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 چكيده

ق احقرایجام گ فته است. روش  ساماای  فناوری و بهبود اوسعهب   ف هنگ سراماای  ابعاد با هدف ب رسر  اایر  حاضر  پژوهش

پا بنران یوهای دایشپرمایش  است. جااعه آااری را اعداد کل ش کت-ام یوع اوصرف ااهرت  ظام لحاو است ارب دی ک یوعام  حاض 

ام برن آیها با . ش کت بود  است 2222های احقرق اعداد آیها بالغ ب  آوری داد ن اشریرل داد  است که در ماان جم در کشرور ای ا

های ها ابتدا ام روشواحلرل داد انظور اجزیهعنوان حجم یمویه ایتخاب شد  است. بهشر کت به 723اوجه به جدول اورگان اعداد 

ی فناورعه برن  اوسانظور پرشایح اف استایدارد و غر   استفاد  شد. سپس در ا حله بعد به آاار اوصررف  اایند احاسبه اراییرن 

 گام استفاد  شد.بهساماای  ام ط یق ابعاد ف هنگ ساماای  در جااعه اورد اطالعه ام آماون رگ سرون خط  گام

ا اثبت  استقرم و یسبتا بالای  ب  همبستی  یتایج حاصرل ام این پژوهش یشران داد که اماا  اترر ها و ابعاد ف هنگ سراماای

یوپا ام  بنرانهای دایشی ساماای  ش کتفناورگام یرز یشان داد که بهواحلرل آماون رگ سرون گامی سراماای  داشرته و اجزیهفناور

م اطالعه  ببل اهای اورد شررود که شرر کتبناب این اوصررره ا  برن  اسررت.ط یق ا کرب ه  چهار بعد ف هنگ سرراماای  بابل پرش

خته و اتناسب با سطح ف هنگ خود  فناوری ی  به شرناسرای  و احلرل ف هنگ سراماای  خود پ دافناورکارگر ی یوع خاصر  ام به

 .یار گر یداناسب را ب

 

اوریت.اکار  پایداری  سامگاری و ا در ی ساماای   درگر شدنفناورف هنگ ساماای   واژگان كليدی: 

 
 * عهد  دار ایاابات

  : آدرس پست الیت ویریNshiriny1374@gmail.com 

 Hossein_m1995@yahoo.comری : الیت ویآدرس پست  2
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 مقدمه -1
  یی  ام ابراحرم اهم و جباب در حوم  ف هنرگ سرررامارای

ت برشررت  ب  روی ف هنگ احقرقا لابه ب ای ایجامع .ادی یت اسرت

 جمله این ام اسررت.ت گ فته ام عواال گویاگوی  اسرراماای  یشرر

 سرررطوخ اختل   اشرررار  ک د: اولابه این اوارد  اوان ا  عواال

 اوان به یوع ف هنگ ساماان ا ابط دایستعملی د سراماان را ا 

که سطوخ بهت  و کاراا  عملی د ساماای  در گ و ف هنگ ساماای  

انبع   عنواناواید بها   هنگ سرراماای اورد دوم  ف اسررت اوی  

هرای ربرابت  پرایردار عمل کند  می ا ب خ  ام ب ای ایجراد ازیرت

 . رببا یرست ها به راحت  بابل اقلرد اوسطف هنگ

یک میجر  اسررتحیم عنوان دیدگا  سرراماای   ف هنگ را به ام

. [21]کندف اهم ا  اید که اوجبات پایداری ساماان رااعبر  ک د 

های اف اد اگ  عدم اوجه به ف هنگ ساماای   باورها و ارمش عمواا

ایدام ی سردن به اهداف و چشم انج  به شریست اطلق ساماان و

ای را در روید ح کت ساماان ایجاد یشرود  حدابل اشیالات عدید 

ای ژی میادی را ب ای حل اعضررلات ایجاد شررد  یاشرر  ام  وک د  

سررراماان هدر  برن  شرررد  با ف هنگ رایجرودرروی  اهداف پرش

آید  ف هنگ سرراماای  دهد. آییویه که ام شررواهد اوجود ب ا ا 

که در عرن حال در اس ی  روید پرش فت  اسرتای پرچرد  پدید 

ام  هاماای  که ساماانسزای  دارد. لبا و دگ گوی  ساماان یقش به

های آن شررناخت کاف  ف هنگ سرراماای  خود و ابعاد و شرراخ 

ف اوای  همایند اعارض  یداشرررته باشرررند  در عمل با اشررریلات

سرررامارای   عردم ایسرررجرام سررراماای  و کاهش عملی د اواجه 

 .[4]شویدا 

ف هنگ  دیی  هایادل به ف هنگ سرراماای  دیرسررون یسرربت

 های ویژگ ادل  این اساسب  اسرت. ا کاال و جدیدا  سراماای  

 ( یپبی سامگاری)ایطباق کار  در درگر شردن ام: ف هنی  عباراند

 در دیرسون سراماای  ف هنگ ادل .پایداری اوریت واا یا رسرالت

 ب خوردار می  ازایای ام ساماای   ف هنگ هایادل سای  با اقایسه

 :است

  میدا  احک را گ وه  رفتار شخصرت  ارمیاب  جای به -2

   دهدا  ایجام ساماان سطوخ ا ینپایرن اا را گر ییدام ا -2

 بناب این  شناسای دارد.  کارب د سراماان یک سرطوخ امام در -7

کنرد اا با آگاه  و دید کاال ف هنرگ بره اردی ان کمرک ا 

آن  ی سرراماای فناوریسرربت به فضررای حاکم ب  سرراماان ام 

ابدااات لامم را  ادابر  و   اسررتفاد  یمود  و ب ای یقاض ضررع

و همچنرن با ایره ب  ف هنگ سررراماای  در  برن  یمایندپرش

 
1 United Nations Industrial Development Organization 

 ساماای  ب آید. فناوریصدد اراقای 

عبارت است ام کارب د  اینولوژی" UNIDO2ب اسراس اع ی  

دار انظم و جهت ها و اطالعاتعلوم در صرنای  با استفاد  ام رویه

فاد  ام دایش روم در است عبارت دیی  کارب د علوم در صرنای  هیا ب

های ادوین شرررد  و اسرررتفاد  ام شررررو  خداات با اولرد کالا یا

ی اجموعه عواال فناوراوان گفت طورکل  ا به. "استایدارد است

ط اح  و اولرد  عناصر ی است که با ا کرب آیها اوان و ر فرت و

   شود.کالا یا خداات ف اهم ا 

ت ش آن در ابعاد اا وم  رهور فناوری ادرن اطلاعاا  و گسررر

احول  شری ف در اناسبات حاکم ب   اختل  میدگ   اوجب ب وم

گر ی رومافزون اوسعه و به   . همچنرنجااعه بشر ی شرد  است

های فناوری اطلاعات  اسررتلزم آاومش و آاادگ  آن در شرربیه ام

های پرشررر و در عصررر  چالش اطلاعاا  اسرررت. بناب این اواجه با

 ها ب ای صه اطلاعات یرام دارد و سامااناطلاعات  به آاادگ  در ع

سرررنجش ارزان آارادگ  در فنراوری اطلراعرات و اواجره با این 

 .[3]خود هستند ها  یراماند افهوا  ب ای احکچالش

اوان  های اختل   ا با اوجه به شرررواهد اج ب  در سررراماان

خود  فناوریفهمرد که در ب خ  اواب  سررراماان بادر یرسرررت ام 

اواید هماهنی  اناسرررب  به   بب د و در اوابع  یم طور کاال به

یماید. همچنرن شواهد اج ب   و یر وی ایسای  ب ب ار فناوریبرن 

ها علر غم ب خورداری گوا  این اوضوع هست که ب خ  ام ساماان

ساماای  بالا  در رسردن به اهداف خود عملی د اناسب   فناوریام 

ه به اطالب ذک شررد  صرر فا ام خود یشرران یداد  اسررت. لبا با اوج

عملی د اناسب اواید دال ب  سراماای   یم  فناوریب خورداری ام 

را در  فناوریاواید این ا ین عاال که ا سرراماان باشررد و اصررل 

 جهت یرل به اهداف ساماان هدایت یماید  ف هنگ ساماای  است.

