نشریه علمی
آیندهپژوهی انقالب اسالمی

شاپا چاپی 4763 :ـ 7676
شاپا الکترونیکی 4777 :ـ 7676

(تابستان  ،7311سال  ،7شماره  777 :7ـ )17

کالنروندهای مؤثر بر توسعه هوش سازمانی

شناسایی
در سازمانهای بزرگ مهندسی و سازندگی
(موردمطالعه :قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا (ص))
رسول استادی ،ساسان زارع
تاریخ دریافت9400/04/91 :
تاریخ پذیرش9400/00/00 :

چکیده
شناسایی روندهای آینده ،دغدغه اغلب کسبوکارها ،سازمان ها و غیره می باشد .این روندها اثرگذذاری بذا یی
بر سازمان ما داشته و درنتیجه شناخت و تحلیل و بررسذی ایذن رونذدها بذر مقف یذت سذازمان مذرثر اسذت .یکذی از ایذن
ابزارهایی که شناخت روندها بر سازمان تأثیرگذار میباشد هذقش سذازمانی اسذت .هذقش سذازمانی بذرای جمذ آوری
ذخیره ،پردازش و تفسیر دادهها از مناب داخلی و خارجی استفاده میشقد .هقشمندی در سازمان بهمعنای جم آوری و
تقزی اطالعات برای سهقلت در تح ق اهداف سازمان است .اهمیت این ابزار برای یک سازمان بزرگ و اهمیتذی کذه
شناخت روندهای مرثر بر تقسعه هقش سازمانی داشته بهعنقان مسئله این پژوهش مطرح است .پژوهش حاضذر ،ازنرذر
گردآوری اطالعات ،تح یق تقصیفی از شاخه پیمایشی است که از مطالعه کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان و همچنین
برای تأیید روندها از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است .در این پژوهش  60کالنروند مذرثر بذر تقسذعه هذقش
سازمانی شناسایی شد و با استفاده از این کالنروندها پیشنهادهایی برای سازمان مربقطه ارائه شده است.
کلیدواژهها :روند ،هقش سازمانی ،سازمان ،مهندسی ،قرارگاه خاتم.
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مقدمه
شناسایی روندهای آینده دغدغه اغلب کسبوکارها ،سازمانها و غیره میباشذد .واقعیذت ایذن
است که برنامهریزی برای آینده کسب وکارها براسذا

نیازهذای فعلذی و یذا کمبقدهذای خذدماتی

فعلی ،برای حضقر مقفق در جهذان آینذده سذرمایه مناسذبی نیسذت و بذرای ایفذای ن ذش در آینذده
ضرورت دارد .با اتکا به رویکردهای جدیذد برنامذهریذزی ،بذهطذقر جذدی ،پیشذرانهذای تقسذعه و
تحق ت آینده براسا

کالن روندها و روندهای ناپیقسته ،سناریقسازی شده اسذت تذا متناسذب بذا

قابلیت ها و و تقانمندیها جامعه ،مسائل چالش برانگیز کنقنی و آینده واکاوی شقد و برای حضقر
مقفق در آینده برنامهریزی شقد .در عرصه امروزی اقتصاد کشذقر ،نمذیتذقان سذازمانی یافذت کذه
نسبت به چگقنگی و چیستی شرایط کسبوکار در آینده بیتفاوت باشند ،زیرا نمیتقان در مسذیر
مقف یت گام برداشت و نسبت به آینده بیتقجه بقد .برهمیناسا

امروزه شناسایی کالنروندهای

مرثر بر هقش تجاری مهم و ضروری شمرده میشقد.
بهدنبال آن بهدلیل نیازهای حیاتی سازمانها ،امروزه در کسبوکارها با استفاده یا بدون استفاده
از عنقان نرامهای پشتیبانی تصمیمگیری ،تح ی ات و پروژه های زیادی درجهت تقسذعه ابزارهذای
مرتبط با پشتیبانی تصمیمگیری مانند پردازش تحلیلی ،انبار دادهها ،دادهکاوی ،سیستمهذای خبذره،
عامل های هقشمند و غیره درحال انجام است .این فناوریهذا و ویژگذیهذا درقالذب چتذری بذه نذام
هقش تجاری یا محیطهای پشتیبان تصمیم گرد آمدهاند.
امروزه کارآمدبقدن سازمان ها تنها عامل مقف یت سازمانها نیست ،بلکه چگقنه هقشمندبذقدن
آنهذذا اهمیذذت دارد .یذذقلز بیذذان مذذیکنذذد کذذه مشذذکل اصذذلی سذذازمان خطذذای انسذذانی نیسذذت ،بلکذذه
هقشمندنبقدن آنهاست .تقجه به این هقش مدیران سازمانی را روی رویکردی مهم متمرکز کذرده
است که از آن به هقش سازمانی یاد میشقد .طرح اولیه هقش سازمانی را ویلنسکی ( )9101بذرای
جم آوری ،پردازش ،تفسیر و ارائه اطالعات تخصصی و سیاسی مقردنیاز تعریف کذرده بذقد .امذا
به صقرت رسمی ماتسقدا در سال  9116در م الهای با عنقان «هقش سازمانی ،اهمیت آن بذهعنذقان
یک فرایند و فراورده» مطرح شده و تعاریف متعددی نیز از آن عنقان شده است؛ همچقن :تقانایی
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سذذذازمان بذذذرای م ابلذذذه بذذذا دشذذذقاری و مشذذذکالت ،یعنذذذی تقانذذذایی سذذذازمان در در کذذذردن،
بهاشترا گذاشتن و استخراجکردن معنی از نشانههای بذازار؛ روش و رفتذار اطالعذاتی سذازمانهذا
بهعنقان تابعی از طرح و ن شه آنها ؛ تقانایی در محاسبه که میتقاند در اطالعاتی مقرد استفاده قرار
گیرد که برای چالش ها ب ا ،به شکل خارجی بهدست آمده و یا بهصقرت داخلی تقلیذد مذیشذقد؛
عملکردهای پردازش اطالعات که می تقاند شرایط انطباق با نیازهای محیطی را فراهم آورده و در
ارتباط با آغاز نقآوری و اجرای آن است (یارویسی و همکاران.)9911 ،
انجام پژوهش حاضر در این حقزه هم ازلحاظ نرری و هم ازلحاظ کاربردی ،دارای اهمیت و
ضرورت است؛ زیرا در هیچ تح ی ی به کالنروندهای مذرثر در تقسذعه هذقش سذازمانی پرداختذه
نشده و خألهای زیادی در این بحث وجقد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
هوش سازمانی
در تعریف سازمان میتقان تعریف رابینز را مطرح کرد که سازمان را فرایندهایی نرذامیافتذه از
روابط مت ابل افراد برای دستیافتن به هدفهای معین عنقان میکند که در این تعریف به اهمیذت
روابط بین افراد میتقان پی برد که شامل تعیین ن شها ،روابط ،فعالیتها ،سلسلهمراتب هدفها و
 ...میباشد (پارساییان و اعرابی.)9911 ،
اسکانجر ( )6009هقش سازمانی را اثربخشی سازمان با استفاده از ظرفیت سرمایه انسذانی مذی
داند .آلبرشت ( ) 6002بر این باور است که هقش سازمانی به مدیران کمک میکند تا آنها بتقاننذد
حس مسئقلیتپذیری کارکنان را در

