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 چكیده

              را   آ یسدازما  متدترا اسدبر برخد     یاعضدا  یندانندد هدب بد    یم ینظام اعتقاد یکرا  یسازمانفرهنگ  یبرخ
ا تکب هدمم هد   واسطوره ها  مثل داستا  هار ییدانند هب با نماد ها یمتترا و مسلط م یاز ارزش ها یسلسلب ا
 یکسب هب در متترا ا یها زشباورها و ار سلسلب یک یفرتعار ینوجهب اشتراا ا یگرددر بب طور هل یمنتقل م

ب فرهنگ ب یادیجب زتو یرفتار سازمان یها یهند. در تئور یم یبسازما  بب وجود آمده و رفتار آ  سازما  را هدا
بدر   مریمسدتق  یدر غ و یماز طدر  مسدتق   در سازما  ها یو هارائ یبر اثر بخت یرگذارتاث یبب عنوا  مولفب ا یسازمان

 یعب عندوا  تسدر  ب یاثر فرهنگ سازمان یمقالب بب بررس ینرو در ا یناسبر از ا هشد یاثر بخت یجادا یشاخص ها
 .یما پرداختب ازما سو رشد  یعمناسب جهب ترف یراهکار ها ارائبدر اطمعات  یمانع استفاده از فناور یاهننده و 

 .ینوآور ریانسان یرویر نیر جامعب اطمعاتاطمعات و ارتباطات یفناور یرفرهنگ سازمان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها مطرح  صب سازما در عر تفکر غالب یکبب عنوا   یراخ یا اسب هب در سال یجمع یتباند یزیبرنامب ر ینوع یرفرهنگ سازمان 
 یانسان یاهو گروه  ا جمعب یاسب. هر هس بب نوع یگرگونب بب گونب د یکهننده اعضا از  یزمتما یرجمع یتباند ینبوده اسب. ا

اطمعات  یرورا  فناودم اسبر هب بب عصر اطمعات موسو یدجد دورا  آگاه اسب. یسازمان مهم یدهپد ینهارهرده باشدر از وجود ا
خاص خود  یاه یژگیز وهب ا دهن یاطمعات و ارتباطات را تجربب م یبر فناور یمبتن ای باشدر بتر امروز جامعب یو ارتباطات م

 (.1383زادهر ی)صرافگویند یم یرا جامعب اطمعات ای جامعب ینبرخوردار اسب. چن

رتباطات وابستب معات و ااط یورافراد جامعب بب فنا یو اجتماع یفرهنگ یراقتصاد یاسب هب در آ  زندگ ای جامعب یاطمعات جامعب
 .برند یم ستفاده راااهثر حد یورفنا یناز ا یحیدر اماهن تفر یاسب هب در آ  مردم در محل هارر منزل و حت ای اسب و جامعب

ب باشند تا ب را داشتمطلو والزم  یساز ینباطمعات زم آوری فن یاز فناور ینبو استفاده به گیریجهب بب هار یدها با سازما 
 حرهب یناشکسب در  و یبفقعوامل مو یناز مهمتر یکیرا در عرصب سازما  بردارند.  یحمهم و صح یراه گام ها ینبتوانند در ا

 یها-ت و ارزشاعتقادا گذارد و بر اساس یم یرتاث یسازمان های بب تمام جنبب یاسب. فرهنگ سازمان "فرهنگ سازما  "در 
ساختار  یحطرا ینسانا وییرو سطح تعهد ن یشغل یبو رضا یزهانگ یبختد و بر نگرش رفتار فرد یمتترار بب سازما  ها قدرت م

موثر در  عامل یمانرهنگ سازف ین. همچنگذارد یم ثیرو .... تا ها یاستراتژ یو اجرا ینتدو گذاریر هدف یرسازمان های و نظام
ل و تعهد عم هوشی خبس و پتتکار دارر ارزش نهاد  بب هار سخب و متمرهز و هدف یقاسب هب از طر یو نوآور یبخمق یجترو
 یدودجب و... بب تولو ب یزاتهادر تجمو یرطمعاتر فناورسازما  با استفاده از ا یمنبع اصل ینبب عنوا  مهمتر یانسان نیروی .هند یم

