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تحلیل تاثیر تکنولوژي بر رفتار سازمانی با استفاده از رویکرد 
 پویایی هاي سیستمی

  
  2فراهانی بورقانی  ، سهیال*، 1 علی حاجی غالم سریزدي

  Ali84hagi@yahoo.comنبش کوچه قلعه ، -بعد از بانک صادرات -خیابان اصلی -سریزد -مهریز -یزد 
  Soheil_15184@yahoo.com،14طبقه  -مان وزارت علوم ساخت -خیابان هرمزان  -شهرك غرب  -تهران 

  
  

  چکیده 
ها  در دنیاي فراپیچیده و فرا مدرن امروزي، نقش تکنولوژي و تأثیر انکار ناپذیر آن بر جامعه و سازمان

سازمان ها چه از نظر شکل و چه از نظر فرایند تحت تاثیر تکنولوژي ها قرار . برکسی پوشیده نیست
به عنوان مثال . وژي نقشی ملموس در تحقق اهداف کیفی و عملکردي سازمان ها دارندگرفته و تکنول

و تکنولوژي به عنوان  سازمان ها رقابتی هاي مزیت از یکی به تکنولوژي تغییرات سریع رشد امروزه
 هاي تکنولوژي کارگیري به در چند هر. تبدیل شده استمهمترین عامل در خلق ثروت براي سازمان ها 

 از نامناسب یا استفاده و نامناسب هاي تکنولوژي از استفاده دارد، وجود بسیاري آشکار منافع لفمخت
  .باشد داشته دنبال به ها سازمان براي نامطلوبی پیامدهاي تواند می تکنولوژي

ها به ناچار دستخوش  با ورود تکنولوژي هاي جدید و سرعت زیاد تغییرات آنها، رفتار افراد در سازمان
در نتیجه سازمان ها . می گذارد ییراتی خواهد شد که این تغییرات گاها اثرات بدي را بر سازمان و فردتغ

باید در مواجه با ورود حجم وسیعی از تکنولوژي هاي جدید، ضمن کاهش اثرات مخرب بر کارکنان 
وژي ها گام بردارند خود، به افزایش رضایت آنها پرداخته، در جهت استفاده هر چه بیشتر از مزایاي تکنول

  .تا بتوانند در این شرایط متغیر و متحول و وابسته به تکنولوژي نه تنها بقا بلکه رشد بیابد
 - و با ایجاد نمودار علت  هدف این مقاله بررسی تأثیر تکنولوژي بر افراد و رفتار آنها در سازمان  می باشد 

رفتار سازمانی را شناسایی نموده به  درك درستی از برآنیم  تا تاثیر تکنولوژي بر ابعاد مختلف  3معلولی
ماهیت سیستم مورد نظر برسیم و همچنین با استفاده از قوانین تفکر سیستمی، مکانیزم هاي اهرمی براي 

  .تحقق اهداف تکنولوژیک در سازمان را شناسایی کنیم
  

  .معلولی -سیستمی، نمودار علت  تفکرتکنولوژي، رفتار سازمانی،: هاي کلیدي واژه
  
  
  
  
  

                                                        
  . ، دانشگاه علم و فرهنگ تهرانMBAدانشجوي کارشناسی ارشد  :نویسنده مسئول - *و  1
  .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري دکتراي مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی  - 2

٣ Casual Loop Diagram 
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  مقدمه. 1
دنیا در حال تغییر است . مهمترین تفاوت دنیاى امروز با دیروز سرعت تحوالت تکنولوژیک عنوان شده است

و عمر آنها بسرعت تمام  تکنولوژى هاى جدیدى ظهور مى کنند. و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر مى شود
  . یدمی شود و جانشین هایی براي آنها به بازار می آ

اطمینان باال و تغییرات زیاد به چالش کشیده شده عدم سازمان ها امروزه بوسیله محیط کسب وکار جدید با 
. بسیاري از روندها بطور قابل مالحظه ایی ارزش ها و طرح هاي اولیه رفتار سازمانی را تشویق می کند. اند

بنابراین رفتار سازمانی بطور فزاینده ایی به  کارکنان به مثابه با اهمیت ترین منبع در نظر گرفته شده اند،
براي درك رفتار سازمانی شناسایی و تعیین روندهاي موثر بر رفتار . موضوع خیلی مهمی تبدیل شده است

یکی از مهمترین عوامل و روندهاي موثر . ضروري می باشد کنانسازمانی و چگونگی تاثیر این روندها بر کار
 .تاثیر می گذارد یفتار سازمانتکنولوژي می باشد که بر ر

ما در یک ارتباط  .تهنوز هم افرادي وجود دارند که معتقدند بشر به وسیلۀ تکامل تکنولوژي تهدید شده اس
با وجود این، باید در مورد اثرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان اعضاي . حیاتی با تکنولوژي قرار داریم
هدف از کاربرد تکنولوژي نوین در محل کار،جایگزینی خیلی ها فکر می کنند  .سازمانها و جامعه آگاه باشیم

در حالی که یکی از اهداف تکنولوژي تسهیل انجام کار توسط انسان ماشین آالت به جاي نیروي انسانی است 
  .می باشد نه حذف و یا جایگزینی انسان

است و هیچ گاه مانند امروز، بهبود و ارتقاي همواره با پیشرفت جامعه مرتبط بوده  از طرف دیگر تکنولوژي
آرزوي انسان براي دست یابی به یک زندگی بهتر هر روز . استاندارد هاي زندگی را به آن وابسته ندانسته اند

ي و آثار آن وابسته می گردد و شاید این مهمترین دلیلی است که دنیاي ما با سرعت تکنولوژبیش از پیش به 
 مانند ابزاري نیازمند بشري، جوامع اهداف مهمترین از یکی عنوان به توسعه. ه می یابدفوق العاده اي توسع