بناب این  با اوجه به اطالب ذک شرد  و وجود اشیل در اغلب 

یوپا در رسردن به  بنراندایشهای خصوص ش کتها و بهسراماان

بررالررای  فنرراوریاهررداف و عملی د اطلوب  علر غم ب خورداری ام 

 ساماای  فناوریسراماای   ب رسر  رابطه برن ف هنگ ساماای  و 

چ اکه ه گویه اررر  در ساماان بدون اوجه   اا ی ضر وری است

ف هنگ اواور اح که ی  واب  یخواهد شد و وبه ف هنگ ساماای  ا

در ح کت به سررمت اهداف سرراماان اسررت. همچنرن اگ   فناوری

وری و بهبود عملی د سرررامارران ارردی ان برره جهررت افزایش به  

های جدید به سررراماان و جاییزین  آیها با فناوریدرصررردد ورود 

 دهند  ف هنگهای بدیم  باشند  باید به عواال اشیرلسررسرتم

باشند. ف هنگ ساماای  سرستم  ام سراماای  اوجه کاف  داشرته 
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اعای  و باورهای اشت ک در ساماان است و ا جع  ب ای عمل و 

لبا با اوجه به اطالب ذک  شد   . [21]ها اسرتامایز برن سراماان

هدف این اطالعه ب رسرر  یقش ابعاد ف هنگ سرراماای  ب  اوسررعه 

 باشد.یوپا ا  بنران دایشهای در ش کت فناوری
  

 پژوهش مبانی نظری -1

 فرهنگ سازمانی -1-1

ف هنگ سراماای  سررسرتم  ام اعای  و باورهای اشت ک در 

ها سررراماران اسرررت و ا جع  ب ای عمل و امایز برن سررراماان

ای ام ف هنگ سرراماای  به اجموعه  ام سرروی دیی . [21]اسررت

شود که افی  های اصل  اطلاق ا ها  باورها و ارمشهنجارها  رویه

بت به ییدیی  و یرز ذینفعان ا ابط و رفترار اعضرررای آن را یسررر

ف هنگ سررراماای  ب   .[21]کندسررراماران هردایت و هدایت ا 

اقرراواررت در ب اب   چیویی  ارابرراض اف اد و مارنرره خلق دایش و

ف هنگ سرراماای     همچنرن. [24]گباردیر  ا ب خ  اررر ات اا

بسرزای  ب  رفتار ادی ان و کارکنان در امام سرطوخ ساماان  یر اا

گر ی اوایرد اوایرای  سررراماران را در اررر  جهتا  ه وترداشررر

های کلردی ف هنگ ویژگ . [22]است ااژیک  احت اأیر  ب ار دهد

 هنگ  اران اعضررای سرراماان  : فاسررت سرراماای  به شرر خ می 

کند اا اسائل  اشت ک است. ف هنگ به اعضای ساماان کمک ا 

درک یمود  و  شود راداخل  و خارج  که ساماان با آن روب و ا 

 هدهند  ف هنگ بایتظارات اشیرل و اف وضرات  باورها. حل کنند

اید  ب ای اعضررای ساماان جهت اینیه در طول ماان شریل گ فته

کنند. و بناب این  آیها را به اف ادی که به سررراماان اعتب  جلو  ا 

ات به ایتظار و دهند. این اف وضررات  باورهاپرویدید آاومش ا ا 

. دگباراعضای ساماان ای  ا  رفتار ک  افی   احساس  وشدت ادرا

یاب  ایسرران با سرراماان یقش اسرراسرر  ف هنگ سراماای  در هویت

دارد. ف هنرگ سررراماای  در واب  شرررخصررررت شررر کت  الق  

 .[2]شودا 

 سررراماای  ف هنگ خصررروصبه ف هنگ  ارمیاب  و شرررناخت

 نیشررا اوضرروع ادبرات ا ور اسررت. های میادی بود بحم اوضرروع

 اوسررط خصرروص در این بسررراری ابزارهای و هایظ یه که دهدا 

 هاسرراماان ف هنگ گر یایدام  و سررنجش اعررن  ب ای احققان

ا ین ا ین و پ کارب داهم ام یی  به ادااه در که اسررت شررد  بران

ر د گسررت د  طور( ارائه شررد  و به2222دیرسررون) آیها که اوسررط

 شد  است: شود اشار ا  استفاد  ف هنگ ساماای  یهاپژوهش

 دیی  هایادل به یسرربت دیرسررون سرراماای  ف هنگ ادل

 ادل  این ب اسرراس اسررت. ا کاال و جدیدا  ف هنگ سرراماای  

 کررار  در شرررردن درگر  فر هنی  عبررارانرردام: یهرراویرژگر 

 چهار این. پایداری اوریت واا یا رسالت ( یپبی  سامگاری)ایطباق

 را اشرریرل ادل که شرراخ  امد دو ام اسررتفاد  وسرررله به ویژگ 

 هاویژگ  این ام یک ه  اوصررر  شرروید.ا  گر یایدام  دهند ا 

 [:4]است آاد  ادااه در آیها گر یایدام  یهاشاخ  هم ا  با

آن  ویژگ  که سرراماای  ف هنگ كار: در الف( درگيرشدددن

 و درگر ی بوی طوربه باشد  «کار در بالای کارکنان درگر شردن»

 اورد ساماان  اختل  یهادر فعالرت را ایسای  اایهس  اشرارکت

 بوجود هاآن در را و اسئولرت االیرت حس و دهدا  ب ار اشویق

 سرراماان برشررت ی به اعهد ایجاد اوجب االیرت حس آورد.ا 

 این دهد. درا  افزایش ایشران در را اسرتقلال یهابابلرت و شرد 

 داوطلبایه و من ض کنت ل یهاسررسرتم به کارکنان یوع ف هنگ 

بوروک اارک.  و روشررن رسررم   یهابه سرررسررتم اا دارید ااکرد

 و سررامدا  اوایمند خود را کارکنان پروسررته طوربهیرز  سرراماان

 در .دهدا  اراقا سرراماان سررطوخ اماا  در را هاآی یهابابلرت

 ب ای لامم اوایای  و اهرارت ام سررراماران اف اد امراا  یترجره

 به چنرنهم و بود  ب خوردار خود رنه کارما در گر یاصرررمرم

 هاآی اج ای و ساماان  اصمرمات اعضرای ام اطلاعات دریافت دلرل

 را ای بخش  اف ادشان یهاساماان است. ب خوردار بالای  کرفرت ام

اشرریرل  کاری یهاگ و  احور ب  را سرراماان سررامید ا  اوایمند

 اوسررعه سررطوخ همه در را ایسررای  یر وی یهابابلرت و دهندا 

 را خود و شررد  اتعهد کارشرران به سرراماان اعضررای .دهندا 

 همه در ف اد. اکنندا  سراماان احساس پری   ام ایپار  عنوانبه

 این و دارید گر ی یقشاصررمرم در که کنندا  احسرراس سررطوخ

طور به هاآن کار و اسررت ی وا کارشرران ب  که اسررت اصررمرمات

ادل  این در .[22]اسررت خورد  دپروی سرراماان اهداف با اسررتقرم

 شود.ا  گر یایدام  شاخ  سه با کار در درگر شدن ویژگ 

 ادار  ب ای لامم اوایای  و اخترار دارای اف اد اوایمندسرررامی:

 حس یک ایجاد باعم اا  این که شرران هسررتند روما   کارهای

 .شودا  به ساماان یسبت االیرت و اسؤولرت

 ارمش ارم)ارم سررامی(  کار به گ ایش ام انظور سررامی:ارم

 اشررت ک اهداف  به دسررتراب  ب ای جمع  کار شرردن ب ای لبائ

 .یمایندا  اسئولرت احساس هاآی ببال کارکنان در همه که است

 اوسعه مارنه در استم  صرورتبه سراماان :هابابلرت اوسرعه

 ع صرره در بتواید اا کندا  گباریسرر اایه ی کارکنانهااهارت

 [. 5]سامد ب آورد  را خود و یرامهای بماید باب  ربابت

 که اسرررت های یظام و هاارمش  گر ید بدر پدایداری:ب( 

 جودبو سررراماان در را بوی ف هنگ گر ی یکشررریل ابنرای

 ویژگ  این گر یایدام  ب ای اوجود یها. شرراخ [22]دآورا 

 :عباراندام
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 ام ایاجموعه دارای سررراماان اعضرررای بنرادین: یهاارمش

 روشن و ییایی  حس ایجاد باعم که اشرت ک هستند یهارمشا

 .گ ددا  ایتظارات شدن

 دربار  که هسررتند اوایای  این دارای سرراماان اعضررای اوافق:

 به دستراب  شاال اا  این که یابند دست اوافق اهم به اوضوعات

 هایارای ت سررراختن ب ط ف اوایای  اوافق و بنرادین سرررطوخ

 .است اوجود

 ساماان اختل  کارک دهای و واحدها و پروسرتی : هماهنی 

 اهداف به ط یق این ام اا ییدیی ید با اوایرای  کرارک دن دارای

 .یابند دست اشت ک

 ییپارچه که ی هاسرراماان پذیری:ج( سددازگاری یا انابا 

 و دروی  ییپارچی  لبا یابند ا  سرررخت  اررر  به هسرررتنرد

 حساب به ساماان ب ا ی وازیت  اوانا  را بر وی  پبی یایطباق

 شوید هدایت ا  اشرت یان وسررله به سرامگار یهاسراماان آورد.

 اج به و ر فرت و گر یدا  پند خود اشررتبا  ام کنند ا  ریسررک

 اوایای  بهبود حال در اسررتم  طور به هاآن دارید. را ایجاد اررر 

 این هسررتند. اشررت یان ب ای شرردن ارمش بائل جهت به سرراماان

 دائماً را بامار در ایدومی و اج به ف وش در رشد اعمولاً هاسراماان

 ب ار ب رس  اورد شراخ  سره با این ویژگ  .]1] کنندا  اج به

 :گر دا 

 الزااات اا کند ایجاد ی هارا  اسررت بادر اررر : سرراماان ایجاد

 کند. ب آورد  را احرط  به اررر ات ا بوض

 به را اجاری اا احرط سررامدا  بادر را سرراماان اررر  ایجاد

 واکنش رویدهای جاری به س ی  شیل  به و کند شرناسای  خوب 

 .کند برن  پرش را آیند  اررر ات و دهد یشان

 درک را خود اشررت یان یرامهای سرراماان اشررت ی: ب  ام کز

 همچنرن دهد.ا  یشان واکنش س عت به هاآن به یسربت و ک د 

 اوجه ام اا  این که کندا  برن  پرش یرز را هاآن آیند  یرامهای

 .شودا  یاش  اشت ی به ک دن

 دریافت  خود احرط ام های پرام سرراماان سرراماای : یادگر ی

 و دایش کسب یوآوری  جهت ف صرت  اا کندا  و افسرر  ا جمه

 آورد. وجودب هابابلرت اوسعه

 ویژگ  ا یناهم گفت بتوان شاید موریت یا رسدالت:د( ما

 که ی هااسررت. سرراماان آن اوریتاا و التسرراماای  رسرر ف هنگ

 به اعمولا  چرست وضرعرت اوجودشان و هسرتند کجا دایندیم 

 جهت و اهداف روشن  ام درک اوفق یهاساماان روید.ا  بر اهه

را  راهب دی اهداف و سررراماای  اهداف کهطوریبه داریرد  خود

 کی کنند. وبت ا  ا سرررم را سرراماان ایدامچشررم و ک د  اع ی 

 در اررر ات  دهد اررر  را خود رسررالت اجبور اسررت سرراماان

 رهب  وضعرت این است. دررفتار الزاا  و ف هنگ ساختار   راهب د

 خلق را ف هنگ یک کند وا  اشخ  را ساماان ایدام چشم بوی

 با ویژگ  این .[22]کندا  پشتربای  را ایدامچشم این که کندا 

 گر د:ا  ب ار ب رس  اورد شاخ  سه

 جهت روشررن راهب دی یهاگ ایش :راهب دی جهت و گ ایش

 سامدا  روشن را اوضوع این و دهدا  یشران را اهداف سراماای 

 .کند کمک خود صنعت به اوایدا  ف د چیویه ه  که

 اقاصررد و اهداف ام روشررن اجموعه اقاصررد: یک و اهداف

 داشته ضارابا ساماان است ااژی و ایدام رسرالت  چشرم با اوایدا 

 .دهد یشان را ف د کار ه  در روشن جهت و باشد

 اطلوب وضررعرت ام اشررت ک دید یک ایدام: سرراماان چشررم

 و یمایدا  اجسررم را بنرادین یهاارمش که باشررد خود ا  آیند 

 آن با همزاان و کندا  اسررخر  را اف اد سررراماان ذهن و بلب

ر و شفرع   پودهد )اسریندریایجام ا  را لامم ده جهت رهنمود

2711.) 

 سازمانی فناوری -1-1

اا وم  رهور فناوری ادرن اطلاعاا  و گسررت ش آن در ابعاد  

احول  شری ف در اناسبات حاکم ب   اختل  میدگ   اوجب ب وم

فناوری  گر ی رومافزون امجااعه بش ی شد  است و اوسعه و به  

های اطلاعاا  اسررتلزم آاومش و آاادگ  آن در شرربیه اطلاعات 

های پرشرر و در عصرر  اطلاعات  به چالش . بناب این اواجه بااسررت

سررنجش  ها ب ایآاادگ  در ع صرره اطلاعات یرام دارد و سرراماان

ها  ارزان آارادگ  در فنراوری اطلراعرات و اواجره برا این چالش

 [.  3]ندستخود ه ب ای احک یراماند افهوا 

دلرل  و افهوم آن  ابهراااا  دارد که به فنراوری کرارب د واژ 

 ورایهفناهای  است که احولات ااریخ  در گست   و ااهرت فعالرت

با  فناوریوجه امایز  21شرررود. حت  اا اواخ  ب ن پنداشرررته ا 

های ایسرای   درگر ی استقرم با دیرای اادی الق  فعالرت سرای 

ی را فناور شرررد. برا گربشرررت ماران رویدهای اررر   ااهرتا 

ان یی  ام عواال بسررررار اهم عنودسرررتخوش دگ گوی  ک دید. به

 د. اشرررار  ک ایهفناورهای فعالرت یر  علم فرزیک ب ااوان بره اا 

 در علوم ائوری و یظ ی  در یفناوراسررتحیم  همچنرن ریشرره

ا ااب  و الیت یسررررته  بسرررت  به های  چون شررررم شررراخره

ها پدید فناور بدرامندا ی یسبت به رویی د آماون و خطا را ب ای

وی دیی   دایشرررمندان یرز ب ای سررراخت و ط اح  آورد. ام سررر

های علم   ه چه برشرررت  آماایش گر ی لامم ب ایابزارهای ایدام 

 .ها وابسته شدیدفناوربه 

ریاضررررات کارب دی  ائوری اطلاعات و  در مارنه پرشررر فرت

ی فناور دستاوردهای یوین ها در بلب احولات واهندسر  سرستم
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 ایگویه به به رشرررد کااپروا ها چنرن بدرت روب ارگ فتنرد. هم