 یقطر زالذا سازما   د شد.برخوردار خواه یاز عملکرد خوب یزهب درسب عمل هند سازما  ن یهاال و خدمات بپردازد و در صورت
ب رهنگ مطلوف از یبمناسب در حما های آ  و خلق ارزش یلو تحل یبسازما  و تجز جودتوجب بب فرهنگ و شناخب فرهنگ مو

 .یدانم یفارا ا یاطمعات و ارتباطات سازما  نقش مهم یمؤثر فناور یریبب هار گ یتواند در راستا یم

 یاتبر ادب یمرور
در  یبب مثابب شخصسازما  ب یکصورت گرفتب نتا  داده هب فرهنگ در  1980دهب  یلمربوط بب فرهنگ هب در اوا مطالعات

 یم یادنسا  رهنگ بب اد. فساز یو فرهنگ هم انسا  را م یندآفر یهب انسا  فرهنگ را م یرفبپذ یدگما  با یانسا  اسب. ب یک
هستندر ساما   یژهاگانب و وجد یا یفبوظ یهب دارا یا یچیدهپ یاموزد و در قالب گروههایرا ب یو ثابت یدارپا یها یتبدهد تا اند

 . یابد
 یوشاند و براپ یرا م ینازماس یاز رفتار و بالندگ یداردر بخش گسترده ا جامعب یبا فرهنگ عموم یکنزد یوندیپ یسازمان فرهنگ

دنبال آ  بوده  بب یازمانهنگ سدر فر یق. تحقیردگ یمؤثر م یاریاز آنا   یدهرفتار مطلوب و سنج یداریو پا یآورد  دگرگون یدپد
              پاداش یوآوربب ن یاآ اسب؟ از حد ساختمند یشسازما  ب یاهند هبر آ یابیارز یشهارمندا  را از سازما  خو یداسب هب نحوه د

در دانش  یازگب هب بب تاس یموضوع یدراز دارد ول اییتینببا آنکب پ یهند؟ فرهنگ سازمان یب متعارض ها را سرهو یادهد؟ آ یم
از  یکیبب عنوا   تواند یم جب شودتواسب و اگر بب آ   یافتبراه  یو رفتار سازمان یسازمان یدر قلمرو و بالندگ یژهو بب و یریبمد

 (. 1381یرگردد)شکار یسازما  محسوب م یعوامل مؤثر در بهره ور ینمهمتر

 یفرهنگ سازمان یفتعار
از  یگونگونا یفاردا  تعاسب. دانتمن یاز عناصر مهم در هر نظام سازمان یکیسازما   یسازما  و نقش آ  در بالندگ فرهنگ

 شوند. یآنها اشاره م یناز مهمتر یبب برخ ینجاند. هب در افرهنگ سازما  ارائب داده ا
 یابر یر رسمساختا سازما  اسب هب با یاعضا یننظام ارزش هار باورها و آداب و رسوم متترا در ب یفرهنگ سازمان-1 
 (.1377یرباشند)طاهر یدرتعامل م یرفتار یجادهنجارهایا
در افراد.  د دارد نبا  وجواسب هب در سازم یزیچ ی  دارندر فرهنگ سازماناسب هب افراد از سازما یادراه یفرهنگ سازمان-2 

 یاهز سازما  را ا سازما  یکو ثابب اسب هب  یمتخصات معمول یانگراسب هب بب سازما  اختصاص داده و ب یا یژهصفات و
 (.1381یر)گودرزهند یم یزمتما یگرد
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 (.1384یر)محمودیاتو اخمقر رسوم عبارت از آداب ی: فرهنگ سازمان1ینادگارشا-3 
 (.1381یر)گودرزدادند یم یجمع یزی: فرهنگ سازما  را برنامب ر2هاف استد-4 
آ  بب  یاساس یهب منتقل هننده باورها ییهاو اسطوره یفاتسلسلب از نمادهار تتر یکرا  ی: فرهنگ سازمان3یاوچ یلیامو-5 