 روند با تکنولوژي توسعه نرخ. دهد قرار تاثیر تحت رشد جهت در را خود بتواند ساختارهاي تا است تکنولوژي
 رفاه و پیشرفت. شود انسانی هاي ستاده و نهاده ها در اساسی تغییراتی توانسته موجب خود رشد به رو

 کارگیري به نتایج از توان می را رقابتی مزیت ایجاد و ثروت خلق صنایع، اقتصادي، گسترش رونق جوامع،
 .آن دانست توسعه و تکنولوژي

ي بر انسان و رفتار وي ژتکنولو :هاي مختلفی در مورد تکنولوژي مطرح است مانند در نتیجه امروزه سوال
کنولوژي بر استرس مرتبط با کار اثر می گذارد؟ چگونه روندهاي تکنولوژیکی  به چگونه اثر می گذارد؟ چگونه ت

چگونه تکنولوژي ها به کمک سازمان ها و انسان ها آمده و زندگی کاري و شخصی  فشارهاي روانی می افزاید؟
  ... افراد را بهبود می دهد؟ و 

کرده ایم تا با استفاده این مقاله سعی در  ازمانیبا توجه به پویایی تاثیرات تکنولوژي بر ابعاد مختلف رفتار س
این سواالت  پویایی آنها را به نمایش کشیده و بتوانیم به معلولی، –ویکرد سیستمی و ترسیم نمودار علت از ر

  .بتوانیم بهتر مدیریت تکنولوژي و مدیریت رفتار انسانی را در سازمان خود داشته باشیم نهایتاتا  خ دادهسپا
  
  یمعرف. 2

ي را ارائه می کنیم ژنولوکدر این قسمت ابتدا به تعریفی از رفتار سازمانی پرداخته سپس تعاریف مرتبط با ت
  .تمی می پردازیمسدر نهایت به تشریح رویکرد سی

  



    بین المللی،پنجمینکنفرانس اولین    
          مدیریت تکنولوژي لیم رانسکنف  

 
 

٣ 
 

 

  رفتار سازمانی . 2.1
. ا می باشددر سازمانه رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروه ها

و سازمانها را در ارتباط با کل افراد، گروه ها،  یعنی روابط بین مردم. این کار با رویکرد سیستمی انجام می شود
می نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی  سازمانها و سیستم هاي اجتماعی تشریح

) سیستماتیک(فتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم بعبارت دیگر ر ).1(می باشد با ایجاد روابط بهتر
  ).2(عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهاي افرادي که سازمان را تشکیل می دهند

رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در یک سازمان می باشد و زمینه ایی چندرشته ایی که عالقه مند به 
رفتار سازمانی درباره محتوا . صی و پویایی هاي سازمانی می باشددرك رفتار فردي، گروهی، فرایندهاي بین شخ

زندگی است که مکان  –مشترکی مانند رفتار اخالقی، جهانی سازي، تکنولوژي، تنوع، عملکرد و توازن کار 
رفتار سازمانی در سه سطح  فرد، محیط سازمانی و سازمان قابل تجزیه و ). 18(کاري جدید را توصیف می کند

   ).1شکل (می باشدتحلیل 

  
  سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی) 1شکل

اساسا رفتار واکنش هایی است که تحت تاثیر کنشها فرد از خود بروز می دهد که بی نهایت عامل از سطوح 
فرد، تجربه، نژاد، اصول بنیادي و ارزش  تعنوان مثال در سطح فردي شخصیه مختلف بر آن اثر می گذارد ب

بر رفتار موثرند و آنرا شکل ... در سطح سازمان مواردي از جمله محیط، فرهنگ سازمان و ...قبول و هاي مورد 
در این میان تکنولوژي یکی از فاکتورهاي مهم موثر بر رفتار سازمانی می باشد که هم در جهت . می دهند

ت گردد  تا کمترین ضرر و تقویت و بهبود رفتار و هم در جهت تخریب عمل می کند که بایستی بدرستی مدیری
   ).19(کسب کردبیشترین منفعت را از آن 

  
  تکنولوژي . 2.2

دلیل تحوالت تاریخی در گستره و ماهیت  ي تکنولوژي و مفهوم آن، ابهاماتی دارد که به کاربرد واژه
سایر  ، وجه تمایز تکنولوژي با19حتی تا اواخر قرن . شوند هایی است که تکنولوژیک پنداشته می فعالیت
تغییر، ماهیت  با گذشت زمان روندهاي . شد هاي انسانی، درگیري مستقیم با دنیاي مادي تلقی می فعالیت

توان به تأثیر علم فیزیک بر  عنوان یکی از عوامل بسیار مهم می به. تکنولوژي را دستخوش دگرگونی کردند
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ي، در علوم تئوري و نظري، در ي مستحکم تکنولوژ همچنین ریشه. هاي تکنولوژیک اشاره کرد فعالیت
مراتب قدرتمندتري نسبت به رویکرد آزمون و خطا را براي  هایی چون شیمی و الکتریسیته، بستر به شاخه

گیري الزم براي  از سوي دیگر، دانشمندان نیز براي ساخت و طراحی ابزارهاي اندازه. ها پدید آورد تکنولوژیست
  . ها وابسته شدند ولوژیستهاي علمی، هرچه بیشتر به تکن آزمایش

ي پیوند  پیش برویم شاهد تأسیس نهادها و مؤسساتی خواهیم بود که نتیجه در طول قرن بیستم هرچه به
شدند،  ها حمایت می هاي بزرگ که اغلب از سوي دولت آزمایشگاه. هاي تکنولوژیک هستند علوم نظري و فعالیت

گیري این نهادهاي بزرگ و جدید علمی، بیشتر  جهت. گرفتند خدمت تعداد زیادي دانشمند و تکنولوژیست را به
اي از این  مسائل نظامی ـ که از بعد ملی مورد توجه قرار داشت ـ نمونه. سوي مشکالت مشخصی از جامعه بود به

