
 

 

 اتوماسیون اداری و هوشمند سازی

 

امروزه بحث هوشمندسازي سازمانها بحث داغي شده است و ذهن مديران زيادي را درگير كرده است. 
هاي زيادي را نيز در بر داشته است. فقط ها و تفريطهاي نوظهور افراطاري از پديده و البته مشابه بسي

( تبديل  BIكنم بسياري از سازمانها انتظار دارند با خريد يك ابزار هوش تجاري)به عنوان مثال عرض مي 
به يك سازمان هوشمند شوند. ولي به هر حال جداي از حواشي اين مساله موضوع هوشمندسازي 

زمانها اهميت فراواني براي سازمانهاي امروزي دارد. در اين نوشتار من به دنبال تبيين اهميت اين  سا
موضوع و يا ارائه تعريف و مدل نيستم چرا كه مقاالت بسيار زياد و مناسبي در اين زمينه وجود دارد.  

اداري دارم مي  اتوماسيون  اين دو موضوع را    خواهم كمي رابطهاما به دليل تجربياتي كه در زمينه 
هاي اتوماسيون اداري در اين زمينه ترسيم كنم. و چه قدر  اندازي را براي سيستمبررسي كرده و چشم

هاي  اي از تجربيات نموده و به مرور تجربهمفيد خواهد بود كه اين موضوع را تبديل به يك زنجيره
 خود را در اين زمينه مستند و ارائه نمائيم. 

 سازي سازمان چيست؟منظور از هوشمند

همان طور كه در مقدمه صحبت اشاره كردم در اين جا به دنبال تعريف هوشمندسازي سازمان نيستيم  
 اما براي ورود به بحث نياز داريم كه تا حدودي منظورمان از هوشمند سازي را روشن كنيم.
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. در واقع هوش  كندايست كه انسان را از ساير موجودات جدا مي هوش انسان در حقيقت مشخصه
و تصميم يادگيري  قابليت  و همين  انسان،  است.  در شرايط مختلف  و  درباره مسائل مختلف  گيري 

شود توان به سازمان تعميم داد. از اين منظر به كسي)سازماني( هوشمند گفته مي موضوع را نيز مي 
 كه:

 .توانايي اجراي درست و به موقع دستورات و يا تصميمات را داشته باشد -1
 توانايي يادگيري درست و موثر را داشته باشد.  -2
 در طول زمان بتوانند تصميمات درست بيشتري را بگيرند. -3

و به قول كارل اشميت هوشمندي سازمان عبارتست از ظرفيت و توانايي يك سازمان در بسيج نيروي  
 ذهني موجود و تمركز آن براي دستيابي به ماموريت سازمان. 

 Businessآورم كه منظور از هوش کسب و کار )  ديگري را به نقل از ویکی پدیا مي   در اينجا تعريف

Intelligence از نظریات، روش ( یا هوش تجاری، مجموعه هایی  ها و فناوریها، فرایندها، معماریای 
استفاده می  اطالعات مفید و معنادار  به  تبدیل داده خام  برای  که  کار  است  شود. هوش کسب و 

 گیرد.های جدید بکار می بزرگی از اطالعات را برای شناسایی و توسعه فرصتمقادیر 

اي براي كسب  اما براي جلوگيري از اطاله كالم سازمان هوشمند سازماني است كه توان و قابليت ويژه
گذاري آن در بدنه سازمان خود را داشته باشد.  ان و در نهايت به اشتراكدانش سازماني، سازماندهي

عي است كه در اين صورت بايستي بتواند با به كارگيري دانش موجود، فرايندهاي مناسبي را  و طبي
 براي ايجاد و نوآوري، نوسازي و انتشار انواع دانش سازماني را تدوين و اجرا نمايد.

 چرا اتوماسيون اداري و هوشمندسازي سازمان به هم مربوطند؟

ي بروكراتيك و يا بخشهاي بروكراتيك سازمانها، اتوماسيون  در بسياري از سازمانها به خصوص سازمانها
ها كليدي است تحليل  اداري يك سيستم كليدي است. اين كه چرا اتوماسيون اداري در اين حوزه

اين سازمانها  اداري در  اتوماسيون  اما سيستم  اين نوشتار خارج است.  از موضوع  مفصلي دارد كه 
از  مشخصاتي دارد كه آن را تبديل به ي ك سيستم حساس و كليدي نموده است. در ذيل به برخي 

 كنيم.مهمترين آنها اشاره مي

  طيف  كه  معني  بدين  دارد  را نفوذ ضريب بيشترين سازمانها در  اداري   اتوماسيون  سيستم •
 مهمترين سيستم اين  كه   طوري به.  هستند سيستم اين  كاربر  سازمان كاركنان  از  وسيعي