 که این روید به رسررایرد فزایند  به روید اوسررعه و پرشرر فت یاری

عنوان ایقلاب صرررنعت  دوم جای  انته  گ دید که ام آن حت  به

عنوان انب  کلردی اطلاعات جای ای ژی را به یرز یاد شررد و در آن

 همه ید ر باید درب گی ا فناورگ فت. با این افاسر  ه  اع ی  ام 

 .[27]باشد فناورایههای جوایب جدید و گست د  فعالرت

 :ی بیار ب دفناورمی  را ب ای اع ی   2133در سال  2جندرون

ابتن  ب  اج به  سررستماارک اینولوژی ه گویه دایش کارب دی"

های اولرد  اهارت ها واسرررت که در روشهای علم و یرا ائوری

 ب اسرراس اع ی  ."کار رفته اسررتآلات بهها و یا ااشرررنسرراماان

UNIDO " اینولوژی عبارت اسرررت ام کارب د علوم در صرررنای  با

عبارت دیی  هدار یا بانظم و جهت ها و اطالعاتاسرررتفاد  ام رویه

 اسرررتفاد  ام دایش روم در اولرد کالا یا کرارب د علوم در صرررنای  

 ."های ادوین شرد  و استایدارد استاسرتفاد  ام شررو  خداات با

ی اجموعه عواال و عناصررر ی فناوراوان گفرت ا   طور کل بره

ولرد کالا یا ط اح  و ا اسرررت کره برا ا کرب آیها اوان و ر فرت

د شوم ا راین عواال به چهار دسته اقس .شرودخداات ف اهم ا 

 :که عباراند ام

 آلات و ابزارشاال اجهرزات  ااشرن: افزارااشرن  

 ایسای  ج بهشاال اهارت و ا: افزارایسان  

 انظور ساماان و ادی یت آن است: افزارساماان  

 هررا و هررا  دایش  فنون  روششرررااررل داد  ر:دایش افزا

 .[22]ف آیندها

 یاشررررو  فناوریهمچنرن ب  طبق اع ی  رابرنز اقصرررود ام 

را به سررتاد  یا  ها یا ابلام اصرر ف  خوداسررت که سرراماان داد 

ب ای ابدیل اناب  ورودی کند. ه  سررراماان احصرررول ابدیل ا 

به آلات و ... اجهرزات و ااشرررن اایند سرر اایه  یر وی ایسررای  

ی استفاد  کند. اثلا فورد فناورخ وج  باید دست کم ام یک یوع 

ی فناورکند. در این اع ی  خط اولررد اسرررتفراد  ا  فنراوری ام

 [. 7]دبرشت  به یحو  اولرد اوجه دار
 

 پيشينه تحقيق -0
یر  ف هنگ ب رسرر  ااجام شررد  درخصرروص های ایپژوهش 

در دو  سرراماای  فناوریاوسررعه و بهبود در و یقش آن سرراماای  

 های. ام پژوهشاسرررتبخش داخل و خارج ام کشرررور بابل اوجه 

پژوهش هوشرررنی  و  اوان بررهصرررورت گ فترره در کشرررور ا 

 
2 Gendron 

2 Nguyen & Aoyama, 2014 

ب رس  اایر  ف هنگ ساماای  و سبک "( با عنوان 2714)همیاران

های شررر کت دراینولوژی و اردی یت دایش رهب ی ب  پربی ش 

نگ ف هاشار  ک د که یتایح یشان داد که  "اولردی اسرتان بزوین

یر  اثبت و اا ی و اردی یرت دایشفنراورسرررامارای  ب  پربی ش 

یتایج این پژوهش ادی ان ش کت را به درک داری داشرته و اعن 

 نظورای بهفناورر گباری ف هنگ ساماای  ب  پبی ش صحرح ام اای

همچنرن  [.25]کندبهبود ادی یت دایش شر کتشان رهنمون ا 

( با عنوان 2422ای کره اوسرررط انطق  و همیاران)در اطرالعره

 نرر: ابیایتقال فناور  و ای بخشررر  رابطره ف هنگ ال یواکراو"

ابعاد  یر اادهند  یشانیتایج   ایجام گ فت " یقش ف هنگ ساماای

و  تراوفق رزانا ررن)اعیب  ایتقال فناور  و سرراماای  ف هنگ ال

  ف هنگ ال رندر رابطه ب  ف هنگ سراماای بود  و( رتعدم اوفق

. [27]را دارد رررایج ا ر یقش اتر یایتقررال فنرراور  و ای بخشررر

ای ( در اطالعه2715ب این یتایج پژوهش اردلان و همیاران)علراو 

و  نرسوب اساس ادل دی  رابطه ف هنگ ساماای رلاحل "با عنوان 

ب اسررراس ادل   یشررران داد ف هنگ سررراماای "ناوریف ی شپب

. [2]ی  اسرررتواوسرررط کارکنان ا فناوری ی شب  پب رسررروندی

( با 2713پور و همیاران)چنرن در پژوهشر  که اوسط حسرنهم

 یکارکنان دایشیا  ام رو رر ار ی شپب  آاادگ برن رشپ"عنوان 

  ا)اورد اطالعه: دایشرریا  آماد اسررلا سرراماایف هنگ یهالفهوا

ف هنگ  هایاولفه رنبیتایح یشان داد   ایجام گ فت "واحد اهوام(

و ورود  دایشررریا  رر کارکنانار ی شپرب  برا آارادگ  سرررامارای

 وجود داراثبت و اعنا یرابطه هرای جردید به سررراماانفنراوری

 .[1]ددار

اوان های ایجام شد  در ادبرات جهان ا درخصروص پژوهش

یقش  ( اشرررار  ک د که در آن2242)2پژوهش یریویان و آیواابه 

و عملی د ساماان و  فناوری ف هنگ سراماای  ب  ای بخشر  ایتقال

اورد ب رس  ب ار گ فته است یقش ف هنگ ب  رابطه این دو اترر  

یر  عواال ف هنی  ب  ای بخشررر  ایتقال ادهند  ا یشررران و یتایج

( 2222)7رمو ک یهماهمچنرن یتایج اطالعات . [22]اسررت فناوری

یر  ف هنگ ساماای  ب  استفاد  ام فناوری اطلاعات خصروص اا در

 یهارمشهای غر ایتفاع  یشرران داد که او اراباطات در سرراماان

ام ها این سررراماانب  اسرررتفاد    اراباط هرایرو و شررر  ف هنی

 اهداف یاتفاوت ب ا یگبارو اشت اک یجرتالد   سنت یهارسرایه

در پژوهشررر  که اوسرررط  [.23]گبارد ا ر یااختل  ا  اراباط

 ری آاومش الیت وی هاییفناور ی شپب"( با عنوان 2222)4پوراو

7 Ihm & Kim, 2021 

4 Porto, 2020 
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و  ی شپب   : یقش ف هنگ سرراماای سررسررات آاومش عالودر ا

 که ف هنگ سرلسلهیتایج یشران داد   ایجام گ فت "ییی ش فناور

وجود   سرسات آاومش عالوکه در ا سرتا  ف هنگ غالب  ا ااب

 ری آاومش الیت وی ی شدت با پببه شررر یفناور ی شپرب و دارد

یشان داد که   خط رونرگ سدر این پژوهش یتایج ا ابط اسرت. 

