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Abstract 

Digital transformation is a dramatic change in the performance of an organization or a 

country and the factor of survival and success of organizations in the digital age with a 

focus on transformational technologies. Digital transformation is not just a technological 

tool. Digital transformation is more than a technological tool; It is a human challenge. The 

most important obstacle to the success of digital transformation is organizational culture. 

Therefore, the purpose of this study is to provide a roadmap for deploying the 

organizational culture required for digital transformation. In line with this goal, this 

research has been done using a Meta-synthesis qualitative method. The data collection tool 

in the present study is past documents in this field, which includes a total of 21 articles. The 

method of data analysis is based on open coding. The results indicate that the roadmap for 
implementing organizational culture for digital transformation includes three layers of 

infrastructure, cultural processes and goals. Infrastructure layer includes: infrastructure 

resource development, information resource development, human and managerial resource 

development and organizational structure; The process layer includes three main categories: 

digital space, organizational collaboration and development and valuation, and the 

objective layer includes: digital thinking, technology-driven, stakeholder, risk-taking and 

open innovation, digital agility, transparency and accountability. Finally, based on the 

research findings, the necessary suggestions are presented. 
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 یازموردن یفرهنگ سازمان سازی ینقشه راه جارارائه 
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 چکیده
هکا در عرکر    و عامک  قاکا و موفایکت سکازمان    کشکور   یکک  یاسازمان و  یکشگرف در عملکرد  ییریتغتحول دیجیتال، 

از  یشکتر ق یجیتکال . تحکول د یسکت اقزار فناورانک  ن  یک اًصرف یجیتالاست. تحول د ینآفر تحول های یفناور یتقا محوردیجیتال 
، فرهنک  سکازمانی اسکت. قنکاقراین،     ترین مانع موفایت تحول دیجیتکال  مهم. است یچالش انسان یک ،آنک  اقزار فناوران  قاشد

 ایکن  درراسکتای قاشکد.   یجیتال میتحول د یقرا یازموردن یفرهن  سازمان سازی یناش  راه جارهدف از پژوهش حاضر، ارائ  

 پکژوهش  در اطالعکا   و هکا  داده اقکزار رکردآوری   اسکت.  شکده  انجام فراترکیب کیفی روش از استفاده قا پژوهش این هدف،

 قراسکا   هکا  داده تحلیک   شکیوه  شکود.  مکی  ماالک   64 شکام   طکورکلی  قک   است ک  زمین  این در رذشت  مدارك و اسناد حاضر،

سکازی فرهنک  سکازمانی قکرای تحکول دیجیتکال شکام  سک   یک            ک  ناش  راه پیاده تاس این قیانگر نتایج است. قاز کدرذاری
قاشد.  ی  زیرساخت درقرریرنده: توسع  مناقع زیرساختی، توسع  مناقع اطالعاتی،  زیرساخت، فرایندهای فرهنگی و اهداف می

سازی  ماول  اصلی: ایجاد فضای دیجیتال، همراه توسع  مناقع انسانی و مدیریتی و ساختار سازمانی؛  ی  فرایندها درقرریرنده س 
پکذیری و   محوری، ریسکک  نفع رذاری و  ی  اهداف درقرریرنده: تفکر دیجیتال، فناورمحوری، ذی سازمانی و توسع  و ارزش

 شکده   ارائ  زم پیشنهادهای پژوهش های یافت  قراسا  قاشد. درپایان نوآوری قاز، چاقکی دیجیتال، شفافیت و پاسخگویی می

 .است
 

 فرهنگ سازمانی؛ تحول دیجیتال؛ نقشه راه؛ فراترکیب: کلیدواژه

                                                                                                                                             

 .المللی ار  دانشگاه تهران، ایران دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی ، پردیس قین 

 .نویسنده مسئول( ، دانشکده مدیریت و حساقداری، پردیس فاراقی دانشگاه تهران، قم، ایراناستادیار( hryazdani@ut.ac.ir 
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 مقدمه

هکای موقایک ،    آفکرین ازجملک  اینترنکت اشکیا، رایکانش اقکری، اپلیکیشکن        هکای تحکول   فناوریکارریری  ق 

منجکر قک     چکین  رکری داده، هکوش مرکنوعی و قکالك     های اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلی  رسان 

)سوسکا و   هکا و جوامکع شکده اسکت     ریری رویکرد نوین تحول دیجیتال در عرر دیجیتال قرای سازمان شک 

شکود کک  قکر پایک       شده اطالق می ریزی سازمانی و قرنام  راهبردیتحول دیجیتال ق  تغییرا   .(6242، 4روشا

 مکداوم  تغییکر  نکد فرای دیجیتکال  تحول .(6242، 6)آستونداك و سویکان پذیردصور  می ی نوینهافناوری

نکرم   و سکخت )فنکاوری(   نیروهای همگرایی از استفاده قا جامع  و ها شرکت در دیجیتالی فناوری از حاص 

 ارزشکی  های جریان و اترال فراریر، شده تعبی  محاسبا  آن قنای سن  و قاشد می وکارها( کسب و )افراد

 مشکتریان  و هکا  سکازمان  قرای وری قهره و یاجتماع رفاه ارزش، ایجاد قاعث ک  طوری است؛ ق  پذیر انعطاف

 6266تکا سکال    قینکی نمکوده اسکت    پکیش  5ی دادهلالمل ای قین شرکت مشاوره (.6242، 6شود )هاوین و پاور می

دهنکده رشکد سکا ن      ها در دنیا هزین  خواهد شد کک  نشکان   تریلیون د ر قرای حوزه دیجیتال شرکت 6تاریبا 

هکای   تکرین شکرکت   % از مهکم 62کنکد کک     مچنین این شرکت اشاره مکی است. ه 6242% نسبت ق  سال 4262

هکای   % از درآمد سا ن  خکود را قکرای تاویکت راهبکرد    42المللی ازجمل  فهرست مجل  فورچون، حداق   قین

طی جدیدترین نظرسنجی ک  توسط  (.6242، 4تخریص خواهند داد )ایبردرو  6266دیجیتال خود تا سال 

شکرکت قکزرد در    522روی قکیش از   2تی آی و دانشکده مدیریت دانشگاه ام 2ینیشرکت مشاوران کامپار

هکای دیجیتکال و    طکور فعکال از فنکاوری    هکایی کک  قک     دهکد شکرکت   صنایع مختلف انجام شده است، نشان می

هکای   سکودآورتر از رقبکا هسکتند و شکرکت     %62طکور متوسکط    ق  کنند، های جدید مدیریتی استفاده می روش

