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چكيده
پژوهش حاضر با هدف ب رسر اایر ابعاد ف هنگ سراماای ب اوسعه و بهبود فناوری ساماای ایجام گ فته است .روش احقرق
حاض ام یوع کارب دی است و ام لحاظ ااهرت ام یوع اوصرف -پرمایش است .جااعه آااری را اعداد کل ش کتهای دایشبنران یوپا
در کشرور ای ان اشریرل داد است که در ماان جم آوری داد های احقرق اعداد آیها بالغ ب  2222ش کت بود است .ام برن آیها با
اوجه به جدول اورگان اعداد  723شر کت بهعنوان حجم یمویه ایتخاب شد است .بهانظور اجزیهواحلرل داد ها ابتدا ام روشهای
آاار اوصررف اایند احاسبه اراییرن ایح اف استایدارد و غر استفاد شد .سپس در ا حله بعد بهانظور پرشبرن اوسعه فناوری
ساماای ام ط یق ابعاد ف هنگ ساماای در جااعه اورد اطالعه ام آماون رگ سرون خط گامبهگام استفاد شد.
یتایج حاصرل ام این پژوهش یشران داد که اماا اترر ها و ابعاد ف هنگ سراماای همبستی اثبت استقرم و یسبتا بالای با
فناوری سراماای داشرته و اجزیهواحلرل آماون رگ سرون گامبهگام یرز یشان داد که فناوری ساماای ش کتهای دایشبنران یوپا ام
ط یق ا کرب ه چهار بعد ف هنگ سرراماای بابل پرشبرن اسررت .بناب این اوصررره ا شررود که ش ر کتهای اورد اطالعه ببل ام
بهکارگر ی یوع خاصر ام فناوری به شرناسرای و احلرل ف هنگ سراماای خود پ دا خته و اتناسب با سطح ف هنگ خود فناوری
اناسب را بیار گر ید.
واژگان كليدی :ف هنگ ساماای

فناوری ساماای

درگر شدن در کار پایداری سامگاری و اااوریت.
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 -1مقدمه
ف هنرگ سرررامارای یی ام ابراحرم اهم و جباب در حوم
ادی یت اسرت .علابه ب ای ایجام احقرقات برشررت ب روی ف هنگ
سرراماای یشررات گ فته ام عواال گویاگوی اسررت .ام جمله این
عواال ا اوان به این اوارد اشرررار ک د :اولا سرررطوخ اختل
عملی د سراماان را ا اوان به یوع ف هنگ ساماان ا ابط دایست
که سطوخ بهت و کاراا عملی د ساماای در گ و ف هنگ ساماای
اوی اسررت اورد دوم ف هنگ سرراماای ا اواید بهعنوان انبع
ب ای ایجراد ازیرتهرای ربرابت پرایردار عمل کند می ا ب خ ام
ف هنگها به راحت بابل اقلرد اوسط رببا یرست.
ام دیدگا سرراماای ف هنگ را بهعنوان یک میجر اسررتحیم
اعبر ک د اید که اوجبات پایداری ساماان را ف اهم ا کند[.]21
عمواا عدم اوجه به ف هنگ ساماای باورها و ارمشهای اف اد اگ
انج به شریست اطلق ساماان و ی سردن به اهداف و چشمایدام
یشرود حدابل اشیالات عدید ای را در روید ح کت ساماان ایجاد
ک د و ای ژی میادی را ب ای حل اعضررلات ایجاد شررد یاشرر ام
رودرروی اهداف پرشبرن شرررد با ف هنگ رایج سررراماان هدر
ا دهد .آییویه که ام شررواهد اوجود ب ا آید ف هنگ سرراماای
پدید ای پرچرد اسرت که در عرن حال در اس ی روید پرش فت
و دگ گوی ساماان یقش بهسزای دارد .لبا ماای که ساماانها ام
ف هنگ سرراماای خود و ابعاد و شرراخ های آن شررناخت کاف
یداشرررته باشرررند در عمل با اشررریلات ف اوای همایند اعارض
سرررامارای عردم ایسرررجرام سررراماای و کاهش عملی د اواجه
ا شوید[.]4
ف هنگ سرراماای دیرسررون یسرربت به ادلهای دیی ف هنگ
سراماای جدیدا و کاالا اسرت .ب اساس این ادل ویژگ های
ف هنی عباراند ام :درگر شردن در کار سامگاری(ایطباقپبی ی)
رسرالت یا اااوریت و پایداری .ادل ف هنگ سراماای دیرسون در
اقایسه با سای ادلهای ف هنگ ساماای ام ازایای می ب خوردار
است:
 -2به جای ارمیاب شخصرت رفتار گ وه را احک ا مید
 -2ایدام گر ی را اا پایرنا ین سطوخ ساماان ایجام ا دهد
 -7در امام سرطوخ یک سراماان کارب د دارد .بناب این شناسای
ف هنرگ بره اردی ان کمرک ا کنرد اا با آگاه و دید کاال
یسرربت به فضررای حاکم ب سرراماان ام فناوری سرراماای آن
اسررتفاد یمود و ب ای یقاض ضررع ادابر و ابدااات لامم را
پرشبرن یمایند و همچنرن با ایره ب ف هنگ سررراماای در
1 United Nations Industrial Development Organization
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صدد اراقای فناوری ساماای ب آید.
ب اسراس اع ی " 2UNIDOاینولوژی عبارت است ام کارب د
علوم در صرنای با استفاد ام رویهها و اطالعات انظم و جهتدار
یا بهعبارت دیی کارب د علوم در صرنای استفاد ام دایش روم در
اولرد کالا یا خداات با اسرررتفاد ام شررررو های ادوین شرررد و
استایدارد است" .بهطورکل ا اوان گفت فناوری اجموعه عواال
و عناصر ی است که با ا کرب آیها اوان و ر فرت ط اح و اولرد
کالا یا خداات ف اهم ا شود.
اا وم رهور فناوری ادرن اطلاعاا و گسرررت ش آن در ابعاد
اختل میدگ اوجب ب وم احول شری ف در اناسبات حاکم ب
جااعه بشر ی شرد است .همچنرن اوسعه و به گر ی رومافزون
ام فناوری اطلاعات اسررتلزم آاومش و آاادگ آن در شرربیههای
اطلاعاا اسرررت .بناب این اواجه با چالشهای پرشررر و در عصررر
اطلاعات به آاادگ در ع صه اطلاعات یرام دارد و ساماانها ب ای
سرررنجش ارزان آارادگ در فنراوری اطلراعرات و اواجره با این
چالشها یراماند افهوا ب ای احک خود هستند[.]3
با اوجه به شرررواهد اج ب در سررراماانهای اختل ا اوان
فهمرد که در ب خ اواب سررراماان بادر یرسرررت ام فناوری خود
بهطور کاال به بب د و در اوابع یم اواید هماهنی اناسرررب
برن فناوری و یر وی ایسای ب ب ار یماید .همچنرن شواهد اج ب
گوا این اوضوع هست که ب خ ام ساماانها علر غم ب خورداری
ام فناوری ساماای بالا در رسردن به اهداف خود عملی د اناسب
ام خود یشرران یداد اسررت .لبا با اوجه به اطالب ذک شررد ص ر فا
ب خورداری ام فناوری سراماای یم اواید دال ب عملی د اناسب
سرراماان باشررد و اصررل ا ین عاال که ا اواید این فناوری را در
جهت یرل به اهداف ساماان هدایت یماید ف هنگ ساماای است.
بناب این با اوجه به اطالب ذک شرد و وجود اشیل در اغلب
سراماانها و بهخصوص ش کتهای دایشبنران یوپا در رسردن به
اهررداف و عملی د اطلوب علر غم ب خورداری ام فنرراوری بررالررای
سراماای ب رسر رابطه برن ف هنگ ساماای و فناوری ساماای
اا ی ضر وری است چ اکه ه گویه اررر در ساماان بدون اوجه
به ف هنگ ساماای اوی واب یخواهد شد و ف هنگ اواور اح که
فناوری در ح کت به سررمت اهداف سرراماان اسررت .همچنرن اگ
ارردی ان برره جهررت افزایش به وری و بهبود عملی د سرررامارران
درصررردد ورود فناوریهای جدید به سررراماان و جاییزین آیها با
سررسرتمهای بدیم باشند باید به عواال اشیرلدهند ف هنگ
سراماای اوجه کاف داشرته باشند .ف هنگ ساماای سرستم ام

