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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :انقالب صنننعتی نسننا مهار یک سنند زدید اا سننااماندهی و کنترل انشیره اراش و مر
محصنول اسنت .ای مر

عمر

اا ایده محصول شروع میشود ،سفارش را ب نمایش میگذارد و اا طریق توسع و تولید ،تا رسیدن

محصنول ب مشتری نهایی ،گسترش مییابد و با باایافت و ب دستآوردن تما

دمات حاصا میشود .پژوهش حاضر با هدف

شناسایی انواع فرهنگ ساامانی و طراحی الگو بخشبندی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار انشا شده است.
روش پژوهش :ای پژوهش کاربردی -توصنیفی در پارادایم تفسنیرگرایی و با رویرردی آمیخت (کیفی-کمی) انشا شنده است.
دادهها با اسنتفاده اا روشهای مدالع منابع دانشنی موزود ،مصناح نیم سا تاریافت و پرسشنام دلفی-فاای زمعآوری و با
بهرهگیری اا روشهای تحلیا محتوای کیفی زهتدار و دلفی-فاای مثلثی تحلیا شندند .زامع آماری پژوهش حاضر در هر دو
بخش کمی و کیفی پژوهش،

رگان مسنننله ب م احر فرهنگ سننناامانی و انقالب صننننعتی نسنننا مهار بودند ک با روش

نمون گیری هدفمند گزینش شده و تا رسیدن ب اش اع نظری 10مصاح با رگان صورت گرفت .روزی تحلیا محتوا ب منظور
بررس نی روایی ابعاد و مؤلف های اسننتخراش شننده در ا تیار

رگان گذاشننت شنند و زر وتعدیا الا صننورت گرفت و پایایی

روزی تحلیا محتوا با روش هولستی سنشیده شد ک ضریب آن  0.0حاصا گردید.
يافتهها :نتیش منشر ب طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سنناامانی گردید .یافت ها نشننان داد ک  10بعد کارکنان ،ره ری ،فناوری ،نوآوری،
رویررد سناامانی ،داده ،سا تار ساامانی،دانش محوری ،انسشا  ،استراتژی پویا و تفرر راه ردی مشخص های فرهنگ ساامانی در انقالب
صنعتی نسا مهار هستند .دو محور کلیدی انقالب صنعتی نسا مهار نیز نوآوری و فناوری شناسایی گردید.
نتيجهگيری 0 :نوع فرهنگ ساامانی منفعالن  ،محافظ کاران ،مدگرایی و تحول آفری در انقالب صنعتی نسا مهار شناسایی
گردید.
کليد واژهها :فرهنگ ،فرهنگ ساامانی ،انقالب صنعتی نسا مهار  ،صنعت .0.0

غالمرضا توکلی و همکاران

انشیرههای اراش زهانی را متحول میکنند .عالوه بر ای ،

مقدمه
زهان مراحلی اا پیشرفت را طی کرده و ب مرحل

آنها صنعت 0.0را ب عنوان فرصتی برای دستیابی ب سدو

زدیدی اا تراما ،فناوری و نوآوری رسیده است ک میتوان

باالتر صنعتی شدن و رقابت بیشتر معرفی کردند (نوسالسرا

تصور دنیایی با سا تارهای زدید کرد ،اینر هر نوع پدیده

و همراران .)1016 ،صنعت  0.0ب دلیا مزایایی ک دارد

و فرآیندی ب شرلی تحول یافت قابا ازرا باشد لذا میتوان

توز محققان ایادی ب

ود را زلب کرده است و

پذیرفت ک با ای پیشرفت علم و تالش انسآنها در راستای

پژوهشهای ایادی در ای حواه اا زمل در مورد مدلهای

برارگیری دانش ،انقالب و تحولی عظیم در راه است

آمادگی و بلوغ اا نقد نظر فناوری صورت گرفت است .در

هممنانک مدلی اا ای تغییرات در حال حاضر قابا مشاهده

عی حال ،بعد فرهنگ ساامانی صنعت  0.0کمتر مورد توز

است پس تصور دنیای هوشمند در حال واقعی شدن است

قرار گرفت است .فرهنگ ساامانی متناسب با توز ب

و آنچ صرفا فرر و تخیا بود در حال ت دیا شدن ب زهانی

موفقیت سیستمهای کسبوکار ،تأثیر مث تی بر اشتراک دانش

است ک فردای ما را شرا میدهد .مسیری اا تحول ک در

دارد ک برای صنعت  0.0نیز ضروری است (آالتتاس و

گذشت وزود داشت ب مرحل ای اا تراما رسیده ک انقالب

همراران .)1019 ،در بی س نوع فرهنگ ساامانی توضی

صنعتی مهار نامیده میشود .در ای انقالب استفاده اا

داده شده توسه واالچ (فرهنگهای بوروکراتیک ،نوآوران و

اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی ،رباتهای دارای هوش

حمایتی) ،فرهنگ نوآوران ب عنوان نوعی فرهنگ ک ب

ارت اطی ،تعامالت پیشرفت در فضای مشاای ،ابزارهای

منظور استقرار صنعت  0.0مناسبتر است ،برزست میشود.

پیشرفت قابا تعاما و ارت اط با انسان ،ابزارهای متنوع

ب ع ارت دیگر ،ساامانهایی ک سد باالتری اا فرهنگ

هوشمند با کاربردهای گوناگون در علم و صنعتهای

نوآوران دارند ،ب احتمال ایاد در هنگا ازرای صنعت 0.0

مختلف و مواردی ک در آینده رشد دانش بشری قابا کشف

تغییرات بهتری واهند داشت و آمادگی بیشتری دارند

هستند را شاهد هستیم( .صابری .)69 ،مهارمی انقالب

(واالچ .)1603 ،اا امانی ک ساامانهای صنعتی شرا

صنعتی ،معروف ب صنعت  ،0.0ک اا حدود سال  1011آغاا

گرفتند و متعاق اً نور علمی بر شیوه منحصر ب فرد بودن و

شد ،ب دلیا تغییرات ترنولوژیری بسیار پیچیده با وزود طول

عملررد آنها تابیده شد ،نظری های مهمی پیرامون ساامان و

عمر کوتاه برزست است .س انقالب ق ا اا آن اا لحاظ

فرهنگ آن ایشاد شده است( .آلوسون .)1013 ،ب گفت

تاریخی ب ای صورت تعریف شدهاند( :الف) موتور بخار،

فتورمیان و کاظمی ( ،)1010النزا ،هافنر و کریمر ( )1012و

اولی انقالب صنعتی ،اا  1700تا ( ،1070ب) برق ،انقالب

رودن و همراران ( ،)1017افراد و زن های فرهنگی نیز باید

دو  ،اا  1070تا  ،1696و (ش) تولید ان وه ،انقالب صنعتی

در هنگا ارایابی صنعت  0.0در نظر گرفت شوند ،ایرا بر

سو  ،اا  1696تا ( 1011برینشولفسون و مرافی.)1010 ،

اراشهایی مانند باا بودن روش مدیریت دادهها ،توانایی

پیشرفتهای ترنولوژیری ایشاد شده توسه صنعت 0.0

نیروی کار برای پذیرش فناوری زدید و به ود مستمر تأثیر

محیدی دائماً در حال تغییر ایشاد کرده است ک برای ایشاد

میگذارد و تحت تأثیر آن قرار میگیرد (شو و همراران،

برنام هایی ک هدف آنها ایشاد انگیزه و ایشاد نوآوری در

 .)1010در ارت اط با ای موضوع ،فرهنگ ساامانی متناسب

درون ساامان میباشد موثر است .نمایندگان دولت آلمان

با نوآوری در صنعت  0.0یک عنصر کلیدی است و داللت

اولی کسانی بودند ک صنعت  0.0را در سال  1011برای

بر یک تغییر پارادایم در نحوه اداره فرآیندها و فعالیتها در

توصیف معرفی کردند .آنها مدر

کردند ک مگون

دیشیتالیساای ،اتوماسیون و فناوریهای زدید ساامان
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ساامآنها دارد( لی و همراران .)1010 ،ساامانهای صنعت
نسا  0.0فرهنگ ساامانی زدید و متفاوتی نس ت ب
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ساامانهای دیگر دارند و شاهد دگرگونی فرهنگ ساامانی

ساامانی در انقالب صنعتی نسا  0.0است .پژوهش حاضر

در ساامانهای مذکور هستیم .رسیدن ب پیشرفت نیاامند

در یک ساامان دفاعی انشا شده است.

برنام ریزی و تالش است و زامع ای میتواند پیشرفت کند

در ای رابد سؤاالت پژوهش ع ارتاند اا:

ک اا شا صهای موثر در ای حواه پیروی کرده است.

سوال اصلی:

هدف اا بیان توضیحات در مورد انقالب صنعتی نسا  0ای

 -1الگو بخشبندی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا

است ک کشور ما نیز بتواند برنام زامع توسع در راستای

 0مگون است؟

حواه مذکور داشت باشد .یری اا عناصر مهم و حائز اهمیت

سواالت فرعی:

حواه انقالب صنعتی نسا  0.0فرهنگ ساامانی است.