کنند .کرونگقست ( )6000هذقش سذازمانی را بذا مفهذقم

مدیریت دانذش مذرتبط دانسذته و البتذه ذکذر مذی کنذد کذه مذدیریت دانذش در سذطی فذردی بذقده
درحالی که هقش سازمانی در سطی سازمانی و جمعذی معنذا پیذدا مذیکنذد .هذقش سذازمانی بذرای
جم آوری ذخیره ،پردازش و تفسیر دادهها از مناب داخلی و خارجی استفاده میشذقد .هقشذمندی
در سازمان به معنای جم آوری و تقزی اطالعات برای سهقلت در تح ق اهداف سازمان است.
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تی ماتسقدا ( )9116بیان می کند که هقش سازمانی ،مجمقعه تقاناییهای ذهنی یذک سذازمان
است که ترکیبی از دو عامل هقش انسانی و هقش ماشینی است و دارای دو جزء هذقش سذازمانی
بهعنقان یک فرایند که تجزیهوتحلیل نرری یذک سذازمان را بذا مجمقعذهای از فراینذدهای فرعذی
فراهم میسازد و دارای ویژگی های تعامل ،اجماع ،همکذاری یذا تشذریک مسذاعی اسذت و هذقش
سازمانی بهعنقان یک محصقل که خطمشی ترکیبی و طرح و راهنماییهایی برای طراحی سیسذتم
اطالعاتی برای سازمان ارائه میکند .البته این دو جزء از یکدیگر جدا نیستند و بذهعنذقان دو عامذل
وابسته به یکدیگر در سازمان عمل میکنند.
فرایند هقش سازمانی شامل  5مرحله زیر می باشد:
حافره سازمانی :تقانایی جم آوری و نگهداری اطالعات مقردنیاز سازمان؛
دانش سازمانی :تقانایی در

و تجزیهوتحلیل این اطالعات؛

یادگیری سازمانی :تقانایی بهکارگیری دانش حاصلشده؛
ارتباطات سازمانی :تبادل اطالعات و دانش بین اعضای سازمان؛
نتیجهگیری سازمانی :کسب مقف یت و غلبه بر مشکالت (آنلند.)9114 ،9
همچنین آلبرخت هفت مرلفه هقش سازمانی مقردنرر را اینچنین بیان میکند:
چشم انداز راهبردی یا بینش راهبردی :به قابلیت خلق ،استنتاج و بیان هدف یک سازمان اطالق
میشقد.
سرنقشت مشتر  :هنگامیکه تمام یا اکثر افراد در سازمان درگیر کذار شذدند ،مذیداننذد کذه
رسالت و مأمقریت سازمان چیست ،احسا
بهصقرت جبری ،مقف یت سازمان را در

داشتن هذدف مشذتر

مذینمایذد و تذکتذک افذراد

میکنند.

تمایل به تغییر :تغییر نشان دهنده چالش ،کسب تجارب جدید و مهیج اسذت .بذهعبذارتدیگذر،
شانسی برای شروع کار و فعالیتی جدید میباشد.
روحیه :جدا از عنصر سرنقشت مشتر  ،عنصر روحیه با میل به اعطای بیش از حذد اسذتاندارد
1 Unland
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درگیر است.
همسقیی و تجانس :افراد و گروه ها بایذد خذقد را بذرای تح ذق رسذالت و مأمقریذت سذازمان،
سازمان دهند .مسرلیت ها و مشاغل را ت سیم کننذد و یذکسذری قذقانین را بذرای بذرای برخذقرد و
ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط وض نمایند.
بهکارگیری دانش :این روزها بیشازپیش ،اقداماتی که منجر به پیذروزی یذا شکسذت در یذک
سازمان شدهاند .اساساً به دانش کسبشده ،تصمیم های درسذت آتذی ،قضذاوت ،ذکذاوت و حذس
شایستهسا ری افراد ،به انذدازه صذحت اطالعذات کذاربردی کذه در هذر دقی ذه بذا سذاختار

مشتر

سازمان عجین شده است ،وابستگی دارد.
فشار عملکرد :در یک سازمان هقشمند هریک از مجریان باید مقض اجرایذی خذاخ خذقد را
داشته باشند ،اما این امذر زمذانی بیشذترین اثذر را خقاهذد داشذت کذه تحذت عنذقان یذک مجمقعذه
خقدتحمیل از انترارات مت ابل و الزام عملیاتی برای مقف یذت مشذتر