 (.1383یرو آقاجان یهند)هجور یم یفباشند تعر یهارهنانش م
 یرو غ یرسم جنببهر دو  یسمانند آرجر یگرد یهند و بعض یم یپنها  سازما  معرف یهارا جنبب ی: فرهنگ سازمان4فرنچ -6 

 (.1377یرسپاسیر)مهنند یسازما  را بب عنوا  فرهنگ سازما  مطرح م یرسم

 فرهنگ یتاهم
                 یرازما  تأثسائل سنقطب فلسفب سازما  بر م اسب هب در آ  یاز عناصر فرهنگ نقطب عطف یکیبب عنوا   یسازمان فرهنگ

ها  سازما  .بدیا یا رامرزش هادر فرهنگ سازما  اسب هب انسا  باورها و  یراشود ز یاخم  با سازما  م یگذارد و محل تمق یم
بب  سبب فرهنگن یگردبارت . بب عیندسازما  را فرهنگ سازما  گو یتیباشند و لذا قالب شخص یم یبشخص یمثل افراد دارا

 .(1383یرور)هجرندسازما  داادراا اسب هب افراد از  یک یفرهنگ سازمان یاسب بب فردر بطور هل یبسازما  مانند شخص
را بب  اف سازما  ر اهدآاسب هب افراد تحب  یفرهنگ یفرهنگ قو یکهند هب  یصورت گرفتب ثابب م یراًهب اخ یادیز مطالعات

 (.1384یرهنند)محمود یجهب آ  هارمشناسد در  یم یخوب
 یشد)گودرزبا یها قود آنتعه یزا و م یاداسب هب در آ  تعداد اعضا متعهد بب ارزش ها غالبر ز یسازمان یفرهنگ یقو فرهنگ

 یقاز طر یماًا مستقر آنهب یریبمد یقبشرهب هستند و طر یکمنبع و ثروت  ینهب افراد مهمتر ین(. امروزه اعتقاد بر ا1381ر
 ومندییراهرم ن ینگ قوفره یک. یدمقصود رس ینتوا  بب ا یم یفرهنگ یسر نخ ها یگیریپ بابلکب  یسبن یوتریزارشات هامپگ

 د:هند هار خود را حداقل در دو بعد بهتر انجام دهن یهمک م ینرفتار و بب مستخدم یبهدا یاسب برا
 نند.ه یفتار مگونب رچهند مردم در اهثر اوقات  یخص ماسب هب مت یرسم یرغ یناز قوان یستمیفرهنگ قدرتمند س یکد  الف
رغبب  یناندر بنابرب باشداشت یدهند احساس بهتر یسازد هب درباره آنچب انجام م یفرهنگ قدرتمند افراد را قادر م یکد  ب
 خواهند داشب. یبب پرهار یتتریب

بب  ید هب در رس شود یم یپاداش بب افراد یعطاو ا یدارند هب باعث جذبر نگهدار یقدرتمند یموفق فرهنگ ها یها سازما 
ادهار ؤثر از نمم یرا اسب. مد یفرهنگ یشکل داد  بب ارزش ها یریبمد یفوظا یناز مهمتر یکینقش دارند.  یاهداف سازمان

 یننها را تضمآ مدت یوالنط یاردهند و وفاد یزههنند تا بب اهداف برسندر افراد را انگ یو آداب و رسوم فرهنگ استفاده م یدعقا
 (.1381یر)شکارهنند

 یچارچوب فرهنگ سازمان
زبا ر  یریرذجامعب پ ییتهالمتترا هب فعا یمنحصر بب فرد از مفروضاتر ارزشها و هنجارها ییعبارتسب از الگو یسازمان فرهنگ

 :یما بتناسارچوب آنرچ بتدابهتر آ  اسب هب ا یرشناخب بهتر فرهنگ سازمان یدهد. برا یسازمانها را شکل م یاتسمبلها و عمل
 باشد یم یرمفروضات متترا: مفروضات متترا شامل موارد ز -1 