ناصر شیریني و حسین مهديپور

اعای و باورهای اشت ک در ساماان است و ا جع ب ای عمل و
امایز برن سراماانها اسرت[ .]21لبا با اوجه به اطالب ذک شد
هدف این اطالعه ب رس ر یقش ابعاد ف هنگ سرراماای ب اوسررعه
فناوری در ش کتهای دایشبنران یوپا ا باشد.

 -1مبانی نظری پژوهش
 -1-1فرهنگ سازمانی
ف هنگ سراماای سررسرتم ام اعای و باورهای اشت ک در
سررراماران اسرررت و ا جع ب ای عمل و امایز برن سررراماانها
اسررت[ .]21ام سرروی دیی ف هنگ سرراماای به اجموعهای ام
هنجارها رویهها باورها و ارمشهای اصل اطلاق ا شود که افی
و رفترار اعضرررای آن را یسررربت به ییدیی و یرز ذینفعان ا ابط
سررراماران هردایت و هدایت ا کند[ .]21ف هنگ سررراماای ب
چیویی ارابرراض اف اد و مارنرره خلق دایش و اقرراواررت در ب اب
ب خ اررر ات اایر ا گبارد[ .]24همچنرن ف هنگ سرراماای
اایر بسرزای ب رفتار ادی ان و کارکنان در امام سرطوخ ساماان
داشرررتره و ا اوایرد اوایرای سررراماران را در اررر جهتگر ی
است ااژیک احت اأیر ب ار دهد[ .]22ویژگ های کلردی ف هنگ
سرراماای به شرر خ می اسررت :ف هنگ اران اعضررای سرراماان
اشت ک است .ف هنگ به اعضای ساماان کمک ا کند اا اسائل
داخل و خارج که ساماان با آن روب و ا شود را درک یمود و
حل کنند .اف وضرات باورها و ایتظارات اشیرلدهند ف هنگ به
جهت اینیه در طول ماان شریل گ فتهاید ب ای اعضررای ساماان
اعتب جلو ا کنند .و بناب این آیها را به اف ادی که به سررراماان
ا پرویدید آاومش ا دهند .این اف وضررات باورها و ایتظارات به
شدت ادراک افی احساس و رفتار اعضای ساماان ای ا گبارد.
ف هنگ سراماای در هویتیاب ایسرران با سرراماان یقش اسرراسر
دارد .ف هنرگ سررراماای در واب شرررخصررررت شررر کت الق
ا شود[.]2
شرررناخت و ارمیاب ف هنگ بهخصررروص ف هنگ سررراماای
اوضرروع بحمهای میادی بود اسررت .ا ور ادبرات اوضرروع یشرران
ا دهد که یظ یهها و ابزارهای بسررراری در این خصرروص اوسررط
احققان ب ای اعررن سررنجش و ایدام گر ی ف هنگ سرراماانها
بران شررد اسررت که در ادااه به یی ام اهما ین و پ کارب دا ین
آیها که اوسررط دیرسررون( )2222ارائه شررد و بهطور گسررت د در
پژوهشهای ف هنگ ساماای استفاد ا شود اشار شد است:
ادل ف هنگ سرراماای دیرسررون یسرربت به ادلهای دیی
ف هنگ سرراماای جدیدا و کاالا اسررت .ب اسرراس این ادل
ویرژگر هررای فر هنی عبررارانرردام :درگر شرررردن در کررار