 -1زانمایی فرهنگ ساامانی در مارزوب اراشهای

شناسایی و الگوبندی انواع فرهنگ ساامانی در انقالب

رقابتی (محورهای کلیدی انقالب صنعتی نسا  )0مگون

صنعتی نسا مهار میتواند ب انتخاب فرهنگ ساامانی
متناسب با ساامان و اهداف ساامانی کمک کند و هممنی
ب منظور شناسایی اراشهای رقابتی و زانمایی فرهنگ
ساامانی در مارموب اراشهای رقابتی کمک کننده باشد.
توسع پایدار مستلز ایشاد اصول ،اهداف و استراتژیهایی
در ساامان است ک بر فرهنگ ساامانی نوآور تأثیربگذارد .با

واهد بود؟
 -3انواع فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا 0
مگون است؟
 -0مارزوب اراشهای رقابتی نوی
کلیدی انقالب صنعتی نسا )0مگون

(محورهای

واهد بود؟

 -2مشخص های فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی

ای حال ،برای شنا ت عواما حیاتی ک امران تقویت

نسا مهار (عصر دیشیتال) م مواردی هستند؟

فرهنگ ساامانی نوآور با تاکید بر صنعت  0.0و توسع پایدار

مبانی نظری و پيشينه پژوهش

در یک محیه بسیار متغیر برای یک ساامان اص فراهم

بسیاری اا صاحبنظران در ای مورد اتفاقنظر دارند ک

میکند بایستی انواع فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا

مقصنود اا فرهننگ سناامانی استن اط مشترکی است ک

 0.0را شناسایی کنیم .مغفول ماندن اا موضوع پژوهش

اعضا نس ت ب یک ساامان دارنند و همنی ویژگنی موزب

حاضر منشر ب مورد ایر گردد (مزیت پژوهش) :اگر اا انواع

تفریک دو ساامان اا یردیگر میشود (بی الوس و انگ

فرهنگ ساامانی و الگو بخش بندی فرهنگ ساامانی در

ش  .)1376 ،در منورد فرهنگ ساامانی صاحبنظران

انقالب صنعتی نسا  0آگاه ن اشیم ،نمیتوان ب منظور انتخاب

گونناگون تعناریف متفناوتی اا فرهنگ ساامانی را بیان

و پیاده ساای فرهنگ ساامانی متناسب با شرایه ،اهداف و

میکنند :فرهنگ ،سیستمی اا معناها و مفاهیم مشترک میان

استراتژی ساامان تصمیمات درست ومندقی اتخاذ کرد و ب

اعضای یک ساامان ک آن ساامان را اا ساامانهای دیگر

سارات

متمایز میکند (یزد واستی و مرادی .)1360 ،فرهنگ

دلیا بیتوزهی ب ای موضوع ساامآنها متوز

واهند شد .در پژوهش حاضر هدف اصلی ،ارائ الگو

ساامانی همان شالوده درونی و سا تار غیرمشخص ساامان

بخشبندی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا  0است.

است کن براساس اهداف ،فناوری ،سا تار ،سیاستها،

اهداف فرعی پژوهش ،شناسایی و معرفی انواع فرهنگ

عملررد و محصوالت ساامان تشلی مییابد و آشرارتری

ساامانی در انقالب صنعتی نسا  ،0بررسی زانمایی فرهنگ

نمودش را در رفتار کارکنان میتوان مشاهده کرد (امیری

انقالب

کرمانشاهی .)13710 ،فرهنگ ساامانی مشموع ای اا

ساامانی در مارزوب اراشهای رقابتی نوی

صنعتی نسا  ،0شناسایی مارزوب اراشهای رقابتی در
انقالب صنعتی نسا  0.0و شناسایی مشخص های فرهنگ

اراشهای کلیدی ،باورهای راهنما و تفاوتهایی اسنت ک
در اعضای یک ساامان مشترک است (مش ری.)1300 ،
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فرهنگ ساامانی را میتوان منی تعریف کرد« :سیستمی اا

 0.0را توصیف کردهاند ،ب نظر میرسد هیچ تعریف مختصر

پیشفرضها ،اراشها ،هنشارها و نگرشها ک اا طریق

و پذیرفت شدهای برای آن وزود ندارد (ق ا لو.)1010 ،

نمادهایی ک اعضای یک ساامان با تشرب متقابا ایشاد کرده

کانگ و همراران ،صنعت  0.0را ب عنوان فرصتی برای

و ب کار میگیرند ،آشرار میشود و ب آنها کمک میکند تا

دستیابی ب سدو باالتر صنعتی شدن و رقابت بیشتر معرفی

معنای زهان اطراف ود و روش رفتار آنها را تعیی کنند

کردند (کانگ و همراران .)1019 ،کلر و همراران معتقدند

(زانیریوزیک .)1011 ،ب طور کلی فرهنگ ساامانی یک

ک باید صنعت  0.0را ب عنوان مشموع وسیعی اا زن های

ادراک است ک افراد اا یک سناامان دارنند .فرهننگ

فنی و تشاری مرت ه در نظر بگیریم .یعنی فناوریها،

ساامانی میزی است ک در ساامان وزود دارد ن در افراد.

سیستمها و راهحاها اا یک سو و مدلهای کسب و کار،

صنفات ویژهای اسنت کن بن ساامان ا تصاص دارد و

انشیرههای اراش ،زهتگیری استراتژیک و تغییرات

نمایانگر مشخصات معمول و ثابتی است ک یک ساامان را

ساامانی اا سوی دیگر .ای دو مقول ب یردیگر وابست

اا دیگر ساامآنها متمایز میکند (عسگریان .)1300 ،فرهنگ

هستند و تاثیر آنها بر ساامآنها ب عنوان تأثیر مشموع ای اا

ساامانی ،الگویی مشترک و نس تاً پایدار اا اراشها ،باورها و

عواما درهم تنیده در نظر گرفت شود (کلر و همراران،

اعتقنادات اساسنی در یک ساامان است؛ بنابرای میتوان

 .)1010صنعت  0.0یک سیستم مند بعدی اراش آفرینی

گفت انشا هرگون تغییر و تحول بنینادی در سناامان تنها

است ک شاما  01گروه اا اصدالحات در مدیریت،

اا طریق شنا ت فرهنگ آن ساامان امرانپذیر میباشد.

متغیرهای ساامانی و مرت ه با کسب و کار 30 ،متغیر مرت ه

هدف اا ت یی فرهنگ ساامانی شناساندن آن ب افراد ساامان

با فناوری و تولید ط ق بندی شده در هفت دست و مندی

و ایشاد راهکارهای مناسب برای حنا مشنرالت درون و

وابستگی متقابا است ک ب طور همزمان بی آنها رخ میدهد

بنرون ساامان میباشد (بویس و همراران .)1012 ،فرهنگ

(نوسالسرا و همراران .)1016 ،صنعت  0.0دیشیتالی کردن

ساامانی ع ارت است اا باورها ،اصول ،استانداردها و

فیزیری تما داراییها یک ساامان برای ایشاد یک

مفروضات مشترکی ک با ایشاد تعهد ،زهتدهی ،ایشاد

ایرسا ت متصا همراه با شرکا است ک منشر ب ایشاد یک

هویت ترکی ی و سا ت یک زامع  ،رفتار را شرا میدهد.

«انشیره اراش الرترونیری» میشود .اصدال صنعت  0.0ن

تصور میشود ک فرهنگ ساامانی امانی مؤثر است ک با

تنها برای شرکتهای منفرد بلر برای مشموع شرکتهای

محیه ،منابع ،اراشها و اهداف ساامان همسو باشد.

انشیره تامی نیز کاربرد دارد (بی ی و بنشامی .)1010 ،

مدالعات ترمیلی درباره فرهنگ ساامانی ب ای

نتیش

توسع

پایدار مستلز

ایشاد اصول ،اهداف و

رسیدند ک عناصر فرهنگی ساامانی مانند اعتماد ،ارت اطات،

استراتژیهایی در ساامان است ک بر فرهنگ ساامانی نوآور

سیستم پاداش و سا تار ساامانی ب عنوان یک توانمندساا

تأثیر میگذارد .با ای حال ،برای شنا ت عواما حیاتی ک

پیشرو در ایشاد یک محیه انتقال دانش مث ت ،میتوانند تأثیر

امران تقویت فرهنگ ساامانی نوآور را با تاکید بر صنعت

مث تی بر اشتراک دانش در ساامآنها داشت باشند (اسچی ،

 0.0و توسع پایدار در یک محیه بسیار متغیر برای یک

 .)1000در سالهای ا یر ،مفهو صنعت  0.0هم در ادبیات

ساامان اص فراهم میکند بایستی روش اصی ارائ شود.