 (.6262و همکاران،  2قخشند)تروشکینا سود خود را قهبود می %2کاران دیجیتال( تنها  )محافظ کار  محافظ 

 و فلکورین  مطالعک   طبک   های زیادی در موفایت یا شکست تحول دیجیتال تأثیررذارنکد.  عوام  و مؤلف 

  فرهنک  اطالعکا ،  فنکاوری  و دیجیتکال  ازجملک  راهبکرد   هکایی  چکالش  دیجیتکال  تحکول  مسکیر  در همکاران
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 مدیریت ازطری  را مرتبط های ریسک و دیجیتال، امنیت تخرص و دانش و آراهی میزان قاز، و مشارکتی

(. طبک  رکزارش مکنکزی،    6242و همککاران،   4نمکود )ایمگرونکد   تسکهی   تکوان  مکی  وککار  کسکب  فرایندهای

ول درصکد(، فاکدان درك درسکت از تحک    66هکای فرهنگکی )   های تحول دیجیتال عبارتنکد از: چکالش   چالش

درصکد(،  66هکای فنکاوری )   درصد(، نبکود زیرسکاخت  65درصد(، کمبود استعدادهای دیجیتال )64دیجیتال )

و  6درصککد( )رککوران64نیککافتن قودجکک  مشککخص) درصککد( و اخترککا 64نبککودن سککاختار سککازمانی ) منطبکک 

و « دیجیتکال فرهنک   »، «رهبکری و حکمرانکی دیجیتکال   »، «درك مفهوم تحول دیجیتکال » (.6242همکاران، 

و  6هکا هسکتند)هنریت   کارریری تحول دیجیتکال در سکازمان   ترین موانع ق  از مهم «لمهار  و استعداد دیجیتا»

تحکول   یقکرا  یاصکل  یرسکاخت ز یکعنوان  اطالعا  ق  یموضوع فناور یتاهم رغم یعل .(6242همکاران، 

از آنکک  اقکزار    یشکتر ق یتکال یج. تحکول د یسکت اقکزار فناورانک  ن   یکک  اًصرف یجیتالتحول د یمقدان یدقا یجیتال،د

 (.4622زنجانی و همکاران،  ی )شام است یچالش انسان یک ،فناوران  قاشد

 قکود  خواهکد  آمیز موفایت هنگامی سازمانی تغییر تحول دیجیتال، تغییری قنیادین در سازمان است و هر

کننکد.   تالش آن وفایتم قرای همگی و قاشند متعهد تغییر، فرایند این ق  آن اعضای هم  و سازمان ک  ک 

 اسکت   زم و دارد نیاز آن از همگانی حمایت و پذیرش وجود ق  نیز، تحول دیجیتال اقداما  مؤثر اجرای

سازی  های زیادی اقدام ق  پیاده شرکتداشت  قاشد.  وجود سازمان اعضای میان خاصی های نگرش و رفتارها

 و مطالعکا   قراسکا  هکا رکزارش شکده اسکت.      روژهاند و نرخ شکست قا یی از این پک  تحول دیجیتال نموده

 تکوان  مکی  فنکاوری،  و تولیکدی  تا مالی خدما  از مختلف صنایع اجرایی مدیر 680 شده انجام های قررسی

 قک  چشکم   را خکود  متبکوع  سکازمان  دیجیتال تحول از داری معنی نتایج اجرایی مدیران درصد 21 تنها رفت

 یا و قودج  اطالعا ، فناوری اصلی، چالش ک  است آن از حاکی  مطالع این نتایج دیگر اند. ازسوی دیده

 و رریز ریسک فرهن  سنتی، های سیستم تغییر، مدیریت قلک  نیست، العاده خارق استعدادهای ق  دسترسی

 (.6242، 5شوند)جنپکت محسوب می تحول این موانع سازمانی سیلوهای

 در سکازمانی  هکای  شکسکت  اغلکب  کک   است نآ از حاکی مدیریت نوین نظری متون تحلیلی مطالعا 

 هکای فرهنگکی   زمینک   و سکازمان  نکرم  های جنب  ق  مرقوط مدیریت نوین های نظری  و ها نظام استارار راستای
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 قیشتر تاریخی ساقا  ک  آنهایی طورخا ، ق  و ایرانی های سازمان از قسیاری رسد می نظر ق  است و سازمان

مکدیریتی و   هکای  نظکام  اسکتارار  و جدیکد  عرکر  الزامکا   قک   نسکبت  تکر  انک  قیگ فرهنگی دارند، دولتی منشأ و

سازی تحکول   درمورد پیاده .جایگاه مناسبی ندارند عملکرد، قندی  رتب  در دارند و همچنان های نوین فناوری

هکای کشکور    عنوان یک عام  تغییر و تحول در عرر کنونی، فرهن  سازمانی موجود در سازمان دیجیتال ق 

سازی تحول دیجیتال ممکن  ان یکی از موانع اصلی ایجاد هر نوع تغییر و تحولی است. درراستای پیادهعنو ق 

است قسیاری از مشاغ  سنتی تغییر کننکد کک  ایکن مسکئل  قکرای کارکنکان قاعکث ایجکاد مااومکت درراسکتای           

نسکلی   ،انکد(  تولکد شکده  میالدی ق  قعکد م  22)افرادی ک  در ده  سازی تحول دیجیتال رردد. نس  هزاره  پیاده

های دیجیتال مختلف هستند ک  انجام کارها ق  شکک  دسکتی    شوند و دارای مهار  ها وارد می ک  ق  سازمان

چندان قرای آنها خوشایند نیست و تمایک  قک  انجکام الکترونیککی و دیجیتکال فراینکدها را دارنکد و کارکنکان         

ن قحران کرونا و انجام مشاغ  قک  صکور  دورککاری،    های دیجیتال قوده و همچنی تر ک  فاقد مهار  قدیمی

هکا و فرهنک  اشکتغال موجکود اسکت.       کشکیدن ارزش  چکالش  ای دیگر از ملزوما  تحول دیجیتال و قک   نمون 

تحول  یقرا یازموردن یفرهن  سازمان سازی یجار یقرا یراه قناقراین، هدف از پژوهش حاضر، ارائ  ناش 

 قاشد. یجیتال مید

 

 مبانی نظری

( مطرح شد، ولی این دو محا  ایکن واژه  6222)4کارتی قار توسط پات  و مک اژه تحول دیجیتال اولینو

و  6سکازی نمکود توسکط وسکترمن     سازی نکردند. اولین تحایای کک  واژه تحکول دیجیتکال را مفهکوم     را مفهوم