سامگاری(ایطباق پبی ی) رسالت یا اااوریت و پایداری .این چهار
ویژگ به وسرررله اسررتفاد ام دوامد شرراخ که ادل را اشرریرل
ا دهند ایدام گر ی ا شرروید .اوصررر ه یک ام این ویژگ ها
هم ا با شاخ های ایدام گر ی آیها در ادااه آاد است[:]4
الف) درگيرشدددن در كار :ف هنگ سرراماای که ویژگ آن
«درگر شردن بالای کارکنان در کار» باشد بهطور بوی درگر ی و
اشرارکت س اایه ایسای را در فعالرتهای اختل ساماان اورد
اشویق ب ار ا دهد و حس االیرت و اسئولرت را در آنها بوجود
ا آورد .حس االیرت اوجب ایجاد اعهد برشررت ی به سرراماان
شرد و بابلرتهای اسرتقلال را در ایشران افزایش ا دهد .در این
یوع ف هنگ کارکنان به سررسرتمهای کنت ل ضمن و داوطلبایه
ااکرد دارید اا به سرررسررتمهای رسررم روشررن و بوروک اارک.
سرراماان یرز بهطور پروسررته کارکنان خود را اوایمند ا سررامد و
بابلرتهای آیها را در اماا سررطوخ سرراماان اراقا ا دهد .در
یترجره امراا اف اد سررراماران ام اهرارت و اوایای لامم ب ای
اصرررمرمگر ی در مارنه کار خود ب خوردار بود و همچنرن به
دلرل دریافت اطلاعات ام اعضرای ساماان اصمرمات و اج ای آیها
ام کرفرت بالای ب خوردار است .ساماانهای ای بخش اف ادشان را
اوایمند ا سررامید سرراماان را ب احور گ و های کاری اشرریرل
ا دهند و بابلرتهای یر وی ایسررای را در همه سررطوخ اوسررعه
ا دهند .اعضررای سرراماان به کارشرران اتعهد شررد و خود را
بهعنوان پار ای ام پری سراماان احساس ا کنند .اف اد در همه
سررطوخ احسرراس ا کنند که در اصررمرمگر ی یقش دارید و این
اصررمرمات اسررت که ب کارشرران اوی اسررت و کار آنها بهطور
اسررتقرم با اهداف سرراماان پروید خورد اسررت[ .]22در این ادل
ویژگ درگر شدن در کار با سه شاخ ایدام گر ی ا شود.
اوایمندسرررامی :اف اد دارای اخترار و اوایای لامم ب ای ادار
کارهای روما شرران هسررتند که این اا باعم ایجاد یک حس
اسؤولرت و االیرت یسبت به ساماان ا شود.
ارمسررامی :انظور ام گ ایش به کار ارم(ارم سررامی) ارمش
بائل شرردن ب ای کار جمع ب ای دسررتراب به اهداف اشررت ک
است که همه کارکنان در ببال آیها احساس اسئولرت ا یمایند.
اوسرعه بابلرتها :سراماان بهصرورت استم در مارنه اوسعه
اهارتهای کارکنان سرر اایهگباری ا کند اا بتواید در ع صرره
ربابت باب بماید و یرامهای خود را ب آورد سامد[.]5
ب) پدایداری :درب گر ید ارمشها و یظامهای اسرررت که
ابنرای شررریلگر ی یک ف هنگ بوی را در سررراماان بوجود
ا آورد[ .]22شرراخ های اوجود ب ای ایدام گر ی این ویژگ
عباراندام:
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ارمشهای بنرادین :اعضرررای سررراماان دارای اجموعهای ام
ارمشهای اشرت ک هستند که باعم ایجاد حس ییایی و روشن
شدن ایتظارات ا گ دد.
اوافق :اعضررای سرراماان دارای این اوایای هسررتند که دربار
اوضوعات اهم به اوافق دست یابند که این اا شاال دستراب به
سرررطوخ بنرادین اوافق و اوایای ب ط ف سررراختن ارای تهای
اوجود است.
هماهنی و پروسرتی  :واحدها و کارک دهای اختل ساماان
دارای اوایرای کرارک دن با ییدیی ید اا ام این ط یق به اهداف
اشت ک دست یابند.
ج) سددازگاری یا انابا پذیری :سرراماانهای که ییپارچه
هسرررتنرد به سرررخت اررر ا یابند لبا ییپارچی دروی و
ایطباقپبی ی بر وی را ا اوان ازیت و ب ا ی ساماان به حساب
آورد .سراماانهای سرامگار به وسررله اشرت یان هدایت ا شوید
ریسررک ا کنند ام اشررتبا خود پند ا گر ید و ر فرت و اج به
ایجاد اررر را دارید .آنها به طور اسررتم در حال بهبود اوایای
سرراماان به جهت ارمش بائل شرردن ب ای اشررت یان هسررتند .این
سراماانها اعمولاً رشد در ف وش و اج به ایدومی در بامار را دائماً
اج به ا کنند [ .[1این ویژگ با سره شراخ اورد ب رس ب ار
ا گر د:
ایجاد اررر  :سرراماان بادر اسررت را های ایجاد کند اا الزااات
ا بوض به اررر ات احرط را ب آورد کند.
ایجاد اررر سرراماان را بادر ا سررامد اا احرط اجاری را به
خوب شرناسای کند و به شیل س ی به رویدهای جاری واکنش
یشان دهد و اررر ات آیند را پرش برن کند.
ام کز ب اشررت ی :سرراماان یرامهای اشررت یان خود را درک
ک د و یسربت به آنها به س عت واکنش یشان ا دهد .همچنرن
یرامهای آیند آنها را یرز پرش برن ا کند که این اا ام اوجه
ک دن به اشت ی یاش ا شود.
یادگر ی سرراماای  :سرراماان پرامهای ام احرط خود دریافت
ا جمه و افسرر ا کند اا ف صرت جهت یوآوری کسب دایش و
اوسعه بابلرتها بوجود آورد.
د) ماموریت یا رسدالت :شاید بتوان گفت اهما ین ویژگ
ف هنگ سرراماای رسرالت و اااوریت آن اسررت .سرراماانهای که
یم دایند کجا هسرتند و وضرعرت اوجودشان چرست اعمولا به
بر اهه ا روید .ساماانهای اوفق درک روشن ام اهداف و جهت
خود داریرد بهطوریکه اهداف سررراماای و اهداف راهب دی را
اع ی ک د و چشررمایدام سرراماان را ا سرررم ا کنند .وبت یک
سرراماان اجبور اسررت رسررالت خود را اررر دهد اررر ات در
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راهب د ساختار ف هنگ و رفتار الزاا است .در این وضعرت رهب
بوی چشم ایدام ساماان را اشخ ا کند و یک ف هنگ را خلق
ا کند که این چشمایدام را پشتربای ا کند[ .]22این ویژگ با
سه شاخ اورد ب رس ب ار ا گر د:
گ ایش و جهت راهب دی :گ ایشهای راهب دی روشررن جهت
اهداف سراماای را یشران ا دهد و این اوضوع را روشن ا سامد
که ه ف د چیویه ا اواید به صنعت خود کمک کند.
اهداف و اقاصررد :یک اجموعه روشررن ام اهداف و اقاصررد
ا اواید با رسرالت چشرم ایدام و است ااژی ساماان اراباض داشته
باشد و جهت روشن در کار ه ف د را یشان دهد.
چشررم ایدام :سرراماان یک دید اشررت ک ام وضررعرت اطلوب
آیند خود ا باشررد که ارمشهای بنرادین را اجسررم ا یماید و
بلب و ذهن اف اد سررراماان را اسررخر ا کند و همزاان با آن
رهنمود جهتده لامم را ایجام ا دهد (اسریندریپور و شفرع
.)2711
 -1-1فناوری سازمانی
اا وم رهور فناوری ادرن اطلاعاا و گسررت ش آن در ابعاد
اختل میدگ اوجب ب وم احول شری ف در اناسبات حاکم ب
جااعه بش ی شد است و اوسعه و به گر ی رومافزون ام فناوری
اطلاعات اسررتلزم آاومش و آاادگ آن در شرربیههای اطلاعاا
اسررت .بناب این اواجه با چالشهای پرش ر و در عص ر اطلاعات به
آاادگ در ع صرره اطلاعات یرام دارد و سرراماانها ب ای سررنجش
ارزان آارادگ در فنراوری اطلراعرات و اواجره برا این چالشها
یراماند افهوا ب ای احک خود هستند[.]3
کرارب د واژ فنراوری و افهوم آن ابهراااا دارد که به دلرل
احولات ااریخ در گست و ااهرت فعالرتهای است که فناورایه
پنداشرررته ا شرررود .حت اا اواخ ب ن  21وجه امایز فناوری با
سرای فعالرتهای ایسرای درگر ی استقرم با دیرای اادی الق
ا شرررد .برا گربشرررت ماران رویدهای اررر ااهرت فناوری را
دسرررتخوش دگ گوی ک دید .بهعنوان یی ام عواال بسررررار اهم
ا اوان بره اایر علم فرزیک ب فعالرتهای فناورایه اشرررار ک د.
همچنرن ریشرره اسررتحیم فناوری در علوم ائوری و یظ ی در
شررراخرههای چون شررررم و الیت یسررررته بسرررت به ا ااب
بدرامندا ی یسبت به رویی د آماون و خطا را ب ای فناورها پدید
آورد .ام سررروی دیی دایشرررمندان یرز ب ای سررراخت و ط اح
ابزارهای ایدام گر ی لامم ب ای آماایشهای علم ه چه برشرررت
به فناورها وابسته شدید.
پرشررر فرت در مارنه ریاضررررات کارب دی ائوری اطلاعات و
اهندسر سرستمها در بلب احولات و دستاوردهای یوین فناوری