علمی و هم در ادبیات تشاری مح وبیت پیدا کرده است .تأثیر

ساامانهای صنعت نسا  0.0فرهنگ ساامانی زدید و

صنعت  0.0بر مشمانداا تولید گسترده است و تعداد

متفاوتی نس ت ب ساامانهای دیگر دارند و شاهد دگرگونی

فزایندهای اا پیادهساایهای آن در سراسر زهان در حال

فرهنگ ساامانی در ساامانهای مذکور هستیم .رسیدن ب

ظهور است .در حالی ک بسیاری اا دانشگاهیان پدیده صنعت

پیشرفت نیاامند برنام ریزی و تالش است و زامع ای

0
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میتواند پیشرفت کند ک اا شا صهای موثر در ای حواه

موفقیت در یک محیه نامشخص مانند صنعت  0.0آمواش،

پیروی کرده است .اا نقد نظر فناوری اطالعات ،صنعت

یادگیری و قابلیت نوآوری است .آمواش ،یادگیری و

وبی مدالع و مستند شده است .عالوه بر ای ،

نوآوریهای ساامانی عمیقاً ب نقش کارکنان در ساامان

مدلهای آمادگی و بلوغ ایادی در ای امین وزود دارد .در

وابست است و ب همی دلیا ساامآنها باید استراتژیهای

بی س نوع فرهنگ ساامانی توضی داده شده (کاردینال و

ود را براساس آنچ اا کارکنان ود می واهند و انتظار

همراران ،)1001 ،فرهنگ نوآوران ب عنوان نوع فرهنگی ک

دارند تدوی کنند (شمیم و همراران .)1016 ،اند اق و

برای ازرای صنعت  0.0مناسبتر است مدر میباشد .ب

برارگیری نوآوری باید کامالً با فرهنگ ساامانی هماهنگ

ع ارت دیگر ،ساامانهایی ک سد باالتری اا فرهنگ

باشد تا ب موفقیت برسد .نوآوری فرآیندی مند بعدی تلقی

نوآوران دارند ،ب احتمال ایاد در هنگا ازرای صنعت 0.0

میشود ک شاما فرهنگ شرکت ،فرآیندهای دا لی و محیه

انتقال بهتری واهند داشت و آمادگی بیشتری دارند .مهم

بیرونی میشود و فرهنگ شرکت ب همراه فرآیندهای دا لی

است ک داشت فرهنگ ساامانی نوآور و یک شرکت نوآور

و محیه بیرونی ،قابلیت نوآوری شرکتها را مشخص

را اشت اه نگیرید .داشت یک فرهنگ نوآوران در یک ساامان،

میکند (اوالکتان و اوالنروس.)1017 ،

محیدی را ایشاد میکند ک رفتار پرریسک را تشویق میکند،

پيشينه پژوهش

مالشهای زدید را میپذیرد و اا کار الق حمایت میکند

پژوهشهای داخلی

 0.0ب

(واالک )1603 ،در حالی ک یک شرکت نوآور ب ای معنی

صابری ( )1369پژوهشی با عنوان "همسویی با

است ک شرکت در حال تد یق فرآیندهای نوآوران ای است

پیشرفت ترنولوژی در انقالب صنعتی نسا مهار " را انشا

ک فعالیتهای فیزیری ،فنی و دانش محور شرکت را پوشش

داده است .وی در ای پژوهش ب ماهیت انقالب صنعتی

میدهد (کاردینال و همراران .)1001 ،برای دستیابی ب

نسا  ،0شا صهای انقالب صنعتی نسا  0و مهندسی

موفقیت در محیدی م هم مانند صنعت  ،0.0آمواش،

زامع برای رسیدن ب محیه متناسب با انقالب صنعتی نسا

یادگیری و قابلیت نوآوری نقش مهمی دارد .آمواش،

 0اشاره میکند .هممنی ارتقا کیفیت اندگی را هدف اصلی

یادگیری و نوآوریهای ساامانی ب شدت ب نقش کارکنان

انقالب صنعتی نسا  0بیان میکند .در کا هدف اصلی

در ساامان وابست است و ب همی دلیا ساامآنها باید

پژوهش آشنایی و ایشاد سا تار ب منظور آمادگی برای

استراتژیهای ود را مدابق با آنچ اا کارکنان ود انتظار

انقالب صنعتی نسا  0میباشد (صابری .)1369 ،اسعدی

دارند آماده کنند (شمیم و همراران .)1016 ،اا طرف دیگر

( )1360پژوهشی با عنوان "انقالب صنعتی مهار و اقتصاد

شفافیت باید مورد توز قرار گیرد ایرا نقش مهمی در

دیشیتال :پیشرآنهای رشد اقتصادی پایدار" را ب انشا رسانده

عقالنیت ،حرمرانی شایست و پیشرفت بهتر ایفا میکند.

است .مدالع مذکور استدالل میکند ک نظا اقتصادی نوی

کارکنان یک شرکت نیز ب عنوان مهمتری من ع در نظر گرفت

ایشاد شده با کاهش هزین های تولید و م ادل  ،رفاه اقتصادی

میشوند .مدیران باید تمایا داشت باشند ک کارکنان را اا

زامع را افزایش میدهد .هممنی اثر فناوری و یادگیری

ماهیت سودمند صنعت  0.0متقاعد کنند و نگرانیهای آنها

مرکب بر اصا محدودیت منابع در اقتصاد غل نموده و با

را ب طور فعال برطرف کنند .با درک ای واقعیت ،آمواش و

تغییر سا تاری در فضای کسب و کارها ،رشد اقتصادی

توسع کارکنان باید بر شایستگیها و مهارتهای اص

دروناا و پایدار را تسریع مینماید .در نهایت نیز نقش

صنعت  0.0مانند تشزی و تحلیا دادهها ،فناوری اطالعات،

دولتها در سیاستگذاری و تامی ایرسا تهای ضروری

نر افزار و دانش تعاما انسان و ماشی متمرکز شود .کلید

برای استقرار و تراما فرآیند گذار ب انقالب صنعتی مهار
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غالمرضا توکلی و همکاران

و اقتصاد دیشیتال بررسی و ت یی شده است (اسعدی،

در زهت بهین ساای فرآیندهای توسع صنعتی ،اشتغال

 .)1360کریمی ( )1367در پژوهشی با عنوان "انقالب

زوانان تحصیاکرده و توسع بااار برای شرکتهای

صنعتی نسا مهار تاثیرات و پیامدها" دریافت :یری اا مهم

دانشبنیان استفاده بهین نمود (کراری و همراران.)1369 ،

تری مالشهای پیشروی کشورهای در حال توسع  ،انقالب

عرفانی دستمالچی ( )1369در مقال با عنوان "کار انشات

صنعتی نسا مهار است .بنیاد ای انقالب ک براساس

هوشمند م تنی بر انقالب صنعتی نسا مهار " دریافت:

فناوری دیشیتال بنا نهاده شده ،بسیار پیچیدهتر اا انقالبهای

صنعت ک بخش مهمی اا اقتصاد یک کشور محسوب

صنعتی ق لی است .انقالب صنعتی نسا مهار با گسترش

میگردد در طول تاریخ با پیشرفتهای ایادی روب رو شده

فناوریهای نوی در حواههای مختلف تغییر ایشاد کرده

است .هر یک اا پیشرفتهایی ک منشر ب تغییر اساسی

است .ای انقالب یک تغییر پارادایم اا تولید هوشمند متمرکز

فرایندهای تولید شده است با یک انقالب صنعتی مشخص

ب غیرمتمرکز است و ب تدریج تمامی نظا های مرت ه با

میشود .پس اا پشت سر گذاشت س انقالب صنعتی ،اکنون

تولید ،تغییرکرده است .اشتریان و اعتمادی ( )1367در

در سالهای آغاای مهارمی انقالب صنعتی ،شاهد تغییرات

مقال ای با عنوان "انقالب مهار صنعتی ،آمادگی تغییر

سریع و گوناگون در کار انشات و فرایندهای تولید هستیم.

سیاست سالمت" دریافتند :انقالب صنعتی نسا مهار ک

با آغاا انقالب صنعتی نسا مهار کار انشات گوناگون با

هم اکنون در حال رخ دادن است نیاامند تصمیمها و

بهرهگیری اا فناوریهای نوی  ،در حال ایشاد تحولی اساسی

واکنشهای سیاسی است.اراده مدیریتی مستلز آن است ک

در فرایندهای تولید میباشند .هوشمندساای کار انشات با

سیاستگذاران اوال با دانش متناسب با ابعاد گوناگون ای

استفاده اا فناوریهای م تنی بر انقالب صنعتی نسا مهار ،

انقالب آشنا باشند و نس ت ب آن دغدغ مند باشند ،ثانیا توان

نتایج موثری بر کیفیت محصوالت و بهرهوری واهد

تدوی گفتمان سیاستی متناسب با ای انقالب را در بدن

گذاشت.

مدیریتی کشور داشت باشند و ثالثا توان گسترش ای گفتمان

پژوهشهای خارجی

در سد زامع را ایشاد کنند .ای مقال اا طریق تحلیا اسناد

ایوالدی و همراران ( )1011پژوهشی با عنوان

باالدستی و گفتمان مقامات رسمی در حواه سالمت نشان

"سرونت در انقالب صنعتی مهار  :یادگیری ساامانی برای

میدهد ک شرایه س گان فوق محقق نشده است(اشتریان و

شایستگیها ،فرآیندها و فرهنگهای کاری زدید" را انشا

اعتمادی .)1367 ،کراری و همراران ( )1369در مقال ای با

دادهاند .هدف ای مقال بررسی ارت اط و تأثیر انقالب صنعتی

عنوان "انقالب صنعتی نسا مهار و الگوی پیشرفت صنایع

مهار اا طریق دیدگاه نظری و عملی است .نویسندگان

کشور" دریافتند :انقالب صنعتی نسا مهار ک اا آن با

شایستگیهای زدید مورد نیاا در محیههای کاری نوآوران

عنوان صنعت  0.0یاد میشود ،در حال دگرگونی صنایع

را برزست میکنند و نقش فرآیندهای یادگیری ساامانی

تولیدی و دماتی در سد دنیا و ب ویژه کشورهای پیشرو

مناسب را در شرادهی فرهنگهای کاری زدید توصیف

در ای امین میباشد .ای پدیده ،میتواند همزمان فرصتها

میکند .یافت های ب دست آمده اا طریق مدالع موردی ،آنچ

و تهدیدهای گستردهای برای صنایع کشورمان ب همراه داشت

را ک ادبیات علمی در مورد تأثیر شایستگیهای زدید و

باشد .با تدوی برنام های راه ردی متناسب با اترا ب توان و

مسیرهای یادگیری ساامانی برزست میکند ،تأیید میکند.

