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فصل ششم
فناوری و ارزشها :آثار ضمنی برای فعالیتهای اداری
مقدمه

1

زض جبهؼِ فٌبٍضاًِ اهطٍظیّ ،ط هسیط زٍلتی حطفِای 2ثبیس اظ ًمطی وِ اضظشّبی ضرػی زض ضفتبض ازاضی اٍ ایفب
هیوٌس آگبُ ثبضس ٍ تأثیطی ضا وِ فٌبٍضی ثط اضظشّب ٍ فطایٌسّبی اضظشگصاضی ،ثط جبی هیگصاضز زضن وٌس.
ّسف ایي فػل ،ووه ثِ هسیطاى حطفِای ثطای تَسؼِ آى آگبّی ٍ فْن ٍ ٍزاضی آًْب ثِ تأهل زض هجٌبی اضظضیبثی
آًْبست .ظیطثٌبی ایي فػل ثحث ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ 3زض ثبة ًظطیِّبی ذلك اضظش ٍ ضاثغِ آى ثب ًظطیِ ازاضی است
]ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ .[1981
اجبظُ زّیس ثرطی اظ هٌغك ظیطثٌبیی ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ ٍ زض ضسیسى ثِ ایي ًتیجِ وِ ًظطیِپطزاظاى ازاضی ثبیس
"ًظطیِّبی اضظش" 4هتساٍل ضا ثبظًگطی وٌٌس ،ثِ ضطح ظیط ذالغِ وٌین:
اظ هسیطیت زٍلتی اًتظبض هیضٍز تب ثِ تَسؼِ آیٌسُ ووه وٌس .ثِ عَض سٌتی ،هسیطیت پیچیسگی ،تؼبضؼ ٍ آضَة
چٌساى هؤثط ًیست .ثٌبثطایي اظ ًظطیِپطزاظاى ازاضی اًتظبض هیضٍز ثِ عطاحی ضطایظ اجتوبػی 5آیٌسُ ووه وٌٌس.
ثطای ایٌىِ ًظطیِ ازاضی ثِ غَضت یه ػلن عطاحی 6اثطثرص زضآیٌس ثبیس زض جْتگیطیّبی ضٌبذتضٌبسی آى
تجسیسًظط ضَز .ثطای تحمك هَاضز فَق ثبیس ًحَُ ثطذَضز ذَز ثب اضظشّب ضا تغییط زّس ]ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ .[1981
هٌغك فَق ،ثطای ّوِ هسیطاى زٍلتی ٍ وبضگعاضاى 7ثرص ػوَی وبضثطز زاضز .ثِ عَض ذبظ زض فؼبلیتّبی
تػوینگیطی آًْب ثسیبض هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز .ایي هجبزلِ اظ هطبّسُّبی ظیط ًطأت هیگیطز:
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 .1وبضگعاضاى ثط حست ػبزت زض اًجبم فؼبلیتّبی ازاضی ذَز اظ ًظطیِ (ثِ غَضت ضوٌی یب غطیح) استفبزُ
هیوٌٌس.
 .2وبضگعاضاى ٍ ًیع ًظطیِّبیی وِ آًْب ثِ وطا هیثطًس ػبضی اظ اضظش ًیستٌس (حبهل اضظشّبیی ّستٌس) ٍ
ًویتَاًٌس چٌیي ثبضٌس.
 .3وبضگعاضاى ٌّگبم استفبزُ اظ ًظطیِ زض تػوینگیطیّبی ذَز ،ضطایظ آیٌسُ ضا پیصثیٌی ٍ ثب اًتربة گعیٌِّبی
ذَز ثط ٍالؼیتّبی اجتوبػی آیٌسُ تأثیط اسبسی هیگصاضًس.
 .4اگط لطاض است ضفتبض ازاضی وبضگعاضاى ثب زٍضًوبی ٌّجبضی 8آًْب سبظگبض ثبضس ،ثبیس اظ اضظشّبی ضرػی ،زیسگبُ
اًسبى زض هَضز ًمص اضظشّب زض فطایٌسّبی تػوینگیطی ٍ ًحَُ تؼبهل فٌبٍضی ثب آى اضظشّب ذَزآگبُتط 9ضًَس.