هکا   اده از فنکاوری رونک  تعریکف کردنکد: اسکتف     ( انجام شد. این محااان تحول دیجیتال را این6244همکاران)

معنکای   تحکول دیجیتکال قک     (.6242، 6وکارها و دستیاقی ق  عملکرد قرتکر )قکانو   قرای تغییرا  قنیادی در کسب

، 5قاشکد )نایکاك   هکا و محتواهکای دیجیتکال در ارتبکاط قکا مشکتریان مکی        هکا، روش  استفاده راهبردی از فناوری

ها قا استفاده  قاشد ک  سازمان ای می هکارهای نوآوران دنبال را (. تحول دیجیتال در سطح سازمان نیز ق 6242

ریرنکد   ککار مکی   های نوین درجهت دستیاقی ق  اهداف راهبردی خود و قهبود عملکرد سازمانی قک   از فناوری

                                                                                                                                             

1. Patel & McCarthy 

2. Westerman 

3. BANU 
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وکار، فراینکدهای عملیکاتی و سکازمانی و تجرقک       های کسب تحول دیجیتال در س  قعد: مدل (.6242، 4)ویال

ه است. تحول دیجیتال تمام اقعاد سازمانی از فرایندها ررفت  تا کارکنکان و محرکو     مشتری قرار داده شد

 .(6242 ،6یتکانی )کاپدنبال ایجاد تغییرا  اساسی قا رویکردهای نوین در این اقعاد اسکت   ریرد و ق  را درقرمی

 ست.کار قرده شده ا در ادقیا  موضوع واژه تحول دیجیتال قا دو مفهوم دیگر ق  اشتباه ق 

معنای تبدی  اطالعا  آنالود قک  دیجیتکال    شدن، ق  دیجیتالی ." 5سازی دیجیتالی"و  " 6شدن دیجیتالی"

ثیر آن در أشککدن زنککدری روزمککره و تکک  کارهاسککت. دیجیتککالی و جهککت سککهولت در کککارقرد آن در کسککب 

معنای ایجکاد تغییکر و    سازی ق  دیجیتال. رذاری اطالعا  را قسیار آسان کرد اشتراك وکارها، فرایند ق  کسب

ها، سرعت و شیوه دسترسی ق  آن  شدن داده واسط  دیجیتالی وکار نیست؛ قلک  ق  تحول در نوع و مدل کسب

هکای دیجیتکال اسکت کک       هکا و داده  معنای استفاده از فناوری سازی ق  تا حد قسیاری قهبود یافت  است. دیجیتال

ککار تغییکر و تحکول دهکد و محیطکی را       و فرایندهای کسکب   قکار را قهبود قخشد،  و درآمد ایجاد کند، کسب

 .(6242و همکاران،  4)پارویانن کار دیجیتالی فراهم کند و قرای کسب

های اساسی قر سر راه عملکرد سازمان و ایجاد تحول در  فرهن  سازمان اغلب خود یکی از محدودیت

 شود و قیشکتر قک    ق  فناوری مرقوط نمیتحول در عرر دیجیتال  (.6242، 2سازمان است)قورچارد  و مایش

 .وکارها ناشی اساسکی دارد  رردد؛ این یعنی فرهن  سازمان در تحول دیجیتال کسب قرمی چاقکی سازمانی

ن فرهنک   شود و توانایی نوآوری قستگی ق  مااومکت آ  فرهن  است ک  قاعث پذیرش فناوری می ،درواقع

: از اسکت  سکازمانی عبکار    فرهنک   از تعریکف  تکرین  شکده  پذیرفت  (.6242، 2)روولز و قراون سازمانی دارد

 قکدان  و ککرده  کمکک  سازمانی کارکردهای درك در افراد ق  ک  مشترك قاورهای و ها ارزش از الگویی

 فرهنک   (.6246همککاران،  و  2کند )اسکچیوما  آنها فراهم می قرای سازمان در رفتار قرای هنجارهایی سبب

 در کک   ای نهادینک   هکای  ارزش نیکز  و کارکنکان  عایکدتی  و فککری  هکای  قنیکان  قکر  کک   اثری دلی  ق  سازمانی

فرهنک    .اسکت  سکازمانی  هکای  قرنامک   همک   شکسکت  یا موفایت حیاتی شاهرد رذارد، می افراد شخریت

                                                                                                                                             

1. Vial 

2. Capitani 

3. Digitization 

4. Digitalization 

5. Parviainen 

6. Burchardt & Maisch 

7. Rowles & Brown 

8. Schiuma  

https://hamro.org/culture-change/
https://hamro.org/culture-change/
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ی آن، اخکالق و هکدف شکرکت    هکا  دهنده روحی  شرکت، طکرز تفککر و عملککرد آن، ارزش    سازمانی نشان

یاقی و توسع  نیاز ق  محیطی مثبت نسبت قک    رو، یک تغییر عمی  مانند تحول دیجیتال قرای ریش  ازاین است.

صور  هررون  تالش قرای اصالح فناوری شانس کمی قکرای موفایکت    درغیراین نوآوری در فناوری دارد.

 (.6242سازی خواهد قود )ایبردرو ،  ر پیادهفرهن  دیجیتال عام  موفایت د یا اجرای صحیح دارد.

 

 پیشینه تجربی

 در سکعی  حکوزه،  این خبرران قا مراحب  و فراترکیب روش از ریری قهره ( در پژوهشی قا4622نبوتی)

 محکیط  مفهومی چارچوب و داشت  موردنظر موضوع سازی مفهوم و دیجیتال کار محیط های مؤلف  احرای

مؤلفک : محکیط ککار دیجیتکال، ارککان راهبکردی محکیط ککار دیجیتکال،           2 روه،ر 6 شناسایی دیجیتال قا کار

حکمرانی محیط کار دیجیتال، فرهنک  سکازمانی، مکدیریت منکاقع انسکانی، زیرسکاخت فنکاوری اطالعکا ،         

( 6262)4رورککان و کیفتککی   اسکت.  شده ارائ  درنهایت مشخر ، 66 و محیط فیزیکی و فرایندهای کاری

کارریری تحکول دیجیتکال،    اهمیت مؤلف  فرهن  حمایتی در سازمان در ق یج  رسیدند در پژوهشی ق  این نت

کننکد تکا در    ها قا تطبی  فرهن  خود قا شیوه جدید، فرهن  دیجیتالی ایجکاد مکی   امری حیاتی است. سازمان

ر تحکول  ( در پژوهشی قک  قررسکی تکأثی   6262و همکاران) 6قرانگیز موف  قاشند. مارتینزکارو این فرایند چالش

