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 دقیقه 6 :زمان تقریبی مطالعه

برای  .هایی دارددر این مقاله خواهید خواند که سازمان هوشمند چیست و چه ویژگی
ها و مراحل هوشمندسازی سازمان، با این مقاله و وبالگ فراگستر آشنایی با این پاسخ

 .همراه باشید

توانایی درک و ایجاد دانش مرتبط با هدف خود را  سازمان هوشمند سازمانی است که
تواند نقاط قوت قوت و ضعف خود را در مواجهه با تغییرات و چنین سازمانی می .دارد

اهمیت هوشمندی سازمانی زمانی  .های فضای کسب و کار بهتر بشناسدپیچیدگی
کنندگان، زنجیره تامین و رفتارهای مصرفبوجود آمد  1۹مشخص شد که بحران کووید 

کسب و کارهایی که دارای  .و مسیرهای عرضه کاالها و خدمات را دگرگون کرد
بینی پذیری، سازگاری و پیشهوشمندی سازمانی بودند، با داشتن قابلیت انعطاف

اگر  .آمادگی داشتند 1۹های بحران کووید آینده، به خوبی برای پاسخگویی به چالش
ا به یک سازمان هوشمند تبدیل کنید، در ادامه خواهید کسب و کار خود ر هم می شما

 .این مقاله با ما همراه باشید
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 تعریف سازمان هوشمند چیست؟ -1
یک سازمان هوشمند سازمانی است که انعطاف پذیر است، قادر به پیش بینی و تطبیق 

های های ذینفعان و پتانسیلبا تغییر شرایط کسب و کار، انتظارات مشتری، خواسته
های یک سازمان هوشمند، اتکای بر فناوری و تجزیه و ترین ویژگیاصلی .بازار است

ستقالل مدیریتی و سازگاری مستمر با شرایط تحلیل، داشتن اهداف تحول آفرین، ا
در چنین سازمانی  .محیطی از جمله امکان ایجاد تغییرات در مدل عملیاتی خود است

 .ها توانمند و مستقل هستندگیری از باال به پایین وجود ندارد زیرا هر یک از تیمتصمیم

و ایجاد مهارت  سازمان هوشمند یادگیری دانش ضمنی را برای افزایش ظرفیت خالقیت
کند، از دانش مبتنی بر قوانین برای به حداکثر رساندن کارایی در کارکنان خود ترویج می

برد و آن را در سازمان برای یکسان کردن اهداف و تالشهای کارکنان و برابری بهره می
 .دهدمورد استفاده قرار می

 

 هایی دارند؟سازمان های هوشمند چه ویژگی -2
 :سازمان های هوشمند سه ویژگی کلیدی دارند
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 .کنندها تکیه میهای خود بر دادهها به شکلی متمایز در فعالیتاین سازمان .1
آنها همچنین، استراتژی ورود به بازار، ترکیب محصول و شرکای تجاری خود را بر 

 .کنندهای عملکرد تنظیم میترین شاخصاساس مهم

که  این به معناست .اندها برای کارایی و چابکی سازماندهی شدهاین سازمان .2
وری آنها پذیری و بهرهجایی که مفید باشد توانایی یکپارچه شدن دارند تا مقیاس

ها، گیریسازی اختیارات و تصمیمدر صورت لزوم، برای ساده .افزایش یابد
توانند به افزایش سرعت ورود به بازار، و انطباق با تقاضای مشتریان و بازار، می

های ابری برای چابکی و سرعت بیشتر در ریاز فناو .صورت ماژوالر فعالیت کنند
کنند؛ و دارای یک مدل عملیاتی انعطاف پذیر هستند ورود به بازار استفاده می

 .کندکه تطبیق با تغییرات را برای آنها آسوده می

آنها از الک خود بیرون هستند و با طیف وسیعی از شرکای تجاری از جمله  .3
کنند تا ها، همکاران و حتی رقبا همکاری میموسسات دانشگاهی، استارت آپ

آنها  .آوردند های جدیدی بدستاستعدادهای برتر را جذب کرده و ظرفیت
های خود برای ایجاد بازارهایی جدید در ها و تجزیه و تحلیلهمچنین از دارایی
 .کنندمیان استفاده می