ارزشها ،نظریه ارزش و رفتار اداری
ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ ،اضظشّب ضا ثِ ػٌَاى هؼبًی ازضاوی ـ احسبسی 11زازُ ضسُ ثِ اضیبء ٍ پسیسُّب ٍ حلمِّبی ًوبزیي
ثیي شّي اًسبى ٍ هحیظ ٍی تؼطیف هیوٌٌس ]ًبیگطٍ ٍ ثلًَِ  .[1981ثط اسبس ایي تؼطیف اضظشّب فمظ ثِ ػٌَاى
پسیسُّبی ضٍاًطٌبذتی 11لبثل زضوٌس ٍ ًویتَاى آًْب ضا جسای اظ ثستط اجتوبػی ثِ ًحَ هغلَثی تجییي وطز.
ًظطیِ ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ ثط لضبیب ظیط استَاض است:
 .1اضظشّب آفطیسُ اًسبًٌس (اضظشّب ٍ ٍالؼیتّب هسلَل ثط آًْب ثِ ٍسیلِ اًسبىّب ایجبز ضسُ ٍ تغییط هییبثٌس).
 .2اضظشّب هحػَالت فطآیٌسّبی اجتوبػی ـ ضٍاىضٌبذتیّ 12ستٌس ٍ اظ تؼبهالت ثیي افطازی وِ ثِ پسیسُّب
هؼبًی هرتلفی ضا ًسجت هیزٌّس حبغل هیضًَس ]ًبیگطٍ ٍ ثلًَِ .[1981
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یىی اظ ًىتِّبی هْن استسالل آًْب ایي است وِ افطاز غطفبً ثط اسبس اضظشّبی تحویلی اظ جبًت سیستنّبی
اجتوبػی ثِ ػٌَاى ٍالؼیتّبی اجتوبػی 13ثط آًْب تحویل هیضًَس ،ػول ًویوٌٌس.
اثتسا ثلًَِ ٍ ًبیگطٍ هغطح وطزًس وِ اضظشگصاضی ،14فؼبلیتی است هساٍم وِ هتضوي عجمِثٌسی پسیسُّب جْت
تؼییي اضظش آًْبست .ایي ًىتِ هْوی است وِ ثط اسبس آى فٌبٍضی ضا ثبیس ثِ ػٌَاى ًَػی پسیسُ زض ًظط گطفت.
ثِ هَاظات ظَْض فٌبٍضیّبی جسیس تأثیط آًْب ضٍی اضظشّبی هَجَز چطوگیط ذَاّس ثَز .زض ٍالغّ ،وبىعَض وِ
ثؼساً زض ایي فػل اضبضُ ذَاّس ضس ،اضظشّب ًِ تٌْب تبثغ ضطایظ اجتوبػیاًس ،ثلىِ تبثغ ضطایظ فٌبٍضاًِ ًیع
ّستٌس.
پس اضظشّب چِ ًمطی زض ضفتبض هسیطاى زٍلتی ایفب هیوٌٌس؟ ثطای پبسد ثِ ایي پطسص ثبیس زیسگبُّبی چْبضگبًِ
هغطح ضسُ زض همسهِ ایي فػل ضا ثِ عَض زلیك ثطضسی وٌینً .رستیي زیسگبُ ایي ثَز وِ وبضگعاضاى ثط حست
ػبزت زض اًجبم فؼبلیتّبی ازاضی ذَز اظ ًظطیِّب ثِ عَض ضوٌی یب غطیح استفبزُ هیوٌٌس .یؼٌی ،وبضگعاضاى
ثطای اًسیطیسى زض هَضز پسیسُّبی ازاضی زاضای ضیَُّبیی ّستٌس.
زیسگبُ زٍم ایي ثَز وِ وبضگعاضاى ٍ ًیع ًظطیِّبی هَضز استفبزُ آًْب ػبضی اظ اضظش ًیستٌس ٍ ًویتَاًٌس چٌیي
ثبضٌسً .ظطیِّب اضظش هساضًس .ثطای هثبلً ،ظطیِ سیستنّبی اجتوبػی ثطای ثجبت ٍ ثمبء سیستن اضظش لبئل است.
زیسگبُ سَم ایي ثَز وِ اگطچِ وبضگعاضاى زض فؼبلیتّبی تػوینگیطیّبی ذَز اظ ًظطیِ استفبزُ هیوٌٌسٍ ،لی
هوىٌبت آیٌسُ ضا پیصثیٌی ٍ ثب گعیٌِّبی اًتربثی ذَز ،ثط ٍالؼیتّبی اجتوبػی آیٌسُ تأثیط اسبسی هیگصاضًس.
ًمطی وِ اضظشّب زض تػوینگیطی آًْب ایفب هیوٌس آى ضا چٌبى هْن جلَُ هیزّس وِ وبضگعاضاى آًْب ضا هسًظط
لطاض هیزٌّس.
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زض ایي فػل ،ایي ثحث زًجبل هیضَز وِ وبضگعاضاى زض اًتربة اضظشّبی اجتوبػی ،هطبضوتوٌٌسُ فؼبلی
ّستٌس .ثطای پطزاذتي ثِ ایي ثحث ،تَجِ ثِ سِ ًىتِ ضطٍضی است :هبّیت فٌبٍضی ،هفبّین ػوسُای وِ ثِ
تَلیس ٍ وبضثطز فٌبٍضی هطتجظ هیضَز ٍ تأثیط تغییط فٌبٍضی ثط ضٍی اضظشّبی اًسبى.