هکا ازطریک  پرسشکنام      دیجیتال قر عملکرد شرکت قا ناش میانجی فرهن  سازمانی دیجیتال پرداختنکد. داده 

دهکد   هکای پکژوهش نشکان مکی     وتحلی  شد. یافتک   سازی معاد   ساختاری تجزی  آوری و قا روش مدل جمع

ال ازطریک  فرهنک    نیکاز قسکیار مکؤثر در موفایکت تحکول دیجیتکال اسکت. تحکول دیجیتک          فرهن ، یک پیش

( در پژوهشکی  6262و همککاران)  6قرونتی سازمانی دیجیتال قر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 22های تحول دیجیتال پرداختند. این پژوهش قا رویکرد اکتشافی و ازطریک  مرکاحب  قکا     ق  شناسایی چالش

مکورد تحلیک  قکرار ررفکت.      5وو وی افکزار ان  رمآوری شد و قا استفاده از نک  نفر از جامع  آماری پژوهش جمع

 "فرهنک  و مهکار   "ریرند. دست  اول قا نکام   ها در س  دست  قرار می دهد، چالش های پژوهش نشان می یافت 

                                                                                                                                             

1. Gürkan & Çiftci 

2. Martínez-Caro 

3. Brunetti 

4. NVivo 
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سکتون دوم قکا عنکوان     .شام  س  زمینک  راهبکردی شکام : آمکوزش دیجیتکال، اسکتعدادها و فرهنک  دیجیتکال        

های: نیاز ق  اطالعا ، تعام  و هوش مرنوعی و دسکت  سکوم قکا نکام      ین شام  زم "ها ها و فناوری زیرساخت"

نیکاز تحکول دیجیتکال     های فرهنگی پکیش  ( در پژوهشی ق  شناسایی ارزش6242هارت  و هس )  ."اکوسیستم"

کارشکنا  صکنعتی و محااکین     64پرداختند. این مطالع  قا رویکرد کیفی و روش دلفی ازطری  مرکاحب  قکا   

پذیری در موفایت  های پژوهش قر فرهن  انعطاف یس فرهنگی زیر را طراحی نمودند. یافت دانشگاهی ماتر

 کند.   تحول دیجیتال تأکید می

هکا و   ککارریری تحکول دیجیتکال در عرکر قکرای سکازمان       در ادقیا  موضکوع قک  اهمیکت و ضکرور  قک      

ق  قررسی و شناسایی موانع و شده  های مطرح کرا  اشاره شده است. تعداد زیادی از تحای  وکارها ق  کسب

هکا قک  عوامک  فرهنگکی      اند کک  تاریبکاً در تمکامی ایکن تحایک       سازی تحول دیجیتال پرداخت  های پیاده چالش

شکده قکا رویککرد کمکی قک        هکای مطکرح   نیاز قسیار مهم اشاره شده است. تعدادی از تحای  عنوان یک پیش ق 

ق  تأثیر زیکاد عامک  فرهنک      اند. ازنظر محا  قاتوج  رداخت قررسی تأثیر تحول دیجیتال قر عملکرد سازمان پ

سکازی فرهنک  موردنیکاز قکرای تحکول       سازی موف  تحول دیجیتال، ارائ  ناشک  راهکی قکرای جکاری     در پیاده

قک  آنچک  تکاکنون رفتک  شکد و قکا        ها در کشور داشت  قاشد. قاتوجک   تواند نتایج مثبتی قرای سازمان دیجیتال می

های پژوهش حاضر را ق  صور   توان ضرور  های اندك در زمین  تدوین ناش  راه می ای درنظرررفتن تح

هکا از ایکن    هکای عرکر دیجیتکال و متأثرشکدن سکازمان      ق  پویکایی  . اهمیت ارائ  ناش  راه قاتوج 4زیر قرشمرد: 

های سکنتی   نراستایی قا تغییرا  محیط در عرر حاضر منجر ق  حذف و ناقودی سازما . عدم هم6ها،  ویژری

ق  اینک  قیشتر مطالعا  نظامند در زمین  تحول دیجیتال در کشورهای پیشرفت  انجام شده  . قاتوج 6رردد،  می

ق  شرایط فرهنگی و قومی جامع  ایرانی ضکرور    است، قرای درك قهتر این پدیده اجرای پژوهشی قاتوج 

 دارد.
 

 شناسی روش

طورمشخص از نوع فراترکیکب اسکت.    زنظر نوع کیفی و ق ریری، کارقردی و ا این پژوهش ازنظر جهت

پکذیرد   مکی  صکور   تفسکیری  و جکامع  های یافت  ایجاد جهت مطالع  چندین سازی یکپارچ  قرای فراترکیب

تحای ، ارزیاقی، ترکیب و تفسکیر دقیک  هکر دو دسکت  تحایاکا       (. فراترکیب فرایند 6242و همکاران،  4)نی 

                                                                                                                                             

1. Nye 
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 شناسکایی  قک   نسکبت  آن توانایی در فراترکیب، روش قو  ناط  .(6246، 4نوقاشد )کاتا  کمی و کیفی می

 نکوعی  فراترکیکب  زیمکر،  اعتاکاد  ق  .است پیشین  دل از مفهومی چارچوب یک ایجاد و مشترك های ماول 

 و مکرتبط  موضکوع  قکا  دیگکر  کیفکی  مطالعکا   از شده استخراج های یافت  و اطالعا  ک  است کیفی مطالع 

 قراسکا   و منتخکب  مطالعکا  کیفکی   از فراترکیب، قرای موردنظر نمون  درنتیج ، کند. می یقررس را مشاق 

شناسکی پکژوهش از روش    (. درراسکتای روش 6222، 6)زیمکر  شکود  ساخت  می پژوهش پرسش قا آنها ارتباط

 ( نشان4ای از این مراح  در شک  ) ( استفاده شده است. خالص 6222)6ای سندلوسکی و قارسو مرحل  هفت

 داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2446های فراترکیب )سندلوسکی و بارسو،  . گام5شکل 

 

ای  (، چک  جامعک   Whatهکای پکژوهش شکام  چک  چیکز )      های پکژوهش: مؤلفک    تنظیم پرسش گام اول:

(Who( محدودیت زمانی ،)When( و چگونگی روش )Howاست ک  قراین )    اسا  سؤال اصکلی پکژوهش

 سازی تحول دیجیتال چگون  است؟ مانی موردنیاز قرای پیادهشک  ررفت: فرهن  ساز

                                                                                                                                             

1. Catalano 

2. Zimmer 

3. Sandelowski & Barroso 

ش
وه
 پژ
ش
رس
م پ
ظی
تن

 