باشذد (نذقری و کالنتذری،

.)9911
از ضرورتهای استفاده از هقش سذازمانی مذیتذقان بذهصذقرت کلذی بذه افذزایش سذقدآوری
سازمان اشاره کرد که اهداف زیر را بهدنبال دارد:
 .9تعیین گرایشهای تجاری سازمان که مقجب می شقد تا سازمان بدون اتالف وقت و هزینه و
انرژی در سایر مسیرها بر اهداف کالن و اساسی خقد متمرکز شقد؛
.6تحلیل عمیق بازار؛
 .9پیشبینی بازار که می تقاند قبل از اینکه رقبا سهم بذازار خذقد را تقسذعه دهنذد ،منذاف جدیذد
بهوجقدآمده در بازار را عاید سازمان کند؛
 .4با بردن سطی رضایتمندی مشتریان که مذی تقانذد مقجبذات اسذتمرار کسذبوکذار باشذد و
ازدستدادن این اعتماد و رضایتمندی مراتبی را برای بنگاه بههمراه دارد.
 .5شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند ،میتقان با پیگیری رفتار آنان ،جهتگیریهای کالن و
راهبردی را شکل داد.
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 .0ت سیم بندی مشتریان و متعاقباً ایجاد تنقع در روش برخقرد با هر گروه از مشتریان؛
 .1افزایش کارایی سازمان در امقر داخلی و شفافسازی رویه فرایندهای کلیدی؛
 .2استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان؛
 .1تسهیل در تصمیمگیری که جزء اهداف اساسی هقش سازمانی محسقب میشقد؛
. 90تشخیص زودهنگام خطرات قبل از اینکه سازمان را به مخاطرات جدی بکشذاند و شناسذایی
فرصتهای کسبوکذار قبذل از اینکذه رقبذا آن را تصذاحب کننذد (سذا ریان و همکذاران،
.)9916
اهمیت روندشناسی در هوش سازمانی
ف دان شناخت هقشمندانه از آینذده در زمذان گذشذته و تغییذر تحذق ت زیذاد در عرصذههذای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی و فناوری همذراه بذا رونذدهای شذتابان جهذانیشذدن از
مشالت بزرگ سازمانهای امروزی میباشد (ناظمی قدیری.)9925 ،
در نرر برخی از پژوهشگران سازمان هقشمند ،قدرت تصمیمگیری صحیی است .برای برخذی
دیگر ،آن سازمانی است که می تقاند یاد بگیرد چگقنه خقد را با محیط تطابق دهد و زنذده بمانذد.
شارمن ( )6095مناب هقشی یذک سذازمان را شذامل :دردسذتر بذقدن اطالعذات و میذزان ارتبذاط
سازمان با محیط های داخلی و خارجی میداند (شارمن .)6095 ،وجقد عدم قطعیذتهذای محیطذی
در همه سازمانها بدون شک دغدغه همه مدیران بقده و شناسایی پیشذران هذا و رونذدهای آینذده و
میزان تأثیرات و تأثرات این روندها در اکثر مقارد و مسائل بشری مشتر

بقده است .بذیتذقجهی

به پیش نگری و تغییرات محیط خارجی را میتقان در سازمان های بزرگ مهم دانست .برنامهریزی
برای آینده سازمان های بزرگ براسا

نیازهای فعلی برای حضقر مقفذق در جهذان آینذده مناسذب

نبقده و برای ایفای ن ش مرثر در آینده نیازمند برنامهریزی باتقجهبه پیشرانهای تقسعه و تحق ت
آینده براسا

کالنروندها میباشد (ملکیفر.)9925 ،

هوش سازمانی در شرکتهای مهندسی
انتخاب بهترین گزینه در مدیریت پروژهها بهویژه در پروژههای بزرگ عمرانی ،معمق ً ماهیت
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پیچیده دارد و دارای عدم قطعیتهای زیادی میباشذد .بنذابر نرذر مراجذ اصذلی مذدیریت پذروژه،
مقف یذذت مذذدیریت پذذروژه در گذذرو پیذذاده سذذازی سذذه رکذذن "مذذدیریت افذذراد درگیذذر"" ،ایجذذاد و
جاریسازی سیستمها" و " استفاده از ابزارها" میباشد .استفاده از ابذزار هذقش مصذنقعی یکذی از
ابزارهای مهم و مقرداستفاده در پروژههای عمرانی است که استفاده از آن جمذ آوری اطالعذات،
است را و تحلیل تجربیات به منرقر ارائه تصمیم بذا الگذقگیری از در

هذقش انسذانی و اسذتفاده از

الگقریتمهای غیرعددی برای حل مسائل پیچیده است.
باتقجهبه ن ش کلیدی مدیریت ،بهخصقخ در پروژههای عمرانی ،بهکارگیری دانش مدیریت
پروژه در مراحل مختلف پروژه اهمیت بسزایی دارد .پذیرش مدیریت پروژه بهعنقان یذک حرفذه،
بر کاربرد دانش ،فرایندها ،مهارتها ،ابزارها و تکنیکهایی د لت دارد که میتقانند بذر مقف یذت
پروژه ها تأثیرگذار باشند .بنابر اینکه گزینههای متغیذر در پذروژههذای عمرانذی و درراسذتای اتخذاذ
بهترین تصمیم ،استفاده از نرمافزار مناسب بهعنقان ابزار ،می تقاند درصد خطاهذا را کذاهش داده و
سرعت و دقت عملیات در حقزه های مختلف دانش مدیریت پروژه را در مراحل مختلف افذزایش
داده و در راهبرد بهتر پروژه یاریرسان باشذد (خلیلیذان و همکذاران .)9916 ،یکذی از ایذن ابزارهذا
می تقاند استفاده از ابزارهای هقش سازمانی باشد که مدیران پروژههای عمرانی را در پیچیدگیهذا
یاری میرساند.
قرارگذذاه سذذازندگی خذذاتما نبیذذا (خ) باتقجذذهبذذه نذذقع سذذاختار سذذازمانی جذذاری و واحذذدهای
تخصصی تعریفشده ،یک سبد از طرح های نفت ،گاز و پتروشیمی ،مترو ،بناها ،آب ،راهسذازی،
سدسازی ،کشاورزی ،مخابرات و محرومیتزدایی در داخل کشقر دارد .لذا این سازمان در دسذته
سازمانهای پروژهمحقر قرار میگیرد و ازلحاظ یههای سازمانی هلدینگهای تخصصی دارد که
هریک شرکت هایی دارند که طذرحهذا را اجرایذی مذیکننذد (زارعپذقر و همکذاران .)9912 ،ایذن
سازمان با این پیچیدگی و تنقع شرکتهای زیرمجمقعذه و حجذم عریمذی از پذروژههذایی کذه در
دست مطالعه ،اجرا و راهاندازی دارد نیاز بذه هذقش سذازمانی در پذروژههذا و سذازمان خذقد دارد و
تقسعه این هقش سازمانی زم بهنرر میآید.
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توسعه هوش سازمانی
سازمانهایی که با محیط متالطم و متنقع روبهرویند ،نیازمند درجه زیادی از هقش هسذتند .در
محیط های متالطم تمایل کلی برای هقش سازمانی وجذقد دارد کذه مسذتلزم ایجذاد اصذالحات در
سازمان است .سازمانها احتما ً بهمنرقر ایجاد مقف یت بیشتر در کقتاهمدت ،داشتن چشماندازهای
بلندمدت ،بهبقد اخالق کاری و ایجاد فرصتهای رشد برای کارکنذان ،بذهدنبذال هذقش سذازمانی
هستند .در نرام گسذتردهتذر اقتصذادی -اجتمذاعی ،سذازمان هذای هقشذمند ارزش بیشذتری را خلذق
میکنند که شامل نهف ط ارزش اقتصادی بلکه ارزش انسانی نیذز اسذت .بذهمنرذقر افذزایش هذقش،
کارکنان باید تالش کنند تا آنچه را که مان از هقش یک سازمان میشقد ،حذف کنند (سذامنن و
کینشق .)6006 ،9
عقاملی که میتقاند مقان مقجقد بر سر راه هقش سازمانی را بگیرد:
راهبرد های ارتباطی :مشخص سازی حد و اهمیت اهدافی که بهطقر مقف یذتآمیذز در سذازمان
به اشترا

