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  2محمدي گل اكبر ، علي1صمدي ساره

  
  چكيده

ماهيت متغير جامعه نوين همواره رودر روي پليس قرار دارد و فضاي كاري جامعه اي راكه پليس بايد در آن 
موضوعات حياتي پيش روي پليس همراه با ضرورت تحول در اصول كلي و . خدمت كند فراهم مي سازد

  . ليس ايجاد مي نمايدشيوه خدمت پليس معيارهاي جديدي را براي تحليل برنامه ريزي وتصميم سازي پ
خود را همسو كرده ودر چارچوب سنتي محدود نمي ماند بلكه ، پليس پاسخگو همواره با تحوالت جامعه     
  .كارگيري فناوري،به توسعه نظم و امنيت عمومي و مقابله با جرايم اجتماعي و امنيتي مي پردازد با به

ايجاد زمينه هاي الزم براي . ا نقش مهمي ايفا مي كنددر فرآيند ايجاد تحول در سازمان ه فناوري،امروزه 
بيش از همه نيازمند وجود يك مدير شايسته جهت استفاده بهينه از فرصت هاي موجود  فناوريتقويت 

به وجود .آمد در يك سازمان جزو سرمايه هاي ارزشمند به شمار مي آيد نيروي انساني كار.خواهد بود
روابط انساني درمحيط كار،كم شدن استرس ها،ارزش گذاري براي فكرها مناسب،بهبود  آوردن محيط كاري

تربيت نيروي انساني ، يكي از نقش هاي مديريت.مديريت بايد اعمال كند وانديشه ها، از شيوه هايي است كه
و  يفناور هاي ارتقاي سطح و ايجاد زير بناي اطالعاتي است تا با ايجاد تغيير در نگاه و انديشه بتواند زمينه

بستر سازي ياد گيري مي تواند به سازمان كمك كند . متعاقب آن تحوالت پايدار در سازمان را فراهم نمايد
قابليت يادگيري در سازمان ها از ابعاد مختلفي بر خوردار است كه يكي از آن ها مديريت . تا بهتر گام بر دارد

مان ها نقشي اساسي ايفا كند كه خود بخشي از كاربرد دانش مي تواند در ايجاد رقابت براي ساز. دانش است
 در اين مقاله ضمن تأكيد بر نقش واهميت. گردد در ايجاد تحوالت سازماني محسوب مي فناوري مديريت
در تحول پليس، به الگويي جهت ارزيابي ميزان پايداري تحوالت اشاره و نيز به نگاه سيستمي و همه  فناوري

  .ي شودجانبه دراين زمينه پرداخته م
  

  كليد واژه ها 
  تحول پايدار/ تحول /  فناوري انتقال/ نوآوري /  فناوري

______________________________________________________ 
   )دفتر تحقيقات كاربردي بهداري كل ناجا(كارشناس ارشد بهداشت  -  1
 )بهداري كل ناجا(ها  دانشجوي دكتراي مديريت سيستم -  2

 

  24/3/91: پذيرش مقاله                  17/11/90: دريافت مقاله 

  

  

  پليس فناوري و تحول پايدار در سازمان
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 كه هيچ چيز غير 
  ).1368اسدي،( 