مزیتهای رقابتی ایران ب

ویژه سرمای های انسانی

نتیش گیری پژوهش ب رویررد مابک ب عنوان راه مناسبتر

تحصیاکرده ،میتوان ضم

حفظ و ارتقای سد

برای قرار دادن انسان در مرکز پیشرفت فناوری میپردااد.

رقابتپذیری صنایع کشور اا ای فضای در حال شراگیری

5
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مجله مدیریت فرهنگی سال شانزدهم /شماره  /65تابستان 1041

طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقالب صنعتی نسل چهارم

تحلیا ادبیات و مدالع موردی عمیق ،امران دستیابی ب

حال حاضر و آینده" را انشا دادند .هدف ای پژوهش

دیدگاه مفصاتر و پیچیدهتر اا تغییرات ویروسی ایشاد شده

بررسی مقدمات اساسی (یعنی دیدگاههای ساامآنها و

در امین فعلی توسه فرآیند دیشیتالی شدن را افزایش میدهد

مشارکتهای تحقیقاتی درونی) است ک در ادبیات فرهنگ

(ایوالدی و همراران .)1011 ،ویاللپوندا و همراران

ساامانی تشسم یافت اند و بینشهایی را ارائ میکند ک

()1016پژوهشی با عنوان "روش کودیز 1برای ارایابی

تحقیقات فرهنگ ساامانی باید در حال حاضر و آینده ب

فرهنگ ساامانی محیههای نوآور و تغییرات پیچیده

کدا سمت و سو حرکت کنند .روش تحقیق بدی صورت

فناوری" را ب سرانشا رساندند .ای مقال مشموع عواملی

است ک ای تحقیق مروری یرپارم اا تحقیقات فرهنگ

را ک اا طریق بررسی و تشزی و تحلیا ادبیات مستند شده

ساامانی ارائ میکند و اشتراکات و تفاوتها را اا نظر

است ،شناسایی میکند ،متعاق ا یک روش تصمیمگیری مند

مقدمات اساسی بی آمریرای شمالی و اروپا بررسی میکند.

معیاره با استفاده اا مشموع اصدالحات ابانی فاای مردد و

نوآوری پژوهش ای است ک با درگیر شدن در بحرهای

ارایابی ترکی ی م تنی بر فاصل پیشنهاد میکند .کودیز ،ک در

اساسی در مورد اینر ساامان مگون درک شده است و

آن عواما برای ب دست آوردن امتیاا و اراش سلسل مرات ی

هدف آن م بوده است ،یک دیدگاه کلی اا اینر در حال

ارایابی میشوند .مقادیر وان با استفاده اا روش کاهش ابها

حاضر در کشا قرار داریم و احتماالً ب کشا باید اا نظر

محاس شد ک دانش کسب شده توسه محققان در فرهنگ

مدیریت تغییر ساامانی برویم ،ارائ میکند .یافت ها نشان

ساامانی نوآوری و قضاوت متخصص را تحت مقیاس

میدهد ک دیدگاه مدرن ( 07درصد) در هر دو مندق

ساعتی مورد استفاده در فرآیند تحلیا سلسل مرات ی در بر

فراگیرتر بوده است (بائک و همراران .)1016 ،بی ی و بنشامی

میگیرد .در نهایت ،مدلی اا فرهنگ ساامانی نوآور پیشنهاد

( )1010پژوهشی با عنوان "تعریف و ارایابی سدو بلوغ

شده است ک میتواند توسه ساامآنها برای تمرکز

صنعت  0.0در بخش دفاع" را انشا دادند .هدف ای

استراتژیها بر عواما سلسل مراتب بیشتر و در نتیش

پژوهش توسع مارموب ارایابی و اندااهگیری بلوغ صنعت

بهین ساای منابع ود با توز ب توسع پایدار و رویررد

 0.0یک شرکت کانونی :پیشرو در بخش دفاعی و مقایس آن

صنعت  0.0استفاده شود (ویاللپوندا و همراران.)1016 ،

با  11ساامان در ش ر تامی آن است .ای ارایابی حول س

ضیاعی نفچی و موهلسرا ( )1010پژوهشی با عنوان

بعد اصلی میمر د" :کار ان آینده" (متشرا اا  0نوآوری

"فرهنگ ساامانی ب عنوان نشان ای اا آمادگی برای پیاده

فناوری :تولید افزودنی ،فضای ابری ،سیستم ازرای تولید،

ساای صنعت  "0.0را ب سرانشا رساندند .هدف اصلی

اینترنت اشیا و سیستمهای فیزیری سای ری ،دادههای بزرگ،

مدالع ای بود ک مشخص شود آیا اندااه و نوع یک ساامان

حسگرها ،انشیرههای اراش الرترونیری و روباتهای

بر فرهنگ نوآوران و در نتیش آمادگی ساامان برای ازرای

مستقا) "مرد و فرهنگ" و "استراتژی" .ای مدالع اا یک

صنعت  0.0تأثیر میگذارد یا یر .در ای مقال اا روشهای

شرکت تولیدی دفاعی برای توسع مدل استفاده میکند و

کمی ب عنوان مناسبتری روش برای تشخیص فرهنگ

آامایش و اعت ارسنشی مدل و گزارش با استفاده اا 11

ساامانی استفاده شده است .نتایج نشان داد ک فرهنگ

شریک صورت میگیرد .ای تحقیق با توسع تشربی یک

ساامانی نوآور براساس شا ص فرهنگ ساامانی ب اندااه

مدل و ارائ تحلیا ب شرکتهای بزرگ در ش ر تامی دفاع

یک ساامان بستگی ندارد بلر تا حدودی ب نوع ساامان

کمک میکند (بی ی و بنشامی  .)1010 ،در پژوهشهای

بستگی دارد (ضیاعی نفچی و موهلسرا .)1010 ،بائک و

پیشی ب مواردی مثا اهداف ،ماهیت و شا صهای انقالب

همراران ( )1016پژوهشی با عنوان "فرهنگ ساامانی در

صنعتی نسا ( 0صابری ،)1369 ،نقش دولتها در
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سیاستگذاری و تامی ایرسا تهای ضروری برای استقرار

است .زامع آماری هر دو بخش کمی و کیفی ای پژوهش،

و تراما فرآیندگذار ب انقالب صنعتی مهار و اقتصاد

رگان فرهنگ ساامانی ک ب لحاظ سابق پژوهشی و

دیشیتال (اسعدی ،)1360 ،ارت اط و تأثیر انقالب صنعتی

تحصیالت آکادمیک متناسب با موضوع فرهنگ ساامانی در

مهار اا طریق دیدگاه نظری و عملی (ایوالدی و همراران،

انقالب صنعتی نسا  0باشند( .مسله ب م احر ای حواه

 ،)1011تعریف منسشم صنعت  0.0اا طریق یک مارموب

باشند ).نمون آماری شاما متخصصان آگاه ب موضوع بودند

تحلیا دقیق و ارائ دیدگاهی زامع اا زن های فنی ،ساامانی

ک ب منظور شناسایی ای نمون ها ،اا روش نمون گیری

و سایر زن های کلیدی (متغیرهای) صنعت ( 0.0نوسالسرا،

هدفمند استفاده گردید .مفهو نمون گیری هدفمند در

 ،)1016بررسی واکنش شرکتها ب تغییرات انقالب صنعتی

پژوهشهای کیفی ب کار میرود و بدی معناست پویشگر

نسا ( 0.0ادن ،)1010 ،معرفی روشی ب منظور ارایابی

افراد و مران مدالع را اا ای رو برای مدالع انتخاب میکند

فرهنگ ساامانی محیه نوآوری و تغییرات پیچیده فناوری

ک میتواند در فهم مسئل پژوهش و پدیده محوری مدالع

(ویاللپوندا و همراران ،)1016 ،پردا ت شد و ب شناسایی

مؤثر باشند ،دالیا دیگر انتخاب ای شیوه برای نمون گیری

انواع فرهنگ ساامانی و الگو بخشبندی فرهنگ ساامانی در

اینر تعداد محدود و مشخصی ره در ای حواه وزود

انقالب صنعتی نسا  0پردا ت نشده است .ب طور الص

نداشت و تحلیا محتوا و مصاح نیز ب دلیا محدودیتهای

دالیا پیشنهاد ای

موضوع -1 :ب ای موضوع در بی

موزود تنها با تعداد محدودی امرانپذیر است .ای

پژوهشهای ایرانی و مدالعات فرهنگ ساامانی توزهی

نمون گیری تا رسیدن ب اش اع نظری ادام یافت و در نهایت

نشده است .هدف اصلی پژوهش پرکردن ال مذکور

تعداد  10نفر ب عنوان نمون مشخص گردیدند و در بخش

میباشد  -1اگر اا انواع فرهنگ ساامانی و الگو بخش بندی

کمی نیز اا همان  10نفر ب عنوان نمون استفاده گردید.

فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا  0آگاه ن اشیم،

شرایه و ویژگیهای رگان نمون ع ارتاند اا -1 :مسله

نمیتوان ب منظور انتخاب و پیادهساای فرهنگ ساامانی

ب م احر فرهنگ ساامانی -1 .مسله ب م احر روا فرهنگ

متناسب با شرایه ،اهداف و استراتژی ساامان تصمیمات

ساامانی اا زمل فرهنگ داده محور و  -3...آشنایی و تسله

درست و مندقی اتخاذ کرد و ب دلیا بیتوزهی ب ای

کاما ب م احر انقالب صنعتی نسا .0

موضوع ساامآنها متوز

سارات واهند شد -3 .در

ب منظور بررسی روایی در بخش کیفی پژوهش

پژوهشها ب حواههای مختلف مربوط ب انقالب صنعتی

روزی تحلیا محتوا در ا تیار رگان قرار گرفت و زر

نسا  0پردا ت شده است ولی ب بعد فرهنگ ساامانی کمتر

و تعدیاهای موردنظر ایشان اعمال گردید .برای محاس

توز شده است -0 .ب شناسایی مارزوب اراشهای

پایایی در تحقیقات کیفی میتوان اا روش هولستی استفاده

رقابتی نوی در انقالب صنعتی نسا  0پردا ت نشده است.

کرد .در ای روش متون در دو مرحل کدگذاری میشوند.

 -2اهتمامی در حواه شناسایی و معرفی انواع فرهنگ

هولستی فرمولی را برای تعیی

پایایی دادههای اسمی

ساامانی در انقالب صنعتی نسا  0مشاهده نگردید.

برحسب «درصد توافق مشاهده شده» ارائ کرده است:
)PAO = 2M / (N1+N2

روششناسی پژوهش

در فرمول فوق  Mتعداد موارد کدگذاری مشترک بی

پژوهش حاضر اا منظر هدف کاربردی ،اا نظر رویررد

دو کدگذار میباشد N1 .و  N2ب ترتیب تعداد کلی موارد

آمیخت (کیفی -کمی) ،ب لحاظ نتیش توصیفی و اا زهت

کدگذاری شده توسه کدگذار اول و دو است .مقدار PAO

زمعآوری اطالعات ،اا نوع پیمایشی (ب روش مقدعی)

بی صفر (عد توافق) و یک (توافق کاما) است و اگر اا
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 0.7بزرگتر باشد مدلوب میباشد .پایایی بخش کیفی

مرحل مهار  :تحلیا محتوا کیفی زهتدار :ابتدا امر

پژوهش نیز با روش هولستی سنشیده شد ک ضریب آن 0.0

معیارها ،مؤلف ها و ابعاد را استخراش میکنیم ،محتوا منتج اا

حاصا گردید .بدی ترتیب روایی و پایایی پژوهش در بخش

مصاح و منابع کتابخان ای کدگذاری میشوند سپس ای

کیفی حاضر مورد تأیید متخصصان و

رگان مسله ب

کدها را ب واحدهای معنادار تقسیم میکنیم ،در مرحل بعد

موضوع قرار گرفت.اا طرفی در بخش کمی ک اا روش

ب رمزگذاری واحدهای مورد نظر میپرداایم سپس رمزها را

دلفی-فاای مثلثی استفاده شد ،کنترل روایی و پایایی دلفی

ط ق بندی میکنیم و در نهایت ب درونمای یا ابعاد موردنظر

آسان نیست .اگر اعضا شرکت کننده در مدالع  ،نماینده گروه

پژوهش میرسیم .در ای مرحل تعداد کدهای استخراش شده

یا حواه دانش مورد نظر باشند ،اعت ار محتوا تضمی میشود

 101مورد بود ک در نهایت پس اا دست بندی کدها منشر ب

و روایی و پایایی دلفی-فاای مثلثی بدی طریق مورد تایید

 30مؤلف و  10بعد گردید.
مرحل پنشم :ابعاد و مؤلف های استخرازی در ا تیار

قرار گرفت.
روش و ابزار گردآوری اطالعات تحقیق ب دو صورت
است:

رگان قرار گرفت و ب منظور بررسی روایی پژوهش زر و
تعدیاهای الا صورت گرفت .در ای مرحل با استفاده اا 1

 -1مدالعات کتابخان ای :برای زمعآوری اطالعات
مربوط ب ادبیات موضوع و پیشین تحقینق و ت یی
شا صهای مؤثر بر متغیرهای پژوهش اا مدالعات
کتابخان ای گستردهای استفاده شده است.

محور متمایز کننده فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا
مهار  ،پرسشنام دلفی-فاای مثلثی طراحی گردید.
مرحل ششم :دلفی -فاای مثلثی :در ای روش ،اعداد
مثلثی فاای برای ث ت نظرات کارشناسان ب کار گرفت

 -1برای گردآوری دادههای مورد نیاا زهت تدوی الگو

میشود .دو نقد پایانی اعداد فاای مثلثی اا مقادیر حداکثر

بخش بندی پژوهش ،ب صورت میدانی و با استفاده اا

و حداقا نظرات رگان تشریا میشود .اا مزایای روش

مصاح (تعیی مشخص های فرهنگ ساامانی و شناسایی

دلفی فاای میتوان ب پاسخهای بیطرفان  ،کاهش تررار

محورهای متمایز کننده در انقالب صنعتی نسا مهار ) و

دفعات ارسال پرسشنام و دریافت باا ورد ،و تشزی و

پرسشنام دلفی-فاای مثلثی ب شناسایی و ارائ الگو بخش

تحلیا آماری نظرات ب صورت گروهی اشاره کرد .در ای

بندی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار

پژوهش ،اا عدد فاای مثلثی برای بررسی نظرات رگان

پردا ت شد.

استفاده میشود تا بتوان ب روش دلفی فاای آنها را تشزی و

هفت مرحل پژوهش حاضر ب شر ایر است:

تحلیا نمود؛ بنابرای  ،مقادیر بیشین و کمین نظرات رگان

مرحل اول :تعریف پرسش مناسب.

ب عنوان نقاط مرای اعداد مثلثی فاای درنظر گرفت میشود

مرحل دو  :مدالع منابع موزود :برای دستیابی ب

و میانگی هندسی ب عنوان درز عضویت اعداد مثلثی فاای

اطالعات موردنیاا درباره م انی نظری تحقیق و هممنی

و زهت حذف اثر نقاط مرای ب کار برده میشود.

تحقیقات صورت گرفت پیشی  ،اا منابع کتابخان ای مانند

گامهای روش دلفی فازی:

مدالب موزود در کتابها ،مقاالت ،نشریات و پایاننام ها
استفاده شد.

 -1شناسایی شا صهای پژوهش با استفاده اا مرور
زامع م انی نظری پژوهش.

مرحل سو  :مصاح با رگان :با  10نفر اا رگان

 -1زمعآوری نظرهای متخصصان تصمیم گیرنده :در

مسله ب م احر فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا

ای گا بعد اا شناسایی شا صها ،گروه تصمیمگیری

مهار مصاح صورت گرفت.

متشرا اا رگان مرت ه با موضوع پژوهش تشریا شده و
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پرسشنام ها ب منظور تعیی

مرت ه بودن شا صهای

شناسایی شده با موضوع اصلی پژوهش و غربالگری برای

اهمیت هر شا ص ب کار میروند .در ای پژوهش اا اعداد
فاای مثلثی استفاده شده است.