گذاشتهاند ،بهویژه بین خردهفرهنگهای چندگانه ،همچنین مشخصکذردن حذدی کذه

سازمان در گفتگق و شنیدن آنچه که سهامدارانش به آنها میگقیند مقفق است.
پقیاییهای گروه :مشخصساختن اینکه چگقنه کارکنان با یکذدیگر کذار مذیکننذد ،همچنذین
مشخصکردن ساختارها و فرایندهای روانشناسی تیمها و گروههای سازنده سازمان.
مدیریت دانش :مشخصساختن اینکه چگقنه ایدههذا ،اطالعذات و سذرمایه فکذری در سذازمان
اصالح ،انتشار و تقسعه مییابند.
بهبذذقد فراینذذد :مشذذخصسذذاختن همگذذقنی و نذذاهمگقنی بذذین فراینذذدها ،اهذذداف و ارزشهذذای
سازمانی.
مدیریت ریسک :مشخصساختن حدی که افراد و گذروههذای سذازمانی بذا چذالشهذا و عذدم
اطمینانهای مقجقد در مشاغل مقاجهند.
مدیریت فضا :مشخصساختن محیط فیزیکیای که سازمان در آن زندگی میکند ،تجانس یذا
1 Sampson & Kinshuk
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عدمتجانس بین فرایندهای سازمانی و محیط فیزیکی که در آن قرار دارند.
مدیریت فناوری :مشخصسازی این امر کذه چگقنذه فنذاوریهذا و نرذامهذای جدیذد بذهوسذیله
سازمانها اجرا میشقند (وریارد.)6004 ،9
برای بهبقد و تقسعه هقش سازمانی در سازمانها بررسی دورهای و ارزیابی مجذدد مرلفذههذای
هقش سازمانی ،همچنین وجقد رهبران تحقل آفرین و متعهد برای عبقر از شرایط م ذاومتی جدیذد
به وجقدآمده ،ایجاد تغییر در دانش کارکنان ،تدوین ساختارها و م ررات همسق با افزایش جایگذاه
هقش سازمانی ،ارزیابی ،ارت ا و حفاظت از قدرت ذهنی سازمانهای زیرمجمقعه ،آمقزش ،تبدیل
سازمان به سازمان یادگیرنده ،ت قیت سرمایه اجتماعی جهذت ارتباطذات بیشذتر بذین اعضذای یذک
شبکه ،ضرورت تقجه به فرهنگ سازمانی ،ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش و تقجه به سرمایه
فکری را باید سازمان درنرر بگیرد (بیژن و مرزبان )9925 ،و درکل رف مقان قذانقنی ،سذاختاری،
اجرایی و فرهنگی در تقسعه هقش سازمانی در سذازمانهذا ن ذش بسذزایی ایفذا مذیکننذد (شذهابی،
.)9921