ناصر شیریني و حسین مهديپور

ب ارگ فتنرد .همچنرن بدرت رو به رشرررد کااپروا ها به گویهای
فزایند به روید اوسررعه و پرش ر فت یاری رسررایرد که این روید به
جای انته گ دید که ام آن حت بهعنوان ایقلاب صرررنعت دوم
یرز یاد شررد و در آن اطلاعات جای ای ژی را بهعنوان انب کلردی
گ فت .با این افاسر ه اع ی ام فناوری ا باید درب گر ید همه
جوایب جدید و گست د فعالرتهای فناورایه باشد[.]27
جندرون 2در سال  2133اع ی می را ب ای فناوری بیار ب د:
"اینولوژی ه گویه دایش کارب دی سررستماارک ابتن ب اج به
و یرا ائوریهای علم اسرررت که در روشها و اهارتهای اولرد
سرراماانها و یا ااشرررنآلات بهکار رفته اسررت" .ب اسرراس اع ی
" UNIDOاینولوژی عبارت اسرررت ام کارب د علوم در صرررنای با
اسرررتفاد ام رویهها و اطالعات انظم و جهتدار یا بهعبارت دیی
کرارب د علوم در صرررنای اسرررتفاد ام دایش روم در اولرد کالا یا
خداات با اسرتفاد ام شررو های ادوین شرد و استایدارد است".
برهطور کل ا اوان گفرت فناوری اجموعه عواال و عناصررر ی
اسرررت کره برا ا کرب آیها اوان و ر فرت ط اح و اولرد کالا یا
خداات ف اهم ا شرود .این عواال به چهار دسته اقسرم ا شود
که عباراند ام:
 ااشرنافزار :شاال اجهرزات ااشرنآلات و ابزار
 ایسانافزار :شاال اهارت و اج به ایسای
 ساماانافزار :انظور ساماان و ادی یت آن است
 دایش افزار :شرررااررل داد هررا دایش فنون روشهررا و
ف آیندها[.]22
همچنرن ب طبق اع ی رابرنز اقصرررود ام فناوری شررررو ای
اسررت که سرراماان داد ها یا ابلام اصرر ف خود را به سررتاد یا
احصرررول ابدیل ا کند .ه سررراماان ب ای ابدیل اناب ورودی
اایند سرر اایه یر وی ایسررای اجهرزات و ااشرررنآلات و  ...به
خ وج باید دست کم ام یک یوع فناور ی استفاد کند .اثلا فورد
ام فنراوری خط اولررد اسرررتفراد ا کند .در این اع ی فناوری
برشت به یحو اولرد اوجه دارد[.]7

 -0پيشينه تحقيق
پژوهشهای ایجام شررد درخصرروص ب رسرر اایر ف هنگ
سرراماای و یقش آن در اوسررعه و بهبود فناوری سرراماای در دو
بخش داخل و خارج ام کشرررور بابل اوجه اسرررت .ام پژوهشهای
صرررورت گ فترره در کشرررور ا اوان برره پژوهش هوشرررنی و