فناوری ،تغییر اجتماعی و ارزشهای انسانی
فؼبلیتّبی هسیطیت زٍلتی ضسیساً تحت تأثیط ضطایظ اجتوبػی آى ذَاّس ثَز ٍ ثِ تجغ آى تحت تأثیط
فٌبٍضیّبی هَجَز لطاض ذَاّس گطفت.
تَز الپَضتِ 15فٌبٍضی ضا ثِ ػٌَاى وبضثطز زاًص ػلوی ثطای حل هسبئل هطرع التػبزی ٍ اجتوبػی تؼطیف
هیوٌس ،یؼٌی استفبزُ اظ زاًص ػلوی ثطای ّسفّبی اجتوبػی ]الپَضتِ .[19741
ولیتَى ،ذلك اًسیطِ یب فىط 16ضا ثِ ػٌَاى فطایٌس استٌجبط فىطی تؼطیف هیوٌس وِ ثط اذتطاع همسم است.
سبهَئل زاوتطٍظ ،17فطایٌسّبی اًتمبل ،التجبس ٍ استفبزُ اظ فٌبٍضی ضا اظ ًظط ضٍاثظ هتمبثلی وِ ثب یىسیگط زاضًس،
تؼطیف وطزُ است .ثِ ظػن ٍی اًتمبل فٌبٍضی:
فطایٌسی است وِ ثِ ٍسیلِ آى اعالػبت فٌی هٌجؼث اظ یه هحیظ ًْبزی ثطای استفبزُ زض هحیظ ًْبزی زیگط
التجبس هیضَز .اًتمبل ثِ ًَػی هستلعم هطبضوت اًتمبلزٌّسُ ٍ اًتمبل گیطًسُ است ٍ زاللت ثط التجبس فٌبٍضی
ًَیي اظ عطیك ًَػی تغییط ذاللبًِ ٍ ثِ وبضگیطی آى زض یه "استفبزُ ًْبیی" زیگط زاضز" .استفبزُ ًْبیی" هوىي
است ضجیِ استفبزُای ثبضس وِ فٌبٍضی اظ آى جب ثطذبستِ است وِ زض چٌیي هَضزی التجبس ثِ عطیك لیبسی
ذَاّس ثَز ،یب استفبزُ ًْبیی هوىي است وبهالً هتفبٍت ثبضس ،وِ زض چٌیي هَاضزی التجبس ٍ وبضثطز ذاللبًِ،
ػٌبغط هْن فطایٌس اًتمبل ،ذَاٌّس ثَز ٍ اًتمبل هستلعم عطحضیعی ٍ سبذتبضزّی زلیك زض هؤسسِ اًتمبلزٌّسُ
است ]ٍاوتَظ .[1969:3
15
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ًىتِ ضوٌی زض ایي تؼطیف آى است وِ ثِ ّط حبل فٌبٍضی ثِ غَضت ضتبثبى زض هطحلِّبی هرتلف ثِ پیص
هیضٍز.
هستٌِ ثِ ثطضسی چبلطی وِ فٌبٍضی ثطای اضظشّب ایجبز هیوٌس هیپطزاظز ]هستٌِ  .[45:1967ثِ اػتمبز اٍ
تغییطّبی فٌبٍی ثِ زٍ عطیك هٌجط ثِ تغییط اضظشّب هیضَزً .رست ایي وِ تغییطّبی فٌبٍضی زاهٌِ ضاُوبضّبی
اًتربثی ضا افعایص هیزّس .زٍم ایٌىِ ،اضظشّبیی ضا ایجبز هیوٌٌس وِ ثب تغییط ّعیٌِّبی ًسجی آًْب ،ثب سَْلت
ثیطتطی لبثل اجطا ّستٌس.
ثِ گفتِ هستٌِ ،اضظشّب تبثغ ًَػی تغییط ثٌیبزی زض جبهؼِ فٌبٍضاًِ ّستٌس .اّویت ًسجی آًْب ثب ٍضؼیت فٌبٍضی
تغییط هیوٌس.
زًٍبلسضَى ًیع هَضَع تغییط اجتوبػی هجتٌی ثط فٌبٍضی ضا هغطح هیوٌس .اٍ هؼتمس است هب ًویتَاًین زض تؼجیط ٍ
تفسیطهبى اظ جْبى ،ثِ ثجبت ثطسین ٍ یه ٍضؼیت ثجبت ضا تػَض وٌین .زض ًظطیِ ضَى تغییط اجتوبػی اظ زٍ چیع
ًطئت هیگیطز :سطػت هساٍم تغییط فٌبٍضی ٍ وَتبُ ضسى فبغلِ ظهبًی ثیي اذتطاع یه فٌبٍضی جسیس ٍ ًَآٍضی
آى ٍ اثط ثؼسی آى ثط جبهؼِ.
ثِ گفتِ ضَى :سیستنّبی اجتوبػی زاضای سبذتبض ،فٌبٍضی ٍ ًظطیِ ّستٌس .سبذتبض هجوَػِای اظ ًمصّب ٍ
ضٍاثظ ثیي اػضبء استً .ظطیِ هطوت اظ زیسگبُّبیی است وِ زض زضٍى سیستن اجتوبػی ًسجت ثِ ّسفّب،
ػولیبت ،هحیظ ٍ آیٌسُ آى ٍجَز زاضزّ .ن سبذتبض ٍ ّن ًظطیِ ثط فٌبٍضی هتساٍل سیستن تأثیط هیگصاضًس ]ضَى
.[1971:33
ایي ضٍاثظ هتمبثل سیستوی زض ضىل (1ـً )6طبى زازُ ضسُ است.
سبذتبض
فٌبٍضی
ًظطیِ
6
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شکل (1ـ : )6سیستم اجتماعی