کردن علم و تکنولوژي  را نماد یک فرآیند عظیم براي نهادینه "گرا مأموریت"هاي  چنین سازمان. موارد است
پیشرفت . گذارد هاي دولت است و بر روند توسعه تأثیر می انند، که ابزاري رسمی براي دستیابی به سیاستد می

ها در قلب تحوالت و دستاوردهاي نوین  ي ریاضیات کاربردي، تئوري اطالعات و مهندسی سیستم در زمینه
ینده به روند توسعه و پیشرفت یاري اي فزا گونه همچنین قدرت رو به رشد کامپیوترها، به. تکنولوژي قرارگرفتند

عنوان انقالب صنعتی دوم نیز یاد شد و در آن  جایی منتهی گردید که از آن حتی به رسانید، که این روند به
باید در برگیرنده  با این تفاسیر هر تعریف از تکنولوژي می. عنوان منبع کلیدي گرفت اطالعات جاي انرژي را به

  .هاي تکنولوژیک باشد، که تنها به ساخت ابزار و ادوات محدود نیستند ده فعالیتي جوانب جدید و گستر همه
  :تعریف زیر را براي تکنولوژي بکار برد 1977در سال  1جندرون

ها و  هاي علمی است که در روش تکنولوژي هرگونه دانش کاربرديِ سیستماتیک مبتنی بر تجربه و یا تئوري"
  )3(".کار رفته است آالت به یا ماشینها و  هاي تولید، سازمان مهارت

تکنولوژي عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه ها و مطالعات " UNIDO2براساس تعریف 
منظم و جهت دار یا بعبارت دیگر کاربرد علوم در صنایع،استفاده از دانش روز در تولید کاال یا خدمات با 

  )22(".ه و استاندارد استهاي تدوین شداستفاده از شیوه 
به طور کلی می توان گفت تکنولوژي مجموعه عوامل و عناصري است که با ترکیب آنها توان و ظرفیت 

  :که این عوامل به چهار دسته تقسم می شوند که عبارتند از .طراحی و تولید کاال یا خدمات فراهم می شود
  تجهیزات، ماشین آالت و ابزار شامل: 3ماشین افزار*
  مهارت و تجربه ي انسانیشامل : 4انسان افزار*
  آن است سازمان و مدیریت منظور: 5سازمان افزار*
  )4( داده ها، دانش، فنون، روش ها و فرآیندهاشامل  : 6دانش افزار*

همچنین بر طبق تعریف رابینز مقصود از تکنولوژي شیوه ایی است که سازمان داده ها یا اقالم مصرفی خود 
هر سازمان براي تبدیل منابع ورودي مانند سرمایه، نیروي انسانی، . ه یا محصول تبدیل می کندرا به ستاد

مثال فورد از . د دست کم از یک نوع تکنولوژي استفاده کندیبه خروجی با... تجهیزات و ماشین آالت و 
  ).2(وجه دارددر این تعریف تکنولوژي بیشتر به نحوه تولید ت. تکنولوژي خط تولید استفاده می کند

                                                        
١ - Gendron 
٢ - United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) 
٣ - Techno ware 
٤ - Human ware  
٥ - Organ ware 
٦ - Info ware 
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  پویایی هاي سیستمی. 2.3
 ابداع شد MITدانشگاه در فارستر توسط میالدي 1950 دهه در بار اولین براي سیستم ییپویا مدلسازي

 اصلی هنر .)21(است پیچیده سیستمهاي تحلیل و تجزیه و اکتشاف کیفی، توصیف روشی براي که .)20(
 و انباشت ساختارهاي با همراه که است بازخوردي يفرآیندها نمایش و کشف سیستم، پویایی مدلسازي

 و ساختار مطالعه امکان و را نمایش می دهد پویایی سیستم خطی، غیر ساختارهاي و زمانی تاخیرهاي جریان،
  می کند فراهم را فنی و زیستی اجتماعی، اقتصادي، پیچیده هاي سیستم رفتار

 مشی خط بتوان تا است سیستم روابط مورد در دیدگاهی آوردن بدست پویا، سیستم مدلسازي از هدف
 یک شود می دگرگون زمان طول در که پویا سیستم هر .کرد بررسی را سیستم بهبود براي ممکن هاي

 : باشد می زیر ارکان داراي که دارد مراتبی سلسلهر ساختا
 در درگیر تغیرهايم از اي مجموعه بین علی ارتباطات ترسیم براي ابزاري که معلولی و علی نمودارهاي

 .)روابط( فلشها و)عوامل(متغیرها عبارتنداز معلولی علی هاي حلقه اساسی عناصر .است سیستم یک داخل
اگر رابطه بین دو متغیر در یک جهت بود رابطه مثبت و گرنه . روابط بین متغیرها می تواند مثبت یا منفی باشد

 .منفی می باشد
 )حلقه تعادلی(منفی بازخور هاي حلقه و )حلقه تقویت(مثبت بازخور هاي حلقه شامل که بازخور هايحلقه 

 دایره شود، داده تغییر جهت یک در آن در عامل یک اگر که است ییهاه دایر مثبت، بازخور حلقه .باشد می
 یک در آن در عامل یک اگر که است ییهاه دایر منفی، بازخور حلقه .کند می تقویت جهت آن در را تغییرات

 .کند می مخالفت جهت آن در عامل آن تغییرات با دایره شود، داده غییرت جهت

  
  مدلسازي دینامیکی. 3

متغیرهاي  در این قسمت بعد از ترسیم تصویر غنی که ارتباطات میان عوامل اصلی سیستم را نشان می دهد
تیب توضیح معلولی را ترسیم و حلقه هاي موجود را به تر –مدل علت  مورد نظر را مشخص کرده سپس