شدند، نسبت به  COVID-19 هایی که با ذهنیت یک سازمان هوشمند وارد بحرانشرکت
به عنوان مثال، ما  .اندها موقعیت بهتری داشتهسایرین برای پاسخگویی به چالش

ها به سرعت خطوط تولید خود را به تولید محصوالت شاهد بودیم که برخی از سازمان
ی را به صورت از راه دور به مشتریان ارائه پرتقاضا اختصاص دادند یا خدمات جدید

های جدید زدند، مانند یک شرکت ها دست به همکاری و شراکتبرخی از شرکت .کردند
های تنفس مصنوعی ها برای ساخت دستگاهتولید لوازم خانگی که با پزشکان و دانشگاه

ی از بحران ها برای واکنش سریع به تغییرات ناشتوانایی این سازمان .همکاری کرد
های قبل انجام کرونا به خاطر اصالحاتی بود که برای مقابله با تغییرات فزاینده طی سال

 .داده بودند

ها از فناوری با ما شاهد استفاده تعداد زیادی از سازمان 1۹اکنون پس از کووید 
های ارزش سازمان های کاری چابک و تغییر در زنجیرههایی جدید، اتخاذ روشروش
به طور  .ها و عدم اطمینان نسبت به شرایط بازار هستیمثباتیبرای غلبه بر بی خود
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خالصه، آنها در حال تبدیل شدن به چیزی هستند که ما آن را سازمان هوشمند 
 .نامیممی

هایی الزم برای تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند، چه قدم -3
 است؟

ها، سازمان IT یست و اکنون مدیرانپذیری دیر نهیچ وقت برای تغییر و ایجاد انعطاف
ها برای پاسخ اقداماتی که شرکت .فرصتی منحصر به فرد برای ایجاد این تغییرات دارند

های کند تا به شرکتدهند، در واقع آنها را مجبور میانجام می 1۹-گیری کوویدبه همه
ان هوشند برخی از اقداماتی که برای تبدیل شدن به یک سازم .هوشمند تبدیل شوند

ها باید از این اقدامات آگاه سازمان IT مدیران .الزم است در ادامه آورده شده است
 .های هوشمند، آنها را تقویت کنندهای خود به سازمانباشند و برای تبدیل شرکت

 

های عملیاتی چابک امکان مدل :پذیری سازمان را افزایش دهیدچابکی و انعطاف
کنند و احساس امنیت، همدلی و دیده شدن یدهی سریع به تحوالت را فراهم مپاسخ

کنند، هایی که از این مدل عملیاتی استفاده میشرکت .کندرا در کارکنان شما ایجاد می
در موجهه با ویروس کرونا به سرعت مراکز فرماندهی بحران ایجاد کردند و نیروی کار 
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م کسب و کار تمرکز های چابک را قادر ساختند تا بر مسائل مهمجازی، دیجیتال و تیم
 .کنند

های عرضه و مدت، کانالدر کوتاه :زنجیره ارزش را در سرتاسر سازمان بازنگری کنید
شوند و شرکای سازمان به سرعت برای افزایش ظرفیت تولید تحت تقاضا تقویت می

آموزند هایی را که در حال حاضر میوکار باید درسرهبران کسب .گیرندفشار قرار می
ریزی یکپارچه، های توزیع، برنامهسازی روابط خود با شرکایشان، با کانالازهبرای ت
های ارزش سازی به نفع زنجیرهسازی و بومیبینی ریسک، متنوعهای پیشقابلیت
های فناوری نیز صدق این امر در مورد سیستم .پذیرتر مورد استفاده قرار دهندانعطاف

ها را ارزیابی و ظرفیت، ثبات و امنیت این سیستم ها بایدسازمان IT مدیران .کندمی
 .افزایش دهند تا از انعطاف پذیری آنها اطمینان حاصل کنند

ها مفروضات ما را در مورد بحران :های کاری و مشارکت با دیگران بازبینی کنیددر روش
اینکه چه کاری حیاتی است، چه فعالیتی مستلزم نزدیکی فیزیکی به محصوالت، 

پذیر وکار است و اینکه کدام یک از شرکای تجاری ما انعطافیا مدیران کسب ان ومشتری
ها های سازمانکیفیت واکنش .کشدبوده و برای بحران آماده هستند را به چالش می