ظام
ی ن
رس
قر

ون
 مت
ند
م

ال  
 ما
 
العا

 اط
اج
خر
ست
ا

 

ب
اس
 من
 
ا 
 ما
ب
خا
 انت
و و
تج
جس

 

فت 
ب یا

کی
 تر
  و

حلی
 وت
زی 
تج

فی
کی
ی 
ها

 

ت
یفی
 ک
رل
کنت

 

فت 
 یا
ائ 
ار

 ها



 (شیرازی و همکاران) یجیتال با رویکرد فراترکیبتحول د یبرا یازموردن یفرهنگ سازمان سازی یجارنقشه راه ارائه 

9 

هکای پژوهشکی،    مند متون: جامع  آماری پژوهش را کلی  اسناد علمکی، رکزارش   قررسی نظام گام دوم:

 های داده، مجال  داخلی و خارجی درخرکو  فرهنک  دیجیتکال تشککی  دادنکد. پکژوهش شکام         پایگاه

 ،Science Direct، Emerald، Springer، Scopusای هکک  کلیککدواژه قککوده اسککت ککک  در پایگککاه     2

Google Scholar  وJSTOR های معتبر داخلی و خارجی تا  جستجو شد. این قررسی و جستجو در پایگاه

تمام ماا   موردقررسی را شام  شده است. درمورد موضوع فرهن  سازمانی موردنیاز  6264اقتدای سال 

هکای پکژوهش مکورد اسکتفاده قکرار         دیجیتکال قکرای جسکتجوی ماالک     تحول دیجیتال کلیدواژه اصلی فرهن

 های نهادهای مرتبط قا این حوزه قود. نام  و رزارش ماال ، کتاب، پایان 442ررفت. نتیج  جستجو شام  

هکای مناسکب قراسکا  الگکوریتم      های مناسکب: قکرای انتخکاب ماالک      جستجو و انتخاب ماال  گام سوم:

هکای مختلفکی ازقبیک : عنکوان چکیکده، محتکوا، دسترسکی و کیفیکت روش          مؤلفک   (6شده در شکک  )  مشاهده

هکا انتخکاب شکد و پکس از اعمکال       ماال  قا قررسی دقیک  مکتن   62درنهایت تعداد  پژوهش ارزیاقی شده است.

 عنوان ماا   نهایی انتخاب شدند. ماال  ق  64)ارزیاقی منتادان ( تعداد  CASPروش 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 های نهایی لگوریتم انتخاب مقاله. ا2شکل 

 تعداد ماا تی ک  یافت شد
N=116 

 شدهک  چکیده غرقال

N=71 

 شده  قررسیک  محتوای ماال
N=37 

 تعداد ک  ماا   اولی 
N=27 

 تعداد ک  ماا   نهایی
N=21 

 تعداد ماا   ردشده ازنظر عنوان
N=45 

 تعداد ماا   ردشده ازنظر چکیده
N=34 

 تعداد ماا   ردشده از نظر محتوا
N=10 

 ردشده ازنظر نبودن اطالعا  نویسندهتعداد ماا   
N=6 
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ها قراسا  مرجع مرقوط ق  هر ماال  شام : نکام و   استخراج اطالعا  ماال : اطالعا  ماال  گام چهارم:

 قندی شد. شده در هر ماال  طبا  همراه سال انتشار ماال  و اجزای هماهنگی قیان نام خانوادری نویسنده ق 

ر این پژوهش قرای تحلی  اطالعا  از کدرذاری قکاز، محکوری و   ها: د وتحلی  یافت  تجزی  گام پنجم:

در قررسی اتمام قررسی و کدرذاری اولی  هریکک از ماکا   منتخکب، ککدهای اولیک       انتخاقی استفاده شد. 

اقتدا ماا   منتخکب مطالعک  شکدند و     استخراج شده و پس از کدرذاری قاز کدرذاری محوری آغاز شد.

هکای   قراسکا  تحلیک   بط شناسکایی و ذیک  قرچسکب مکوردنظر مشکخص شکد.       سپس مفکاهیم و ککدهای مکرت   

 442مفهکوم   64ماولک ،   2ماال  نهایی انتخاب شد و درمجمکوع   64ررفت  و تحلی  محتوای ماا  ،  صور 

هکا   رذاری شکد. یافتک    سازی تحول دیجیتال کشف و قرچسب کد قرای فرهن  سازمانی موردنیاز قرای پیاده

منکدی انجکام نشکده و     داد ک  در مطالعا  رذشکت  و پیشکین تکاکنون چنکین مطالعک  نظکام       در این مرحل  نشان

اند. درادامک  در   هریک از مطالعا  پیشین ق  جنب  خاصی از فرهن  سازمانی در تحول دیجیتال توج  داشت 

سکتخراجی  های  ی  زیرساخت همراه قکا منکاقع ا   ( و قرای رعایت اخترار ق  کدها، مفاهیم و ماول 4جدول )

 عنوان نمون  اشاره شده است. ق 

 
 . مقوله، مفاهیم و کدهای استخراج شده5جدول 

 منبع کد مفهوم مقوله

توسع  مناقع 

 زیرساختی

زیرساخت 

دیجیتال 

 سازمان

توسع  زیرساخت فناوری اطالعا  

 اتکا روز و قاق  قاثبا ، ق 

(، 6242)6هارت  (،6262)4قا کریشنان و دا 

 (6242ران)و همکا 6چانیا 

پشتیبانی زیرساخت فناوری اطالعا  

 از راهبرد دیجیتال

(، چانیا  و 6262)5رورکان و کیفتکی

 (6242همکاران)

 اطالعا  فناوری زیرساخت توسع 

قرای دسترسی کارکنان ق  اطالعا  

 ها ازطری  اپلیکیشن

(، قا کریشنان و 6262رورکان و کیفتکی)

 (6262دا )

 
                                                                                                                                             

1. Balakrishnan & Das 

2. Hartl 

3. Chanias 

4. Gürkan & Çiftci 
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 منبع کد مفهوم مقوله

توسع  مناقع 

 زیرساختی

زیرساخت 

های  فناوری

 نوین کشور

 (6262(، قرونتی و همکاران)6242نایاك) پهنای قاند

 (6262قا کریشنان و دا ) (،6242نایاك ) سرعت اینترنت

 (6262(، قرونتی و همکاران )6242نایاك ) فیلترین 

 (6262ن و دا )قا کریشنا (،6242نایاك ) قوانین و ماررا  موجود

اتفاقا  نارهانی ازقبی  قطع یکباره 

 سیستم
 (6262قرونتی و همکاران )