آنها ارسال میشود ک در آن متغیرهای کالمی ،برای بیان
زدول  -1متغیرهای ابانی
متغيرهای زبانی

عدد فازی مثلثی

یلی کم

)(0,0, 0.25

کم

)(0, 0.25, 0.5

متوسه

)(0.25, 0.5, 0.75

ایاد

)(0.5, 0.75 ,1

یلی ایاد

)(0.75, 1, 1

 -3تشمیع فاای مقادیر فاای شده :ب منظور تشمیع
دیدگاه

رگان اا روش میانگی حسابی فاای استفاده

میکنیم .در ای روش تمامی حد پایی های یک عنوان
فرهنگ ساامانی را با هم زمع اده و بر تعداد

رگان

ک  10میباشد تقسیم میکنیم .مشاب ای کار را برای
حد وسه و حد باال هر عنوان انشا میدهیم.
 -0فاایادایی مقادیر (دی فاای کردن مقادیر) و غربال
عناوی  :هدف اا ای بخش ت دیا یک عدد فاای مثلثی ب
یک عدد قدعی است ک بدی منظور روشهای مختلفی
وزود دارد ک انتخاب روش با نظر پژوهشگر است .بدی
منظور اا روش تنصیف مساحت استفاده میگردد ک ط ق
فرمول ایر محاس عدد قدعی صورت میگیرد:

مرحل

هفتم :طراحی الگو بخشبندی فرهنگ

سارمانی در انقالب صنعتی نسا مهار  :با توز ب
ازماع نظر

رگان در مرحل ق لی ب طراحی الگو

بخشبندی پردا ت میشود.
يافتههای توصيفی
زهت توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان اا
شا صهای آمار توصیفی استفاده شده است (پاسخ
دهندگان در هر دو بخش کیفی و کمی یرسان بودند).
پاسخدهندگان براساس زنسیت ،س  ،میزان تحصیالت،
سابق کاری ،پست ساامانی مورد بررسی قرار گرفت اند
ک بدی صورت میباشند 10 :درصد اا
 00درصد مرد هستند 96 .درصد

رگان ان و

رگان در بااه سنی

)𝑢 F= ( 𝑙, 𝑚,
)𝑙(𝑢−𝑙)+(𝑚−
F= 𝑙 +

 20-00سال و  31درصد رگان در بااه سنی 00- 30

 -2تایید و غربالگری شا صها :ای کار اا طریق

رگان بی  30-10سال30 ،

3

سال هستند 00 .درصد

مقایس مقدار اراش اکتسابی هر شا ص با مقدار آستان

درصد بی  10-10سال در و  10درصد رگان کمتر اا

صورت میپذیرد .مقدار آستان اا مند طریق محاس

 10سال دارای سابق کاری هستند10 .درصد

رگان

میشود ک اصوال مقدار  0.7ب عنوان مقدار آستان در

دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و  60درصد دارای
مدرک تحصیلی دکتری میباشند 10 .درصد

نظر گرفت شده است.
 -9مرحل ازماع و اتما دلفی فاای :منظور اا
ازماع ب ای معنا است ک پاسخ دهندگان ب یک تصمیم
گیری کلی در مورد عواما رسیده باشند .و مرحل ای ک
دیگر بعد اا آن اتفاق اصی در معیارها رخ ندهد.

14

رگان

دارای درز شغلی کارشناس ارشد و  00درصد رگان
دارای درز شغلی مدیر میباشند.
يافتههای استنباطی
برای پاسخ ب سوال شماره ( 2مشخص های فرهنگ
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طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقالب صنعتی نسل چهارم

ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار (عصر دیشیتال)

ب ایشاد ابعاد میشود ک بدی منظور اا زدول شماره 1

م مواردی هستند؟) با مقایس مؤلف هایی استخراش

استفاده شده است.

شده ،نقاط مشترکی بی مؤلف ها یافت میشود ک منشر
زدول  -1مشخص های فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار
ابعاد

مفاهيم

مؤلفهها

کارکنان بالغ در حواه ترنولوژی -کارکنان دانشی و
مهارتی -کارکنان مند مهارتی -منابع انسانی

کارکنان

کارکنان دانشی و مند مهارتی -توز ب رضایت کارکنان-

منعدف -توز ب رضایت کارکنان -کارکنان گوش

کارکنان گوش ب انگ یادگیری -زذب و پرورش کارکنان

ب انگ یادگیری -زذب و پرورش کارکنان

توانمند -آاادی امانی و فضایی کارکنان -مهارت حا

توانمند -آاادی امانی و فضایی کارمندان -مهارت

مسئل  -تعاما و کارتیمی سد باال

حا مسئل ساامانی -ارت اطات گسترده ب واسد
اینترنت و کامپیوتر -تعاما سد باال انسانی – کار
تیمی در سد باال
ره ری دست زمعی و ش ر ای -نقش موثر ره ری

ره ری

ره ری دست زمعی -س ک ره ری مشارکتی -ره ری

نس ت ب مدیریت -ره ری همراه کارکنان -ره ر

ریسکپذیر و حمایتگر

ریسکپذیر و ص ور -ره ری حمایتگر و
پرورشدهنده

فناوری

هوشمندی و آگاهی نس ت ب فناوریهای زدید -حاکمیت
فناوری

هوشمندی محیدی نس ت ب فناوریهای زدید-
تخصیص منابع باال در حواه فناوری-حاکمیت
فناوری و ترنولوژی
ساامان مابک -فرهنگ ساامانی مابک و
انعدافپذیر -ساامان پیشرو وتحولی-ساامان

رویررد ساامانی

ساامان مابک و انعداف پذیر -ساامان تحولی و

ریسکپذیر -آماده تغییر -س ک کاری و اندگی

ریسکپذیر -ساامان دیشیتال و هوشمند -ساامان مشتری

زدید -ساامان دیشیتال و هوشمند -فرهنگ

محور -ساامان یادگیرنده و ب روا -ساامان پربااده-

ساامانی مشتری محور -ساامان یادگیرنده و ب

فرهنگ اکوسیستمی و ش ر ای ساامان

روا -فرهنگ ساامانی پربااده-
فرهنگ اکوسیستمی درون و برونساامانی -ارت اط
برون ساامانی قوی -اصیت ش ر ای
القیت باال -نوآوری و القیت -نیروی انسانی

نوآوری

نوآوری و القیت -حاکمیت نوآوری باا

داده

داده محوری -اشتراک و تفسیر داده

سا تار ساامانی

سا تار فراسیلویی -سا تار ساامانی ساده ،افقی و پلتفرمی

نوآور و الق -فرهنگ نوآوری باا-حاکمیت
نگرش نوآور
داده محوری-تصمیمات داده محور و مندقی-
قاطعیت آگاهان  -اشتراک داده و اطالعات -نقش
پررنگ اطالعات و داده -نقش پررنگ تفسیر و
تحلیا داده
سا تار فراسیلویی -کاهش بوروکراسی ساامانی-
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سا تارساامانی عمودی کوتاه -سا تار ساامانی
تخت و افقی سا تار ساامانی ساده و موقت-
سا تار ساامانی پلتفرمی
حرکت در ل دانش -معیار قدرت افراد دانش
دانش محوری

زایگاه باال دانش روا و لق اراش -آگاهی و آمواش در

و رگی -اراشمندی لق اراش -آمواش

حواه دیشیتال

حواههای زدید ب کارکنان -آگاهی مدیران ارشد در
حواه دیشیتال -آمواش هدفمند
وزود انسشا معنایی -انسشا فرآیندی -انسشا

انسشا

انسشا معنایی ،فرآیندی و فرهنگی -تسهیا و انسشا

فرهنگی -رشد هماهنگ بخشهای مختلف

فرآیندها

ساامان  -کنترل عمیق کارکنان -تسهیا و انسشا
فرآیند عملیاتی و ازرایی

استراتژی پویا و
تفرر راه ردی

برنام ریزی مابک -استراتژی مابک و پویا و کوتاه مدتی-
تفرر راه ردی و استراتژیک -مشمانداا واالتر اا
استراتژی -استراتژی آیندهنگر و تراما گرایان

 -1کارکنان :درای فضا کارکنان دانشی و مندمهارتی ک

برنام ریزی مابک -استراتژی مابک و پویا و کوتاه
مدتی-تفرر راه ردی و استراتژیک -مشمانداا
واالتر اا استراتژی -استراتژی آیندهنگر و
تراماگرایان

ریسکپذیر و آماده تغییر ،ساامان دیشیتال و هوشمند،

مسله و بالغ در حواه ترنولوژی هستند حضور

فرهنگ ساامانی مشتری محور ،ساامان یادگیرنده و ب روا،

دارند.کارکنان گوش ب انگ و آماده یادگیری هستند .رضایت

فرهنگ ساامانی پربااده ،فرهنگ اکوسیستمی درون و برون

کارکنان سد اهمیت ایادی دارد و بایستی ب آن توز

ساامانی ،ارت اط برون ساامانی قوی ،اصیت ش ر ای

ایادی گردد .کارفرمایان ب دن ال پرورش کارکنان توانمند در

ساامان میباشد.

ای بستر بوده و کارکنان توانمند زذب میشوند .کارکنان

 -2داده :در ساامانهای عصر دیشیتال داده محوری،

بایستی آاادی امانی و فضایی کافی داشت باشند و مهارت

تصمیمات داده محور و مندقی ،قاطعیت آگاهان  ،اشتراک داده

حا مسئل و تعاما و کارتیمی سد باال زز اراشها

و اطالعات ،نقش پررنگ اطالعات و داده و نقش پررنگ

محسوب میشود.

تفسیر و تحلیا داده را شاهد هستیم.

 -1ره ری :س ک ره ری در ای فضا ره ری دست

 -9نوآوری :اا زمل شا صهای فرهنگ ساامانی در

زمعی و مشارکتی است .در واقع ساامان یک ره ر ندارد و

ای بعد ،نیروی انسانی نوآور و الق ،فرهنگ نوآوری باا و

شاهد وزود مندی ره ر در ساامان هستیم ک ره رها در

حاکمیت نگرش نوآور است.

انشا امور مشارکت دارند .در ای فضا ویژگیهای برزست
ره ری ریسک پذیری و حمایتگری اا کارکنان است.