همیاران( )2714با عنوان "ب رس اایر ف هنگ ساماای و سبک
رهب ی ب پربی ش اینولوژی و اردی یت دایش در شررر کتهای
اولردی اسرتان بزوین" اشار ک د که یتایح یشان داد که ف هنگ
سرررامارای ب پربی ش فنراوری و اردی یرت دایش اایر اثبت و
اعن داری داشرته و یتایج این پژوهش ادی ان ش کت را به درک
صحرح ام اایر گباری ف هنگ ساماای ب پبی ش فناوری بهانظور
بهبود ادی یت دایش شر کتشان رهنمون ا کند[ .]25همچنرن
در اطرالعرهای کره اوسرررط انطق و همیاران( )2422با عنوان
"واکراوی رابطره ف هنگ ال و ای بخشررر ایتقال فناوری :ابررن
یقش ف هنگ ساماای " ایجام گ فت یتایج یشاندهند اایر ابعاد
ف هنگ ال و سرراماای ب ایتقال فناوری(اعررن ارزان اوفقرت و
عدم اوفقرت) بود و ف هنگ سراماای در رابطه برن ف هنگ ال
و ای بخشررر ایتقررال فنرراوری یقش اترر ارررایج را دارد[.]27
علراو ب این یتایج پژوهش اردلان و همیاران( )2715در اطالعهای
با عنوان " احلرل رابطه ف هنگ ساماای ب اساس ادل دیرسون و
پبی ش فناوری" یشررران داد ف هنگ سررراماای ب اسررراس ادل
دیرسرررون ب پبی ش فناوری اوسرررط کارکنان اوی اسرررت[.]2
همچنرن در پژوهشر که اوسط حسرنپور و همیاران( )2713با
عنوان "پرشبرن آاادگ پبی ش اررر کارکنان دایشیا ام روی
اولفههای ف هنگسرراماای (اورد اطالعه :دایشرریا آماد اسررلاا
واحد اهوام)" ایجام گ فت یتایح یشان داد برن اولفههای ف هنگ
سرررامارای برا آارادگ پربی ش اررر کارکنان دایشررریا و ورود
فنراوریهرای جردید به سررراماان رابطهی اثبت و اعنادار وجود
دارد[.]1
درخصروص پژوهشهای ایجام شد در ادبرات جهان ا اوان
به پژوهش یریویان و آیواا )2224(2اشرررار ک د که در آن یقش
ف هنگ سراماای ب ای بخشر ایتقال فناوری و عملی د ساماان و
یقش ف هنگ ب رابطه این دو اترر اورد ب رس ب ار گ فته است
و یتایج یشررران دهند اایر عواال ف هنی ب ای بخشررر ایتقال
فناوری اسررت[ .]22همچنرن یتایج اطالعات ایهم و کرم)2222(7
در خصروص اا یر ف هنگ ساماای ب استفاد ام فناوری اطلاعات
و اراباطات در سرراماانهای غر ایتفاع یشرران داد که ارمشهای
ف هنی و شررررو هرای اراباط ب اسرررتفاد این سررراماانها ام
رسرایههای سنت دیجرتال و اشت اکگباری اتفاوت ب ای اهداف
اراباط اختل اایر ا گبارد[ .]23در پژوهشررر که اوسرررط
پوراو )2222(4با عنوان "پبی ش فناوریهای آاومش الیت ویری
7 Ihm & Kim, 2021
4 Porto, 2020

2 Gendron
2 Nguyen & Aoyama, 2014
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بررسي نقش ابعاد فرهنگ سازماني در توسعه و بهبود ....

در اوسررسررات آاومش عال  :یقش ف هنگ سرراماای پبی ش و
یی ش فناوری" ایجام گ فت یتایج یشران داد که ف هنگ سرلسله
ا ااب ف هنگ غالب اسرت که در اوسرسات آاومش عال وجود
دارد و پربی ش فناوری به شررردت با پبی ش آاومش الیت ویری
ا ابط اسرت .در این پژوهش یتایج رگ سرون خط یشان داد که
چهار بعد ام شرش بعد ف هنگ ساماای ب پبی ش فناوری و امام
سرررام هرای اردل پربی ش فناوری( )TAMاایر ا گبارد[.]22
بلاخ یتایج پژوهش ستراوان و همیاران )2221(2در اطالعهای با
عنوان "ارایر ف هنررگ سررراماررای ب ایتقررال فنرراوری و عملی د
شررر کت" یشررران داد که کارب د ف هنگ سررراماای اایر اثبت و
اعناداری ب فناوری سررراماای و عملی د شررر کت دارد و فناوری
سرراماای یقش ارایج برن ف هنگ سرراماای و عملی د شرر کت
دارد بناب این ه چه ف هنگ سراماای شر کت بهت باشد کارب د
ایتقال فناوری افزایش یافته و عملی د ش کت بهبود ا یابد[.]24
ب این اسراس و با اوجه به ب رسر های ایجام شد در ادبرات
ای ان و جهان ا اوان به یقش اوی ف هنگ سررراماای و اایر آن
ب اوسرررعه و بهبود فناوری سررراماای و در حقرقت ارزان احقق
اهداف و اوفقرت یا عدم اوفقرت فناوری ساماای پ ب د.

 -0فرضيهها و مدل مفهومی پژوهش
ب اسراس شر خ بران اسئله و ابای یظ ی اط خ شد یسبت
به اوضررروع پژوهش و همچنرن ب حسرررب رابطه برن اترر های
پژوهش ف ضرهها و ادل افهوا پژوهش اط خ گ دید .در ادل
افهوا ارائه شررد اترر های درگر شرردن در کار سررامگاری
ایطبراقپربی ی و ارااوریرت برهعنوان اترر اسرررتقل و فناوری
ساماای در یقش اترر وابسته ایفای یقش ا کند.
ف ضررره  :2درگر شرردن در کار ب اوسررعه فناوری سرراماای اایر
استقرم و اعناداری دارد.
ف ضرره  :2سرامگاری ب اوسرعه فناوری ساماای اایر استقرم و
اعناداری دارد.
ف ضره  :7ایطباقپبی ی ب اوسعه فناوری ساماای اایر استقرم
و اعناداری دارد.
ف ضررره  :4اااوریت ب اوسررعه فناوری سرراماای اایر اسررتقرم و
اعناداری دارد.

2 Setiawan & et al, 2019
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فرهنگ سازمانی
درگر شدن در کار
سامگاری

اوسعه اینولوژی
ساماای

ایطباقپبی ی
اااوریت

شكل .1مدل مفهومی پژوهش

 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش ام یوع احقرقررات عل اعلول اسرررت کره در آن
اوسرررعه فناوری سررراماای یا گ ایش به فناوری در شررر کتهای
دایشبنران یوپا ام ط یق ابعاد ف هنگ ساماای پرشبرن ا شود.
جااعه آااری را اعداد کل شر کتهای دایشبنران یوپا در کشور
ای ان اشریرل داد است که در ماان جم آوری داد های احقرق
اعداد آیها بالغ ب  2222ش ر کت بود اسررت و ام برن آیها با اوجه
به جدول اورگان اعداد  723ش کت بهعنوان حجم یمویه ایتخاب
شد است.
بهانظور جم آوری اطلاعات ام دو پ سرررشرررنااه اسرررتایدارد
اسرتفاد شرد است .پ سشنااه اول ا بوض به پ سشنااه ف هنگ
سرراماای دیرسررون( )2222اسررت .این پ سررشررنااه دارای چهار
اولفه(درگر شرردن در کار سررامگاری ایطباقپبی ی اااوریت) و
 12سرروال اسررت که ب اسرراس اقراس پنج ارمشرر لری ت(کاالا
اخالفم اا کاالا اوافقم) ایدام گر ی ا شررود و ه  25س روال یک
بعرد ام ابعاد ف هنگ سررراماای را ام ببرل درگر شررردن در کار
سرررامگاری ایطباقپبی ی و اااوریت ایدام گر ی ا کند .علاو ب
این بهانظور سرنجش فناوری ساماای در ش کتهای دایشبنران
یوپا ام پ سشنااه استایدارد چن و همیاران )2224(2استفاد شد
که دارای  21سروال اسرت .روای صروری ابزار اوسط اتخصصان
بامیی ی و اایرد و بابلرت اعتماد پ سرررشرررنااه با ضررر یب آلفای
ک ویباخ احاسرربه شررد و در سررطح بالای اورد اایرد ب ارگ فته
است که در جدول شمار  2یمایان است.
جدول ( .)1پرسشنامههای تحقيق و نتایج آلفای كرونباخ
گویه

