتیبانی  هاي سازمان تقریباً تمام فعالیتتمند وجود داشت، اکنون ثرو

 هاي دولتی استهاي موجود در این بخش هم مورد توجه مدیران انتخابی سازمان گذاريسرمایه

)Garson, 2007(.  .به حاکی از آن است که در کشور ما شواهد کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست

هاي دولتی نگاهی ویژه به رشد و توسعه فناوري اطالعات وجود دارد. از جمله مصادیق  یژه در سازمانو

فرض تئوري  ها اشاره کرد. در واقع با هاي اتوماسیون در سازمان توان به گسترش سیستم آن می

ناپذیر است که جهان را به نحوي  جبرگرایی (دترمینیسم) تکنولوژیکی، فناوري اطالعات نیرویی توقف

. بنابراین در این زمان )Garson, 2006(کند  را عوض می ها حکومتدهد و شیوه  یمعمیق تغییر شکل 

ر سازمان مطرح است ین وسیله براي دستیابی به نوآوري دتر مهمکه فناوري اطالعات به عنوان 

)Rocheleau, 2006(ها چه  تواند باعث مشکالت زیادي در آینده شود. سازمان ، عدم توجه به آن می
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توان این واقعیت را  بخواهند و چه نخواهند باید همراه با فناوري پیشرفت کنند. همین االن هم نمی

به آن، فاصله زیادي بین  پنهان داشت که در زمینه نرخ رشد دولت الکترونیک و مسائل مرتبط

ین کار براي شروع تر مهم. )Gupta et al., 2008(یافته وجود دارد  کشورهاي در حال توسعه و توسعه

هاي مناسبی  و همچنین جواب پرسیدهاي مناسبی را براي تغییر موقعیت فعلی  این است که باید سؤال

 Thierauf(نسبت به مسائل داشته باشیم کند که قضاوت عاقالنه اي  کمک می کار ینا. به آن دادرا 

and Hoctor, 2006(ها  در جهان سازمان ها انسانشود این است که  . اولین موردي که مطرح می

 ,Schwaninger(ها بستگی دارد  و زندگی همه به کارکرد روان و مناسب این سازمان ندکن زندگی می

هاي باال براي یادگیري و  داراي ظرفیتکه توان شهرهایی را متصور شد  . در این رابطه می)2006

سسات سازنده دانش و ؤ، وجود مدر بین افرادشانخالقیت وجود همچنین  نوآوري هستند.

 ,Komninos( هست هاهاي آن دیجیتالی براي ارتباطات و مدیریت دانش از جمله ویژگی هاي زیرساخت

توانند به کارکرد روان و مناسب  یمند شو این شهرها که به نوعی شهرهاي هوشمند نامیده می .)2006

ها هم به نوعی توانایی براي درك  هاي موجود در خود کمک کنند. در این نوع شهرها، سازمان سازمان

براي رسیدن به اهداف مطلوب  -توانند اطالعات و/یا دانش باشد یمکه –روابط متقابل واقعیات موجود 

 ,Thierauf and Hoctor(شود  دیده می 1شمند کسب و کارهاي هو نیاز دارند. این توانایی در سیستم

2006(.   

هاي اطالعاتی و  ها نیاز به یک بستر مناسب از فناوري سازمان ،براي هوشمندي هر چه بهتر

در زندگی انسان و تواند  یمهاي اطالعاتی و ارتباطی جدید به قدري  فناورياین قدرت . دارندارتباطی 

ها نیز تغییر و تحوالتی پدید آورده است  ر عرصه ساخت و معماري سازمان(حتی د باشداقتصاد عمیق 

گیرنده دیا يها سازمانافراد و اعضاي مجازي یا واقعی جوامع یادگیرنده و -همه که ) )1387 ،(فتحیان

یادگیرنده نیاز به اطالعات هاي  و سازمانافراد  .نددوباره باید یادگیرنده باش - در یک جامعه یادگیرنده

گیري، عمل و  نیاز به حکمت براي تصمیم و گیري و عمل دارند انش براي تصمیمنیاز به د ،ارندد

                                                
1 Business intelligence systems 
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. در اینجا بحث کارایی و اثربخشی این )Sendov, 1997( پذیرش مسئولیت نتایج اعمالشان دارند