  .خواهیم داد
  

  تصویر غنی از سیستم. 3.1
همانطور که از شکل زیر مشخص . ابتدا یک تصویر غنی از تعامل تکنولوژي و رفتار و سازمان ترسیم می شود

عوامل انسانی و نهایتا عملکرد سازمان  بربوده و هم تکنولوژي  دوجانبهاست تاثیر تکنولوژي بر سازمان بصورت 
همانطور که شکل نشان می دهد  .توسعه تکنولوژي تاثیر دارند هم این عوامل روي پذیرش و تاثیر داشته و

تکنولوژي بر عوامل انسانی اثر می گذارد و آنها را دچار تغییر می کند و از طرف دیگر عوامل انسانی بر پذیرش 
. استفاده از آن موثر است و حتی نحوه)خرید یا ایجاد تکنولوژي(تکنولوژي، نوع تکنولوژي، نحوه اکتساب آن 

تکنولوژي هم بطور مستقیم با تصحیح شیوه انجام کار و تسهیل فرایندها عملکرد سازمان را بهبود می دهد و 
بهبود عملکرد نیز سازمان را تشویق . هم بطور غیر مستقیم با تاثیر بر عوامل انسانی و توسعه مهارتهاي انسانی

 .ژي هاي جدید کرده و نوآوري و توسعه تکنولوژي را تسریع می کندبه استفاده هر چه بیشتر از تکنولو
  )2شکل(
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Technology

Human Factors

Organizational
Performance

 
  تصویر غنی) 2کلش

 

  معلولی   –نمودار علت . 3.2
مشخص همانطور که از نمودار زیر  .معلولی کل سیستم  ترسیم شده است –در این قسمت نمودار علت 

حلقه آن حلقه چهار و ) حلقه مثبت(ویتیحلقه آن حلقه تق سهحلقه تشکیل شده است که  7است نمودار از 
  ) 3شکل.(می باشد) حلقه منفی(تعادلی

تکنولوژي 

کارهاي فیزیکی 
و یدي 

کارهاي فکري 
نیاز به مهارت و تخصص    

آموزش حرفه ایی  

نوآوري
-

-

+

+

+

+

حجم کار 

تغییرات زیاد و  
پی در پی  

+
+

فشار روانی 

استرس  

رفاه پرسنل 

بهره وري 

سود آوري 

تکنولوژي ...  توانایی خلق، کسب و     

+ +

+

-

+

+

+

+

ترك شغل 

هزینه هاي سازمان  

-

+

-

خصوصیات فردي 

-

R1

B1

مقاومت افراد دربرابر تغییر   

غنی شدن مشاغل  

انگیزش

+

+

+

ایجاد تعارضهاي ارزشی  

+

کارایی تکنولوژي 

-

+

آگاه سازي افراد نسبت به    
سودآوري و تسهیل کنندگی   

تکنولوژي 

-

R2

B2

فشارهاي جسمی 

آسیب ها و بیماري هاي جسمی     

+

-

+

بروز مسائل اخالقی  

تغییر در فرهنگ موجود   

+
+

+

+

دسترسی به حجم  
زیادي از اطالعات  

خالقیت و ابتکار  

+

+

+ R3

دسترسی به حجم  >
زیادي از اطالعات  <

تشویش اطالعاتی 

+

+

B3

تعامل اجتماعی 

هویت 

رضایت و تعهد  
کارکنان با سازمان  

کارایی کارکنان 

-

+

+

+

+

B4

انزوا اجتماعی 

-

+

 
  نمودار علت و معلولی )3شکل
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به نام هاي حلقه تغییر ماهیت مشاغل، حلقه حلقه  هفتهمانطور که از شکل نیز مشخص است نمودار از 
 هاي اطالعات و حلقه هویت، حلقه حلقه ایجاد تعارض ،فشارهاي روانی و جسمانی، حلقه غنی سازي مشاغل

  .در ادامه هر یک از حلقه ها را تشریح خواهیم کرد. تشکیل شده است
  )حلقه تغییر ماهیت مشاغل(R1حلقه . 3.2.1

 .است  چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحوالت مصون نمانده تحوالت تکنولوژي همه
هاي شغلی  در گذشته فرصت. استاشتغال تأثیرات عمیق گذاشته تحوالت تکنولوژي، بر الگوهاي بعبارت دیگر 

، بسیار بیشتر از مشاغل فکري بود؛ در حالیکه روند تغییرات این ارقام )مشاغل بدنی(مبتنی بر بازوي نیروي کار 
هاي شغلی مبتنی بر فکر، بسیار بیشتر از مشاغل  در آینده فرصت. دهد را بصورت معکوس براي آینده نشان می

  )12.(غییر ماهیت مشاغل را نشان می دهدشکل زیر روند ت. دنی هستندب

  
  تغییر ماهیت مشاغل) 4شکل

با ورود تکنولوژي هاي جدید از حجم کارهاي فیزیکی و یدي کاسته همانطور که از نمودار مشخص است 
مهارت و تخصص  کارهاي فکري نیاز به. شده و مشاغل بسمت مشاغل فکري و نرم تغییر ماهیت داده می شوند

هاي خاص و ویژه را می طلبد که این نیاز از طریق آموزش هاي آکادمیک و همچنین آموزش هاي حین 
. از ملزومات شغل آینده است ،دافراآموزش و تحصیل در جهت ارتقاي سطح شغلی  .خدمت تامین می شود

بعبارت یا موزش حرفه ایی آراد با اف. محکوم به فناست فردي که بخواهد در یک شغل ساکن بماند و تثبیت شود
خالق و داراي انگیزه براي نوآوري می باشند که این نوآوري باعث خلق تکنولوژي  ،دیگر افراد متخصص و ماهر