است و شايد نقش مهمتري از ساير ابزارهاي ارتباطي در سازمان ايفا    سازمان در ارتباطي  ابزار
نمايد. در بسياري از سازمانها ميزان تحمل قطعي سيستم اتوماسيون بسيار كمتر از ساير مي

 ابزارها مثال سيستم تلفن داخلي است.
سياري  ب حتي و. است  سازمان اطالعات  و هاداده از  بسياري اصلي  معدن  اداري  اتوماسيون •

هاي اتوماسيون ذخيره شده است. تاريخچه و سابقه بسياري  از دانش سازماني در سيستم
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اوري شده است. بنابراين اطالعات موجود در آن  هاي سازمان در اين سيستم جمع از فعاليت
 بسيار مهم و كليدي است.

ت مديران از دستورا يا و سازماني  هايابالغيه   و تصميمات از  ايعمده  بخش يا  و تمامي •
 شود.طريق اين سيستم صادر و پيگيري مي 

  و جاري سازمان در اداري   اتوماسيون  سيستم طريق از  سازماني  رفتارهاي و فرايندها  عمده •
 بسيار گزينه  سازماني رفتار و  فرايند تحليل  براي سيستم اين  رو  همين از  و. شودمي ساري

 .است  مناسبي

اسيون اداري و تعريف كه از هوشمندسازي سازمان در باال داديم  با يك تطبيق ساده از شرايط اتوم
 شود.به راحتي رابطه اين دو مفهوم و ابزار مشخص مي

ابزاريست كه مي  اداري هوشمند  اتوماسيون  تواند سه مشخصه هوشمندي كه در باال  در واقع يك 
اجراي درست و به موقع دستورات و تصميمات)اجراي   هوشمند(، يادگيري  گفتيم را داشته باشد: 

 درست و موثر)يادگيري هوشمند(، اخد تصميمات درست)تصميمات هوشمند( 

 
 اتوماسيون اداري و اجراي هوشمند

اين نكته مي  اين بخش به  اجراي درست و به موقع  در  اداري چه نقشي در  اتوماسيون  پردازيم كه 
هاي فعلي داراي قابليتهايي در اجراي  اشد. سيستمدستورات و تصميمات دارد و يا بايستي داشته ب

 هوشمند هستند كه اهم آنها عبارتند از:
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توانند در اسرع وقت به گيرندگان ارسال شوند و وابستگي به  در سيستم اتوماسيون دستورات مي 
 ها وجود ندارد.ساعات اداري در اين سيستم

تواند در قالب پيوستهاي الكترونيكي و  اطالعات الزم براي اجراي هر تصميم و يا دستوري مي  •
در   ... و  گستده  صفحات  پاورپوينت،  فيلم،  تصويري،  صوتي،  مفتني،  مختلف  فرمتهاي  در 

شود كه مجريان از اطالعات كافي براي اجراي  اختيار مجريان قرار گيرد. و اين موضوع باعث مي 
 مند شوند. تصميمات بهره

اولويت سيستم • براي  مختلفي  قابليتهاي  اداري  اتوماسيون  فعلي  و  هاي  پيگيري  بندي، 
توانند تاثير مناسبي در اجراي هوشمند تصميمات داشته  بندي تصميمات هستند كه مي طبقه 

 باشند.

اجراي هوشمند عرضه خواهند  اما نسلهاي بعدي سيستم  اتوماسيون قابليتهاي جديدي را براي  هاي 
 رخي از آنها عبارتند از:نمود كه ب

توانند به صورت هوشمند تاريخچه تصميمات قبلي و سوابق اجرايي آن را  ها مياين سيستم •
مجريان   كه  طوري  به  دهند.  قرار  مجريان  اختيار  در  و  نموده  استخراج  به صورت هوشمند 
اجراي تصميمات به  از تجربيات و مخاطرات و مشكالت و نكات قبلي در    خواهند توانست 

 راحتي اطالع يافته و آنها را در اجراي تصميمات لحاظ نمايند. 

انتخاب مجريان و ميزان موفقيت و  با هوشمند شدن سيستم  • اداري نحوه  اتوماسيون  هاي 
سيستم و  شد  خواهد  اساسي  تحول  دچار  نيز  تصميمات  اجراي  در  آنها  هاي  شايستگي 

 قيق را ايفا نمايند. اتوماسيون خواهند توانست در اين زمينه نقش راهنماي د

هاي سنتي  هاي اجتماعي تلفيق شوند و روشهاي شبكههاي اتوماسيون با قابليتاگر سيستم
اي تغيير نمايد تاثير  مراتبي به سمت و سوي كارهاي تيمي و شبكه ارجاع كار به شكل سلسه

هاي  بسيار مهمي در اجراي هوشمند تصميمات خواهد گذاشت. در حال حاضر به دليل بحران
هاي اجتماعي براي مديريت  ناشي از شيوع ويروس كرونا گرايش زيادي براي استفاده از شبكه

هاي مناسبي براي كارهاي  هاي اجتماعي عمومي قابليتكارها ايجاد شده است. هر چند شبكه
وري  اداري ندارند اما همين استفاده محدود نيز در بسياري از موضوعات باعث افزايش بهره

تواند اتوماسيون  . اگر اين قابليت به سيستمهاي اتوماسيون نيز اضافه شود مي شده است
 اداريرا به يك ابزار مهم در اجراي هوشمند تصميمات تبديل نمايد.