اثربخشی  و محصول اطالعات، دانش و فهم است ،یکارایتوان گفت  یمشود.  یمها هم مطرح  سازمان

 ,Strijbos( دهد گیرنده را از کارایی تا اثربخشی توسعه می محصول حکمت است. حکمت توجه تصمیم

البته حکمت مفهومی نیست که بگوییم جدیداً وارد اصطالحات مدیریت شده است. این واژه از . )1997

ها پیش مورد توجه فیلسوفان جهان بوده است. مفهوم حکمت از نوشته هاي ارسطو ریشه  مدت

کرد  گیرد. البته در ابتدا این واژه تنها اشاره به ظرفیت تشخیص درست آنچه خوب است می می

)Ahamed, 2007(گوید  . ارسطو یکی از فالسفه بزرگ قدیمی می)Thierauf and Hoctor, 2006(:  

  »عمل بدون دانش احمقانه است. دانش بدون حکمت خطرناك است.«

، 1فورچون ی مانندمجالتزمانی  که در شود شاهده میم شوداگر از گذشته به موضوع نگاه 

. کردند ها معرفی می گ براي سازمانروند بزر، مدیریت دانش را به عنوان یک 3فست کامپنیو  2فوربس

هاي معنوي  براي بر عهده گرفتن مسئولیت دارایی "مأمور ارشد دانش"گذاري  ها در حال نام شرکت

اما  اطالعاتی سازمان در حال تغییر به مأموران ارشد دانشی بودند.موران ارشد أبودند. در واقع م خود

چرا که در آینده باید مأموران ارشد شود  در حال حاضر باید گفت این روند در اینجا متوقف نمی

که  داده شده استحقیقات نشان تدر یک نمونه  .)Schrage, 1996( ندداشته باشوجود نیز  حکمت

آید  هاي آموزشی بدست می ریزي ها و دانش مرتبط با شغلی که در برنامه درصد از مهارت 90تا  60

میلیارد دالر بودجه آموزشی  60درصد از  75شوند. حال فرض کنید اگر  عمالً در شغل پیاده نمی

وقتی این اتفاق اشاره شده است که شود.  میلیارد دالر دور ریخته می 45، در سال از بین رودآمریکا 

عدم موفقیت در مدیریت چگونگی  ، یعنیبوجود آیدمشکل  حکمتبکارگیري مدیریت  افتد که در می

  فردوسی در این رابطه به زیبایی بیان کرده است که: .)Allen, 2008( استفاده از دانش

  کجا این سرانجام بد داشتیم                                      به یزدان که گر ما خرد داشتیم

                                                
1 Fortune 

2 Forbes 

3 Fast Company 
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  بیان مسأله -1-3

اند که  از اعضایی تشکیل شده ها سازمانشود که  یمرابطه با موضوع این پژوهش این مسأله مطرح در 

ها اشتباهات زیادي در  به طور متوسط باهوش و داراي توانایی یادگیري هستند، با این حال سازمان

ند برابر با توا ها نمی توان گفت هوشمندي سازمان دهند. می زمینه اقتصادي، اجتماعی و... انجام می

هایی  ها و مؤلفه ها نیاز به مشخصه . بنابراین سازمان)Schwaninger, 2006(ها باشد  هوشمندي انسان

  دارند که هوشمندي را در خود ایجاد کنند و بتوانند با سایر ذینفعان موجود تعامل داشته باشند.

دیگري که پیش مسأله  همچنین با توجه به توضیحاتی که در قسمت قبل به آن اشاره شد

ها و همچنین جایگاه هوشمندي سازمانی در آن است.  آید در مورد بررسی حکمت در سازمان می

  شود که عبارتند از: سؤاالتی در این راستا مطرح میبنابراین 

 تواند داشته باشد؟ سازمان در یک شهر هوشمند چه ذینفعانی می 

 داشته باشند؟ توانند در چارچوب حکمت سازمانی وجود چه عناصري می 

 نقش هوشمندي سازمانی و هوش فردي در چارچوب حکمت سازمانی چگونه است؟   

  هاي هوشمند داراي چه اجزایی است؟ چارچوب سازمان 

 