تالشهاي نوآوري شامل پیگیري آزمایشها، توسعه  عبارت دیگره ب .هاي جدید یا ارتقا تکنولوژي پیشین می شود
  )5شکل(.  حصوالت جدید، فرایندهاي نوین و ساختارهاي جدید سازمانی است، خدمات ویا م فناوریهاي جدید

  



    بین المللی،پنجمینکنفرانس اولین    
          مدیریت تکنولوژي لیم رانسکنف  

 
 

٨ 
 

 

  
  R1حلقه ) 5شکل

  )فشارهاي روانی و جسمانی حلقه(B1حلقه . 3.2.2
هاي پیشرفته با تاکید بر اثربخشی، ارزش افزایی و سرعت، اقتصاد جهانی را به شدت، دگرگون  تکنولوژي
به . تر، بهتر و با منابع کمتري انجام دهند ا کارهاي بیشتري را سریعهمه سازمانها زیر فشارند ت. ساخته است

تکنولوژي جدید فضاي کار را . ویژه سرعت، یکی از پارامترهاي اصلی براي پیروزي در رقابت تبدیل شده است
 جایی به شدت تغییر داده، اقتصاد جهانی را به سمت کارهاي خدماتی و دانشی کشانده است که در آنها جابه

ها محیط کسب و کار  عبارت دیگر تکنولوژيه ب .منابع، مهارتها، فرایندها و خود تکنولوژي به مراتب بیشتر است
را به سمت سیستمی به شدت رقابتی کشانده که تقریباٌ تمام سازمانهاي آن زیرفشارند که کار بیشتري را سریع 

  )13(.تر، بهتر و ارزان تر انجام دهند
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  B1حلقه )6شکل

تکنولوژي هاي جدید از یک . باعث فشار روي افراد سازمان می شوند طریقي از دو ژین حلقه تکنولودر ا
احساس  ،در حجم بیشتري از کارشدن غوطه ورکه احساس طرف انجام حجم زیاد کار را ممکن می سازند 

و  ب تغییرات زیادموج تکنولوژي ها از طرف دیگر را در فرد افزایش می دهد و تشویش در مورد شغل و عملکرد
با ورود تکنولوژي جدید بعضی از مشاغل دیگر کاربردي ندارند و یا بایستی مثال . در محیط کار می شوند مکرر

ي باعث ایجاد مشاغل مرتبط با خود ژي طراحی گردند از طرف دیگر تکنولوژتغییر کنند و متناسب با تکنولو
طلبد، شرایط احراز شغل و آموزش  فنون جدید کاري را می ت،فعالیت با فناوري اطالعابه عنوان مثال . می شود

این . زیرا مهارتهاي سابق کارکنان پاسخگوي این نیازها نخواهد بود .ن دلیل تغییر خواهد کردیکارکنان نیز بد
 البته میزان و نوع .استرس می شود بعد از گذشت مدت زمانیبه کارکنان و روانی باعث افزایش فشار  طریق دو

تاثیر این فشارها با توجه به خصوصیات افراد فرق می کند ولی به هر حال این فشارها وقتی از آستانه تحمل 
 . استرس مخرب هم فرد و هم سازمان را دچار مشکل می کند .فرد گذشت موجب استرس مخرب می شود

ترك شغل کارهاي سازمان را  کارمند یا با. استرس رفاه پرسنل و رضایت آنها را از شغل و سازمان کم می کند
موزش فرد آ مانند هزینه توقف کار، استخدام و(هزینه هاي زیادي را به سازمان تحمیل می کندمختل کرده و 

بهروري وي کاهش می یابد نهایتا هر دو این موارد موجب کاهش  ،و یا بدلیل کاهش انگیزه...) جایگزین و 
هش و همچنین کا R&Dن باعث کاهش بودجه بخش هاي کاهش بودجه سازما. ري سازمان می شودوآسود

  .می شود هاي جدید تکنولوژي توانایی سازمان در خلق، کسب
از طرف دیگر حجم زیاد کارها مخصوصا کارهاي تکراري منجر به فشارهاي جسمی به افراد شده و سالمتی 

، کشش ماهیچه در مچ دست و آسیبهاي ناشی از فشار کارهاي تکراري مثل کمر درد. آنها را تهدید می کند
را کاهش می  و هم سطح کارایی کارکنان می کند و دیگر بیماریها هم بر سازمان هزینه تحمیل انگشتها

  ).5(دهد
  )6شکل( .ي هاي جدید را محدود می کندژنهایتا در این حلقه ورود تکنولوژي جدید، توسعه و ایجاد تکنولو
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  )حلقه غنی سازي مشاغل( R2حلقه . 3.2.3
کار  یکی از آنها ي موثر بر عملکرد وجود دارند، کههاي تکنولوژي بنیان شانزده خواست حرفه ا در محیط

 .کند تري را ایجاد می تکنولوژي درواقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیدتر و متنوع )13.(می باشد جالب و پر چالش
با غنی سازي  تکنولوژي. نی عالقه دارندبه شغل هاي چالش برانگیز و کارهاي متنوع یا اصطالحا غ تافراد نسب

مشاغل باعث افزایش رضایت کارکنان شده که این موجب انگیزش بیشتر کارکنان و نهایتا باعث افزایش بهره 
  )7شکل .(وري و سود آوري شرکت می شود

  
 R2حلقه ) 7شکل

  )حلقه ایجاد تعارض(B2حلقه. 3.2.4
برنامه ریزي این تعارض ها در مواقعی که . شود ایجاد میجدید تکنولوژي هاي  تعارضهاي ارزشی با ظهور

 نو هاي تکنولوژي از طرف دیگر .جدید وجود ندارد حادتر می باشد تکنولوژيکارگیري ورود و ببراي  مناسبی
 می افزایش نهانی مشکالت بصورت مواقع اکثر در که شوند می جدیدي اخالقی مسایل بروز باعث همواره