گیری و گذاری، تصمیمها، سرعت حرکت آنها را برای نوآوری، سرمایهدر طول بحران
 .کنددهی مجدد مشخص میسازمان

 ش های تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند چیست؟چال -4
مدیران هنگام تالش برای  .تبدیل شدن به یک سازمان هوشمند کار آسانی نیست

در ادامه سه مورد  .هوشمندسازی سازمان خود با چالش های زیادی مواجه می شوند
 :ها آورده شده استهای هوشندسازی سازماناز رایج ترین چالش

اکثر سازمان ها یک منبع با کیفیت برای بدست آوردن  :بهبود دسترسی به داده ها- 1
این  .در عوض منابع داده آنها متعدد و پراکنده است .های مورد نیاز خود ندارندداده

 .ها نیز ندارندها معموال زیرساخت یا حتی یک استراتژی برای گردآوری این دادهسازمان
افزارهای اتوماسیون استفاده کرد که به شما اجازه توان از نرمبرای رفع این مشکل می

 .آوری کرده و از آنها استفاده کنیدها را از نقاط مختلف جمعدهد دادهمی

وقتی صحبت از کیفیت داده می شود، بزرگترین مشکل در  :بهبود کیفیت داده ها- 2
رند و واحدهایی که می بهبود آن این است که واحدهایی که مشکل کیفیت داده را دا
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بنابراین واحدهایی که می توانند این  .توانند این مشکل را حل کنند، یکسان نیستند
 .مشکل را حل کنند انگیزه ای برای این کار ندارند

های کارکنان برای ها به تقویت مهارتوقتی سازمان :نبود سواد داده در میان کارکنان- 3
کنند، سواد داده در سازمان کاهش ها توجهی نمیادهگذاری نتایج ددرک و به اشتراک

سوادی داده هر یک از کارکنان، کل سازمان را از استفاده بهینه از بی .پیدا خواهد کرد
دارد و همچنین سایر کارکنان و مدیران سازمان را در معرض تأثیر ها باز میداده

بنابراین سازمان ها باید یک  .دهدقرار می آلودگی اطالعات نامناسب اطالعات غلط یا
زبان مشترک پیرامون داده ها ایجاد کنند و با کمک متخصصان )چه از داخل یا خارج 
سازمان( برای تقویت این زبان مشترک و گسترش سواد داده در میان تمامی کارکنان 

 .سازمان استفاده کنند

گسستگی میان نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان،  :افزارهاگسستگی میان نرم- 4
ها را از دستیابی به مزایای کند، اما سازمانهرچند به خودی خود مشکالتی ایجاد می

بدون وجود یک معماری منجسم و جامع برای  .سازی نیز باز می داردهوشمند
ها و فناوری هوش مصنوعی، افزارها، تجزیه و تحلیلهای نرمسازی دادهیکپارچه

ها را ببینند و از منابع داده سازمان ها نخواهند توانست الگوهای تکرار شونده در داده
چنین  .دانش استفاده کنند درستی برای کسب اطالعات وداخلی و خارجی به

های غیراستاندارد گیری بسیار کند هستند، در برابر رویههایی در تصمیمسازمان
پذیر هستند و قادر به شناسایی و استفاده ریسک آسیب مدیریت مدیریت استراتژیک و

 .های میان واحدهای مختلف نیستنداز فرصت

 کالم آخر -5
هرگز به اندازه امروز مهم و پرمعنا مفاهیم سازمان هوشمند و هوشمندسازی سازمان 

ها، مدیران های عملیاتی، فرآیندها و سیستمهای کاری، مدلبا تغییر شیوه .اندنبوده
پذیرتر تر و انعطافهای خود کمک کنند تا چابکتوانند به سازمانفناوری اطالعات می

یکی از  .باشندشوند و موقعیت بهتری برای دستیابی به رشد پایدار در آینده داشته 
توانید در مسیر هوشمندسازی سازمان خود از آن استفاده بهترین ابزارهایی که می

با اتوماسیون اداری نه تنها توانایی مدیریت  .کنید، اتوماسیون اداری فراگستر است
های الزم برای تبدیل شدن به یک سازمان فرآیندها را خواهید داشت، بلکه به داده

.ی خواهید داشتهوشمند نیز دسترس
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