 و امام یفناور ی شب  پب  چهار بعد ام شرش بعد ف هنگ ساماای

. [22]گبارد ا ر یا( اTAM)یفناور ی شاردل پرب یهراسرررام 

ای با ( در اطالعه2221)2خ   یتایج پژوهش ستراوان و همیارانبلا

و عملی د  یب  ایتقررال فنرراور  ف هنررگ سررراماررای ر یاارر"عنوان 

اثبت و  ر یاا  کارب د ف هنگ سررراماای یشررران داد که "شررر کت

ی فناور دارد وو عملی د شررر کت  سررراماای  فناوریب   یاعنادار

و عملی د شرر کت   ف هنگ سرراماای رنب رایج یقش ا سرراماای 

 د کاربشر کت بهت  باشد    ه  چه ف هنگ سراماای ینبناب ا  دارد

 [.  24]دیاببهبود ا عملی د ش کت  یافته و زایشاف فناوریایتقال 

های ایجام شد  در ادبرات با اوجه به ب رسر  و ب  این اسراس

یر  آن او ای  ف هنگ سررراماای  وا اوان به یقشای ان و جهان ا 

در حقرقت ارزان احقق  و سررراماای  فناوریب  اوسرررعه و بهبود 

 پ  ب د. ساماای  فناوریاوفقرت  اوفقرت یا عدماهداف و 
 

 ها و مدل مفهومی پژوهشفرضيه -0
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 

ها و ادل افهوا  پژوهش اط خ گ دید. در ادل پژوهش  ف ضره

سررامگاری  افهوا  ارائه شررد  اترر های درگر  شرردن در کار  

 فناوریعنوان اترر  اسرررتقل و اوریرت برهاپربی ی و ارایطبراق

 کند.ساماای  در یقش اترر  وابسته ایفای یقش ا 

یر  اسرراماای  ا فناوریاوسررعه ب   شرردن در کار  ردرگ: 2ف ضررره 

 داری دارد.استقرم و اعنا

یر  استقرم و ساماای  اا فناوریاوسرعه : سرامگاری ب  2ف ضرره 

 ارد. داری داعنا

 قرمیر  استساماای  اا فناوریاوسعه پبی ی ب  : ایطباق7ف ضره 

 داری دارد.و اعنا

یر  اسررتقرم و اای  ااسررام فناوریاوسررعه اوریت ب  اا :4ف ضررره 

   اعناداری دارد.

 
2 Setiawan & et al, 2019 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شكل

 

 شناسی پژوهشروش -5
این پژوهش ام یوع احقرقررات عل  اعلول  اسرررت کره در آن 

های در شررر کت فناوریسررراماای  یا گ ایش به  فناوریاوسرررعه 

شود.  برن  ا بنران یوپا ام ط یق ابعاد ف هنگ ساماای  پرشدایش

بنران یوپا در کشور های دایشجااعه آااری را  اعداد کل شر کت

های احقرق آوری داد ای ان اشریرل داد  است که در ماان جم 

اسررت و ام برن آیها با اوجه شرر کت بود   2222اعداد آیها بالغ ب  

عنوان حجم یمویه ایتخاب ش کت به 723به جدول اورگان اعداد 

 شد  است.

آوری اطلاعات ام دو پ سرررشرررنااه اسرررتایدارد انظور جم به

اسرتفاد  شرد  است. پ سشنااه اول ا بوض به پ سشنااه ف هنگ 

( اسررت. این پ سررشررنااه دارای چهار 2222سرراماای  دیرسررون)

ااوریت( و پبی ی  ا  شرردن در کار  سررامگاری  ایطباقلفه)درگروا

ال اسررت که ب اسرراس اقراس پنج ارمشرر  لری ت)کاالا سررو 12

ال یک وسرر 25شررود و ه  گر ی ا اخالفم اا کاالا اوافقم( ایدام 

بعرد ام ابعاد ف هنگ سررراماای  را ام ببرل درگر  شررردن در کار  

کند. علاو  ب  ا  گر یاوریت ایدام اپبی ی و اسرررامگاری  ایطباق

 بنرانهای دایشساماای  در ش کت فناوریانظور سرنجش این به

استفاد  شد  ( 2224)2یوپا ام پ سشنااه استایدارد چن و همیاران

. روای  صروری ابزار اوسط اتخصصان اسرتال وسر 21که دارای 

یرد و بابلرت اعتماد پ سرررشرررنااه با ضررر یب آلفای ابامیی ی و ا

یرد ب ارگ فته اد  و در سررطح بالای  اورد اک ویباخ احاسرربه شرر

 یمایان است. 2ر جدول شمار  که داست 
 های تحقيق و نتایج آلفای كرونباخ(. پرسشنامه1جدول )

 الفای كرونباخ منبع گویه پرسشنامه

 24142 (2222دیرسون ) 12 ف هنگ ساماای 

 فناوریاوسعه 

 ساماای 
 24122 (2224چن و همیاران ) 21

2 Chen  & et al, 2014 

نولوژی ایاوسعه 
 ساماای 

 فرهنگ سازمانی

 شدن در کار  ردرگ  

 اوریتاا

 ی پبیایطباق

 

 سامگاری
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های آاار اوصرف  ها ابتدا ام روشواحلرل داد ر اجزیهانظوبه

اایند احاسربه اراییرن  ایح اف استایدارد و غر   استفاد  شد. در 

ها)طبرع  یا به انظور شرررناسرررای  یوع اومی  داد   ا حلره بعد

غر طبرع ( آماون کلموگ وف اسمر ی  اورد استفاد  ب ار گ فت. 

سررتی  اران اترر های همچنرن ب ای اعررن شرردت و جهت همب

پژوهش ام آماون ض یب همبستی  پر سون استفاد  شد. علاو  ب  

سرررامارای  ام ط یق ابعاد ف هنگ  فنراوریبرن  پرش جهرتاین  

بنران یوپا ام آماون رگ سرون خط  های دایشساماای  در ش کت

 گام استفاد  شد  است.بهگام

 

 هایافته -6
های ارکنان شررر کتیف  ام ک 215 در پژوهش حاضررر  اعداد 

و یسبت به ایمرل پ سشنااه ابدام بنران یوپا شر کت ک د  دایش

صورت کاال پ سرشنااه به 211یمود  بودید که ام برن آیها اعداد 

ل لرواحاورد اجزیه در پژوهش حاض  این اعداد. ایمرل شد  بود

  ختشررناهای جمعرتویژگ   در این پژوهشب ار گ فته اسررت. 

سرب جنسرررت  سررن  سابقه و احصرلات اوسط ب ح گویانپاسر 

شمار   ب رس  شد  است و یتایج احلرل در جدول SPSSافزار ی م

 آورد  شد  است. 2
 آمار توصيفی :1 جدول

 تعداد كل درصد فراوانی بازه متغير

 جنسرت
 5547 224 آبا

211 
 4443 14 خایم

سن ب  حسب 

 سال

 2141 52 72اا 

211 
72-42 57 2142 

42-52 57 2142 

 2342 72 بالاا  52

 211 2142 57 5کمت  ام 

سابقه ب  

 حسب سال

5-22 51 7241 

22-25 42 2242 

 2143 73 بالاا  25

 احصرلات

 2143 54 دیپلم

211 
 7745 17 فوق دیپلم

 2142 74 لرسایس

 2143 73 فوق لرسایس

ظور آماون انپس ام ب رسررر  اطلاعات اوصررررف  پژوهش  به

های آاار اسرتنباط  استفاد  شد  ف ضرره اصرل  پژوهش ام روش

است. پرش ام آییه آماون همبستی  و رگ سرون به اج ا درآیند  

ها)طبرع  یا غر طبرع  بودن آن( ام ط یق آماون یوع اومی  داد 

کلموگ وف اسرمر ی  ب رسر  شد. یتایج این آماون یشان داد که 

 فنرراوریاوسرررعرره ام ببرررل ارمرراار  ارترررر هررای پژوهش 

   p=.655(  درگر  شررردن در کار)p=.573   z=.875سرررامارای )

z=.743(سررامگاری  )p=.922   z=.543پبی ی)(  ایطباقp=.932   

z=.498( و اررأاوریررت )p=.406  z=.825  دارای اومی  طبرع )