وجود ). 8(می افتد اتفاق طوالنی زمانی دوره یک در جدید هاي تکنولوژي با همراه القیاخ مسایل )6(.یابند
 )...رود تکنولوزي و توسعه و و(این تعارض ها و همچنین احساس ناامنی باعث مقاومت افراد در برابر تغییرات

یمار گونه یا به دلیل اساس و ب هاي سازمانی یا به دلیل توهمات بی از فرهنگ ريابسی عبارت دیگره ب می شود
به یادگیري نحوه سروکار داشتن با  تمایلبدلیل عدم  و یا رنددا تکنولوژي هاي جدیدبیمی که واقعاً از 

این مقاومت خود را در شکل هاي مختلفی از به هر حال . )14(گیرند در مقابل آن جبهه مییهاي نوین تکنولوژ
بکارگیري همه یا عدم  و از آنها استفاده ناقصیا اده نادرست جدید، استف هاي يژجمله عدم استفاده از تکنولو

. که نهایتا منجر به عدم کارایی تکنولوژي شده و بهره وري سازمان را کاهش می دهد آنها ظرفیتهاي بالقوه
اثر گذاشته با کاهش آن توانایی شرکت در کسب، خلق و توسعه تکنولوژي  سازمانکاهش بهروري در سودآوري 

  )8شکل.(رود تهلیل می
فناوري و ابزارهاي آن می تواند کمک هستیم ایجاد و یا تغییر فرهنگ خاصی  که خواهاندرمقاطعی البته 

فناوري خاص و سعی درجاانداختن آن، تغییر  با به کارگیري یک. بکند تغییر فرهنگ یک سازمانموثري در 
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هم آگاهی افراد ) TAM(ل پذیرش فناوريدر هر حال اگر با استفاده از مد .فرهنگی موردنظر حاصل می شود
نسبت به سودآوري فناوري جدید و هم نسبت به تسهیل کنندگی آن افزایش یابد مقاومت افراد کاهش خواهد 

  .یافت

  
  B2حلقه ) 8شکل

 )حلقه اطالعات(B3و R3حلقه. 3.2.5
یادي از اطالعات دسترسی به حجم ز ITبا ورود تکنولوژي هاي جدید از جمله تکنولوژي هاي مرتبط با 

شود که تصمیم گیرندگان شکافهاي  زمانی در سازمان ایجاد می خالقیتانگیزه براي  .شده استممکن 
که این بر  )16.(بخش نیست عملکردي را مورد توجه قرار دهند یا پی برند که وضعیت موجود سازمان رضایت

اطالعات زمینه خالقیت وابتکار را ایجاد  نتیجه در .ربط می باشد اثر فراهم آمدن اطالعات دقیق، به هنگام و ذي
  .کرده و منجر به نوآوري در زمینه هاي مختلف از جمله تکنولوژي می شود

اشکال تشویش اطالعاتی  .اضطراب یا تشویش اطالعاتی است تکنولوژيیکی از تاثیرات منفی از طرف دیگر 
  :عبارتند از
 حجم داده ها تشویش در مورد ناتواناییهایمان در نگهداري.  
 این اطالعات اغلب به روز نیستند و ناقص هستند. تشویش در مورد کیفیت اطالعات در دسترس.  
  زیاد» برخط«منابع.  
 تشویش در مورد اینکه خیلی خوب آگاهی داده نمی شود یا خیلی دیر آگاهی داده می شود.  
ی کنند، نمی توانند آنچه را که می درصد افرادي که اطالعات خاصی را بر روي وب جستجو م 80تا  60بین 

زیرا هنگامی که داده ها خیلی زیاد . این مسئله همچنین بر تشویش اطالعات می افزاید. خواهند پیدا کنند
براي برخی کاربران اینترنت، تشویش از . باشند، تفاوت بین داده و اطالعات و حقیقت و دانش، مبهم می شود

که  .می شود که ممکن است بی خوابی، خواب کم یا ناکافی را موجب شود حجم بیش از اندازه اطالعات ناشی
  .در نهایت این تشویش به فشار روانی منجر شده و به استرس منفی دامن می زند
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 B3و  R3حلقه هاي )9شکل

 )حلقه هویت(B4حلقه. 3.2.6
اي خود  ه تخصص حرفهاي که برحسب آن افراد پیش از آنکه با گروه کاري خاص یا زمین یعنی درجه هویت

رسد که  این عنصر به نظر می. گیرند مورد شناسایی قرار می -به عنوان یک مجموعه -شناسایی شوند، با سازمان
اي قرار خواهند گرفت  هاي فردي تحت تأثیر هویت حرفه دچار لطمه گردد؛ یعنی اینکه هویت تکنولوژي با ورود 

  )15(. تر از گذشته خواهند شد و کمرنگ
  .شکل زیر منابع کسب هویت را نشان داده و همچنین تاثیر هویت بر نتایج شغلی را نمایش می دهددر 

  
  10شکل
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 هویت هستند، روبرو آن با سازمان ها با بکارگیري تکنولوژي هاي جدید در سازمان که مسائلی از یکی
 رو در رو تعامالت وجود دمع دلیل به این چنین سازمانها در ،سازمان اعضاي سازمانی هویت .است سازمانی

 رابطه آنست که از حاکی ساختاري معادالت یابی مدل آزمون از آمده بدست تایجن. گیرد می قرار الشعاع تحت
 شدن عجین تعهد سازمانی، شغلی، رضایت همچون سازمانی رفتارهاي و سازمانی هویت بین قوي بسیار یعلّ
سازمانها و گروه هایی که از تحقیقات نشان می دهد که . دارد وجود سازمانی شهروندي رفتار و شغل با

تیم هاي مجازي هویت کمتري تکنولوژي هاي جدید مخصوصا تکنولوژي هاي ارتباطی استفاده می کنند مانند 
 )7(.دارند