 .توجب بب منافع خود در مقابل منافع عموم()یگرا افراد در مورد خود و د یتفکرات و باورها -الف
 (.یهمکار یا)رقابب یکدیگرروابط اعضاء با  -ب
 و مانند آ (.متارهب  یطر)غلبب بر محیطبا مح یروابط سازمان -ج
 حال و گذشتب(. یندهر)آیزمان یشگرا -د
همواره  اد دارد وافر یابر یقابل ممحظب و معنادار یباسب هب اهم یحول مسائل یباور اساس یکمتترا: ارزشر  یارزشها -2 

 ثابب اسب.
 هند. یود مخ یرا وارد فرهنگ سازمان یدجد یهب طبق آ ر سازما  اعضا یمنظم یندمتترا: فرآ یریجامعب پذ -3 

                                                      
1 - Adgarshain 
2 - Hough Astd 
3 - William ouchi 
4 - French 
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ص بکار خا یمعن کی یاارزش متترا مجرد  یکنتا  داد   یتواند برا یقابل متاهده هب م یزچ متترا: هر یسمبلها -4 

 رود.
 اعضاء. ینخاص ب یل معانانتقا یاشارات بب هار برده شده برا یامتترا از صداهار عمئم مکتوب  یستمس یکزبا  متترا:  -5
 .یفرهنگ سازمان یکمتترا در  یهار قصب قهرمانا  و افسانب هامتترا: داستان یاتحکا -6
ارها هو انجام  یقو احساسات یجادا یشده برا یطراح یو رسم یتخصص یتهایفعال یرمتترا: مراسم و آداب ظاهر یاتعمل -7

 خاص . یدادرو یکبب عنوا  

 فرهنگ یاصل یاتخصوص
 یریارائب تصو یبرا یافبآ  دسب  یقتوا  بب شناخب عم یعناصر م یکرهفرهنگ متعدد اسب و تنها با توسل بب پ خصوصیات
فرهنگ بب چند مورد آ  اشاره  یاتاز خصوص ی یرارائب تصو یبرا یافبآ  دسب  یقتوا  بب شناخب عم یعناصر م یکرههامل از پ

 (:1377ر1ال یچاردشود)ر یم
از راه  سب. فرهنگا یاببلکب اهتس یسبن یموروث یب امعناسب هب فرهنگ مقول ینبود  فرهنگ بد یبود : اهتساب یاهتساب -1 

 .شود یآموختن و تجربب هسب م
در آ   ب و افراداس یمعجفرهنگ هامم  یرابود  فرهنگ اشاره دارد ز یاجتماع یببود  بب ماه یبود : اشتراه یاشتراه -2 

 کیفرد  یک ی. براسبا یمب در فرهنگ سهجامع یک یار سازما  یکر گروه یکاز اعضا یبب عنوا  عضو یدارند .هر فرد یسهم
 فرهنگ خاص وجود ندارد .

 . بدیا یقال مانت یگردنسل بب نسل  یکموضوع اشاره دارد هب فرهنگ از  ینانتقال فرهنگ بد یبانتقال: قابل یبقابل -3 
را  در جانو یکیتطابق ژنت. درسب مثل دارد یتطابق بستگ یا ییرفرهنگ بتر نسبب بب تغ یعنیبود   یقیبود : تطب یقیتطب -4 
 .یطبا مح یتطابق اجبار یط

                 آنهار شرح یاز نو خلق هرد  جها  در زندگ همب مردم و یا درم رزنده و یعیطب یبفعال یکفرهنگ را بعنوا   2002 مورگا 
موثر  یسازمانده یک یتترفبپ یرا برا یقاتتحق استفاده از درا هار اسب و یچارچوب برا یک یفرهنگ سازمان یددهد. تول یم
 بر یمحکم یجباسب چو  نت ییبب سهولب قابل شناسا یفرهنگ سازمان یول اسبفرهنگ آ  متکل  یگذار  یبهند. پا یم یجادا

 (.2012و همکارا ر  2مهانتیآ  اسب) یطوالن یرتاث ینهمچن عملکرد دارد و

 عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان
ملموس  یانماده تگریاسب هب نما اییب)ارزشها و باورها( ال یبرال ینشده اسب. نخست یلتتک یاصل یبسازما  از دو ال فرهنگ