پیشینه تحقیق
در بررسی پیشینه تح یق ،پژوهشی که به مطالعه روندهای مرثر بذر هذقش سذازمانی ،تجذاری و
کسب وکار بنردازد ،یافت نشد و بیشتر پژوهشها مربقط به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیر هذقش
سازمانی بقده که درادامه به بررسی این تح ی ات پرداخته میشقد.
یارویسی و همکاران ( )9911در مطالعه ای به شناسایی عقامل مرثر بر هقش سازمانی با استفاده
از نرریه بنیانی پرداخته است که مدیریت و پردازش و تسهیم اطالعات ،تقجه به ارتباط سذازمانی،
تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده ،بهکارگیری نرام های مرثر تشقیق و تنبیه ،ویژگیهذای فذردی
کارکنان و اساتید سازمان ،بهکارگیری مدیران و رهبران تقانمند ،تمرکز بذر برنامذهریذزی صذحیی،
تقجه به کاربرد فناور های نقین و حمایت سازمانی ازجمله عقامل مرثر بذر هذقش سذازمانی عنذقان
1 Veryard
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شده است.
میالن کقبینا 9و همکاران ( )6095نیز در م الهای که به بررسی امکان بهبذقد کذارایی بذا هذقش
کسبوکار در سازمانها پرداخته اند ،سه عامل را در این بهبقد مرثر دانستهانذد :فذراهمکذردن نرذام
پشتیبانی نرمافزاری ،ادغام دستگاههای تلفن همراه و یکنارچهسازی فناوری برای پردازش دادههای
متفاوت .ضمیری و همکاران ( )9912نیز در مطالعهای با عنقان اثربخشی آمقزش هقش سازمانی بر
بهره وری سازمانی و جامعهپذیری سازمانی نشان دادند که آمقزش هقش سازمانی نیذز بذر افذزایش
بهرهوری کارکنان سازمان مرثر بقده است.
سا ریان و همکذاران ( )9916در م الذهای بذا بررسذی ضذرورت و اهمیذت پیذادهسذازی هذقش
تجاری در سازمانها ،شاخصهای سازمانی تأثیرگذار در هقش تجاری را ،تعداد محصذق ت اعذم
از کا یا خدمت ،میزان تنقع محصقل ،میزان رقابتیبقدن فضای کسبوکار ،میزان همبستگی ابعاد
گقناگقن کسبوکار به یکدیگر ،میزان مقف یت گذشته در تصذمیمگیذری میذان گزینذههذا ،میذزان
پیچیدگی فرایندهای کاری بیان میکنند.
احتشام رائی و زمانی ( )9912در م الهای تحت عنقان «سنجش متغیرهای مرثر بر هقش تجاری
در شرکتهای تبلیغاتی درراستای تح ق سیاستهای کلذی علذم و فنذاوری» چهذار بعذد بذهترتیذب
اهمیت "تطابق با نیازها و اهداف کسبوکار"" ،کارکرد فنی سیستم هذقش تجذاری"" ،انعطذاف-
پذیری"" ،تقانایی یکنارچهسازی و ادغام تجارب و نیازها" را برای سنجش هقش تجذاری مطذرح
کردهاند.
ویلیامز و ویلیذامز ( )6000در مطالعذهای بذه بررسذی شذاخصهذای میذزان آمذادگی سذازمان در
است رار نرام هقش تجاری پرداخته و هفت عامل کلیدی ،مدیریت پقرتفقلیق ،همراسذتایی راهبذرد
کسذذبوکذذار و فنذذاوری اطالعذذات ،مشذذارکت سذذازمان و فنذذاوری اطالعذذات ،فرهنذذگ اسذذتفاده از
اطالعات و ابزارهای تحلیلی ،فرهنگ بهبقد فرایندی مستمر ،فرهنذگ روشمندسذاختن و مهندسذی
جریان تصمیمگیری ،آمادگی فنی سیستمهای هقش تجاری و انبار دادهها را در راهانذدازی هذقش
1 Kubina
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تجاری در سازمانها مرثر دانستهاند.
چیکر و آدا ( )6009در مطالعهای با عنذقان آیذا مذیتذقان هذقش سذازمانی مدرسذه را ازطریذق
آمقزش ضمن خدمت تقسعه داد؟ به این نتیجه رسیدند که تفاوت چشمگیری در هذقش سذازمانی
قبل و بعد از کارگاه آمقزشی پاسخدهندگان وجقد داشت.
نقری و همکاران ( )9911در م الهای به رابطه بین هقش اخالقی و هقش سازمانی بذا عملکذرد
شغلی کارکنان پرداخته که به این نتیجه رسیده اند که بین این سذه متغیذر رابطذه معنذیداری وجذقد
داشت .یارویسی و همکاران ( )9911نیز تقسعه هقش سازمانی را در سذازمانهذای آمقزشذی مهذم
قلمداد کرده و در عملکرد سازمانی مرثر دانستهاند.
شهابی ( )9921و بیژن و مرزبان ( )9915در بررسی مقانذ پیذادهسذازی هذقش سذازمانی مقانذ
ساختاری ،قانقنی ،فرهنگی و اجرایی را مهم ترین مقان دانسته و پیشنهادهایی برای این مقان ارائذه
کرده اند .نرری سا ری و همکاران ( )9915نیز در م الهای به ارائه مذدلی بذهمنرذقر تحلیذل مقانذ
بهکارگیری هقش تجاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد روشهای آمیخته بذه ایذن نتیجذه
رسیدند که اهم مقان عبارتند از :مقان مدیریتی ،مقان فرهنگی ،عذدم آمذقزش و آگذاهیرسذانی،
مقان مربقط به نیروی انسانی ،مقان قانقنی و سیاسی ،عدم اعتماد در انت ال دانش ،مقان سذازمانی،
عدم یکنارچگی سیستم ها ،مقان مربقط به تأمین بقدجه طرحهای هقش مصنقعی و مقانذ مربذقط
به زیرساختها.
چذذن و ژنذذگ ( )6096و خلیلیذذان و همکذذاران ( )9916در مطالعذذات خذذقد بذذه بررسذذی هذذقش
مصنقعی در پروژه های عمرانی پرداختند که بر اهمیت ابزارهای هذقش مصذنقعی در پیشذبرد بهتذر
پروژههای عمرانی تأکید کردهاند .این دو مطالعه از این منرر بااهمیت است کذه کذقهی جنذاقرد و
همکاران ( ) 9919در م اله ادغام هقش مصنقعی با هذقش سذازمانی بذرای تقسذعه هذقش سذازمانی
ابزارهای جدید هقش مصنقعی و مدیریت دانش را معرفی مینمایند.
ت قایی یزدی و نیاز آذری ( )9911در مطالعهای رابطه آیندهنگری را با هقش سازمانی سنجیده
و به یک رابطه مثبت و معنیدار رسیدهانذد کذه آینذدهنگذری را در چهذار بعذد مذدیریتی ،سذاختار،
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پژوهشی و فرهنگی معرفی کردهاند .منط ی ( )9911نیز به تأثیر مثبذت و معنذیدار کذارکرد هذقش
سازمانی در برنامهریزی راهبردی سازمان نیز رسیده است.
یارویسی و همکاران ( )9911در مطالعه ای بذه بررسذی کیفذی جایگذاه تقسذعه هذقش سذازمانی
بهمثابه مزیت رقابتی در سازمانهای آمقزشی پرداختذه انذد و بذه ایذن نتیجذه رسذیدهانذد کذه هذقش
سازمانی به دلیل اینکه دستیابی به دانش را در سازمان ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت
نقینی در آنها شده است ،میتقاند گامی مهم درجهت بهبقد کارایی ،اثربخشی و افزایش بهرهوری
سذازمان باشذذد .ادر ن و همکذذاران ( )9911نیذز در مطالعذذهای بذذا عنذقان ن ذذش مذذدیریت دانذذش در
کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هقش سازمانی ،یکی از نتایج آنها این بقد که مذدیریت دانذش
تأثیر مست یم و معنیداری بر هقش سازمانی دارد.
زارعپقر و همکاران ( )9912در م اله ای که به مطالعه چارچقب حکمرانی دانذش در قرارگذاه
سازندگی خاتم ا نبیذا (خ) پرداختذهانذد ،مشذخص کذرده انذد کذه عقامذل تأثیرگذذار بذر قرارگذاه
درراستای اجرای حکمرانی دانش شامل عقامل الزامآور ،بسترساز و تسذهیلگذر اسذت کذه از نذقع
بسترساز به مقاردی همچقن زمینهسازی از جنبه ارتباطی و ایجاد ساختار چابک اشار کرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنرر گردآوری اطالعات تح یق تقصیفی از شاخه پیمایشذی مذیباشذد .بذرای
جم آوری ادبیات تح یق به م ا ت ،گزارشها و کتاب هذای مختلذف رجذقع شذد و همچنذین بذا
خبرگان مصاحبه شد .این پژوهش باتقجهبه اهداف درنررگرفتهشده ،پژوهشی کاربردی-تقسعهای
می باشد .در این پژوهش رونذدهای مذرثر بذر آینذده تقسذعه هذقش سذازمانی سذازمانهذای بذزرگ
مهندسی و سازندگی ازطریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان شناسایی شدند .برای تأیید
روندهای استخراج شده از ابزار پرسشنامه (طیف لیکرت) استفاده شده است و روایی و پایایی آن با
استفاده از روایی محتقایی و آلفای کرونباخ بررسی شذده اسذت .جامعذه آمذاری در ایذن پذژوهش
شامل مجمقعهای از متخصصان و خبرگان دارای دیدگاه آیندهپژوهانه و راهبردی صنعت عمران و
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سازندگی است که تعداد آن حدود  96نفر برآورد میشقد که نمقنه آماری آن متشکل از  1نفر از
خبرگان حقزه ذکر شده است که براسا

نمقنهگیری قضاوتی و هدفمند و دردسذتر

انتخذاب

شدند.