 واحلرلکنند که ب ای اجزیههسرررتند و این اف وضرررات یابت ا 

 های پاراات یک استفاد  شود.ونها باید ام آماداد 

انظور ب رسرر  همبسررتی  برن ام این رو  در گام یخسررت به

وهش ام آماون ضررر یررب ژاترر هررا و روابط دروی  اترر هررای پ

(. ب اساس 7 شمار  همبستی  پر سون استفاد  شد  است)جدول

ت ین برشپبی ی سامگاری و ایطباقاین آماون باید گزارش ک د که 

ساماای  دارد. اراییرن و ایح اف  فناوریاوسرعه  همبسرتی  را با

اسرررترایدارد اترر های پژوهش یرز برایی  این اسرررت که ام اران 

 درگر  شدن در کار و سامگاریهای ف هنگ ساماای   عواال لفهوا

بنران دارید.های دایشبرشت ین یم   اراییرن را در ش کت

  تحقيق متفيرهای همبستگی و استاندارد انحراف ميانگين، :0 جدول

 اراییرن اترر ها
ایح اف 

 استایدارد

 فناوریاوسعه 

 ساماای 
 اوریتاا پبی یایطباق سامگاری درگر  شدن در کار

    2 2431 3425 21424 درگر  شدن در کار

   2 2437 2411 1421 23411 سامگاری

  2 2431 2431 2412 3422 24471 پبی یایطباق

 2 2434 2433 2411 2437 3451 27431 اوریتاا

 دار هستند.معنی 3031نكته: تمامی متغيرها در ساح 

شرررود کره همبسرررتی  دروی  بره این ا اررب الراحظره ا 

بوی  به یسررربت وهش در جهرت اثبرت و شررردتژاترر هرای پ

 ها و وجودب خوردار است  بناب این با اف وضات طبرع  بودن داد 

ا هواحلرل داد اجزیه همبستی  اران اترر ها  در ا حله بعدی ام

گام اسررتفاد  شررد  اسررت. ام این بهام آماون رگ سرررون خط  گام

  برنآماون به این دلرل اسررتفاد  شررد  اسررت اا ایایرسررم پرش

بنران یوپا اشخ  شود. های دایشساماای  ش کت فناوریاوسعه 

  برن  کنندگام  اترر های پرشبهدر آماون رگ سرررون خط  گام



 .... و بهبود توسعه دررسي نقش ابعاد فرهنگ سازماني بر
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شررود اا در یهایت  یک وارد ادل رگ سررروی  ا بهیکبه ا ارب و 

 ین برن با کمتیتایج ادل کاال اتشیل ام اماا  اترر های پرش

برن  استنتاج شود. پس ام اج ای این خطا و برشت ین بدرت پرش

گوی  این ادل رگ سررروی  آماون  یتایج یشرران داد که اوان پرش

داری یابت شرررد  اسرررت که این اقدار به طور اعن  2431د حدو

درصررد  2431به عبارا   با حدود (. ,p=.001   F=392.88اسررت )

اوان اررر ات را اررر ات در واریایس یم ات ف هنگ سرراماای  ا 

رن  ببنران یوپا پرشهای دایشساماای  ش کت فناوریاوسرعه در 

دهد که در ک د. همچنرن جزئرات برشرررت  این یتایج یشررران ا 

اوسررعه درصررد روی  2411  با ضرر یب اجموع ف هنگ سرراماای

 . (p=.001   t=19.82)داری داردساماای  ای  اعن  فناوری

 ساماای  ب اساس فناوریاوسعه انظور ب آورد علاو  ب  این  به

ه  یک ام ابعاد ف هنگ سرراماای  با اسررتفاد  ام آماون رگ سرررون 

گام اشرخ  شرد که ام اماا  ابعاد ف هنگ ساماای  بهخط  گام

کردات راهب دی  پروستی  ساماای   اعرارهای اوفقرت ااببرل  ام

عه اوسرررهای کنند برن عنوان بهت ین پرشبه هرای بارمو ویژگ 

. جدول شمار  بنران یوپاستهای دایشای  در ش کتساما فناوری

گام را یشرران داد  بهجزئرات یتایج آماون رگ سرررون خط  گام 4

 است.

 سازمانی براساس ابعاد فرهنگ سازمانی فناوریتوسعه بينی گام برای پيشبهخای گامنتایج رگرسيون  :0جدول 

 اترر ها
ض یب ای  استایدارد 

 یشد 
 خطای استایدارد

ض یب ای  استایدارد 

 شد 
T F  داریسطح اعن 

 2427** 2424 2427 242421 درگر  شدن در کار

272425 **24222 
 4421* 2421 2422 2422 سامگاری

 5411** 2442 2424 2422 پبی ییطباقا

 2424* 2423 2422 2425 اأاوریت

(* P<0.05  ،  **P<0.01) 

 

 گيریبحث و نتيجه -3
جهت شرناخت سراماان و ب رس  رفتار و عملی د اعضای یک 

سرراماان  آگاه  ام ف هنگ سرراماای  گاا  بنرادی و اسرراسرر  

جدیدی در سرراماان  گویه ابدامرود. لبا ب ای ایجام ه شررمار ا به

اوجه به ف هنگ آن اجموعه اا ی ضررر وری اسرررت. می ا با اه م 

اوان بره سرررادگ  ایجام اررر ات را اسرررهرل ک د و ف هنرگ ا 

هرای جردید را در سررراماان پایدار یمود. در حقرقت گر یجهرت

ی  وه گویه اررر  در سررراماان بدون اوجه به ف هنگ سررراماای  ا

وری   ادی ان به جهت افزایش به واب  یخواهد شد. همچنرن اگ 

های جدید به فنراوریدد ورود و بهبود عملی د سررراماران درصررر

های بدیم  باشررند  باید به سرراماان و جاییزین  آیها با سرررسررتم

دهند  ف هنگ سراماای  اوجه کاف  داشته باشند. عواال اشریرل

ف هنگ سرراماای  سرررسررتم  ام اعای  و باورهای اشررت ک در 

ام . ها استو ا جع  ب ای عمل و امایز برن ساماان ساماان است

ها  ای ام هنجارها  رویهسرروی دیی  ف هنگ سرراماای  به اجموعه

شرود که افی  و رفتار اعضای های اصرل  اطلاق ا باورها و ارمش

نفعان ا ابط سررراماان هدایت آن را یسررربت به ییدیی  و یرز ذی

طلاعاا  به شررر کت  پرشررر فته ا فناوریاعمولا با ورود  .کندا 

کند. با اوجه به روش ادی یت  اایان ف هنگ سرراماای  اررر  ا 

دارد این پدید  باعم افزایش اخترارات کارکنان و اعضای ساماان 

یابند که در گبشررته ام آن شررود  می ا آیها به اطلاعاا  دسررت ا 

ارایردیرد. پس ام این کره ادی یت اشرررخ  ک د چه اح وم ا 

دسرت س  خواهند داشت  یوع رابطه کارکنان  کسرای  به اطلاعات

 اررر  خواهد ک د. 

عنوان ابزاری ب ای اواید به  ف هنگ ساماای  ا ام سروی دیی 

طور اثال  اگ  یک شررر کت شرررمار آید. بهاج ای فنراوری یرز به

اج ا  آارزطور اوفقرتوری کنت ل کرفرت را بهابخواهرد ف ایند فن

ان ابن  ب  اینیه کرفرت ام یظ  یمرایرد  برایرد ام یظ یرات کرارکن

ارمشرر  اولویت خاصرر  دارد  اطمرنان حاصررل یماید. علاو  ب  آن 

)بهت ین کرفرت(  کرارکنران یرز باید ب ای رسرررردن به این هدف

عنوان اواید بهاشرررارکت یمایند. همچنرن ف هنگ سررراماای  ا 

در سرراماان باشد که در  فناوریآارز اایع  ب  سر  جبب اوفقرت

رت رشرد و یادگر ی ساماای  اختل شد  و اناب  اعم ام این صرو

رود. بناب این با شررناسررای  یوع اال   ماای  و ایسررای  به هدر ا 

 فناوریف هنگ حاکم ب  سررراماان و اصرررمرم در اورد کسرررب 

ر د گاتناسب با آن  ف ایند جبب بهت  و با هزینه کمت  صورت ا 

یابد. چنایچه ش ا و در یترجه کارای  و ای بخشرر  سرراماان افزای

ف هنگ حاکم ب  سرراماان  بوروک اارک)یبات بالا و کایون اوجه به 

پبی ی پرچرد )اج به فناوریرسرررد با داخل( باشرررد  به یظ  ا 

پایرن و انوع میاد( اناسرب میادی یداشررته باشد و کسب این یوع 

اناسررب   شررود. ام همرن روانج  به هدر دادن اناب  ا  فناوری
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اوردیظ  با ف هنگ ساماای  حاکم ب  ساماان ض ورت  فناوریبرن 

شررود اا عنوان یی  ام ورای  ادی یت سرراماان الق  ا دارد و به

علاو  ب  اینیه خود این اوضرروع را درک کند به می دسررتان خود 

 یرز انتقل یماید.