 مناقع مالی

 ارتاا قرای قودج  از قخشی تخریص

 فرهن 

و  4(، اسچالمو6262قرونتی و همکاران )

 (6242هارت )  (،6242همکاران )

 مناقع تخریص مجدد پذیرش
 (، اسچالمو و6262قرونتی و همکاران )

 (6242همکاران )

 (6262قرونتی و همکاران) های فرهنگی ارزیاقی قار مالی قرنام 

توسع  مناقع 

 اطالعاتی

 امنیت دیجیتال

حفظ حریم خروصی افراد در کار قا 

های  های اجتماعی و فناوری رسان 

 نوین

(، قورچارد  و 6262)6زاویی و سویسی

 (6242مایش)

های  فرمداشتن امنیت در استفاده از پلت

 های نوین فناوری

(، رورکان و 6242قورچارد  و مایش)

 (،6262کیفتکی)

آراهی ق  هنجارهای اجتماعی جهت 

 های نوین کارریری فناوری ق 

(، زاویی و 6262رورکان و کیفتکی)

 (6262سویسی)

 مدیریت داده

عنوان مناقع  های مشتریان ق  تحلی  داده

 ارتباطی-اطالعاتی

(، قررهو  و 6246ران )و همکا 6هارشاك

(، 6242(، چاینا  و همکاران )6242) 5قک

 (6262و همکاران ) 4ورتز

تهی  پروفای  مشتریان قر مبنای 

 های موجود داده

(، ورتز و 6246هارشاك و همکاران )

 (6242)2(، تیچر 6262همکاران )
 

                                                                                                                                             

1. Schallmo 

2. Zaoui & Souissi 

3. Harshak 

4. Berghaus & Back 

5. Weritz 

6. Teichert 
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 منبع کد مفهوم مقوله

توسع  مناقع 

 اطالعاتی

 مدیریت داده

رهای تحلیلی قرای شناسایی ارائ  اقزا

 ها آمده از داده دست های ق  فرصت

(، قررهو  و 6246هارشاك و همکاران )

(، 6242)4(، جنتی و هیوارینن6242قک )

 (6242چاینا  و همکاران )

ها ق  رهنمودهای  توانایی تبدی  داده

 عملی قرای سازمان

(، جنتی و هیوارینن 6242قررهو  و قک )

 (6242و همکاران )(، چاینا  6242)

آمادری 

 فناوران 

پذیرش همکاری انسان و ماشین 

 )فناوری(

(، نایاك 6262و همکاران ) 6تراشکینا

(6242) 

ماشین  و انسان همکاری درك

 (فناوری)
 (6242(، نایاك )6262تراشکینا و همکاران )

های نوین و  سهولت استفاده از فناوری

 اقزارهای دیجیتال
 (6242هارت ) (، 6262ی)زاویی و سویس

های نوین  تمای  ق  پذیرش فناوری

 جدید در کار
 (6242رت )ها  (،6242)6راولز و قرون

های دیجیتال جهت  داراقودن مهار 

 های نوین کارریری فناوری ق 

(، 6242هارت  ) (، 6262زاویی و سویسی)

 (6242نایاك )

توسع  مناقع 

انسانی و 

 مدیریتی

آموزش و 

ی یادریر

 دیجیتال

ها  آموزش اعضای سازمان درقاره ناش

 های فرهنگی و انتظارا  از فعالیت

 5اسدالمراجی (،6262تراشکینا و همکاران )

 (6262و همکاران )

آموزش کارکنان قرای درك اهمیت 

 تحول دیجیتال

(، زاویی و 6262تراشکینا و همکاران )

و همکاران  (، مارتینزکارو6262سویسی )

(6262) 

های آموزشی قرای  قررزاری کارراه

 توانمندسازی کارکنان

قرونتی و همکاران  (،6262زاویی و سویسی )

(6262،) 

های ارتباطی قرای  آموزش مهار 

 مدیران

و  4(، وی6262تراشکینا و همکاران )

 (6242همکاران )
 

                                                                                                                                             

1. Jäntti & Hyvarinen 

2. Trushkina 

3. Rowles & Brown 

4. Asad Amraji 

5. Vey 
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 منبع کد مفهوم مقوله

توسع  مناقع 

انسانی و 

 مدیریتی

آموزش و 

یادریری 

 جیتالدی

 ایجاد فضای یادریری در سازمان
اسچالمو و  (،6262ورتز و همکاران )

 (6242همکاران )

 رذاری در یادریری سرمای 
(، قرونتی و 6242اسچالمو و همکاران )

 (6262همکاران )

های آموزشی درجهت  تهی  قرنام 

 قهبود همکاری اعضای سازمان

تراشکینا و  (،6262قرونتی و همکاران )

 (6242هارت )  (،6262کاران)هم

 ترویج یادریری مستمر
(، زاویی و 6262ورتز و همکاران )

 (6242)4(، اسچالمو و ویلیام6262سویسی)

 تاویت روحی  یادریری
تراشکینا و  (،6242اسچالمو و همکاران )

 (،6262همکاران )

ایجاد محیط یادریرنده درون و 

 سازمانی قرون

(، زاویی و 6262تراشکینا و همکاران)

 (،6262سویسی )

 قهبود مدیریت

 ای اداره در شرکت مدیران کارکردن

 کارمندان سایر کنار در و قاز

هارت  و هس   (،6242قررهو  و قک)

(6242) 

 آغازرر عنوان ق  عام  مدیر قر تمرکز
اسچالمو و  (،6242قررهو  و قک )

 (6242جنتی و هیوارینن) (،6242همکاران)

سازی مناقع کافی جهت  فراهم

 های فرهنگی سازی قرنام  پیاده

(، قا کریشنان و 6242هارت  و هس)

 (6262دا )

های  تمای  مدیریت قرای شروع قرنام 

 فرهنگی

(، وی و 6242قررهو  و قک)

 (6242همکاران)

های فرهنگی موجود  هدایت فعالیت

 توسط مدیریت

 مارتینزکارو و (،6242اسچالمو و همکاران)

 (6262همکاران)

تمای  مدیر ق  پذیرش خطر و ریسک 

 در تحول دیجیتال

(، قا کریشنان و 6242قررهو  و قک)

 (،6262دا )

                                                                                                                                             

1. Schallmo & Williams 
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 منبع کد مفهوم مقوله

 ساختارسازمانی

محیط کار 
 دیجیتال

 (6242هارت  و هس) شاد و جذاب کاری محیط کردن فراهم

 و کمتر کنترل قا رسمی غیر کاری محیط
 وظایف یقرا دیجیتال اقزار از استفاده

 احتمالی

اسچالمو و  (،6242قررهو  و قک)
 (،6242همکاران)