 
  B4حلقه )11شکل

 منزوي سازي با کاهش تعامالت اجتماعی افراد باعث با تکنولوژي هاي جدید سازمانهااز طرف دیگر 
  .آوردوجود  اثرات روانی بدي مثل افسردگی و تنهایی به می تواند می شوند که این اجتماعی

  در جهت توسعه مدل پذیرش فناوري قوانین تفکر سیستمی و استخراج مکانیزم هاي اهرمی. 3.3
در حقیقت . گریز از نحوه تفکر و برخورد سنتی و ایستا با مسائل و مشکالت است هدف تفکر سیستمی،

می کند از  با رویکرد و تفکر سیستمی و با درنظر گرفتن روابط مؤثر بین عوامل شناخته شده، سعی حلیلگرت
ارتباطات و یا تغییر یک یا چند عامل مسأله  تأثیر عوامل بر یکدیگر چشم پوشی نکند تا نهایتاً بتواند با تغییر در

یا مدل ذهنی  1تفکر سیستمی یک چارچوبین قوان .هدایت کند را حل نموده و سیستم را به سمت مورد نظر
قوانین تفکر  ).17(را که موجب می گردد کلیه مسائل وپدیده ها در این قالب بررسی وآنالیز گردد ایجاد می کند

  :موجود در سیستم تاثیر تکنولوژي بر رفتار سازمانی بشرح زیر می باشندسیستمی 
 ولین راه حل بهترین نیستا(راه حلهاي ساده انگارانه موثر واقع نمی شوند( 

مانند پاداش (معموال براي مقابله با مقاومت افراد در سازمان با اعمال فشار و یا استفاده از فریبهاي مدیریتی
از ...) به کارکنان، حبت هایی مبنی بر عدم تغییر درصورتی که تغییر جز الینفک ورود تکنولوژي می باشد و 

                                                        
١ Framework 
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ی شود اما افراد با عدم استفاده از تکنولوژي و یا استفاده نادرست از آن باعث مقاومت افراد به ظاهر جلوگیري م
. می شوند کارایی تکنولوژي کاهش یافته و از این طریق اثر مقاومت خود را بصورت تدریجی نشان می دهند

ورود این مسئله بیانگر این است که بجاي استفاده از راه حل هاي سهل و ساده انگارانه بایستی ضرورت 
تکنولوژي، تسهیل کنندگی آن و سودآوري آن بر افراد و سازمان براي افراد تشریح شود بطوریکه آنها خود نیز 

  )B2حلقه.(در این امر مشارکت کنند و خواهان ورود تکنولوزي شوند
 نتایج مطلوب کوتاه مدت،نتایج بد بلند مدت را بوجود می آورند و برعکس. 

دید گرچه در ابتدا اثرات مثبتی از جمله دسترسی به اطالعات بیشتر، نوآوري، استفاده از تکنولوژي هاي ج
را به همراه دارد اما بایستی به این نکته توجه کرد که بدون ایجاد زیرساخت هاي الزم از ... غنی شدن مشاغل و 

نفی مانند اعتیاد به جمله زیر ساخت نیروي انسانی تکنولوژي در بلند مدت نه تنها مفید نمی باشد بلکه نتایج م
در نتیجه عالوه بر دیدن نتایج کوتاه . تکنوالوژي، تشویش اطالعاتی و افسردي و استرس را به همراه می آورد

 .مدت تکنولوژي بایستی نتایج بلند مدت آن را نیز بررسی کرد
 اصالحات کوچک ولی بجا می تواند رفتار سیستم را تغییر دهد. 

تکنولوژي و نشان دادن سودآوري و تسهیل کنندگی تکنولوژي به کارکنان بدون با مشارکت افراد در پذیرش 
  .تحمل هزینه ایی می توان پذیرش تکنولوژي را در سازمان فراهم کرد

بیشترین ...) تحمل هزینه و تالش و (نقاط اهرمی نقاطی هستند که در سیستم با کمترین اعمال فشار
البته این نقاط معموال ناپیداترین نقاط هستند . را حاصل می کنند) بهبود، تغییر در جهت تحقق اهداف(منفعت

که ) مثبت(قرار دارند تا حلقه هاي تقویتی) منفی(و بر خالف دیدگاه بیشترافراد این نقاط در حلقه هاي تعادلی
به  به بیان دیگر نقاط اهرمی با تالش براي حذف محدودیت هاي فرایندهاي رشد. ایجاد کننده رشد می باشند

  : در مدل ما نقاط اهرمی به شرح زیر هستند. بهبود سیستم کمک می کنند
 استفاده نادرست از تکنولوژي بصورت مداوم  .1
 دسترسی به حجم زیاد اطالعات .2
 ایجاد تعارض ارزشی .3
  ایجاد فشار روانی و جسمانی بر افراد .4

ق مدل پذیرش فناوري زیر براي اعمال اثرات مثبت در پذیرش تکنولوژي با استفاده از نقاط اهرمی فو
  :پیشنهاد می شود
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ابتدا با شناخت فرهنگ و ارزش هاي سازمان مدل فوق پیشنهاد می دهد که براي پذیرش تکنولوژي بایستی 
و فرهنگ همراه تکنولوژي جدید برنامه ریزي فرهنگی مناسبی اتخاذ گردد و از طرف دیگر از همان ابتداي 

فناوري بایستی افراد را در این امر مشارکت دهیم تا بدین وسیله پذیرش روانی تصمیم گیري براي پذیرش 
تغییر نگرش ها از طریق بهبود برداشت افراد از سودآوري و منفعت . براي تکنولوژي در سازمان ایجاد گردد