یافتههای پژوهش
با تحلیل و جم بنذدی نرذرات خبرگذان رونذدهایی کذه مذی تقانذد بذر تقسذعه هذقش سذازمانی
تأثیرگذار باشد ،در جدول زیر ذکر شذده و بذه طذقر خالصذه بذه تقضذیی مذقارد مذذکقر پرداختذه
میشقد.
جدول .0روندهای شناساییشده
9

تغییر ارزشهای جامعه

94

6

گسترش پیچیدگیها و آشفتگیهای سازمانی

95

9

افزایش ارتباطات سازمانی

90

مجازیسازی و خدمات الکترونیکی

4

اهمیت یادگیری در سازمان

91

ققانین و م ررات دولتی

5

سرعت رشد فناوری نقین

92

زیرساختهای اقتصادی

0

افزایش نفقذ منط های ایران

91

ضعف کنترل مناب و مصارف

1

افزایش رقابت تجاری

60

سرعت انت ال دانش

2

تعدد پروژهها

69

هقشمندانهشدن ابزارها

1

جمعیت درحال رشد جهان

66

90

اهمیت آیندهاندیشی

69

جهانی مجازی

99

کمیابی مناب طبیعی

64

مدیریت کیفیت داده

96

افزایش آلقدگیهای زیستمحیطی

65

اکتشاف داده

99

دانشبنیانشدن اقتصاد

60

امنیت دادهها
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روایی و پایایی
روایی محتقایی نشان میدهد یک م یا