 یاساس ۀشالود یاو  اییباپ یۀال یرفرهنگ سازمان یگرد یۀهاسب. الها و افسانباسطوره یفاترمانند طرز پوششر رفتارر مراسمر تتر
 ینه دارد. ااشار یمانساز یاافراد و گروهه یفکر یندهایاورها و فرآمفروضاتر ب یربناییرز ارزشهایفرهنگ سازما  اسب هب بب 

نتها و نجارهار سهاز:  فرهنگ سازما  عبارت اند دهندۀیل. عوامل تتکدهدیم یلسازما  را تتک یندرواقع فرهنگ راست یبال
 و مفروضات. یفاتتتر
 :هندیسب سطح را عنوا  م یفرهنگ سازمان یبرا یزن 3ینشا ادگار
. مانند زبا ر شودیاس هند مبتنود و احس یندرتواند بب یفرد م یکهب  هایییدهسطح شامل تمام پد ینامصنوعات و ابداعات:  -1 

 سطح قابل متاهده اسب. ینمراسمر داستانهار جتنهار ا یرتکنولوژ
فرد چب  کی یدجد یبعوض یک در یاانجام شوند و  یدهارها چگونب با ینکبراسب در مورد ا ییشامل ارزشها :یتیحما یارزشها -2 

 سطح همتر قابل متاهده اسب. یناز خود نتا  دهد و رفتار هند. ا یدبا یالعملعکس

                                                      
1 - Richard L 
2 - Mohanty 
3 - Edgar Schein 
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در  گیرییمصمتعنوا  مثال  عمل هند. بب یدسازما  چگونب با یک ینکباسب در مورد ا یدیهب شامل عقا: یمفروضات اساس -3 

سطح  ینرند. ا قرار داباال ۀهب در رتب یافراد یلببب وس یا یردهستند صورت بگ یعال یتباند یهب دارا یسازما  توسط افراد یک
 . یسبقابل متاهده ن

 اطالعات یفناور
موسسات بزرگ  طمعات درا یعوزتو  یپردازش و نگهدار یدتر و مبهم تر اسب و بب تول یعوس یانبعلم را از یارر بساطمعات فناوری
منظم معلومات  هاربرد یاب معنب یو فناور یشده اسب. فناور یلو اطمعات تتک یدو واژه فناوراطمعات از  یهند. فناور یاشاره م
ب هار رفتب ب یها ستمیا و سهدانش  یبتوا  هل یرا م یاسب. فناور یعلم یفانجام وظا یبرا یافتب ظامن یها آگاهی یگرو د یعلم

 (.   1386وررن یو مهدو یا هرد)فتح یفدر ساخب محصوالت و ارائب خدمات تعر
 یبانیر پتتیریر بکارگر توسعبیر طراحمطالعب"عبارت اسب از  1یکااطمعات آمر یموسسب فناور یفاطمعات بر اساس تعر فناوری

 ی. بب طور خمصب فناور"یانبو سخب افزار را یهاربرد یمخصوصاً نرم افزارها یانببر را یمبتن یاطمعات یستمهایس یریبمد یا
اطمعات  یافبمحافظبر پردازشر ارسال و در یرنگهدار یلرتبد یبرا یانبنرم افزار را یکیرالکترون یها یانبرا ازده اطمعات با استفا

 سروهار دارد. یمنبب صورت ا
 یلمردم تما یلدل یند و بهمباش یزن یکحوزه ارتباطات الکترون یرندهاستفاده شود هب در برگ یشده اسب هب از واژه ا یجرا اخیراً
 اطمعات و ارتباطات( استفاده هنند. ی)فناورICTهب از واژه دارند 

 اطالعات و ارتباطات  یارزش فناور
اطمعات درو   لیئب و تحول اراو امثا یعتوز یبرته یجادرمهم بب عهده دارند: ا یفبآ  دو وظ یها یو ارتباطات و فناور اطمعات
 یواسطب و حت یا یجانب یها سازما  یرسا یها یباز فعال یرو  سازمانو ب یا و انتقال اطمعات م یجمع آور ینو همچن یسازمان