جبلتتط آى وِ ضَى هؼتمس است وِ سیستنّبی اضظضی ّوبٌّگ ثب ًظطیِ ٍ جساییًبپصیط اظ آى ّستٌس ]ضَ
 .[1971:35اٍ ّوچٌیي هتصوط هیضَز وِ هوىي است تغییطی ثِ ظبّط ثیضطض زض فٌبٍضی ثِ غَضت تْسیسی
جسیس ثطای یه سبظهبى زضآیس ظیطا هیتَاًس سبظهبى ضا ثطای تغییط ًظطیِ ٍ سبذتبض تحت تأثیط لطاض زّس ]ضَى
.[1971:12

رهنمودهایی ضمنی برای فعالیتهای مدیریت دولتی
ضىل (2ـ )6ثطذی اظ ضٍاثظ پیچیسُ تجطثِ یه هسیط زٍلتی ضا تططیح هیوٌس.
ثستطّبی ٍضؼی
ًْبزّبی
اجتوبػی

هسبئل
اجتوبػی

فٌبٍضیّب

ٍاوٌصّبی هٌجط ثِ
تغییط اجتوبػی ٍ
زگطگًَی ضطایظ

ضٍیبضٍیی ثب هسیطاى
زٍلتی
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ضفتبضّبٍ ،اوٌصّبیی
ًسجت ثِ هسبئل ٍ
فطغتّبی اجتوبػی
ایجبز هیوٌس