 اتوماسيون اداري و يادگيري هوشمند

همان طور كه در ابتداي اين مبحث بدان اشاره رفت اتوماسيون اداري مخزن بسيار مهمي از اطالعات  
سيستم از  استفاده  گسترش  با  است.  سازماني  دانش  اين  و  سازمانها  در  اداري  اتوماسيون  هاي 

ارزش بسيار بيشتري پيدا مي  اداري  نمايند. در حال حاضر سيستم اطالعات هر روز  اتوماسيون  هاي 
طبقه  براي  را  مختلفي  كارمندان  قابليتهاي  اختيار  در  اطالعات  اين  به  دستيابي  و  جستجو  بندي، 

گذارند و از اين رو براي مستندسازي دانش سازماني و سرعت دستيابي به آن نقش مهمي دارند.  يم
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ها به خودي  اما اين قابليتها به صورت انفعالي است و منوط به استفاده كاربران از آن است و سيستم
هاي سيستم  دهند. شايد در حال حاضر درخود و به شكل هوشمند آن را در اختيار كاربران قرار نمي

سيستم از  يك  هيچ  ولي  باشد  داشته  وجود  تحليلي  گزارشات  براي  الزم  ابزارهاي  هاي  اتوماسيون 
اتوماسيون اداري مجهز به ابزارهاي هوشمندسازي كه اين تحليلها را به صورت خودكار انجام داده و  

است. در سيستم كاربر قرار دهد نشده  اختيار  اتوماسيون عمده  هاي  در زمان و جايگاه مناسب در 
( داده خام  به صورت  اسناد  و  ذخيره  Raw Dataاطالعات  متن(  يا  و  فرمت خاص)تصوير  بدون  و   )

بوده مي آنها  تحليل  براي  الزم  توانايي  فاقد  سنتي  ابزارهاي  كه  گسترش  شوند  با  امروزه  اما  اند. 
 شده است.  ها نيز فراهمفناوريهاي هوش مصنوعي امكان تحليل و بررسي اين قبيل از داده

هاي اتوماسيون اداري داراي قابليتهاي نويني براي تحليل متون و اسناد سازماني نسل بعدي سيستم 
تواند تاثير بسيار مثبتي بر روي يادگيري هوشمند سازماني ايجاد خواهد داشت و همين موضوع مي 

 نمايد. 

انين و يا اصطالحا قوانين هاي پيشرفته اتوماسيون اداري موجود موتور قو در حال حاضر در سيستم
( و  Rule Engineخودكار  ثابت  قوانين  تعريف  با  ابزارها  اين  از  ايتفاده  با  است.  شده  داده  قرار   )

كنند را با تعريف قوانين مربوطه  توان برخي از ارجاعات كاري كه از رويه ثابتي تبعيت مي مشخصي مي
انفع اين قابليت  انجام داد.  اين قوانين را در سيستم به صورت خودكار  كاربر خود  است يعني  الي 

توان كشف و يا تدوين نموده و در سيستم تعريف نموده است. اما با ابزارهاي هوش مصنوعي مي 
ها را براي كشف و تدوين اين قوانين و اجراي خودكار و يا غير خودكار آنها هوشمند نمود. به  سيستم

ند توانست با نگاهي به متن يك نامه و ارجاعات  ها خواهعنوان مثالي ساده در اين زمينه سيستم 
بيني نموده و آن را در اختيار مدير براي ابالغ قرار  قبلي آن رفتار مدير را تحليل و تصميم آن را پيش 

 دهد.

گير شدن فناوري هوش مصنوعي نسلهاي بعدي سيستم اتوماسيون اداري دچار دگرگونيهاي  با همه 
 اساسي خواهد شد. 