تمرکز قر جو سازمانی دیجیتالی در محیط 
 سازمان

(، قا کریشنان و 6242وی و همکاران)
 (6242(، جنتی و هیوارینن)6262دا )

ادراك کارکنان از حمایت مدیریت از 
 دیجیتالی شدن در سازمان

کریشنان و (، قا 6242قررهو  و قک)
 (6262(، رورکان و کیفتکی)6262دا )

ادراك کارکنان از محیط کاری حامی 
 تحول دیجیتال

(، قورچارد  و 6242هارت  و هس)
 (6262(، رورکان و کیفتکی)6242مایش)

پردازی  سازی قستر مناسب قرای ایده فراهم
 دیجیتال

قا کریشنان و  (،6242اسچالمو و همکاران)
 (6262دا )

تدوین قرنام  مشخص جهت جلب 
مشارکت مشتاقان  کارکنان از طری  قهبود 

 اطالعا   تجرق  استفاده از فناوری
 (6242(، وی و همکاران)6242قررهو  و قک)

قهبود مستمر فرایندهای سازمانی قا استفاده 
 های نوین از فناوری

اسچالمو و  (،6242قورچارد  و مایش)
 (،6242همکاران)

 (6242وی و همکاران) حیط فیزیکی مشوق مشارکتطراحی م

تغییر سیلوهای 
 سازمانی

 سازمانی قروکراسی استانداردهای شکستن
(، سیچویز و 6262قا کریشنان و دا )
 (6262همکاران)

 مراتب سلسل  شکستن
و  4(، سیچویز6242جنتی و هیوارینن)

 (6262همکاران)

 سازمان مرزهای مجدد دهی شک 
(، رورکان و 6242و مایش) قورچارد 

 (6262کیفتکی)

 قر مشارکت ساختار مبتنی
(، قا کریشنان و 6242جنتی و هیوارینن)
 (،6262دا )

ای ن   ریری فراوظیف  تاویت ترمیم
 سیلویی

(، قورچارد  و 6242جنتی و هیوارینن)
 (6262(، رورکان و کیفتکی)6242مایش)

 های توسع  شرح شغ  در حوزه فعالیت
 اجرایی تحول دیجیتال

(، قا کریشنان و 6242قورچارد  و مایش)
 (6262(، رورکان و کیفتکی)6262دا )

                                                                                                                                             

1. Cichosz 
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حفظ کنترل کیفیت: محا  قرای کنترل مفاهیم استخراجی خود از ماایس  نظکرا  خکود قکا     گام ششم:

ر داده اسکت.  یک خبره دیگر استفاده نموده است و نتایج را قا استفاده از شکاخص کاپکا مکورد سکنجش قکرا     

کنند و قرد سنجش میزان تواف  ایکن دو   قندی می دهنده، پاسخگویان را رتب  شاخص کاپا زمانی ک  دو رتب 

شود. شاخص کاپا قین صفر تا یک نوسان دارد و هرچ  این ماکدار قک  یکک     دهنده را داریم؛ استفاده می رتب 

ود دارد. ضکریب کاپکای محاسکب  شکده توسکط      دهندران وجک  دهد ک  تواف  قین رتب  نزدیکتر قاشد، نشان می

( قا تر قکود.  4222، 4( )جنسن و آلن2/2قبول آن ) قود ک  از مادار قاق  26225ا  مادار  ا  پی افزار ا  نرم

شود و استخراج ککدها از پایکایی مناسکبی قرخکوردار قکوده       قناقراین فرض استاالل کدهای استخراجی رد می

 است.

های استخراجی ناش  راه فرهن  سکازمانی موردنیکاز    ها: قعد از تأیید کیفیت یافت  ارائ  یافت  گام هفتم:

 ( ارائ  شده است.6سازی تحول دیجیتال در شک  ) قرای پیاده

 

 گیری بحث و نتیجه

شکده   هکای انجکام   قررسی ادقیا  موجود در حوزه فرهن  دیجیتال حاکی از آن است ک  اکثر پکژوهش 

کک    نحکوی  ریرنکد. قک    ها و قاورها واهداف فرهنک  دیجیتکال را درقرمکی    ارزش قندی خاصی از نحوی طبا  ق 

های فرهن  موردنیاز تحول دیجیتکال   شده ق  شناسایی عوام  مؤثر یا موانع و چالش های انجام قیشتر پژوهش

ک  در  یاند. تاجای و تأثیر آن قر موفایت تحول دیجیتال و یا عوام  سازمانی ازقبی  عملکرد سازمانی پرداخت 

سکازی فرهنک  سکازمانی     قررسی ادقیا  موجود مشخص شد، هیچ پژوهشی ق  ارائ  ناشک  راه قکرای جکاری   

رغکم اهمیکت موضکوع دیجیتکال در عرکر کنکونی و قکا وجکود          موردنیاز تحول دیجیتال نپرداخت  اسکت. علکی  

  سکازمانی موردنیکاز   های داخلی و خارجی از این جایگاه، خأل وجود ناش  راه قرای فرهنک  استابال سازمان

 مشاهده شد.

 یجیتکال تحکول د  یقکرا  یکاز موردن یفرهنک  سکازمان   سکازی  یارائ  ناشک  راه جکار  هدف پژوهش حاضر، 

قاشد. محا  قا استفاده از روش فراترکیب قرمبنای تحلی  اسناد و ادقیا  موجکود نشکان داد کک  ناشک  راه      می

 سکازی   پیکاده  سکبب  تنهکا  ن  راه، ناش  قاشد. اهداف می استخراجی درقرریرنده س   ی  زیرساخت، فرایندها و
 

                                                                                                                                             

1. Jensen & Allen 
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 قکا  را خکود  فعلکی  موقعیکت  دهکد  می امکان سازمان ق  قلک  شود، می ساختارمند ای شیوه ق  دیجیتال فرهن 

 تحول دیجیتال قا تر سطوح ق  دستیاقی رایق را مناسبی عملی های قرنام  و قسنجد فرهن  دیجیتال اقداما 

 چک   قکر  اینکک   درخرکو   قتواننکد  تکا  کنکد  مکی  کمکک  ریکران  ترکمیم  قک   پکژوهش  هکای  یافت  کند. تدوین

قگیرند. در ناش  راه اسکتخراجی   قهتری ترمیم کنند، تمرکز پروژه از مراحلی چ  در و چگون  فرایندهایی،

 س   ی  درنظرررفت  شده است.