هسیطاًی وِ زض
اضظضیبة ٍ اًتربة
ضفتبضّب زضگیطًس

شکل (2ـ :)6شبکه روابط پویا

ارزشها و عمل اداری
تب ایٌجب سِ استسالل هغطح ضسً :رست ایٌىِ هسیطاى ًویتَاًٌس ػبضی اظ اضظش ثبضٌس .زٍم آًىِ هسیطاى ثب اجطای
ٍظبیف زٍلتی ذَز ،اضظشّبیی ضا ذلك وطزُ ٍ تغییط هیزٌّس .سَم ایٌىِ فٌَضی ًمص ثسیبض هْن ٍ ضٍظافعًٍی زض
هَلؼیتّبیی وِ هسیطاى ثبیس زض آى فؼبلیت ًوبیٌس ،ایفب هیوٌس .ثب فطؼ غحت ایي استساللّب ،ضٌّوَز آًْب ثطای
ػول هسیطاى زٍلتی چیست؟
ًرست ایٌىِ ،اگط هسیطاى ًویتَاًٌس ػبضی اظ اضظش ثبضٌس ،پس ثبیس ثِ ٌّگبم فؼبلیت زض سبظهبىّبی زٍلتی
ًسجت ثِ اضظشّبیی وِ ضفتبض آًْب ایجبز هیوٌس ثیطتط ثیٌسیطٌس ٍ ثِ آًْب فؼبلیت زٌّس .زض ثبًی ،هسیطاى ثبیس
فطایٌسّبی اضظشگصاضی ذَز ضا ثطضسی وٌٌس .آیب چٌیي فطایٌسّبیی ثطای ضطایظ فٌبٍضی اهطٍظ وِ زائوبً زض حبل
تغییط هیثبضس ،هٌبست ّستٌس.

فناوری ،ارزشها و عمل اداری
هسیطاى زٍلتی ثبیس زض لضبٍتّبی ذَز ثِ عَض ضٍظافعٍى ثِ ػَاهل فٌبٍضاًِ تَجِ وٌٌس .هسیطاى چگًَِ هیتَاًٌس
ثِ جبهؼِ ووه وٌٌس تب ثب استفبزُ اظ فٌبٍضی اّساف حىَهت ضا تأهیي وٌٌس؟ ضطایظ فٌبٍضی وِ هسیطاى زٍلتی ثب
آى هَاجِاًس زائوبً زض حبل تغییط است .ثِ هَاظات تغییط فٌبٍضی ،لبثلیت آى ثطای حل هسبئل اجتوبػی ًیع تغییط
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هیوٌس .ثطای سطهبیِگصاضی ضٍی ایي تَاى ،هسیطاى ثبیس اثطگصاض ثبضٌس .ثطای ایٌىِ هسیطاى اثطگصاض ثبضٌس ،ثبیس زض
تفىطضبى ذجطُتط ضًَس.
ثِ وبضگیطی فٌبٍضی زض فطایٌسّبی هرتلف اجتوبػی ،زض زضٍى سبظهبىّب ٍ ثیي سبظهبىّب ضخ هیزّسًَ .آٍضی
ّویطِ ثب گفتٍگَ پیص هیضٍز ٍ هسیطاى زٍلتی غبلجبً آغبظگط ایي گفتٍگَ ّستٌس .ثطای هطبضوت اثطثرص ،آًْب
ثبیس پیَستِ ثب هَضَعّبی اضظضی ثطذَضز وٌٌس .فيسبالضاى 18هیتَاًٌس آًچِ ضا وِ ػولی ٍ ضسًی است ضٍضي
وٌٌس .هسیطاى ثبیس زض تجییي آًچِ هغلَة است هؤثط ثبضٌس.
ٍ ثبالذطُ ایٌىِ ،هسیطاى هیتَاًٌس ثِ ٍاحسّبی زٍلتی ذَز ووه وٌٌس تب ثِ "سیستنّبی یبزگیطًسُ" زًٍبلسضَى
تجسیل ضًَس .هسیطاى ثبیس ثِ تحَل ًْبزّب ووه وٌٌس ثب ایي ّسف وِ ایي ضیَُ ثتَاًس هب ضا ثِ ًَػی اظ جبهؼِ
هغلَة هَضز ًظطهبى ثطسبًس.
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