 یو مناسب یققبب روش د باطاتاطمعات و ارت یهب فناور یدر صورت یو جهان یالملل ینب یها یبرقبا در ابعاد مختلف و در فعال
رشد و  یرابتوانمند  یارسب یکم اهرمسازما  باشد؛ در ح یبرنامب ها یها یبشود و همراه و هماهنگ با هدف ها و مأمور یطراح
 یا ینبزهبدو  شک  یردگنصورت  یحیبب طور صح یزیبرنامب ر ینشود. اما هر گاه ا یهارهنا  سازما  بب هار گرفتب م یارتقا
 ندارد. یاقتصاد یبدر بر خواهد داشب هب توج یا یهودهو ب ینسنگ
 اسب: یراهبرد بیریدهم  م یریگ یمتصم یبرا یرز یایده مزااطمعات و ارتباطات در بردارن یفناور یحصح یزیر برنامب
 دهد؛ یقرارم یا و متتر یرا مد یا رهاربرا ر متقاض یاررا در اخت یو خدمات یدیتول یها یباطمعات الزم از فعال -1
 د.بخت یم بهبود یا و متتر یا متقاض یازهایو خدمات را بب نسبب خواستب ها و ن یداتتول یبو هم یفیبه -2
 هارهنا  و هاربرا  در سازما  رادر بر دارد. یبهره ور یارتقا -3
 سازد. یم ینبو به یلسازما  را تسه یها ییها و هنترل اطمعات موجود و دارا ییدارا یریبمد ییاجرا یراهکارها -4
 دهد. یآنا  قرار م یارختو نظارت را در ا یزیو برنامب ر یریگ یمشامل تصم یریبمد یفوظا یفایا یاطمعات الزم رابرا -5
 هند. یم ییندهد و تع یم یصتتخ یریبمد یهاالها را برا یدارائب خدمات و تول ینسب یبمز -6
 سازد. یروشن م یالملل ینو ب یداخل یچیدهپ یمعقول خدمات و هاالها را در بازارها یعتوز یروش ها -7
 هند. یم یینمعقول را تع یرغ یها ینبو هز یو خدمات یدیتول یها ینبهز یشافزا یلدال -8
 یرهند)مومن یمهمک  یراهبرد یریبمنابع سازما  بب مد یرو سا ینگیاز نقد ینبو استفاده به یمال یها یاسبس -9
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  یو ارتباط یاطالعات یها یتمحدوده فعال
 ریرام موارد زهب در تم یدآ یمدسب بب  یجبنت یناطمعات و ارتباطات در سازما  ها ا یها یبو فعال یریدقب در محدوده بکارگ با

 داشتب باشد: یاطمعات توانستب اسب نقش مؤثر یفناور
 فراهم هرد  اطمعات در سطح گسترده؛ .1
 آ  ها؛ یآگاه شیافزا ها و یبدر فعال افراد یتترارتباطات بب منظور متارهب ب یانتقال اطمعات و برقرار .2

                                                      
1 - ITAA 
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و  یراهکار بیریدم یاطمعات برا ینو تأم یمره و متکمت هارحل مسائل روز یفراهم آورد  اطمعات الزم برا .3

 یم؛در اتخاذ تصم یراهبرد
 متخصصا  و خبرگا ؛ یگسترده با همکار یانتقال اطمعات در بحث ها و گفتگوها .4
 یی؛اجرا یها یبمسئول یجادبا هنترل و ا یارهمراهاخت یضتفو .5
 و خبرگا ؛انجام داد  مذاهرات از راه دور با متخصصا ر هاربرا   .6
 ی؛و همگان یعوس یاطمعات یها یگاهبا فراهم آورد  پا یگرا د یشکل داد  بب ابعاد فکر .7
 تحقق هدف ها؛ یهم  برا یها یخط مت یینو تع یماتخاذ تصم .8
 ؛یرا مد یبموفق یو عوامل بحران یعاز وقا ینو همچن یمال ریفن یبا محتوا یارائب گزارش ها .9