 داري و تصميمات هوشمند اتوماسيون ا

هاي اتوماسيون اداري كيفيت بسياري از تصميمات بهتر شده است و  با گسترش استفاده از سيستم
سيستم خط  بر  گزارشات  و  سوابق  از  استفاده  دليل  به  تصميمات  اخذ  از  در  بيشتري  جوانب  ها، 

با تصميمات هوشمند    شود. اما هنوزگيرد و در تصميمات لحاظ ميموضوعات مورد بررسي قرار مي
از داليل آن عدم وجود روابط معنايي در اطالعات است. در حال   سازماني فاصله زيادي داريم. يكي 

شود بدين صورت كه اسناد  حاضر ارتباط اطالعات صراحتا با ورود اطالعات توسط كاربر مشخص مي 
طبقه  در يك  مي را  قرار  روابطبندي موضوعي مشخصي  از  كه  اين  يا  و  استفاده    دهد  پيرو  و  عطف 

ابزارهاي هوش مصنوعي مي مي با توسعه  را  نمايد. در حاليكه  با يكديگر  اسناد  توان روابط معنايي 
گيري قرار داد. از طرف ديگر در حال حاضر  تشخيص داده و آنها را نيز در اختيار مديران براي تصميم

ب و  است  شده  گرفته  تصميمي  چه  مشابه  موارد  در  كه  اين  چه  تحليل  موجود  شرايط  به  توجه  ا 
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هاي اتوماسيون اداري قابل استخراج نيست در حالي كه به  تصميماتي قابل تصور هستند از سيستم 
مي  بعدي  نظر  نسلهاي  در  موارد  اين  از  بسياري  مصنوعي  هوش  تكنيكهاي  از  استفاده  با  رسد 
ين قابليتها دور از ذهن و يا  هاي اتوماسيون قابل اجرا هستند. شايد در نگاه اول بسياري از اسيستم

 غيركاربردي به نظر برسد اما توسعه فناوري هوش مصنوعي بسياري از آنها را عملي خواهد ساخت.

تصميم  روال  كه  است  اين  نمود  توجه  آن  به  بايد  منظر  اين  از  كه شايد  ديگري  نكته  در  اما  گيري 
نمايد. در حالي كه با  ه مراتبي گذر مي سازمانها در حال حاضر سنتي بوده و از مجاري تنگ روابط سلسل

سيستم مي توسعه  فراهم  اطالعات  فناوري  كه  قابليتهايي  و  اتوماسيون  روالهاي  هاي  اين  نمايد 
تصميم تصميم يا  و  و  گيري  تعاملي  روشهاي  سوي  و  سمت  به  بايستي  سنتي  روش  جاي  به  سازي 

ابز شبكه كه  شد  خواهد  باعث  مسير  اين  تغيير  نمايد.  تغيير  كاربردهاي  اي  اطالعات  تحليل  ارهاي 
سيستم  حركت  ديگر  طرف  از  آورند.  فراهم  را  سازماني  يادگيري  امكان  و  نموده  پيدا  هاي بيشتري 

ابزارهاي تعاملي تاثير بسزايي در بهره وري سازمانها خواهد گذاشت و  اتوماسيون به سمت و سوي 
 رفت و برگشتهاي بيهوده را حذف خواهد نمود. 

اين نوشتار ابزارهاي هوشمندسازي    در  كه با توسعه  كلي نشان دهيم  سعي كرديم به صورت بسيار 
دچار  سيستم را  آن  بعدي  نسلهاي  و  گرفت  خواهند  قرار  زيادي  تاثير  تحت  اداري  اتوماسيون  هاي 

تحوالت اساسي خواهد نمود. در اين راستا شايسته است كه شركتهاي حوزه اتوماسيون اداري به  
فناوري توجاين  منظور  ها  اين  به  را  خود  توسعه  و  تحقيق  فعاليت  از  بخشي  و  نموده  بيشتري  ه 

از فناوري استفاده  اجتماعي در  هاي هوش مصنوعي و شبكهاختصاص دهند. در شرايط فعلي  هاي 
اداري روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي سيستم اتوماسيون  اين كه به  هاي  نمايند و نكته مهمتر 

اين فناور از  بايستي  ياستفاده  بلكه  كرد  تبليغاتي نگاه  يا  نبايستي به صورت قابليتهاي شيك و  ها 
اين فناورينگاهي مفهومي و توسعه  آفرين به  آنها را در بطن و زيرساخت  گرا و تحول  ها داشت و 

اتوماسيون  سيستم ابزارهاي  از  از طرف ديگر در سازمانهايي كه  اداري به كار گرفت.  اوماسيون  هاي 
ها ايجاد شود در غير نمايند نيز بايستي تغيير نگرش براي استفاده از اين فناورياده مياداري استف

ايجاد تشويش و سردرگمي بيشتري در   اين پيشرفتها خود معكوس عمل كرده و باعث  اين صورت 
 سازمانها خواهد شد.

 شود.اميدواريم اين نوشتار باعث شروع باب جديدي در بحث و گفتگو پيرامون اين موضوع 
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