  اهداف پژوهش -1-4

براي  منطقی چارچوبی ،بررسی مبانی نظري موضوعاز طریق  هدف این است که پژوهشاین در 

نگاهی هم به حکمت سازمانی و نقش هوشمندي در آن   و در این میان ارائه شودسازمان هوشمند 

ارائه چارچوبی براي یک  ،نامه انین پایاین هدف تر مهمکلی و توان گفت هدف  یم در کل. شود می

حرکت در مسیر حکمت سازمانی و یکپارچگی با ذینفعان شتر یکه توجه آن بسازمان هوشمند است 

  در نظر گرفت عبارتند از: این پژوهشبراي توان  همچنین اهداف دیگري که می. خود است

  ؛ شهر هوشمند فرضیدر سازمان تغییرات ذینفعان بررسی  
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سعی در شناسایی عناصر الزم براي حرکت در مسیر حکمت سازمانی و تعیین نقش  

 هوشمندي؛

 چارچوب هوشمندي. بر اساس واحد مورد مطالعه (واحد دولتی) موجودارزیابی وضعیت  

 

  پژوهش هاي کلی فرضیه -1-5

  اند: هاي کلی زیر بنا شده توجه به اهداف پژوهش، فرضیهبا 

چارچوب حکمت سازمانی شامل داده، اطالعات، دانش چگونگی، فهم تجمعی، تصویر کالن  

سازمان، تجزیه و تحلیل ذینفعان، هوشمندي سازمانی، یادگیري سازمانی، حافظه سازمانی، 

 باشد؛ عمل، بازخورد و حکمت سازمانی می

 شمندي فردي و سازمانی بر توانایی فهم فردي و سازمانی تأثیر دارد؛هو 

هاي  ي هوشمند به طور کلی شامل ذینفعان، ابعاد هوشمندي، مؤلفهها سازمانچارچوب  

 سیستمی و عناصر پشتیبان سازمانی است.

  

  پژوهشمواد و روش انجام  -1-6

 تواند می و از نظر هدف ایشیاز نظر ماهیت توصیفی، از نظر استراتژي پژوهش، پیم حاضر پژوهش

براي بررسی مبانی  ،با توجه به موضوع پژوهشاي از نوع بنیادي و همچنین کاربردي باشد.  توسعه

یکی دیگر از  که یناهمچنین به دلیل  .شود میاستفاده  و اینترنتی اي کتابخانه هاي پژوهش از ،نظري

آوري نظرات خبرگان است از مصاحبه و  یه جمعآوري داده و اطالعات در این پژوهش بر پا هاي جمع راه

 این پژوهش یخبرگان در حیطه موضوعنظرات شود. بنابراین از  پرسشنامه هم کمک گرفته می

تواند خبرگان در  شود. جامعه در مورد خبره موضوعی می (حکمت و سازمان هوشمند) استفاده می

توان از  ی به تمام آنها موجود نیست، میدسترس دانشگاهی باشد. بنابراین براي نمونه، چون دسترس
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سازي چارچوب سازمان  استفاده کرد. همچنین براي ارزیابی قابلیت پیاده در دسترسگیري  نمونه

ریزي و بودجه استانداري یزد به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد. جامعه در  هوشمند، دفتر برنامه

تجربه کاري و هم از نظر علمی) واحد سازمان  از نظر تواند افراد باتجربه (هم مورد خبره سازمانی می

  مورد مطالعه باشند.

  

  بودن و نوآوري جنبه جدید -1-7

  موضوع زیر است: 4شامل  پژوهشجنبه نوآوري 

زیادي بر روي آن صورت  هاي پژوهشهاي هوشمند از موضوعاتی است که در ایران  سازمان) 1

هاي دولتی این  جام شده است که در مورد سازمانمعدودي انهاي  پژوهشنگرفته است و در جهان هم 

  تعداد کمتر است.

شود که یکی از مباحثی است  نامه، نگاهی هم به حکمت سازمانی می همچنین در این پایان) 2

  که هنوز کار زیادي بر روي آن انجام نشده است و کمتر در مسائل سازمانی مطرح گردیده است.

خود که در اینجا یک شهر  تر بزرگدر تعامل با یک مجموعه  نامه سازمان را در این پایان )3

  دهد. هوشمند است مورد بررسی قرار می

شود از یک دید پایین به باال (مسیر حرکت به سمت حکمت) و از باال به  همچنین تالش می )4

  پایین (از شهر هوشمند به سازمان هوشمند)، هوشمندي سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.