ت كه همواره در 
ن سازمان تحميل 

يس گاهي نسبت 
ما ا. جيح مي دهند

 مقاومت كند يـا  
حـاجي عمـو   (د      

 رابا اين تغييرات 

وب تري بتواند با 
منابع  كه چگونه 

هبري نمايـد كـه   
، ممـي زاده (شـود  

 فنـاوري  ي علـم،     
اص خودكشـف      

كنـد و   گـون مـي  
ث گرديد تا رابطه 

ير بشر كامالً اس ،ي

وگفته شده است ك
ين تغييرات است

ذار در جامعه است
شارهايي را براين

 نيروهاي صف پلي
ضع موجود را ترج

پليس مي تواند. د
رمايه گـذاري كنـد

ين كه بتواند خود

د كه به طور مطلو
ود ومسئله دوم آن
زماني هدايت وره
ركنان نيز تأمين ش

سـه عامـل اساسـي
ـا را بـا روش خـا
 پديده ها را دگرگ

باعث فناوري .دهد
فناوري  از انقالب

  1391 بهار، 

شتاب امروز است و
عامل اصلي ا وري
مهم و تأثير گذ اي

 و اين تغييرات فش

تان پليس و حتي 
ن داده و حفظ وض
ن روي خواهد داد
 احتمـالي آن سـر

ها براي اي ر سازمان
  :ه رو است 

زمان را توسعه دهد
هنگ و منطبق شو
ردي ترين منبع سا
داف و نيازهاي كار

 جهان امـروزرا س
بين پديـده هـبط 

اخت، روابط ميان
سعه را شكل مي د
ن معني كه تا قبل 

23 ، شمارةهفتمسال 

ي هاي جهان پر شت
فناويست و علم و 
ها  يكي از سازمان

ت محيطي است 

سرپرست، ن مديران
شكلي مقاومت نشا
وع است وهمچنان
يرد و روي منـافع

  
ظامي نيزمانند ساير
ومسئله مهم رو به
آن كه چگونه ساز
والت محيطي هماه
 را به عنوان راهبر

اهد، هداف سازمان

ن گونه بيان كردكه
علم، روا.  مي دهد

به كمك اين شنا ي
روابط فرا گرد توس
ت متحول شود،بدين

 

س 36  

  مقدمه
تغيير از ويژگي
از تغيير ثابت ني
نيروي انتظامي 
معرض تغييرات

  .كند مي
با وجود اين
به تغيير درهرش
تغييردرحال وقو
اين تغييررا بپذي

). 1387عصار،
نيروي انتظ 

تطبيق دهد با د
مسئله اول آ
تغييرات و تحو
انساني سازمان 
ضمن تحقق اه

1375.(  
توان اين مي

وتوسعه شكل م
فناوري كند، مي

دگرگوني اين ر
انسان با طبيعت
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  يس  37

ايـن  .شـر در آمـد       
ب رهايي نسـبي  
زيستي به مرحلـه  
 قـرن حاضـر در     
ـا تـوان مجهـول    
سـت، جزحاصـل    

ويژه،ابـزاري   و بـه  
ي فرصـت هـا از   
 و جامعه انسـاني  
تحول و پيشرفت 

 
 روي تشكيالت 

با تغيير  ازگاريس
افزايش  .جه گردد

 اختار جمعيتي و
 جتماعي هستند؛

بيشتر ، پيشرفتهي 

هـت يـادگيري و    
 تحـول در تمـام   

هـا   نديشـه ا ل در  
 ـديريت فراگـرد  
راي تحقـق ايـن    

پلي ل پايدار در سازمان

 تحـت سـلطه بش
نه تنها موجب وري

از مرحله تكامل ز
كـه زمينـه آن در  

ر ذهني و عقلي بـ
چيـزي نيس ـاوري 

 نيازهاي انسـان و
نابع همانند كميابي

با تحول انسان  ي
شرفت انساني با ت

 ).1368اسدي،(د 
اصي را نيز پيش
س پليس سنتي در 

 با مشكالتي مواج
سا اساسي دريير 

ز اين نابساماني اج
فناوري به يت نياز

عـه در جهمي جام
 تسهيل كننده اين 
ي از طريـق تحـول
زمنابع موجود و مـ
ؤثرترين وسيله بـر

فناوري و تحول

 طبيعـت بتـدريج
فنا ز طريق علم و

عث شد تا انسان ا
 اين جهش بزرگ

شد تا انسان از نظر
فنـا علـم و .ل شود

ي،پاسخ گويي به 
وچه بساكميابي من

فناوري جهت تحول
ت ديگر تحول و پيش
گري اثر  مي گذارد
اهي مشكالت خا
شرايطي است كه 
اسي ممكن است

تغي جرايم، نرخ ور
نمودهايي از  شين

 يادشده براي امنيت
  . )1387عصار،

جانبه و بسيج عموم
 و ايجاد نهادهاي 

طور كلي جود و به
استفاده بهينه از عه،

مؤ فناورين گفت 

ود ولي بعـد از آن
 انسان و طبيعت ا
بيعت شد بلكه باع
ا. فكري وارد شود

ست،باعث خواهد ش
سان خردورزتبديل

زندگي ل مشكالت 
فرصت هاو فاده از

از اين ج.دار نباشد
به عبارت.ده است

ست و يكي برديگر
گا، جامعه نوين ر

 دهد و اين در ش
اقتصادي و سيا ي،
آو رفتن سرسام ال

ع محالت فقيرنش
يد فزاينده عوامل

حاجي عمو ع(ردد
نامه ريزي همه جا
شاعه روح علمي 
سازي نهادهاي موج

جامع ش توان توليد
مي توان .استذير 

 

وقايع طبيعي بو
واژگوني رابطه
انسان از قيد طب
تكامل عقلي و 

حال تكوين است
رشديابدو به انس
نيازانسان به حل
است براي استف
اهميت برخورد
در هم تنيده شد