های داخک  و خکارج سکازمان     تواند از انگیزه  ی  اهداف، قا ترین  ی  در ناش  راه است و می ی  اول: 

پذیری  محوری، ریسک نفع مؤلف : تفکر دیجیتال، فناورمحوری، ذی 2ناشی شده قاشد. این  ی  درقرریرنده 

 تال(. های فرهن  دیجی قاشد )ارزش و نوآوری قاز، چاقکی دیجیتال، شفافیت و پاسخگویی می

های ممکن قرای رسیدن ق  اهداف را نشان  ها و راه  ی  دوم:  ی  میانی یا فرایندهای فرهنگی تمام پاسخ

رذاری فرهن   سازی سازمانی و توسع  و ارزش دهد. این  ی  درقرریرنده، ایجاد فضای دیجیتال، همراه می

انکد.   عادی هستند ک  در ناشک  راه نشکان داده شکده   ها نیز درقرریرنده اق قاشد. هرکدام از این مؤلف  دیجیتال می

هکا پیشکنهاد    داشکتن قکرای دسکتیاقی قک  تحکول دیجیتکال قک  مکدیران سکازمان          ق  اهمیت ذهنیت دیجیتالی قاتوج 

سکازی فکراهم کننکد.     های دیجیتال در ک  سازمان حمایت کنند و مناقع  زم را قرای پیکاده  شود از فعالیت می

های آموزشی قکرای آشکنایی و درك تحکول دیجیتکال قررکزار نماینکد. پیشکنهاد         از قرنام توان  راستا می دراین

هککای جدیکد موردنیککاز قککرای   شککود شکورای فرهنکک  تحکول دیجیتککال در سککازمان تشککی  شککود و ناکش     مکی 

شکود درراسکتای جکذب و توسکع  اسکتعدادهای       سازی تحول دیجیتال تعریف و تعیین شود. پیشنهاد مکی  پیاده

 یزشکی انگ یهکا  محركاز اقزارهای دیجیتال قرخط )آنالین( و قررسی سواق  افراد استفاده شود.  دیجیتال ک 

راسکتا پیشکنهاد    یروی کار در تسهی  فرهن  دیجیتکال قسکیار اثررکذار اسکت. قنکاقراین درایکن      و نحوه پاداش ن

 شند. شود از پاداش و مزایایی استفاده شود ک  قرای کارکنان جذاقیت  زم را داشت  قا می

سازی فرایندهای فرهنگی قکرای    ی  سوم:  ی  پایینی یا زیرساخت از شرایط و امکانا   زم قرای پیاده

 5قاشند. این مناقع درقرریرنده  های سازمان می دهنده مناقع و توانایی اند و نشان رسیدن ق  اهداف تشکی  شده

قاشکند. پیشکنهاد    مکدیریتی و سکاختار سکازمانی مکی     مؤلف : مناقع زیرساختی، مناقع اطالعکاتی، منکاقع انسکانی و   

سکازی قکرای دسکتیاقی قک  تحکول دیجیتکال        صور  اختراصی ق  فرهنک   شود قخشی از قودج  سازمان ق  می

های نکوین قایکد تکدارك دیکده شکود و کارکنکان و حتکی         تخریص داده شود. زیرساخت  زم قرای فناوری
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رو نبکوده و حتکی کارشککنی و مااومکت      سکازی قکا اقهکام روقک      یادهمدیریت قا آموزش  زم را قبینند تا حین پ

 نداشت  قاشند. 

هکای   آمده و در  ی  زیرساخت، ق  اقعاد ساختار سازمانی و مناقع مالی در پژوهش دست قراسا  نتایج ق 

( اشاره شده است. قک   6242(، قورچارد  و مسیح )6262(، سیچویز و همکاران )6262قا کریشنان و دا )

(، زائکویی و  6262های قرونتی و همکاران ) مناقع اطالعاتی ازقبی : مدیریت داده، امنیت دیجیتال در پژوهش

(، نایککاك 6242هارتکک  )  (،6242(، چانیککانس و همکککاران )6262(، رورکککان و کیفتکککی )6262سویسککی )

مدیران در تحایاکا   کلی توانایی و شایستگی  صور  ( اشاره شده است. ق  تعهد مدیریت ارشد و ق 6242)

( 6242(، قررهکو  و قکک)  6242(، وی و همککاران ) 6262(، سیچویز و همکاران)6262ورتز و همکاران)

( 6262هکای رهبکری دیجیتکال در پکژوهش ورتکز و همککاران )       اشاره شده است. در  ی  فرایندها ق  شاخص

هکای نکوین در    رکنکان قکا مهکار    های موردنیاز عرر دیجیتال و توانمندسازی کا پرداخت  شده است. مهار 

( اشاره شده است. ق  6242(، نایاك )6242(، وی و همکاران )6262های اسدالمراجی و همکاران ) پژوهش

( اشاره شکده اسکت. قررسکی مسکتمر فرهنک       6242کننده تحول دیجیتال در پژوهش هس ) ارتباطا  تسهی 

(، 6242هاوارینن ) های جنتی و یت آن در پژوهشدیجیتال در سطح سازمان و تعیین پاداش و مزایا قرای تاو

هکای   کلی پکژوهش  صور  ( اشاره شده است. ق 6246هارشاك و همکاران )  (،6242اسچالمو و همکاران )

سکازی فرهنک  دیجیتکال و اهمیکت آن      پیشین ق  صور  جزئی و قیشتر قک  شناسکایی عوامک  مکؤثر در پیکاده     

 سازی توج  شده است. اند و کمتر ق  ناش  راه پیاده پرداخت 

شکود قکا    شده قرررفت  از ادقیا  موضوع است، ق  سایر محااان پیشکنهاد مکی   ازآنجاک  ناش  راه استخراج

قک  رویککرد    سکازی شکود. قاتوجک     هایی ازقبی : مطالع  موردی در قستر داخلکی کشکور قکومی    استفاده از روش

شناسکی   شود قکا روش  سایر محااان پیشنهاد می شده ق  کیفی پژوهش و عدم قررسی اعتبار ناش  راه استخراج

هکای  زم   شکود قکا توجک  قک  قسکتر و زیرسکاخت       کمی ناش  راه استخراج شده را آزمون نمایند. پیشکنهاد مکی  

سازی ناش  راه فرهن  دیجیتال درمکورد مطالعک  خاصکی مکورد      سنجی پیاده شده در این پژوهش امکان ارائ 

صکور    هکای دولتکی و خروصکی قک      ناش  راه استخراج شده در سازمان شود قررسی قرار ریرد. پیشنهاد می

 رررفت  و نتایج قاهم ماایس  شود.کا مجزا ق 
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