منبع

الفای كرونباخ

پرسشنامه
ف هنگ ساماای

12

دیرسون ()2222

24142

اوسعه فناوری
ساماای

21

چن و همیاران ()2224

24122

2 Chen & et al, 2014
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بهانظور اجزیهواحلرل داد ها ابتدا ام روشهای آاار اوصرف
اایند احاسربه اراییرن ایح اف استایدارد و غر استفاد شد .در
ا حلره بعد به انظور شرررناسرررای یوع اومی داد ها(طبرع یا
غر طبرع ) آماون کلموگ وف اسمر ی اورد استفاد ب ار گ فت.
همچنرن ب ای اعررن شرردت و جهت همبسررتی اران اترر های
پژوهش ام آماون ض یب همبستی پر سون استفاد شد .علاو ب
این جهرت پرشبرن فنراوری سرررامارای ام ط یق ابعاد ف هنگ
ساماای در ش کتهای دایشبنران یوپا ام آماون رگ سرون خط
گامبهگام استفاد شد است.

 -6یافتهها
در پژوهش حاضررر اعداد  215یف ام کارکنان شررر کتهای
دایشبنران یوپا شر کت ک د و یسبت به ایمرل پ سشنااه ابدام
یمود بودید که ام برن آیها اعداد  211پ سرشنااه بهصورت کاال
ایمرل شد بود .این اعداد در پژوهش حاض اورد اجزیهواحلرل
ب ار گ فته اسررت .در این پژوهش ویژگ های جمعرتشررناخت
پاسر گویان ب ح سرب جنسرررت سررن سابقه و احصرلات اوسط
ی مافزار  SPSSب رس شد است و یتایج احلرل در جدول شمار
 2آورد شد است.
جدول  :1آمار توصيفی
بازه

فراوانی

درصد

آبا

224

5547

متغير

خایم

14

4443

اا 72

52

2141

42-72

57

2142

52-42

57

2142

 52بالاا

72

2342

کمت ام 5

57

2142

جنسرت

سن ب حسب
سال

تعداد كل
211

211

سابقه ب
حسب سال

احصرلات

22-5

51

7241

25-22

42

2242

 25بالاا

73

2143

دیپلم

54

2143

فوق دیپلم

17

7745

لرسایس

74

2142

فوق لرسایس

73

2143
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پس ام ب رسررر اطلاعات اوصررررف پژوهش بهانظور آماون
ف ضرره اصرل پژوهش ام روشهای آاار اسرتنباط استفاد شد
است .پرش ام آییه آماون همبستی و رگ سرون به اج ا درآیند
یوع اومی داد ها(طبرع یا غر طبرع بودن آن) ام ط یق آماون
کلموگ وف اسرمر ی ب رسر شد .یتایج این آماون یشان داد که
ارمرراار ارترررر هررای پژوهش ام ببرررل اوسرررعرره فنرراوری
سرررامارای ( )z=.875 p=.573درگر شررردن در کار(p=.655
 )z=.743سررامگاری( )z=.543 p=.922ایطباقپبی ی(p=.932
 )z=.498و اررأاوریررت ( )z=.825 p=.406دارای اومی طبرع
هسرررتند و این اف وضرررات یابت ا کنند که ب ای اجزیهواحلرل
داد ها باید ام آماونهای پاراات یک استفاد شود.
ام این رو در گام یخسررت بهانظور ب رسرر همبسررتی برن
اترر هررا و روابط دروی اترر هررای پژوهش ام آماون ضررر یررب
همبستی پر سون استفاد شد است(جدول شمار  .)7ب اساس
این آماون باید گزارش ک د که سامگاری و ایطباقپبی ی برشت ین
همبسرتی را با اوسرعه فناوری ساماای دارد .اراییرن و ایح اف
اسرررترایدارد اترر های پژوهش یرز برایی این اسرررت که ام اران
اولفههای ف هنگ ساماای عواال درگر شدن در کار و سامگاری
برشت ین یم اراییرن را در ش کتهای دایشبنران دارید.

211

جدول  :0ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگی متفيرهای تحقيق
اترر ها

اراییرن

ایح اف
استایدارد

اوسعه فناوری
ساماای

درگر شدن در کار

سامگاری

درگر شدن در کار

21424

3425

2431

2

سامگاری

23411

1421

2411

2437

2

ایطباقپبی ی

24471

3422

2412

2431

2431

2

اااوریت

27431

3451

2437

2411

2433

2434

ایطباقپبی ی

اااوریت

2

نكته :تمامی متغيرها در ساح  3031معنیدار هستند.

بره این ا اررب الراحظره ا شرررود کره همبسرررتی دروی
اترر هرای پژوهش در جهرت اثبرت و شررردت به یسررربت بوی
ب خوردار است بناب این با اف وضات طبرع بودن داد ها و وجود
همبستی اران اترر ها در ا حله بعدی ام اجزیهواحلرل داد ها

ام آماون رگ سرررون خط گامبهگام اسررتفاد شررد اسررت .ام این
آماون به این دلرل اسررتفاد شررد اسررت اا ایایرسررم پرشبرن
اوسعه فناوری ساماای ش کتهای دایشبنران یوپا اشخ شود.
در آماون رگ سرررون خط گامبهگام اترر های پرشبرن کنند
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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بررسي نقش ابعاد فرهنگ سازماني در توسعه و بهبود ....