(پرسشنامه) تا چه میزان همه جنبههای سازه مقردنرر

را مقرد سنجش قرار میدهد .بهطقرکلی روایی پرسشنامه به این سذرال پاسذخ مذیدهذد کذه ابذزار
اندازهگیری تاچهحد خصیصه مقردنرر را میسنجد .روشهای متعددی برای سنجش روایی وجقد
دارد که در این پژوهش روایی محتقایی ازطریق محاسبه  CVRانجام شذده اسذت .همچنذین بذرای
بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تأیید روایی پرسشنامه از میان  96نفذر
جامعه آماری  90نفر در پرسشنامه شرکت کرده و با محاسذبه م ذدار  CVRبذه عذدد  0/16رسذیده
شد .م دار آلفای کرونباخ نیز  0/29محاسبه شد .در نتیجه هم روایذی و هذم پایذایی ایذن پرسشذنامه
مقرد تأیید خبرگان قرار گرفت.
با دید نخبگان در مقرد هریک از روندها تقصیفهای زیر بهطقر خالصه ذکر میشقند:
تغییر ارزشهای جامعه :زمانی ارزشهای جامعه در سذازمانهذا بذا کاغذذ و پرونذدهبذازیهذا
درخقر شده بقد .اما به مرور زمان مدلها ،برنامذه هذا ،سذاختارهای جامعذه بذه سذمت هقشذمندی و
سیستمی شدن پیش رفت .این ارزش ها مطمئن ًا کاسته نخقاهد شذد کذه هذیچ ،بلکذه بذه مذرور زمذان
سرعت بیشتری خقاهد یافت.
گسترش پیچیدگیها و آشفتگیهاای ساازمانی :روزبذهروز بذا بذزرگشذدن سذازمانهذا و
همچنین بزرگشدن بازار و سازمانها بر پیچیدگی برنامههای سازمانهذا افذزوده شذده اسذت .ایذن
پیچییدگیها پیشبینی میشقد که نهتنها کمتر نشقد ،بلکه افزون هم یابد .پیچیدگیها و آشفتگیها
شامل عدم قطعیت زیاد درمقرد آینده ،رقابت شدیدتر ،سرعت رشد فناوری ،مشذتریهذای متعذدد
و ...میباشند.
افزایش ارتباطات سازمانی :با مرور زمان با افزایش سازمانهذا و وجذقب افذزایش ارتباطذات
طقلی و عرضی با این سازمان ها اهمیت هقش سازمانی افزایش پیدا کرده و مدلهای قدیمی دیگر
جقابگقی این حجم از ارتباطات را ندارد و در آینده نیز اهمیت آن فزونی خقاهد یافت.
اهمیت یادگیری در سازمان :مدیریت دانش و اهمیذت یذادگیری در سذازمانهذا از گذشذته
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مقرد تأکید مدیران بقده و به مرور زمان این اهمیت افزایش پیدا کرده است .یکی از ابزارهایی که
یادگیری در سازمانها را تسهیل میکند ،هقش سازمانی یا هقش تجاری آن سازمان میباشد.
سرعت رشد فناوری نوین :رشد روزافزون فناوری در دنیا و رقابت بر سرعت بیشتر در ایذن
رشد فناوری اهمیت مسلطشدن سازمان به هقش تجاری را دوچندان میکند .روند رشد فناوری با
مرور زمان افزایشی بقده و در آینده نیز با سرعت با یی بیشتر خقاهد شد و سازمانهایی که مسلط
به هقش تجاری هستند به پیشرفتهای سازمانی خقاهند رسید.
افزایش نفوذ منطقهای ایران :این روند یکی از رونذدهای مهذم سیاسذی و اقتصذادی کشذقر
بقده و تا زمانیکه به استفاده اقتصادی از این نفقذ منط ه ای منجر نشقد ،این نفقذ بذه هذدف کامذل
خقد نرسیده است .این روند نیازمند یک هقش سازمانی کالن در حد ملی – سذازمانی بذقده و بذا
این هقش تجاری میتقان برای بازار منط ه برنامهریزی کرده و آن را به دست گرفت.
افزایش رقابت تجاری :افزایش رقایت بین شرکت های مهندسذی بذزرگ چذه داخلذی و چذه
بین المللی وجقد یک هقش تجاری برتر را برای سازمان پراهمیذت مذیکنذد .شذرکت بذرای بذرای
افزایش سرعت عمل و شناسایی مشتری ،سقد و بازار برای رقابت نیاز به یک هقش تجاری دارد.
تعدد پروژهها و جمعیت درحال رشد جهان :در مرور زمان رونذد تعذداد پذروژههذا بذرای
شرکت های مهندسی بزرگ افزایشی بقده و باتقجهبه افزایش جمعیت و افزایش سرمایهگذاریها،
در آینده نیز تعدد پروژهها در شرکتهای مهندسی محتمل بهنرذر مذیرسذد .پذروژههذای متعذدد و
سازماندهی آنها نیاز به یک هقش تجاری یا سازمانی ققی و منسجم دارد.
اهمیت آیندهاندیشی :آیندهاندیشی و آیندهنگری در سازمانها شاید زیاد کهذن نباشذد کذه
سازمانها مدلهای آینده نگری و آیندهاندیشی را بین نیروهای خقد ترویج دادنذد؛ امذا بذهسذرعت
این راهبرد در سازمان های بزرگ پیشرفت کرده و به مرور زمان در آینده نیذز گسذتردهتذر خقاهذد
شد .این روند در کنار ابزارهای دیگری که برای مح قشذدن آینذدهنگذری نیذاز اسذت هقشذمندی
سازمان نیز یکی از ابزارهای پراهمیت نیز مذقرد تأکیذد خبرگذان سذازمانهذای بذزرگ مهندسذی و
سازندگی بقد.
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کمیابی منابع طبیعی و افزایش آلاودگیهاای زیساتمحیطای :کمبذقد منذای طبیعذی و
آلقدگیهای زیستمحیطی بهعنقان دو کالن روند مهم تقجذه خیلذی از مح ذان و خبرگذان را بذر
تقسعه هقش سازمانی اثرگذار میدانند تا بتقانند مدیریت کذالن و یکنارچذهای بذر منذاب طبیعذی و
همچنین مدیریت وسایل و کارخانههای آلقدهساز بکنند.
دانشبنیانشدن اقتصاد :با گذشت زمان اقتصاد کشقرهای جهان به سمت دانذشبنیذانشذدن
پیش رفتند و در آینده نیز این مسیر با سرعت بیشتری ادامه خقاهد یافت .دانشبنیانشذدن اقتصذاد،
نیروی محرکه مهمی برای تقسعه هقش سازمانی میباشد که بهعنذقان یذک رونذد مهذم تأثیرگذذار
شناخته شده است.
افزایش برونسپاری و افزایش تمایل به پروژههای سفارشی بهجای انبوه :این دو رونذد
بهوضقح بین سازمانها درحال گسترش است ،علیالخصقخ در سازمانهای مهندسی و سازندگی
بزرگ که کالن پروژهها را بین شرکتها ت سیم کرده و برونسناری می کننذد .ایذن بذرونسذناری
به دلیل داشتن انبقده اطالعات و آمارهای شرکت هذا نیذاز بذه یذک هذقش تجذاری منسذجم را زم
میداند .همچنین این شرکتهای بزرگ بهدلیل داشتن امکانات خاخ ،پروژههای سفارشی ویژه و
بزرگ را نیز عملیاتی میکنند .وجقد این نقع پروژهها هقش سازمانی را در سازمانهای مهندسی و
سازندگی زم میدارد.
مجازی سازی و خدمات الکترونیکای :بذی شذک فضذای مجذازی و رشذد دنیذای مجذازی و
خدمات الکترونیکی دنیای سازمان ها را متحقل کرده اسذت .رشذد خریذد و فذروشهذای مجذازی،
ارتباطات گسترده بین شرکتی و سازمانی باعث شده شرکتها برای بهرهوری بیشتر در این فضا ،به
سمت هقش تجاری پیش بروند.
قوانین و مقررات دولتی :همه کشقرها به مرور زمان از گذشته تا به حال سعی کذردهانذد از
ققانین و م ررات دولتذی درجهذت تسذهیل کسذبوکذار شذرکتهذا بکاهنذد .ایذن کذاهش قذقانین
دست وپاگیر یک مزیت برای سازمان های بزرگ مهندسی و سازندگی نیز محسقب مذیشذقد .امذا
این ققانین در بعضی کشقرها مانند ایران نیز هنقز سختگیرانه و دستوپا گیرتر است .این ققانین به
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مرور زمان تقانسته بر تقسعه هقشمندی کسبوکار تأثیر بگذارد؛ این تأثیر میتقاند مثبت باشذد یذا
منفی.
زیرساختهای اقتصادی :زیرساختهای اقتصادی بهعنقان یک روند مهذم در هذر کشذقری
تقانسته بر میزان تقسعه هقشمندی سازمانهای آن کشقر تأثیرگذار باشد .اگر کشقری زیرسذاخت
اقتصادی ققیتری داشته باشد ،سازمانها مهندسی حجم زیذادی از پذروژههذا را دردسذت داشذته و
برای افزایش بهره وری و بهبقد عملکرد خقد به سمت هقشمندی سازمان خقد قدم برمیدارد.
ضعف کنترل منابع و مصارف :سازمانی نیست که کنترل مناب و مصارف را بیاهمیذت تل ذی
کند .سقد و زیان یک شرکت رابطه مست یمی با کنترل میزان مناب و مصارف آن سازمان دارد .این
متغیر در این برهه زمانی نسبت به گذشته اهمیت بسزایی پیدا کذرده اسذت و باتقجذهبذه بیشترشذدن
رقابت تجاری ،سازمانهای بزرگ مهندسی و سازندگی برای متضررنشدن و سقد بیشذتر در آینذده
نیاز به هقش سازمانی منسجم و ققی برای کنترل مناب و وصارف خقد دارند.
سرعت انتقال دانش :با رشد فناوری و الکترونیکی شدن تجارت در دنیا ،سرعت انت ال دانش
رشد شگرفی داشته و این سرعت انت ال دانش باعث شده به مرور زمان سازمانهای بزرگ به فکذر
هقشمندی سازمان خقد باشند.
هوشمندانهشدن ابزارها و رشد هوش مصنوعی و نزدیکشدن آن به هوش انساانی :بذا
بررسی گذشته و حال ،ابزارهای نرم و سخت به مرور زمان هقشمندانهتر شده و طبیعتاً در آینده نیز
فناوری ابزارها مدرنتر خقاهد شد و سازمانهای بزرگ برای بهرهبرداری از این ابزارهای هقشمند
باید به هقش سازمانی که خقد یک ابزار هقشمند است ،مسلط شقند.
جهانی مجازی :شکی نیست که دنیا مدتهاست به سمت دنیای مجازی پیش میرود .افرادی
به سقدهای بیشتر دست یافتهاند که اکثراً در حقزه مجازی فعال بقدهاند و همچنین شکی نیست که
در آینده نیز این روند با سرعت بیشتری پذیش خقاهذد رفذت .درنتیجذه هقشمندسذازی سذازمانهذا
علیالخصقخ سازمانهای بزرگ ،کمترین کاری است که باید در سازمان انجام شقد.
مدیریت کیفیت داده و اکتشاف داده :سازمان های بزرگ بهدلیل داشتن حجذم عریمذی از