  

  ف عملیاتی متغیرهاتعاری -1-8

  توان در فصل دوم مشاهده کرد. تر به همراه منابع این تعاریف را می تر و دقیق کاملتعاریف 
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فهم ارزیابی شده. توانایی قضاوت درست در طول زمان. ظرفیت عملیاتی کردن بهترین  حکمت:

ات اخالقی و رفتار و در نظر گرفتن دانش و آنچه بیشترین خوبی را به همراه دارد (با مالحظ

  اجتماعی)، دانستن چرایی، چیستی و چگونگی.

حکمت در زمینه سازمان با پارامترهاي سازمانی. ظرفیت عملیاتی کردن  حکمت سازمانی:

  بهترین رفتار براي سازمان، با در نظر گرفتن دانش و منافع مشروع ذینفعان. 

هاي کارشناسی  د و نگرشها، اطالعات موجو مخلوط سیالی از علم، تجربیات، ارزشدانش: 

   تواند به عنوان پتانسیل عمل در نظر گرفته شود. دهنده الگوها است و می یافته، دانش نشان نظام

سلسله مراتبی که مفاهیم و ارتباطات داده، اطالعات و  دانش:-اطالعات-سلسله مراتب داده

  دهد. دانش را نمایش می

گذارند و یا از آن  ابی سازمان به اهدافش تأثیر میگروه یا افرادي که بر دستی ذینفعان سازمان:

  پذیرند. تأثیر می

یابی و داوري  اي از اصول و هنجارهایی راجع به ارزش اخالق عبارت است از مجموعهاخالق: 

افعال انسانی که به صورت ارادي و اختیاري انجام شود و تشخیص خوبی و بدي آنها و تعیین الزامات 

  ها و وظایف براي انسان. مسئولیت (بایدها و نبایدها)،

گوید که کارش  یماز نظام فلسفی خاصی سخن شناسی  زیبایی شناسی/رضایتبخشی: زیبایی

مطالعه شکل ایده آل یا همچنین شامل  .هاي این پدیده است بررسی معناي زیبایی و شناخت زیر و بم

 است زیباییش است. منظور زیبایی، که شامل سالیق و ترجیحات است. آنچه رضایتبخش و لذت بخ

  شود. هاي بیشتر می باعث الهام و برانگیختن شجاعت براي پیشرفت که

  تواند عامل حفظ روابط در سطح مطلوب باشد. اعتماد می اعتماد:

مشخص کننده کارهایی که سازمان باید در طول  سازمان (با رویکرد کل نگر): کالنتصویر 

  زمان انجام دهد.
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ها بلکه سازمان  نکته اصلی یادگیري سازمانی در این است که نه تنها انسان یادگیري سازمانی:

تواند براي بقا و موفقیت یاد بگیرد، تغییر پیدا کند و با محیط سازگار شود. یادگیري فرآیند  هم می

  گسترش و بهبود داده، اطالعات و دانش و حتی حکمت است.

تواند داده، اطالعات و دانش باشد)  یم(که هاي معنوي  اي که دارایی سازه حافظه سازمانی:

  دهد. تجمیعی سازمان را نشان می

توانایی فهم روابط بین واقعیات موجود. توانایی فهم سازمان از خود و محیطش  هوشمندي:

هوشمندي سازمانی به طور ذاتی مرتبط با توانایی سروکار براي تفکر اثربخش. توانایی اکتساب دانش. 

تواند در بعد فردي شامل هوش بدنی، هوش منطقی،  یم. هوشمندي ی پویا استداشتن با پیچیدگ

  هوش عاطفی و هوش معنوي باشد.