هدف ام پژوهش حاضر  ب رس  اعاال   همایطور که بران شرد

سررراماای  در  فناوریعه اوسررربرن ابعراد ف هنرگ سرررامارای  و 

بنران یوپا بود. در حقرقت  پژوهش حاض  ب ای های دایششر کت

 ساماای  فناوریاوسعه ال ط اح  شد  است که وپاسر  به این س

 های بنران یوپا چه اعاالهای دایشو ف هنگ سراماای  در ش کت

 قراحق در ابعاد ییدیی  دارید. ام این رو  ب اساس چارچوب یظ ی

( و پ سشنااه استایدارد چن 2222)سونره استایدارد دیپ سرشناا

کار گ فته شرررد  و ها بهگ دآوری داد  ( جهت2224و همیراران)

های اورد اطالعه شرر کت کاراند شرراغل در شرر کت 211اعداد 

هررای آارراری اتنوع جهررت افزارهررا و اینرررکک دیررد و ام ی م

 های پژوهش استفاد  شد. واحلرل یافتهاجزیه

های پژوهش حاض  این بود که اماا  اترر ها یافته ا یناهم

و ابعاد ف هنگ ساماای  همبستی  اثبت  استقرم و یسبتا بالای  

د. بنران یوپا داشتنهای دایشساماای  در ش کت فناوریاوسعه  با 

وسعه اپبی ی همبستی  برشت ی با لفه سامگاری و ایطباقوو دو ا

اطالعه دارید. پر و این های اورد سررراماای  در شررر کت فناوری

ه گام یرز یشان داد کبهواحلرل آماون رگ سررون گامیتایج  اجزیه

ا ام بنران یوپهای دایشساماای  ش کت فناوریاوسعه طور کل  به

د. شرروبرن  ا ط یق ا کرب ه  چهار بعد ف هنگ سرراماای  پرش

طور ویژ   این یتررایج حرراصرررل ام آن بود کرره سرررامگرراری و برره

 فنرراوریاوسرررعره هرای کننررد برن پربی ی بهت ین پرشایطبراق

  و دو بعد درگر  شدن در کار ساماای  در جااعه اورد اطالعه بود

 فناوریاوسعه برن  اوریت در درجه دوم اهمرت ام یظ  پرشو اا

 ساماای  در جااعه اورد اطالعه ب ار دارید. 

های پژوهش ف هنگ سررراماای  در یترجره  برا اوجه به یافته 

  های ساماایفناوریب اساس ادل دیرسون با پبی ش و استفاد  ام 

داری دارد. لبا لامم اسرررت ادی ان اوسرررط کارکنان اراباض اعن 

جااعه اورد اطالعه به اقویت ابعاد ف هنگ سررراماای  با اوجه به 

ارردل دیرسرررون در سرررامارران خود ابرردام یمود  و برره پ ورش 

پبی ی  اوسعه ی  خط ادارسامی  اشت یهای  چون گ و شاخ 

های اناب  ایسرررای  در امام سرررطوخ  اوسرررعه ادی یت برابلرت

اشرررارکت   اوجه به یادگر ی سررراماای   اوایمندسرررامی اف اد و 

هرا  اررر پربی ی و بهبود اسرررتم  اوجه یمود  اا پبی ش و گ و 

 های اوردیرام را در ساماان اسهرل یمایند. فناوریکارگر ی به

م اسرررت با اوجه به یتایج پژوهش ادی ان در این راسرررترا لام

بنرران یوپررا بره اوسرررعرره و بهبود ف هنررگ هررای دایششررر کرت

اوریت  در )درگر  شرردن در کار( و همچنرن ف هنگ اااشررارکت 

ای داشررته باشررند. می ا با اقویت ف هنگ سرراماان خود اوجه ویژ 

ها برشت  دخالت داد  شد  و در ریزیاشارکت   کارکنان در ب یااه

ها و اراباطات هرت اوایمنرد ک دن آیران ام ط یق بهبود اهرارتج

گر د. همچنرن این یوع ف هنگ باعم الاش برشررت ی صررورت ا 

اسررهرل اررر ات در سرراماان شررد  و اقاوات در ب اب  اررر ات 

کررارگر ی یررابررد و این اا  انج  برره پرربی ش و بررهکرراهش ا 

  با اقویت شررود. ام سرروی دیی های جدید در سرراماان ا فناوری

اوریت  در سرراماان کارکنان به درک روشررن  ام اهداف اف هنگ ا

که اهداف سرراماای  و اهداف طوریبه  یابندسرراماان دسررت ا 

ایدام ساماان را به روشن  ا سرم را اع ی  ک د  و چشم راهب دی

طور شان را بهاوریت اصل ااجبورید ا های  کهکنند. سراماانا 

ها هسررتند. وبت  یک  دردسرر ا ین سرراماانپ  دهند اداوم اررر 

 راهب د سراماان اجبور است رسالت خود را اررر  دهد  اررر  در 

در این وضررعرت  .ف هنگ و رفتار الزاا  اسررت فناوری  سرراختار 

کند و یک ف هنگ را ایدام ساماان را اشخ  ا رهب  بوی چشم

 .کندایدام را پشتربای  ا کند که این چشمخلق ا 

نرن  طبق یتایج حاصل ام این پژوهش ف هنگ سامگاری همچ

وسررعه ابرن  پبی ی برشررت ین یقش را در پرشو ف هنگ ایطباق

های اورد اطالعه دارید. در یترجه  این ساماای  در ش کت فناوری

با یبات و ییپارچه به واسرطه ب خورداری ام این عواال  هاسراماان

رادین یشرررأت گ فته اسرررت. های بنبود  و رفتار کارکنان ام ارمش

اید)حت  ماای  اوافق اهارت یافته رهب ان و پر وان در رسردن به

های سررراماای  به فعالرت کره دیردگا  اخال  ییدیی  را دارید( و

های  با چنرن خوب  هماهنگ و پروسررته شررد  اسررت. سرراماان

طور کاف  ب  هرای   دارای ف هنرگ بوی و اتمرایزیرد و برهویژگ 

 اوایند مارنه پبی شا  ا و راحت یفوذ دارید خود انرفترار کارکن

 های جدید را در ساماان ف اهم آورید. فناوری و اوسعه

که  شودبناب این طبق یتایج حاصرل ام این پژوهش اوصره ا 

کارگر ی یوع خاصررر  ام هرای اورد اطالعه  ببل ام بهشررر کرت

 ته و  به شررناسررای  و احلرل ف هنگ سرراماای  خود پ داخفناوری

ا یار گر ید و یاناسب را ب فناوریاتناسرب با سطح ف هنگ خود  

اورد اسررتفاد   ف هنگ اوردیرام آن را ا ویج  فناوریاتناسررب با 

رغم ص ف عل که  شاهد هسترم هابرشرت  سراماان دهند. می ا در

   اینفناوریهرای بسررررار میاد  جهت خ ید و وارد ک دن هزینره

عنوان اواور هب فناوریشررروید و هرا بره خوب  جبب یم فنراوری

کند. یی  ام دلایل این اسراله  عدم اناسب برن اوسرعه عمل یم 

. اسرررتاوردیظ   فناوریف هنگ اوجود در جااعه یا سررراماان با 
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اورد اسرررتفاد  را  فناوری ام یرک ط ف ابتردا باید یوع   اینبنراب