019

آیندهپژوهی انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 0011

داده های ورودی ،لزوم مدیریت این داده ها را دارند .ایذن حجذم عرذیم ،رونذدی متغیذر بذقده و بذا
گذشت زمان بیشتر می شقد .هقش سازمانی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت کیفیذت و اکتشذاف
دادهها میباشد.
امنیت دادهها :باتقجهبه اینکه گفته شد داده هذا و حجذم آنهذا بذهعنذقان یذک رونذد مهذم در
سازمانها بهشمار میآیند ،امنیت این دادههای حجیم نیز بذه مذرور زمذان پراهمیذتترشذده و بذرای
مدیریت این دادهها باید به سمت هقشمندی سازمانی حرکت کرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه کارآمدبقدن سازمان ها تنها عامل مقف یت سازمان ها نیست ،بلکه چگقنه هقشمندبذقدن
آنها اهمیت دارد .هقش سازمانی متغیری است که اهمیت آن به پایداری و ماندگاری سازمان ختم
میشقد .سازمان های بزرگ مهندسی و سذازندگی بذرای مذدیریت حجذم عریمذی از ورودیهذا و
خروجی ها نیاز به یک هقش سازمانی داشته و این نیاز بذه مذرور زمذان بیشذتر نمایذان خقاهذد شذد.
دراینمیان ،شناخت روندها و کالنروندهایی که بر تقسعه هقش سازمانی مرثر هستند ،نیز اهمیذت
بسزایی دارد .اینکه سازمان شناخت کاملی نسبت به این روندها داشته باشذد و اگذاه باشذد کذه ایذن
روندها در هر صقرتی بر سازمان خقد تأثیر میگذارند و بذرای بهذرهبذرداری بهتذر از ایذن رونذدها
بهکارگیری و ب هبقد هقشمندی سازمان خقد اقدام کند .این تح یق با استفاده از روش کتابخانذهای
و همچنین مصاحبه با خبرگان اقدام به شناسایی این رونذدها کذرده اسذت کذه مطالعذه کتابخانذهای
شامل م ا ت ،کتاب و سایتها و مصاحبه با خبرگان نیز شامل مصاحبه با آیندهپژوهان و مدیران و
مح ان قرارگاه سازندگی خاتما نبیا (خ) میباشد .در نتیجه این تح یق  60رونذد و کذالنرونذد
شناسایی شدند که در ادبیات تح یق ذکر شده بقدند و درنرر خبرگان نیز مهم تل ی شدهاند .بذرای
تأیید این روندهای شناساییشده اقدام به پخش پرسشذنامه بذین  90خبذره دردسذتر

و بذهصذقرت

هدف مند شد و با بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه به این نتیجه رسید که این روندها بر تقسعه
هقش سازمانی در قرارگاه سازندگی خاتما نبیا (خ) مذرثر بذقده انذد .ایذن رونذدها شذامل :تغییذر
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شناساییکالنروندهای مؤثر بر توسعه هوش سازمانی در سازمانهای بزرگ مهندسی و سازندگی

ارزش های جامعه ،گسترش پیچیدگیها و آشذفتگی هذای سذازمانی ،افذزایش ارتباطذات سذازمانی،
اهمیت یادگیری در سازمان ،سرعت رشد فنذاوری نذقین ،افذزایش نفذقذ منط ذهای ایذران ،افذزایش
رقابت تجاری ،تعدد پروژه ها ،جمعیت درحال رشد جهان ،اهمیذت آینذدهاندیشذی ،کمیذابی منذاب
طبیعی ،افزایش آلقدگیهای زیستمحیطی ،دانشبنیانشدن اقتصاد ،افزایش برونسناری ،افذزایش
تمایل به پروژههای سفارشی بهجای انبذقه ،قذقانین و م ذررات دولتذی ،زیرسذاختهذای اقتصذادی،
ضعف کنترل مناب و مصارف ،سرعت انت ال دانش ،هقشمندانه شدن ابزارها ،رشد هقش مصنقعی
و نزدیک شدن آن به هقش انسانی ،جهانی مجازی ،مذدیریت کیفیذت داده ،اکتشذاف داده ،امنیذت
دادهها میباشند .این کالنروندها به ما این هشدار را میدهد که متغیرهایی در دنیای کسذبوکذار
درحال شکل گیری است و یا درحال گسترش است که این روندها چه بخذقاهیم چذه نخذقاهیم بذر
سازمان ما تأثیرگذار میباشد.
سازمان های بزرگ مهندسی و سازندگی نیز بهدلیل فعالیت در پذروژههذای متعذدد و همچنذین
ابرپذذروژههذذا نیازمنذذد مذذدیریت دادههذذا ،اطالعذذات ،منذذاب  ،هزینذذههذذا و ...هسذذتند .پذذس تقصذذیه بذذه
هقشمندکردن سازمان یک طرف ماجراست و اینکه سازمان هذا خذقد بذا رونذدهایی کذه در دنیذای
کسبوکار درحال شکل گیری و گسترش است ،آشنا باشند ،طرف دیگر ماجراست .باید سذازمان
خقد ر ا به هقش تجاری مسلی کنند تا بتقاند در رسیدن به اهداف مالی و عملیاتی خقد مقفق باشد.
باتقجه به اینکه در تح ی ات پیشین هیچ پژوهشی درمذقرد ایذن مقضذقع کذار نشذده اسذت ،امکذان
م ایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای دیگر در عمل وجقد ندارد ،امذا مذیتقانذد ن طذه شذروعی
برای تح ی ات بعدی اعم از ارائه راهبردهای بهکارگیری از روندها برای تقسذعه هذقش سذازمانی،
تأثیر هرکدام از روندها بر هقش سذازمانی و همچنذین انجذام پذژوهش بذر سذازمانهذای دیگذر نیذز
میتقاند بر گسترش این حقزه از تح ی ات کمک نماید.
پیشنهاد میشقد که مسئقلین قرارگاه سازندگی خاتما نبیا (خ) در بخشهای دانشی خقد بذه
پایش و پقیش محیطی بنردازند و سازمان خقد را به اطالعات خارج سازمانی مسلط کنند .همچنین
مراکزی را جهت مطالعه روندهای جهانی راهاندازی کنند تا در بهروزرسانی و مجهزکذردن هذقش
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سازمانیهای خقد مقفقتر عمل نمایند.
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