 کننده ایجاد روابط الگوهاي در عمیق شامل بینش توجه به چرایی. شناخت و تحلیل. فهم فهم:

  .است سیستم یک رفتار

  آگاهی جسمی و نحوه استفاده ماهرانه از آن هوش بدنی (فیزیکی):

  گیرد. ، هوشی که در سیستم آموزشی مورد توجه قرار میIQهمان  هوش منطقی:

  ها. هوش تشخیص دهنده عواطف، احساسات و هیجان هوش عاطفی (هیجانی):

هوش معنوي از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و  هوش معنوي:

ی همچون سؤاالتگردد و همین مسئله پاسخ به  دگی میوارد حیطه شهودي و متعالی دیدگاه فرد به زن

  سازد. من کیستم؟، چرا اینجا هستم؟ و چه چیزي مهم است؟ را براي انسان روشن می
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  فصل دوم

  موضوع مبانی نظري
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  ادبیات موضوع -2 فصل

  

  

  

  مقدمه -2-1

ند: از منظر ارائه چارچوبی براي سازمان دولتی هوشم -نامه، موضوع اصلی  براي انجام این پایان

  به سه بخش تقسیم شده است. این سه بخش عبارتند از: -حکمت

 بررسی سازمان و ذینفعانش از نگاه شهر هوشمند:  

در این بخش نگرش غالب، نگرش کل نگر و سیستمی است و سازمان به عنوان  

یک جزء در یک کل بزرگ (شهر هوشمند) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این 

شوند که  ن اصلی احتمالی سازمان در شهر هوشمند شناسایی میاساس، ذینفعا

سازمان بتواند بر اساس این ذینفعان جدید برنامه ریزي الزم براي رشد و توسعه 

 خود را انجام دهد. 

 : ها سازمانحکمت سازمانی و عناصر الزم براي حرکت در مسیر آن در  

شود. این چارچوب  میچارچوب حکمت سازمانی ارائه  ،در این بخش از پژوهش 

کند که سازمان بتواند با استفاده از آنها در مسیر حکمت  عناصري را مشخص می

سازمانی حرکت کند. همچنین با توجه به موضوع پژوهش، نقش هوشمندي 

 شود. سازمانی و هوشمندي فردي در این چارچوب مشخص می

 هاي هوشمند: سازمان  
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شود، چارچوبی براي  هش محسوب میدر این بخش، که آخرین بخش از این پژو 

هاي دولتی  گردد. این چارچوب منحصر به سازمان هاي هوشمند ارائه می سازمان

باشد.  ها می و یا خصوصی نیست، بنابراین قابل تعمیم به هر کدام از این سازمان

 پرداختهدر این فصل، براي آشنایی با این سه بخش، به بررسی ادبیات موضوع مرتبط با آنها 

  . شود می

  

  سازمان، ذینفعان و شهر هوشمند -2-2

هاي توانند در رده چارچوب شوند می هایی که در رابطه با ذینفعان سازمان بیان میچارچوب

ها ها که به طور کلی براي سازمانقرار گیرند. یکی از این چارچوب 1هاي اطالعاتی استراتژیک سیستم

در این چارچوب هدف از مدیریت ذینفعان، ساختن ارائه شده است چارچوب مدیریت ذینفعان است. 

نی که در د به درستی اجرا شوند. ذینفعانهاي رقابتی بتوان روابط ذینفعان است به نحوي که استراتژي

گذاران، دولت، رقبا،  ها ذکر شده است عبارتند از: کارمندان، مالکان، سرمایه این چارچوب براي سازمان

ویژگی این چارچوب این . )Neumann, 1994(ها  کنندگان و اتحادیه أمینهاي جامعه، ت مشتریان، گروه

نسبت به  يا جانبه همهها را مشخص نکرده است بلکه دید  ت که ذینفعان نوع خاصی از سازماناس

هاي  لفهؤتوان با مشخص کردن ذینفعان سازمان به طراحی م ان سازمان داشته است. در واقع میذینفع

ها و حتی خود سازمان پرداخت. در این رابطه کامان در مقاله  فرآیند، سیاست اصلی سازمانی مانند

هاي  توان به انتخاب استراتژي خود بیان کرده است که با استفاده از یک مدل مبتنی بر ذینفعان می

هاي اصلی سازمانی را شکل داد  توان مؤلفه هاي انتخابی می عمومی پرداخت و از طریق این استراتژي

)Kamann, 2007(در  یرولتوانند نقش مهمی در آینده سازمان داشته باشند.  . بنابراین ذینفعان می

وجود دارند که نقش  یکیدولت الکترون يبرا ینفع مختلفیذ يها کند که گروه یان میمقاله خود ب
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