همسوس فناوري
در تغييرات     

پليس قرار مي
شرايط اجتماعي

، باال شهرنشيني
اوضاع وخامت

بنابراين با تهدي
احساس مي گر
از طريق برن
خود سازي و ا
سطوح ويا بازس

افزايش است كه
توسعه امكان پذ
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يتي اساسـي دارد  

تفـاوت بـين   . ت     
العـات را نشـان 

تـوان گفـت    ه مي
وان توســعه پيــدا  

 .دانند ني بشر مي
شر بوده و داراي 

 . )10: 1380قاني،
 وش هاي علمي،

فقيه، ( تعبير نمود

ل ورودي هـا بـه      
هـا بـه كـار     زمان  

رد ايـن شـناخت    
 زمينه اي ايجـاد  

ويـژه   تغييـر و بـه  
د علوم در تـأمين  

ن زا كردن آن اهمي

 امـر ابـزاري اسـت
اطالدانـش و   راك،
طوري كه به ،است

ــود امــا نمــي تــو

  : كرد
 هاي مادي و ذهن
 ساخت دست بش

طالق(يد شده است
رو كارگيري يه و به

كات و ارتباطات 

 كـه بـراي تبـديل
كـاري و سـاز ـاي 

كـاربر فناوريكه  ي
وبه طور كلي علم
زمينه هاي ايجاد تغ

را كاربرد فناوري 

  1391 بهار، 

و درون فناوري ل

 وهمچنـين يـك 
ادر، خردورزي ين

وتوسعه منعكس ا 
ي تــوان رشــد نمــ

مي توان ارايه  ري
در تأمين خواسته
 طبيعي به جهان 
طبيعي به منابع تولي

شيوه شناسي،تعبي ،
ت و خدمات،حرك

 يا فرآيندي است
هـ گـروه  ن افـراد،  

در حالي .ت است
با هم پيوند دارند و
دو به اين ترتيب ز
گر چه از نظر كلي

23 ، شمارةهفتمسال 

واز اين جهت انتقا
 .  
يك امر هنجاري 

بخشي كه تمايز بي
  تفاوت بين رشد

 خــرد ورزي مــي
19.(  

  صر آن
فناوري در رابطه با 

رد علوم ديت كارب
 دگرگوني جهان 
ر دگرگوني منابع ط
وان به فن شناسي،
هيالتي در توليدات

 
دانش مكانيزم، ار،

منظور ارتقاي تـوان
  ).13: 1372ي،

ي معرفت و شناخت
در اصل با فناوري 

در آن رشد كند ي
اگ.بگيردني شكل 

 

س 38  

هدف هاست و
).1368اسدي،(

،خردورزي
كارآمدي و اثرب

نيز در مي دهد
اگرچــه بــدون

19ايكاف،(كرد
  

فناوري و عناص
تعاريف مختلفي

را قابليت فناوري
وسيله فناوري

نقش كليدي در
تو را مي فناوري

عملياتي و تسه
1372  :25( .  

ابزا ،فناوري
ها به م خروجي

مشايخي(رود مي
دانش نوعي
 است و علم و

فناوريمي كندتا 
تحوالت سازما
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  يس  39

 نيز براي تسـلط  
، فنـاوري   دهنـده 

 هـا،  ابـزار، روش  ز 
صول يا خـدمت  

  : مي كند

هاي  يت و انديشه

ت،ماشين آالت، 

 براي ادغام مؤثر 
هاي مديريت  ش

شرايط به اختصار 

 ديشه ها است؛

___________
1-Techno ware or
2-Human Ware 
3- Info ware or so
4-Orgo ware 

پلي ل پايدار در سازمان

ي درك بهتر آن و
 و عناصر تشكيل د
را مجموعـه اي از 

وليد و عرضه محص
1368   :9.(  
را چنين بيان  وري

 ؛1ر

خالقيت، دانش،  ها،

  

تجهيزات،  بر ابزار

سيله اي ضروري
 و مشتمل بر روش

اين ش. ي استمعين
: (  

 در به كارگيري اند

____________
r hard ware 

oft ware 

فناوري و تحول

 مي دانند ولي براي
ن الزم است اجزا 

رفنـاوري   ديريت، 
دانند كه براي تو مي

8اسدي،(گيرد ر مي
فناو تشكيل دهنده

فني يا سخت افزار
مهارت، ه تجارب

؛ 3عاتي يا نرم افزار
  ؛ 4ني

اصر فني مشتمل
  ؛و غيره

عنصر سازماني، وس
صر اطالعاتي بوده

زم تأمين شرايط م
)10: 1380طالقاني، 

 ؛

يزه و بويژه انگيزه 
 در آوردن است؛

_____________

ادي و ذهني بشر 
ديريت و كاربرد آن

در ادبيات مـد.شود
 فني و انديشه ها م
، مورد استفاده قرا

عناصر ت،  بندي ها
ل از اشياءعناصر ف
ل از انسان به ويژه

ل از عناصر اطالع
ل ازعناصر سازمان
كل از اشيا يا عنا
سهيالت فيزيكي و
كل از سازمان يا ع
صر انساني و عنص