 بهتر  يگیر تصمیم موجبتکنولوژي و بهبود برداشت آنها از سهولت کاربرد به همراه آمادگی ذهنی و روانی 
پذیرش تکنولوژي را وقتی سازمان و افراد آن آمادگی کامل براي  )10و9(.شوند می تکنولوژي از استفاده براي

یافتند بایستی تکنولوي براساس ویژگی هاي کارکنان موجود سازمان و کارکنان پیش بینی شده در آینده بومی 
پیاده سازي تکنولوژي همزمان بایستی هم افراد  قبل، حین و بعد از. و نهایتا در سازمان پیاده گردد. شود

اموزش الزم را ببینند تا به درستی از تکنولوژي استفاده کنند و هم بایستی مکانیزمی طراحی شود تا استفاده 
  . درست از تکنولوژي را دامن زده و از کاربرد مداوم و وابستگی آور جلوگیري شود

ه سازي تکنولوژي را تسهیل می کند و هم بعد از آن و هنگام نهایتا این مدل هم قبل از پذیرش و پیاد
البته این مدل بایستی بصورت یک حلقه عمل کند بدین صورت که آمادگی قبل از . کارکردن با تکنولوژي جدید

پذیرش و سپس پذیرش و استفاده از تکنولوژي باعث ایجاد مزایایی براي سازمان و افراد می شود این مزایا 
این حلقه ادامه پیدا می  جدید می کند و تشویق به نوآوري و کسب  و توسعه تکنولوژي سازمان را

  ). 13شکل(کند
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  نتیجه گیري. 4
بر تمامی ابعاد و  تکنولوژيگونه نتیجه گرفت که  توان این می حاضر، مقاله با توجه به موضوعات مطرح شده در
یران سازمانها جهت اداره کارا و اثربخش سازمان ملزم به توجه گذارد و مد جوانب سازمانها تاثیرات شگرفی می

رفتار بر  تکنولوژيدر مورد تاثیر . صورت محکوم به فنایند چه در غیر این. هستند تکنولوژيبه مسائل مرتبط با 
نهایتا  .شماري را به همراه آورده است با خود فرصتها و تهدیدات بی تکنولوژيباید اذعان داشت که  نیز  سازمانی

 بنابراین .قرار دارند تکنولوژينیز به عنوان عنصري از جوامع و سازمانها به شدت تحت تاثیر  سازماناینکه افراد 
با توجه به این اثرات در راستاي شناسایی اثرات تکنولوژي بایستی سعی در کاهش اثرات منفی و استفاده از 

حلقه مثبت و منفی مورد  7ر تکنولوزي بر رفتار در قالب در این مقاله دینامیزم  تاثی. اثرات مثبت آن کرد
بررسی قرار گرفت و براساس این حلقه ها با بررسی قوانین تفکر سیستمی و شناخت نقاط اهرمی مدلی براي 

  :راهکارهاي زیر به عنوان پیشنهاد در این رابطه مطرح می شودنهایتا . پذیرش تکنولوژي ارائه گردید
 ایجاد مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژي(بومی سازي تکنولوژي و ارزیابی تکنولوژي" TRDC"  می تواند

 )11()به عنوان مرکزي براي این امر در سطح کشور دایر گردد
 در جهت آماده سازي فنی افراد )فرهنگ سازي(برنامه هاي آموزشی و آماده سازيو  مدیریت دانش  
 از طریق پذیرش روانی مدیریت استرس  
  با بررسی ویژگی هاي کارکنان و تطابق تکنولوژي مورد نظر با آنها ومیارگونتوجه به  
 راه کاري در جهت بهبود فرایند دي در این مقاله اپیشنهي بطور کلی استفاده از مدل پذیرش فناور

 .پذیرش، پیاده سازي و همچنین توسعه و کسب تکنولوژي جدید ارائه می کند
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 ماخذ و مراجع فهرست. 5
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   .1389، آذر 192ماهنامه سما، شماره ،"رفتار سازمانی"،طهمورث ،بستانی املشی .1
تهران  ،28چاپ  ،"مبانی رفتارهاي سازمانی"،سید محمد ،اعرابی ،علی، پارسایان :، ترجمهرابینز ،استیفن. 2

  .1389دفتر پژوهشهاي فرهنگی، سال
  . 1383مرکز صنایع نوین،  ،"زار کمک به سیاست گذاريارزیابی تکنولوژي اب"،سید سروش، قاضی نوري. 3
مطالعه اکتشافی،مقدمه ایی بر طرح جامع توسعه فناوري استان آذربایجان "،عبدالرضا، میر محسنی .4

  .1387پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی،،")نسخه مقدماتی(شرقی
سال ، ماهنامه تدبیر ،"سازمان، جامعه و فرد تاثیر فناوري اطالعات بر "،اسماعیل ،حسن پور قروقچی. 5

  .180شماره  - هجدهم
ترویجی توسعه -دوماهنامه علمی ،"عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان"، روح اله ،توالیی. 6

  .25انسانی پلیس، شماره 
بررسی چالش هاي هویتی در : تاثیر فناوري اطالعات بر رفتار سازمانی”، بهنام امیري ، ،آرین قلی پور ،. 7

، بهار و 2، شماره 1نشریه مدیریت فناوري اطالعات، دوره  ،”تیمهاي مجازي و تاثیر آن بر رفتار اعضاي تیم
  .1388تابستان 

ارایه چارچوبی سیستماتیک به منظور تلفیق ارزیابی جنبه هاي ” ،محمدرضا ، مالحی، جعفر باقري نژاد،. 8
 .1389چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژي  ،”تکنولوژي در سازمان هاارزشی تکنولوژي و پذیرش 

عوامل موثر بر پذیرش بهینه فناوري اطالعات در  "، محمد حاجعلی،،  ریحانه حدادفر، ،محمدعلی شفیعا،. 9
  .1389، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژي "حیطه خدمات شهري براي ایجاد مدلی بومی 
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