 سازما ؛ ییاجرا یاه یبفعال یبهل یهنترل و بازرس .10
 ی؛و برو  سازمان یحل متکمت درو  سازمان .11
 یی؛اجرا یو برنامب ها یفوظا ینب یها و هماهنگ یببرقرار ساختن انضباط در هارها و فعال .12
 )هما  منبع(.یاتیعمل رمیانی یردر تمام سطوح عال یریبمد یعملکرد یایارتباط با دن یجادا .13

 تار سازمان اطالعات بر ساخ یفناور یرنحوه تأث
 نیچن ینب اوف اسمعر "شکل یت"اسب هب بب سازما   ینینو یساختار سازمان یریر شکل گاطمعات یاز اثرات فناور یکی
 یق  از طرارهناه یا م هماهنگی ا اسب.اند یریبنظارت گسترده و سلسلب مراتب مد یطبر حساختار سطح یدارا یسازمان

 یپرستشود. سر یاده ماستف یهماهنگ یبرا یگروه ینرم افزار ها یکیپسب الکترونشود از  یانجام م یکیارتباطات الکترون
 یینطوح پاسدر  یریگ یمصمت یجبورزند. و در نت یمبادرت م یتتریب یاراخت یضبب تفو یرا هارهنا  بر اساس اعتماد اسب و مد

 ینشود. ا یانجام م   جادر آ یریگ یمتصم دهد هب یاز سازما  قرار م یاطمعاتر اطمعات را در سطح یستمشود. س یانجام م
              را قادر  ت هارهنا معااط یفناور ین. همچنیدپاسخ گو یا خودر رقبا و متتر یطبب مح یعترشود تا سازما  سر یامر باعث م

                 بکب ها و ا  شامل شسازم یساختار فناور زیر خود بپردازند. یشغل یفوظا جامسازما  بب ان یزیکیف یطسازد تا دور از مح یم
زادهر  یف)صراهند یمرتبط م یگرد یک( اعضاء سازما  رابب ینترنب)ایرا هب بب صورت شبکب داخل یارتباط یهار شبکب ا یانبرا
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 یبا نوآور یرابطه فنآور
 یرو ب یتینپ یاهل سازما  از د یاو  یدآ بب وجود یسازمان یدجد یالگو ها یدانجام شود با یکدر تکن ینوآور ینکبقبل از ا غالبا
 یب هر نوآورالبت .افبیدسب  دیناب و جد یها یدهدر سازما  بب ا یادیبن ییرتغ یا یفکر فن یکتوا  با  یصورت م ینا یایندردرب

 اسب. یگرد لحاصل هنش متقابل با عوام

 و فرهنگ یرابطه فناور
 ر اسب:در رابطب با فرهنگ در چند حالب مقصو یفناور نقش

 : یفناور یریبب هارگ یبرا یزیعدم برنامب ر -1 
                 یود بر جاشکب هنترل و  آنقرار گرفتب او آثار خود را بد یشود و در تقابل با فرهنگ سازمان یوارد م یحالب فناور ینا در
خانم ها از  تتریستقبال باو و استارت خودر پس از اختراع یکادر جامعب آمر یدفرهنگ خر ییرتوا  از تغ یمثال م یگذارد. برا یم

در  یشصرف خوتهر را بب ر آ  شفرهنگ پنها  د یماند هب وارد شهر شده و سربازها یاسب تروآ م ندمان یهرد. فناور یاد یرانندگ
 دهند. یآورند و فرهنگ را خارج از هنترل شکل م یم
 : یناورف یریبب هارگ یفرهنگ برا یجادا یا ییرتغ یزیبرنامب ر -2
                     وارد شهر  ا  هرده و  پنهمناسب را در آ یآ  را ساختبر سربازها یرا شود بلکب مد یحالبر اسب تروآر خود وارد نم ینا در
 ند.رخ ده یزنترل نهخارج از  راتیییدر هنترل و طبق برنامب خواهد بودر هر چند ممکن اسب تغ ییراتتغ یجادحالب ا ینهنند. در ا یم