اين عناصر مستلز 
طا (خالصه مي شود

زمند اپراتور است؛
 مستلزم ايجاد انگي
تي نيازمند به روز 
____________

 

خواسته هاي ما
بر چگونگي مد
بيشتر شناخته ش

دانش ف مهارت،
خاصي به بازار،

يكي از تقسيم 
متشكل فناوري- 
متشكل فناوري- 

  ؛2انساني
متشكل فناوري- 
متشكل فناوري- 
متشك فناوري- 

تس وسايل نقليه،
متشك فناوري- 

عنصر فني،عنص
   .رابطه ها

استفاده مؤثر از
در موارد زير خ

عنصر فني نياز- 
عنصر انساني - 
عنصر اطالعات- 

__________
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 توسعه و ايجاد 

) 13: 1372يخي،

 ؛ ماتخد

ي به كار گيري 
   ؛ هدف

ي سخت افزار و 

در .ورد نياز است
 نمي تواند انجام 
،  ها و اطالعات

  .سعه دانست
ش به شكل قابل 

هايي  ت شامل نماد
حاوي ها  ورالعمل

كند و   تعريف مي
عني چرايي يك 
ضعيت با اهداف 
 نتايج دراز مدت 

  . ديشه هاست

يران مي تواند به

مشا( سه جز  زير 

ي توليد كاال و خد
عد و رويه ها برا
براي تحقق يك ه

كار گيري  توجيه به
  .فناوري
همزمان مو اوري

سعه به هيچ وجه
رز با مفاهيم داده
 مراحل رشد و توس
ي كه پس ازپردازش
 بنابر اين اطالعات

دستو .هاست  آن
دانش را  كند،  مي

يع العات است؛
هاي آن وض  ويژگي

كردن و ارزيابي  ك
طريق باور كردن اند

  1391 بهار، 

 .ست

وب از جانب مدي
  . كند

متشكل از حداقل 

ت و توالي آنها برا
ستورالعمل ها،قواع
گي انجام وظايف ب

كاربرد و ، دف ها
فيري وقت به كارگ

فناكليه عناصر ، ل
تحول و توس، ناصر

ار را همفناوري  ز
ورزي در اجراي  

 هستند،داده هايي
وجود مي آورند؛  ه

هاي ث و ويژگي
سيستم چگونه كار

و اطال ها ين داده
ي مگي ارتباط عل

يعني توانايي درك
رانه به مسايل، از ط

23 ، شمارةهفتمسال 

اسي مستلزم تكامل 
يط به نحو مطلو
 در سازمان كمك

را م فناوريگري، 
  :د
شامل ماشين آالت :

شامل مجموعه دس
نش فني و چگونگ
شامل انديشه ها،هد

چرا، چه و، چگونه
گرگوني و تحول
 هر يك از اين عن
وان اين سه جز از
 و در نهايت خرد 
حصول مشاهدات

اند،اطالعات را به ه
حوادث ، گر اهداف

نستن اينكه يك س
م تعيين رابطه بي
ودن آنها و چگونگ
خره خرد ورزي ي
مان نگاه مغز افزار

 

س 40  

عنصر سازماني- 
تأمين اين شراي
تحوالت پايدار
تقسيم بندي ديگ
تعريف مي كند

:سخت افزار - 
ش :نرم افزار - 

،دان ماشين آالت
ش :مغز افزار - 

نرم افزار و يا چ
در هر گونه د
صورت فقدان 

شايد بتو.پذيرد
دانش و ادراك 

داده ها مح      
آمده استفاده د ر

است كه نشانگ
دانش هستند،دا

مستلزم ادراك،
وضعيت،چه بو
سازمان و باال خ
رفتار كه اين هم
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  يس  41

 .ش و ادراك است
د كار آمدي ابزار 
 هدف براي اين 

و اخالقي  خالقي
يا آسيب رساندن 

انـواع جـرايم   ، ت   
تحـوالت  ، كه اي 

جديد وبـراي   ي

در حـوزه   ـاوري 
 ير بوده كه عمـالً 
هـاي مربـوط بـه    
جام وظيفه پليس 
انون مـدار وهـم      