اطرالعه و احلرل ک د و سرررپس اتناسرررب با آن باید ف هنی  را 

بتواید یقش اصرررل  خود را ایفا یماید و  فناوریش داد اا گسرررت 

در خ ید و وارد   عنوان اواور اوسرررعه عمل کند. ام ط ف دیی به

و  به ساماان  باید ف هنگ اوجود ساماان را اطالعه فناوریک دن 

اناسررب  سرراماان با ف هنگ اوجود جدید  فناوریاحلرل یمود اا 

.داشته و مارنه اوسعه آن ف اهم شود

 فهرست منابع

 فرهنگ سازمانی هر حوزدای نو انی، استعارهشمدل كهك"  سرد  شرما  کارایجام  عباس  عباس   ابوالقاسم  اب اهرم  [2]

  23دور    علوم پزشی  شر ام  ادی یت ف هنگ ساماای  دایشیا   "اللهی: برج پژوهشدی محمد رسدول دمور هماالع

 .2711  245-232   ص 2شمار  

بر اساس مدل  یراباه فرهنگ سازمان يلتحل"   مه ا  س چهای  فخ السرادات   بن رکول ر ییصر مدرضرا اح اردلان  [2]

 .2715  222-244 ص   25 راپ پ  4  شمار  4دور     اطالعات رفتار ساماای  "یفناور یرشو پذ يسوندن

سدداختار( با  ی،وژ)فرهنگ، تكنولیعوامل درون سددازمان ينراباه ب" رع   ا اضرر  شررف    رشررردپور یاسرریندر [7]

  پژوهش- فصرلنااه علم  "زنجان یهادانشگاه یو علوم ورزش یبدن يتمدرسان ترب یشناختروان یتوانمندساز

 .2422  35-17  ص  2  شمار  1دور    در ورمش  رفتار ساماای ی یتاطالعات اد

رفتار  یگريانجیبا م ید سازمانبر عملكر يسوندن یفرهنگ سازمان يرتأث یبررس"    احمد خزاع  راب   رویااف اس [4]

 یی دهایرو اخصص  فصرلنااه علم  ": كاركنان بانک صادرات شهر مشهد(ی)ماالعه مورد یسدازمان یشدهروند

 .2711  745-711   ص 27  شمار  7 دور  ی و حسابدار ی یتدر اد ینیو  پژوهش

و كامرون ماالعه  ينكوئ و يسوندن ی مانساز فرهنگ یهامدل يقیماالعه تاب"    وحرد مارع    رسولیژاد  بزرگ [5]

 .2711  213-224  ص  71  شمار  22دور     روایشناخت یهاها و ادلروش  "پرورش و در آموزش یمورد

ان كاركن ييرتغ یرشپذ یآمادگ بينیيشپ"  پور  اعصررواه رنحسرر  یا  اارر ییصرر رن   اای ک ا  پور  احمدرنحسرر [1]

و   اشاور  شرل  "واحد اهواز( ی)مورد ماالعه: دانشگاه آزاد اسلامیسدازمانگفرهن یهالفهوم یدانشدگاه از رو

 .2713  32-12  ص  73  شمار  22دور     ساماای

ورد م ی،سددازمان یبر فراموشدد يكیالكترون یآمادگ يرثات یبررسدد"رن  اا   بائم   عل  ماد ربرب یعقوب  رن  حسرر [3]

  213-221ص    1  شمار  2دور   اطلاعات  یفناور ی یته ادفصرلناا  "شدهر بوشدهر یدولت یهاماالعه سدازمان

2717. 

 كاربرد نظریه پذیرش آموزش الكترونيكی در آموزش عالی:"  احمدرضا  ذبرح عل  و  یوری سردحمرد   حسررن   [1]

 مار ش عال   ریزی در آاومشفصلنااه پژوهش و ب یااه  "مدل پذیرش فناوری و كيفيت خدمات الكترونيكی جریان،

 .2717  222-271ص   13

. يسوندر شدركت گلنور براسداس مدل دن یعوامل فرهنگ سدازمان يلتحل" رن ییرس  ب ج  دایش  ماد ر ویهشر [1]

 .2422  231-212  ص  7  شمار  4دور    "ياتدر عمل يقو تحق يریگيمتصم

 بر اساس یهنگ سازمانفر یبررس"  اسعودرنی   س  ع بیاراحمدی   رلوف  یی  شربسرت  ییمامردی  اار   بلعه رشر [22]

   47-52  ص  7  شمار  21دور   رمارستان فصلنااه ب  "تهران( ی)مورد ماالعه: دانشگاه علوم پزشكيسونمدل دن

2711. 

 ياد)بندر سازمان یپرورينجانش یریتبا مد یراباه فرهنگ سازمان یبررس"  اسرحاق   رسرول  ی  افشررناحمد [22]

-251  ص  1  شمار  17  دور  یو حسابدار ی یتدر اد یدجد یهاپژوهش  "استان تهران( یثارگرانو امور ا يدشده

271  2422. 

فصرلنااه   "سازمانی بررسی تاثير فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر تعالی"  ابوطالب  عسری ی    ورکای اطلب  [22]



 
 پورناصر شیریني و حسین مهدي

 

 03 1041شماره چهل و نه، پاییز  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 .2711  274-241  ص  4  شمار  4  دور  علم  آاومش علوم دریای 

 یو اثربخشدد یراباه فرهنگ مل یواكاو"ره  صررف دوسررت  عاط  ماد   احمد  یق    احسررنباب صرراد    انوچه  انطق [27]

  222-222  ص  2  شمار  22دور    ی اندر ا ی یتاد یهاپژوهش  "ینقش فرهنگ سدازمان يين: تبیانتقال فناور

2422. 

ميانجی فرهنگ بر قلددری سددازمدانی با نقش  قثير رهبری موثابررسددی تد"میردک یم   ا یم    پ   ای جیررک [24]

 .2711  723-771   ص 2  شمار  32دور      ادی یت ف هنگ ساماای "سازمانی

بررسی تاثير فرهنگ سازمانی و سبک "  سرداحمود  صدوق  مه ا  اارن افشار  سررداجرد  اله   احسرن  هوشرنی  [25]

ادی یت   "های توليدی اسددتان قزوین(رهبری بر پدذیرش تكنولوژی و مددیریت دانش)مورد ماالعه: شددركت

 .2714  371-312  ص  7  شمار  27دور   ف هنگ ساماای  
[16] Hendrato, M. L.; Subyantoro, A.; “The Effect of Organizational Culture and Information Technology on 

Employee Performance with Employee Satisfaction as a Mediator in The Electronic Court System (E-Court) 

in District Court of Sleman, Yogyakarta”, In 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-

Accounting and Management (ICoSIAMS 2020), pp. 242-246, Atlantis Pres, 2021. 

[17] Ihm, J.; Kim, E. M.; “When nonprofit organizations meet information and communication technologies: How 

organizational culture influences the use of traditional, digital, and sharing media. VOLUNTAS”, 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 32, Issue 3, pp. 678-694, 2021. 

[18] Korte, R.; Chermack, T.; “Changing organizational culture with scenario planning”, Journal of Futures, No. 

39, pp. 645- 656, 2007 

[19] Lam, L.; Nguyen, P.; Le, N.; Tran, K.; “The relation among organizational culture, knowledge management, 

and innovation capability: Its implication for open innovation”, Journal of Open Innovation: Technology, 

Market, and Complexity, Vol. 7, Issue 1, pp. 1-16, 2021. 

[20] Miscione, G.; Goerke, T.; Klein, S.; Schwabe, G.; Ziolkowski, R.; “Hanseatic governance: understanding 

blockchain as organizational technology”, Fortieth International Conference on Information Systems, 2019. 
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