 هنند عبارتند از: یاسب تروآ پنها  م ینآنها را در ا یرا هب مد سربازانی
 ی؛چتم انداز و استراتژ •
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 در تاروپود سازما ؛ یساختن چتم انداز و استراتژ یهسب اعتماد هارهنا  و جار •
 هارهنا ؛ یهمنواساز یبرا یفناور یاستفاده ازابزارها •
 سازما ؛ یش هاافراد با ارز یهمسو هرد  ارزش ها •
 هسب و هار؛ یندهایفرا یساز ینبو به ییرتغ •
 و ...  TQMروش ها مانند  یراستفاده از سا •
 موردنظر: یفرهنگ یها ییرتغ یجادا یبرا یاستفاده از فناور -3 
و  یفناور ام هرد.قدا ینگ خاصفره ییرتغ یاو  یجادا یو هم  برا یکپارچببرنامب  یکاز زما  الزم اسب هب خارج از  یمقاطع در

 یفرهنگ ییرغتاختن آ ر ا انددر ج یخاص و سع یفناور یک یریبکند. با بب هارگ ینبزم یندر ا یتواند همک مؤثر یآ  م یابزارها
استفاده هرد و  یوابط اداردر ر فرهنگ نظم و سرعب یجادا یبرا یادار یو تواند از اتوماس یمثال م ایشود. بر یمورد نظر حاصل م

 (.1383ریآورد)بهنام یرو ب یرا از هرختسازما  

 یریگ نتیجه
لم اسب هب هند. مس یم یبارا چگونب و در هدام جهب هد یاجتماع یاطمعات و ارتباطات زندگ یها یهب فناور یدد یدبا اهنو 
دارند  یزن یگرید یاههره ها ب یانباسب. اما را یجسم یو فرسودگ یزیکیخستب هننده ف یها نجات دهنده بتر از هارها یفناور

و دوم  یمرده انجام یتروف بههند تا اموررا بب نحو مطلوب و با وق یبب ما مساعدت م اطیو ارتب یساختار اطمعات ینکبنخسب ا
 یخصصتو  یشخص یها یباطمعات از چنگال بندها و محدود یو آزادساز ییموجب رها یاطمعات یها و شبکب ها یانبآنکب را

تعاممت  وزما  اسب سا یضااع یننظام ارزشهار باورها و آداب و رسوم متترا در ب یفرهنگ سازمان ینکباتوجب بب  باشود.  یم
 شود. یم ی  تلقدر سازما تباطاتاطمعات و ار یفناور یریابزار مؤثر در بکارگ یک ینهندر بنابرا یمختلف را بر قرار م یقسمتها

شب هب از آ  جملب خواهد دا نبالبد یعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتاطم یهب فرهنگ استفاده از فناور ییسازما  ها در
از  یاریدهد هب بس ینتا  م تیقاحقهارهاو ... را نام برد. ت یا بود  جر یگزافر طوالن یها ینبارباب رجوعر هز یتیتوا  نارضا یم

افزو   رشد روز ایرب. زاطمعات و ارتباطات اس یفناور یریاز عدم بکارگ یناش یدآ یم یشسازما  پ یکهب در  ییعدم هارآ
اطمعات  یفناور رییکارگبعدم  یاز موانع اساس یکیرقابب موفق عمل هنند.  یدا هند هب در م یاطمعات بب سازما  ها همک م
اند بر رفتار و تو یهب م یقو یاثر گذار یبماه یلبب دل یسازمان فرهنگ باشد. یآ  م یریبکارگ یو ارتباطات فقدا  فرهنگ سازمان

اطمعات و  یاورفن ینابرا. بنهند یم یفااطمعات و ارتباطات ا یفناور یریرا در بکارگ یسازما  داشتبر نقش مهم یعملکرد اعضا
جامعب  با یماهنگها جهب آ  در سازما  ه یریباشد پس بکارگ یمسائل عصر حاضر در تمام جوامع م یناز مهمتر یکیارتباطات 

 رسد . یبب نظر م یزم و ضرورالملل ال ینب
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ر دفتر هرا ر چاپ نهمر تسازمان یو طراح ی، تئوریمحمد اعرابر ییا پارسا یترجمب عل (.1377. )ال .ر ردفب .10
 .یفرهنگ یپژوهش ها
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