 -7سا تار ساامانی :اازمل شا صهای فرهنگ
ساامانی در ای بعد ،سا تار فراسیلویی ،کاهش بوروکراسی

 -3فناوری :در ای فضا ساامآنها هوشمندی و آگاهی

ساامانی ،سا تارساامانی عمودی کوتاه ،سا تار ساامانی

نس ت ب فناوریهای زدید داشت  ،اا طرفی تخصیص منابع

تخت و افقی ،سا تار ساامانی ساده و موقت و سا تار

مالی باال در حواه فناوری و حاکیمت فناوری و

ساامانی پلتفرمی است.
 -0دانش محوری :اازمل شا صهای فرهنگ

ترنولوژیهای زدید را شاهد هستیم.
 -0رویررد ساامانی :اا زمل ویژگیهای ساامانی

ساامانی عصر دیشیتال در ای بعد ،حرکت در ل دانش،

مابری ،انعدافپذیری ،ساامان پیشرو و تحولی ،ساامان

معیار قدرت افراد دانش و رگی ،اراشمندی لق اراش،
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آمواش حواههای زدید ب کارکنان،آگاهی مدیران ارشد در

تفرر راه ردی و استراتژیک ،مشمانداا واالتر اا استراتژی و

حواه دیشیتال وآمواش هدفمند است.

استراتژی آیندهنگر و تراما گرایان است.

 -6انسشا  :اا زمل شا صهای فرهنگ ساامانی عصر

همی طور در زواب ب سوال ( 0مارزوب اراشهای

دیشیتال در ای بعد ،وزود انسشا معنایی ،انسشا فرآیندی،

رقابتی نوی (محورهای کلیدی انقالب صنعتی نسا  )0مگون

انسشا فرهنگی ،رشد هماهنگ بخشهای مختلف ساامان،

واهد بود؟) یافت های مستخرش اا تحلیا دادهها م ی ای یافت

کنترل عمیق کارکنان ،تسهیا و انسشا فرآیند عملیاتی و

بود ک محورهای کلیدی انقالب صنعتی نسا مهار نوآوری و

ازرایی است.

فناوری واهند بود .ک بدی منظور بر روی ادبیات موضوع و

 -10استراتژی پویا و تفرر راه ردی :اازمل

مصاح

رگان تحلیا محتوای کیفی صورت گرفت و فناوری

شا صهای فرهنگ ساامانی عصر دیشیتال در ای بعد،

و نوآوری ب دلیا فراوانی بیشتر نس ت ب سایر موارد ب عنوان

برنام ریزی مابک،استراتژی مابک و پویا و کوتاه مدتی،

دو محور اصلی گزینش شدند.

زدول  -3فراوانی محورها
محور

ميزان فراوانی

مابری

3

پیچیدگی

1

داده

3

زایگاه انسان

1

فرهنگ اکوسیستمی

1

نوآوری

0

تعاما

1

عاملیت

1

ریسک پذیری

1

فناوری

0

فرهنگ مشتری مدار

1

سرمای انسانی

1

ب منظور پاسخ ب پرسش  3پژوهش (انواع فرهنگ
ساامانی در انقالب صنعتی نسا  0مگون است؟)
مراحا ایر انشا شده است .ابتدا امر  0عنوان فرهنگ

مرحل اول :شناسایی طیف مناسب برای فاای ساای
ع ارات کالمی و ت دیا نظرات
10

رگان ب اعداد فاای

ره ب سواالت پرسشنام پاسخ گفتند ک

ساامانی با توز ب دو محور کلیدی و مرور ادبیات

اطالعات آنها در زدول  0آمده است .در ای میان زدول

گزینش شدند.

متغیر های ابانی مورد استفاده در ای تحقیق برای ت دیا

دلفی فازی برای شناسايی انواع فرهنگ سازمانی

واژههای ابانی مدابق ایر است:
زدول  -0متغیرهای ابانی

متغيرهای زبانی

عدد فازی مثلثی

خيلی کم

)(0,0, 0.25

کم

)(0, 0.25, 0.5
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متوسط

)(0.25, 0.5, 0.75

زياد

)(0.5, 0.75 ,1

خيلی زياد

)(0.75, 1, 1

پس اا دریافتکردن پرسشنام ها دادههای حاصا اا

فاای ت دیا گردید و در زدول  0درش گردید:

نظر رگان در زدول ایر با توز ب زدول  3ب اعداد
زدول  -2ت دیا نظرات

رگان ب اعداد فاای

فرهنگ منفعالنه

فرهنگ محافظه کارانه

فرهنگ مدگرايی

فرهنگ تحول ديجيتال

خبره 1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.75, 1, 1

خبره 2

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

خبره 3

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

خبره 4

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

خبره 5

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.75, 1, 1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

خبره 6

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.75, 1, 1

)(0.5, 0.75 ,1

خبره 7

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

خبره 8

)(0.75, 1, 1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.75, 1, 1

خبره 9

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.75, 1, 1

)(0.25, 0.5, 0.75

خبره 11

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.5, 0.75 ,1

)(0.25, 0.5, 0.75

)(0.5, 0.75 ,1

مرحل دو  :تشمیع فاای مقادیر فاای شده
ب منظور تشمیع دیدگاه

مقادیر) و غربال عناوی

رگان اا روش میانگی

هدف اا ای بخش ت دیا یک عدد فاای مثلثی ب

حسابی فاای استفاده میکنیم .در ای روش تمامی حد

یک عدد قدعی است ک بدی منظور روشهای مختلفی

پایی های یک عنوان فرهنگ ساامانی را با هم زمع اده و

وزود دارد ک انتخاب روش با نظر پژوهشگر است بدی

بر تعداد رگان ک  10میباشد تقسیم میکنیم .مشاب ای

منظور اا روش تنصیف مساحت استفاده میگردد ک

کار را برای حد وسه و حد باال هر عنوان انشا میدهیم.

ط ق فرمول ایر محاس عدد قدعی صورت میگیرد.

)𝑢 F= ( 𝑙, 𝑚,

)𝑙(𝑢−𝑙)+(𝑚−

)= (0.45, 0.7 ,0.95فرهنگ منفعالن
) =(0.475, 0.725, 0.925فرهنگ محافظ کاران

3

F= 𝑙 +

در ادام مراحا عدد دی فاای شده محاس

و

) =(0.425, 0.75 , 0.975فرهنگ مدگرایی

اعدادی ک میانگی دی فاای شده آنها کمتر اا 0،7باشد

) = (0.475, 0.725, 0. 925فرهنگ تحول

آن عنوان رد و اگر 0،7و باالتر باشد آن عنوان پذیرفت

دیشیتال

میشود (در واقع آستان تحما  0.7در نظر گرفت شد).

مرحل سو  :فاای ادایی مقادیر (دی فاای کردن
زدول  -9شناسایی عناوی
عناوی

میانگی فاای

عدد دی فاای شده

رد /ق ول

فرهنگ منفعالن

)(0.45, 0.7 ,0.95

0.7

ق ول
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فرهنگ محافظ کاران

)(0.475, 0.725, 0.925

0.7083

ق ول

فرهنگ مدگرایی

)(0.425, 0.75 , 0.975

0.7166

ق ول

فرهنگ تحول آفری

)(0.475, 0.725, 0.925

0.7083

ق ول

در نتیش  0نوع فرهنگ ساامانی با توز ب دو محور اصلی

ساامان اهمیت ایادی دارد ،مون ای ساامآنها قصد دارند

انقالب صنعتی نسا مهار شناسایی گردید :فرهنگ منفعالن ،

ودشان را ب روا نشان دهند ب همی منظور حتی اگر در

فرهنگ محافظ کاران  ،فرهنگ مدگرایی ،فرهنگ تحول آفری .

راستای اهدافشان ن اشد و کاربرد ایادی هم برایشان نداشت باشد

ک هریک اا فرهنگها بدی صورت تعریف میگردند:

اا فناوریهای زدید در ساامان استفاده میکنند (میزان نوآوری

فرهنگ منفعالن  :مربوط ب ساامانهایی است ک ب نوآوری

کم  -فناوری ایاد).

و فناوری توز نمیکنند یا یلی کم توز میکنند .در واقع

فرهنگ تحولآفری  :فرهنگی است ک در آن ساامآنها ب

نوآوری و نوآور بودن در ای ساامآنها اراش محسوب

دو بال اصلی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار

نمیشود .تهی و استفاده اا فناوریهای زدید و ب روا نیز برای

توز ویژهای دارند و در واقع نوآوری و فناوری ب عنوان اراش

ساامان اهمیت ایادی ندارد.

در ای ساامآنها محسوب میشوند .نوآوری و تهی و استفاده

فرهنگ محافظ کاران  :مربوط ب ساامانهایی است ک ب
نوآوری توز میکنند .در واقع نوآوری و نوآور بودن در ای

کاربردی فناوری در ای ساامآنها در سد باالیی اتفاق میافتد
(نوآوری ایاد -فناوری ایاد).

ساامآنها اراش محسوب میشود و تهی و استفاده اا

ب منظور پاسخ ب پرسش ( 1زانمایی فرهنگ ساامانی در

فناوریهای زدید و ب روا برای ساامان اهمیت ایادی ندارد.

مارزوب اراشهای رقابتی (محورهای کلیدی انقالب صنعتی

ای ساامآنها ب دن ال رسیدن ب اهداف ود با کمتری هزین

نسا )0مگون واهد بود؟) ت ی گردید ک فرهنگ منفعالن در

ممر هستند ب همی دلیا اا فناوریهای زدید بیبهره بوده و

بخش( نوآوری کم -فناوری کم) ،فرهنگ محافظ کاران (میزان

محافظ کار محسوب میشوند (میزان نوآوری باال -میزان

نوآوری باال -میزان فناوری کم) ،فرهنگ مدگرایی (میزان

فناوری کم).