به ا ارب و یکبهیک وارد ادل رگ سررروی ا شررود اا در یهایت
یتایج ادل کاال اتشیل ام اماا اترر های پرشبرن با کمت ین
خطا و برشت ین بدرت پرشبرن استنتاج شود .پس ام اج ای این
آماون یتایج یشرران داد که اوان پرشگوی این ادل رگ سررروی
حدود  2431اسرررت که این اقدار به طور اعن داری یابت شرررد
اسررت ( .)F=392.88, p=.001به عبارا با حدود  2431درصررد
اررر ات در واریایس یم ات ف هنگ سرراماای ا اوان اررر ات را
در اوسرعه فناوری ساماای ش کتهای دایشبنران یوپا پرشبرن
ک د .همچنرن جزئرات برشرررت این یتایج یشررران ا دهد که در
اجموع ف هنگ سرراماای با ضرر یب  2411درصررد روی اوسررعه

فناوری ساماای ای اعن داری دارد(.)t=19.82 p=.001
علاو ب این بهانظور ب آورد اوسعه فناوری ساماای ب اساس
ه یک ام ابعاد ف هنگ سرراماای با اسررتفاد ام آماون رگ سرررون
خط گامبهگام اشرخ شرد که ام اماا ابعاد ف هنگ ساماای
ام ببرل ااکردات راهب دی پروستی ساماای اعرارهای اوفقرت
و ویژگ هرای بارم بهعنوان بهت ین پرشبرن کنند های اوسرررعه
فناوری ساماای در ش کتهای دایشبنران یوپاست .جدول شمار
 4جزئرات یتایج آماون رگ سرررون خط گامبهگام را یشرران داد
است.

جدول  :0نتایج رگرسيون خای گامبهگام برای پيشبينی توسعه فناوری سازمانی براساس ابعاد فرهنگ سازمانی
اترر ها

ض یب ای استایدارد
یشد

خطای استایدارد

ض یب ای استایدارد
شد

T

درگر شدن در کار

242421

2427

2424

**2427

سامگاری

2422

2422

2421

*4421

ایطباقپبی ی

2422

2424

2442

**5411

اأاوریت

2425

2422

2423

*2424

F

272425

سطح اعن داری

**24222

(* )P<0.01** ، P<0.05

 -3بحث و نتيجهگيری
جهت شرناخت سراماان و ب رس رفتار و عملی د اعضای یک
سرراماان آگاه ام ف هنگ سرراماای گاا بنرادی و اسرراسرر
بهشررمار ا رود .لبا ب ای ایجام ه گویه ابدام جدیدی در سرراماان
اوجه به ف هنگ آن اجموعه اا ی ضررر وری اسرررت .می ا با اه م
ف هنرگ ا اوان بره سرررادگ ایجام اررر ات را اسرررهرل ک د و
جهرتگر یهرای جردید را در سررراماان پایدار یمود .در حقرقت
ه گویه اررر در سررراماان بدون اوجه به ف هنگ سررراماای اوی
واب یخواهد شد .همچنرن اگ ادی ان به جهت افزایش به وری
و بهبود عملی د سررراماران درصررردد ورود فنراوریهای جدید به
سرراماان و جاییزین آیها با سرررسررتمهای بدیم باشررند باید به
عواال اشریرلدهند ف هنگ سراماای اوجه کاف داشته باشند.
ف هنگ سرراماای سرررسررتم ام اعای و باورهای اشررت ک در
ساماان است و ا جع ب ای عمل و امایز برن ساماانها است .ام
سرروی دیی ف هنگ سرراماای به اجموعهای ام هنجارها رویهها
باورها و ارمشهای اصرل اطلاق ا شرود که افی و رفتار اعضای
آن را یسررربت به ییدیی و یرز ذینفعان ا ابط سررراماان هدایت
ا کند .اعمولا با ورود فناوری پرشررر فته اطلاعاا به شررر کت
ف هنگ سرراماای اررر ا کند .با اوجه به روش ادی یت اایان
دارد این پدید باعم افزایش اخترارات کارکنان و اعضای ساماان
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شررود می ا آیها به اطلاعاا دسررت ا یابند که در گبشررته ام آن
اح وم ا ارایردیرد .پس ام این کره ادی یت اشرررخ ک د چه
کسرای به اطلاعات دسرت س خواهند داشت یوع رابطه کارکنان
اررر خواهد ک د.
ام سروی دیی ف هنگ ساماای ا اواید بهعنوان ابزاری ب ای
اج ای فنراوری یرز بهشرررمار آید .بهطور اثال اگ یک شررر کت
بخواهرد ف ایند فناوری کنت ل کرفرت را بهطور اوفقرتآارز اج ا
یمرایرد برایرد ام یظ یرات کرارکنان ابن ب اینیه کرفرت ام یظ
ارمش ر اولویت خاص ر دارد اطمرنان حاصررل یماید .علاو ب آن
کرارکنران یرز باید ب ای رسرررردن به این هدف (بهت ین کرفرت)
اشرررارکت یمایند .همچنرن ف هنگ سررراماای ا اواید بهعنوان
اایع ب سر جبب اوفقرتآارز فناوری در سرراماان باشد که در
این صرو رت رشرد و یادگر ی ساماای اختل شد و اناب اعم ام
اال ماای و ایسررای به هدر ا رود .بناب این با شررناسررای یوع
ف هنگ حاکم ب سررراماان و اصرررمرم در اورد کسرررب فناوری
اتناسب با آن ف ایند جبب بهت و با هزینه کمت صورت ا گر د
و در یترجه کارای و ای بخشرر سرراماان افزایش ا یابد .چنایچه
ف هنگ حاکم ب سرراماان بوروک اارک(یبات بالا و کایون اوجه به
داخل) باشرررد به یظ ا رسرررد با فناوری پرچرد (اج بهپبی ی
پایرن و انوع میاد) اناسرب میادی یداشررته باشد و کسب این یوع
فناوری انج به هدر دادن اناب ا شررود .ام همرن رو اناسررب
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برن فناوری اوردیظ با ف هنگ ساماای حاکم ب ساماان ض ورت
دارد و بهعنوان یی ام ورای ادی یت سرراماان الق ا شررود اا
علاو ب اینیه خود این اوضرروع را درک کند به می دسررتان خود
یرز انتقل یماید.
همایطور که بران شرد هدف ام پژوهش حاضر ب رس اعاال
برن ابعراد ف هنرگ سرررامارای و اوسرررعه فناوری سررراماای در
شر کتهای دایشبنران یوپا بود .در حقرقت پژوهش حاض ب ای
پاسر به این سوال ط اح شد است که اوسعه فناوری ساماای
و ف هنگ سراماای در ش کتهای دایشبنران یوپا چه اعاالهای
در ابعاد ییدیی دارید .ام این رو ب اساس چارچوب یظ ی احقرق
پ سرشنااه استایدارد دیرسون( )2222و پ سشنااه استایدارد چن
و همیراران( )2224جهت گ دآوری داد ها بهکار گ فته شرررد و
اعداد  211کاراند شرراغل در شرر کتهای اورد اطالعه شرر کت
ک دیررد و ام ی مافزارهررا و اینرررکهررای آارراری اتنوع جهررت
اجزیهواحلرل یافتههای پژوهش استفاد شد.
اهما ین یافتههای پژوهش حاض این بود که اماا اترر ها
و ابعاد ف هنگ ساماای همبستی اثبت استقرم و یسبتا بالای
با اوسعه فناوری ساماای در ش کتهای دایشبنران یوپا داشتند.
و دو اولفه سامگاری و ایطباقپبی ی همبستی برشت ی با اوسعه
فناوری سررراماای در شررر کتهای اورد اطالعه دارید .پر و این
یتایج اجزیهواحلرل آماون رگ سررون گامبهگام یرز یشان داد که
بهطور کل اوسعه فناوری ساماای ش کتهای دایشبنران یوپا ام
ط یق ا کرب ه چهار بعد ف هنگ سرراماای پرشبرن ا شررود.
بررهطور ویژ این یتررایج حرراصرررل ام آن بود کرره سرررامگرراری و
ایطبراقپربی ی بهت ین پرشبرن کننررد هرای اوسرررعره فنرراوری
ساماای در جااعه اورد اطالعه بود و دو بعد درگر شدن در کار
و اااوریت در درجه دوم اهمرت ام یظ پرشبرن اوسعه فناوری
ساماای در جااعه اورد اطالعه ب ار دارید.
در یترجره برا اوجه به یافتههای پژوهش ف هنگ سررراماای
ب اساس ادل دیرسون با پبی ش و استفاد ام فناوریهای ساماای
اوسرررط کارکنان اراباض اعن داری دارد .لبا لامم اسرررت ادی ان
جااعه اورد اطالعه به اقویت ابعاد ف هنگ سررراماای با اوجه به
ارردل دیرسرررون در سرررامارران خود ابرردام یمود و برره پ ورش
شاخ های چون گ و سامی اشت یاداری خط پبی ی اوسعه
برابلرتهای اناب ایسرررای در امام سرررطوخ اوسرررعه ادی یت
اشرررارکت اوجه به یادگر ی سررراماای اوایمندسرررامی اف اد و
گ و هرا اررر پربی ی و بهبود اسرررتم اوجه یمود اا پبی ش و
بهکارگر ی فناوریهای اوردیرام را در ساماان اسهرل یمایند.
در این راسرررترا لامم اسرررت با اوجه به یتایج پژوهش ادی ان