نوآوری کم  -فناوری ایاد) ،فرهنگ تحولآفری (نوآوری ایاد-

فرهنگ مدگرایی :مربوط ب ساامانهایی است ک ب

فناوری ایاد) زانمایی میشوند.

نوآوری توز نمیکنند یا یلی کم توز میکنند .در واقع

در پاسخ ب پرسش ( 1الگو بخشبندی فرهنگ ساامانی در

نوآوری و نوآور بودن در ای ساامآنها اراش محسوب

انقالب صنعتی نسا  0مگون است؟) الگو ایر حاصا گردید.

نمیشود .تهی و استفاده اا فناوریهای زدید و ب روا برای
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شكل - 1الگو بخشبندی فرهنگ سازمانی در انقالب صنعتی 4

نمیشود .تهی و استفاده اا فناوریهای زدید و ب روا نیز

نتيجهگيری و پيشنهادها
در پژوهش حاضر برای پاسخ ب سؤاالت تحقیق،

برای ساامان اهمیت ایادی ندارد .فرهنگ محافظ کاران ،

مصاح و مدالع کتابخان ای صورت گرفت ،سپس ب تحلیا

مربوط ب ساامانهایی است ک ب نوآوری توز میکنند .در

محتوا کیفی زهتدار ب منظور شناسایی مشخص های

واقع نوآوری و نوآور بودن در ای ساامآنها اراش محسوب

فرهنگ ساامانی و شناسایی دو محور کلیدی در انقالب

میشود و تهی و استفاده اا فناوریهای زدید و ب روا برای

صنعتی نسا مهار پردا ت شد ک نتیش آن بعد اا در ا تیار

ساامان اهمیت ایادی ندارد .ای ساامآنها ب دن ال رسیدن ب

رگان و انشا زر و تعدیاهای الا  ،استخراش

اهداف ود با کمتری هزین ممر هستند ب همی دلیا اا

ابعاد کارکنان ،ره ری ،فناوری ،رویررد ساامانی ،نوآوری،

فناوریهای زدید بیبهره بوده و محافظ کار محسوب

داده ،سا تارساامانی ،دانشمحوری ،انسشا و استراتژی پویا

میشوند .فرهنگ مدگرایی ،مربوط ب ساامانهایی است ک

و تفرر راه ردی ب عنوان مشخص های فرهنگ ساامانی در

ب نوآوری توز نمیکنند یا یلی کم توز میکنند .در واقع

انقالب صنعتی نسا مهار میباشد و نوآوری و فناوری نیز

نوآوری و نوآور بودن در ای ساامآنها اراش محسوب

ب عنوان دو محور کلیدی انقالب صنعتی نسا مهار شنا ت

نمیشود .تهی و استفاده اا فناوریهای زدید و ب روا برای

شدند .در مرحل بعدی تحقیق ،پرسشنام دلفی -فاای

ساامان اهمیت ایادی دارد ،مون ای ساامآنها قصد دارند

طراحی گردید و در ا تیار  10ره ک در مرحل مصاح

ودشان را ب روا نشان دهند ب همی منظور حتی اگر در

گذاشت

همراری داشتند قرار گرفت .با بررسی و تحلیا پرسشنام

راستای اهدافشان ن اشد و کاربرد ایادی هم برایشان نداشت

رگان

باشد اا فناوریهای زدید در ساامان استفاده میکنند.

قرار گرفتند و منشر ب ایشاد طراحی الگو بخش بندی فرهنگ

فرهنگ تحولآفری  ،فرهنگی است ک در آن ساامآنها ب دو

ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار گردید (شرا .)1در

بال اصلی فرهنگ ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار

الگو بخشبندی مذکور  0نوع فرهنگ تحول دیشیتال،

توز ویژهای دارند و در واقع نوآوری و فناوری ب عنوان

مدگرایی ،محافظ کاران  ،منفعالن معرفی گردیدند .فرهنگ

اراش در ای ساامآنها محسوب میشوند .نوآوری و تهی و

منفعالن  ،مربوط ب ساامانهایی است ک ب نوآوری و

استفاده کاربردی فناوری در ای ساامآنها در سد باالیی

فناوری توز نمیکنند یا یلی کم توز میکنند .در واقع

اتفاق میافتد ک بدون شک مناسبتری

نوع فرهنگ

نوآوری و نوآور بودن در ای ساامآنها اراش محسوب

ساامانی در انقالب صنعتی نسا مهار است.

دلفی-فاای  0عنوان فرهنگ ساامانی مورد تایید

جدول  -7مقايسه نتايج پژوهش با پژوهشهای گذشته
سال/محقق

 /1016بائک و همراران

 /1016ویاللپوندا و همراران
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عنوان تحقیق
فرهنگ ساامانی در حال حاضر
و آینده

شر مختصر
فرهنگ ساامانی در حال حاضر
و آینده ب کدا سمت و سو
حرکت کند.

مقایس با تحقیق حاضر
با پژوهش حاضر اا لحاظ
نتیش ش اهت ندارد.

روش کداا برای ارایابی

مدلی اا فرهنگ ساامانی نوآور

در هر دو پژوهش ب نوآوری ب

فرهنگ ساامانی محیههای

را برای انقالب صنعتی نسا

عنوان یک محور کلیدی در

نوآوری و تغییرات پیچیده

مهار ارائ میکند و نوآوری را

انقالب صنعتی نسا مهار

فناوری

ب عنوان یک محور مهم در

پردا ت شده است.
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طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقالب صنعتی نسل چهارم
فرهنگ نسا  0.0ذکر میکند.

 /1010ضیاعی نفچی و
موهلسرا

فرهنگ ساامانی ب عنوان
نشان ای اا آمادگی برای پیاده
ساای صنعت 0

ب دو مورد فناوری و نوآوری

در هر دو پژوهش ب نوآوری و

ب عنوان موراد کلیدی در

فناوری ب عنوان دو محور

انقالب صنعتی نسا مهار

کلیدی و مهم پردا ت شده

پردا ت است.

است.

روی نقد ضعف ود ک مورد فناوری است تمرکز کنند.

پيشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای پژوهش حاضر در قالب پیشنهادهای
کاربردی و پژوهشی ارائ شده است .پیشنهادهای کاربردی

در واقع بایستی اا الک ریسکگریزی ود ارش شده و ب
تهی فناوری پردا ت و در ای حواه هزین کنند.
 -ساامانهای با فرهنگ تحول آفری ک دارنده فرهنگ

ای پژوهش ب شر ذیا ارائ شده است:
 -ساامانهایی ک فرهنگ منفعالن دارند بایستی روی

ساامانی متناسب با انقالب صنعتی نسا مهار هستند

هر دو محور کلیدی فناوری و نوآوری در ساامان کار کنند.

بایستی تواان بی دو بال فناروی و نوآوری را حفظ کرده و

در واقع ای دست ساامآنها ب منظور بقای ود در فضای

ب هر دو محور کلیدی در باالتری سد ممر توز کنند.

انقالب صنعتی نسا مهار مستلز تغییر هستند ک میتوانند

در صورت اا بی رفت ای تعادل فرهنگ ساامانی اا حالت

ب منظور ارتقا نوآوری در سد ساامان نیروی انسانی نوآور
و الق استخدا کنند ،نیروی انسانی ود را ب منظور
نوآوری و القیت بیشتر آمواش دهند ،برای نیروی انسانی
نوآور پاداش و مزایا تعریف کنند .مدیران رده باال در تما
سدو ساامانی ود ب نوآوری توز کنند.ب منظور ارتقا
سد فناوری در ساامان ،فناوریهای ب روا و کارآمد تهی
کنند ،ب منابع انسانی ود آمواش صحی

استفاده اا

فناوریها را آمواش دهند .با ارتقا سد نوآوری و فناوری
میتوانند ب زرگ ساامانهای با فرهنگ تحول آفری
بپیوندند.
 ساامانهای با فرهنگ ساامانی مدگرایی بایستی دروهل اول فناوریهای مورد نیاا و متناسب با فعالیت و هدف
ود را تهی کنند .نقد ضعف ای دست ساامآنها عد تمرکز
و بی اهمیتی نس ت ب نوآوری است .ک ب منظور ارتقا سد
نوآوری پیشنهاداتی در مورد باال ذکر گردید.

ود فاصل

بهین

واهد گرفت.

پيشنهادهای پژوهشی
در پژوهش حاضر ،ب عالق مندان و پژوهشگران حواه
فرهنگ ساامانی انقالب صنعتی نسا مهار موضوعات
پیشرو پیشنهاد میشود:
 شناسایی مشخص های فرهنگ ساامانی در انقالبصنعتی نسا مهار در ایران.
 شناسایی مشخص های فرهنگ ساامانی در انقالبصنعتی نسا مهار  .مدالع موردی :بیمارستان صار یا
همراران سیستم.
 بررسی میزان آمادگی فرهنگ ساامانی ساامانهایدفاعی ب منظور پیادهساای صنعت .0.0
 بررسی سدو بلوغ صنعت  0.0در ساامانهایدفاعی.
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