شررر کرتهررای دایشبنرران یوپررا بره اوسرررعرره و بهبود ف هنررگ
اشررارکت (درگر شرردن در کار) و همچنرن ف هنگ اااوریت در
سرراماان خود اوجه ویژ ای داشررته باشررند .می ا با اقویت ف هنگ
اشارکت کارکنان در ب یااهریزیها برشت دخالت داد شد و در
جهرت اوایمنرد ک دن آیران ام ط یق بهبود اهرارتها و اراباطات
الاش برشررت ی صررورت ا گر د .همچنرن این یوع ف هنگ باعم
اسررهرل اررر ات در سرراماان شررد و اقاوات در ب اب اررر ات
کرراهش ا یررابررد و این اا انج برره پرربی ش و بررهکررارگر ی
فناوریهای جدید در سرراماان ا شررود .ام سرروی دیی با اقویت
ف هنگ اااوریت در سرراماان کارکنان به درک روشررن ام اهداف
سرراماان دسررت ا یابند بهطوریکه اهداف سرراماای و اهداف
راهب دی را اع ی ک د و چشمایدام ساماان را به روشن ا سرم
ا کنند .سراماانهای که اجبورید اااوریت اصل شان را بهطور
اداوم اررر دهند پ دردس ر ا ین سرراماانها هسررتند .وبت یک
سراماان اجبور است رسالت خود را اررر دهد اررر در راهب د
سرراختار فناوری ف هنگ و رفتار الزاا اسررت .در این وضررعرت
رهب بوی چشمایدام ساماان را اشخ ا کند و یک ف هنگ را
خلق ا کند که این چشمایدام را پشتربای ا کند.
همچنرن طبق یتایج حاصل ام این پژوهش ف هنگ سامگاری
و ف هنگ ایطباقپبی ی برشررت ین یقش را در پرشبرن اوسررعه
فناوری ساماای در ش کتهای اورد اطالعه دارید .در یترجه این
سراماانها به واسرطه ب خورداری ام این عواال با یبات و ییپارچه
بود و رفتار کارکنان ام ارمشهای بنرادین یشرررأت گ فته اسرررت.
رهب ان و پر وان در رسردن به اوافق اهارت یافتهاید(حت ماای
کره دیردگا اخال ییدیی را دارید) و فعالرتهای سررراماای به
خوب هماهنگ و پروسررته شررد اسررت .سرراماانهای با چنرن
ویژگ هرای دارای ف هنرگ بوی و اتمرایزیرد و برهطور کاف ب
رفترار کارکنان خود یفوذ دارید و راحتا ا اوایند مارنه پبی ش
و اوسعه فناوریهای جدید را در ساماان ف اهم آورید.
بناب این طبق یتایج حاصرل ام این پژوهش اوصره ا شود که
شررر کرتهرای اورد اطالعه ببل ام بهکارگر ی یوع خاصررر ام
فناوری به شررناسررای و احلرل ف هنگ سرراماای خود پ داخته و
اتناسرب با سطح ف هنگ خود فناوری اناسب را بیار گر ید و یا
اتناسررب با فناوری اورد اسررتفاد ف هنگ اوردیرام آن را ا ویج
دهند .می ا در برشرت سراماانها شاهد هسترم که عل رغم ص ف
هزینرههرای بسررررار میاد جهت خ ید و وارد ک دن فناوری این
فنراوریهرا بره خوب جبب یم شررروید و فناوری بهعنوان اواور
اوسرعه عمل یم کند .یی ام دلایل این اسراله عدم اناسب برن
ف هنگ اوجود در جااعه یا سررراماان با فناوری اوردیظ اسرررت.
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بنراب این ام یرک ط ف ابتردا باید یوع فناوری اورد اسرررتفاد را
اطرالعه و احلرل ک د و سرررپس اتناسرررب با آن باید ف هنی را
گسرررت ش داد اا فناوری بتواید یقش اصرررل خود را ایفا یماید و
بهعنوان اواور اوسرررعه عمل کند .ام ط ف دیی در خ ید و وارد

ک دن فناوری به ساماان باید ف هنگ اوجود ساماان را اطالعه و
احلرل یمود اا فناوری جدید با ف هنگ اوجود سرراماان اناسررب
داشته و مارنه اوسعه آن ف اهم شود.
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