نده،سـامانه هـاي     
رمـان بـا نصـب     
شاني را به جـرم  
  كـاربرد صـحيح   
 و جامعـه محـل    

پلي ل پايدار در سازمان

دانش ل اطالعات،
آگاه باشد تا بتواند
 فرد از ارزش آن
دي اعمال غير اخ
ف قانون شكني ي

 شـبكه و اينترنـت
اي و شـبك  رايانـه   

هاي يتكاران فرصت

فنـ هاي پيشرفت ،ز
دري سريع و فراگي
ه ت در همـه زمينـه   

مستقيماً بر نحوه انج
ـم شـهروندان قـا

هـاي غيـر كشند ح   
 افراد به ويـژه مجر
رفتار نيز آتيه درخش
د ضمن فراگيـري 

آنها را از مـردم ، ي
13.(  

فناوري و تحول

 به وضوح حاصل
كه دنبال مي كند آ

الزم است كه، يد
ي شود از كار آمد
بي راه هاي مختلف

كمـك جرايم به 
رداري، بانكـداري
مه وهمه براي جناي

  .  شوند
 با امور پليسي نيز
،حمل ونقل به قد
ي بهبود وضـعيت
مس، كرده و تحوالت

هـ ،فنـاوري  والت
  . د داد

وري توليـد سـالح
يي هويت كنترل 
هاي تغيير دهنده ر
ان افراد پليس بايد

فناوري استفاده از 
387ي عمو عصار،

دهد  فرد انجام مي
د بايد از هدفي ك
هدف را تعيين نماي

از اين رو مي. شد
نند كار آمدي نسب

ي وامكان ارتكاب
ل سرقت وكالهبـر

هم، طات ديجيتالي
 بالقوه شمرده مي

بي شمار مرتبط ي
ژنتيك، پزشكي، ت

ق العاده اي را براي
قوع جرم  فراهم ك
ست؛ بنابراين تحو
ت تأثير قرارخواهد

فنـا، ليزرها،  زنده
 اطالعات وشناسا

داروه ر بدن آنها و
در اين ميا. ي دهند

ن حاصل كنند كه 
حاجي( نخواهدكرد

 

آنچه كه يك ف
همچنان كه فرد

ي پيگيري هها
پيگيري آگاه با
سخن گفت مان

  .به ديگران
قانون شكني

اي از قبيل رايانه
جهاني و ارتباط
جامعه تهديدي

هاي درحوزه
ارتباطات، رايانه

هاي فوق فرصت
پيشگيري از وق

بوده اساثر گذار 
مجرمان را تحت
حسگرهاي

اي ذخيره رايانه
قطعه خاص در
ستيزان نويد مي

اطمينان، فناوري
خدمتشان جدا 
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ويـژه تحـول در    
مان را در صـحنه      

در برتر فناوري  ه
صحنه رقابت باقي 
 تحول و توسـعه  

شرفت جوامـع و  
رين عوامل تحول 
ي آيـد ودر يـك    
ـت و پايـدار در     

 دارد و انواع  و 
ت يك مجموعه 

بر نتايج ، جموعه
. ها الزم است  ي

علت نا هماهنگي 
   

 بستگي دارد؛ بنا 
ك مؤسسه، رمز 

ر باشد،توسعه آن 
در افزايش  اوري

به فناوريه سطح 
وسـعه يـك سـازم
سازمان هايي كه به
ه و همچنان در ص
توان كمتري براي 

جديد و اسباب پيش
از نيرومند تريكي 

وسعه به شمار مـي
جـاد تحـوالت مثبـ

و تجهيزات آالت 
جا كه سلسله عمليا
ورد استفاده در مج

فناوري ي بين اين
به ع ، فناوريك 
.)1919ايكاف،(ود

هاي خود  فعاليت
يكهاي  در فعاليت

ك سازمان مهم تر
فنا اگر يك، عكس

  1391 بهار، 

 ارتقاي همه جانبه
 توان تحـول و تو
س.ي ايجاد مي كند
ه توانند توسعه يافت
منظر عقب بمانند ت

:13.( 

ند راه حل هاي ج
به عنوان ي فناوري 

ورهاي در حال تو
در ايج فنـاوري  رد

 :جه قرار بگيرد

سيع تر از ماشين آ
همچنين از آنج. رد
هاي مو فناوريع 

 و نوعي هماهنگي
 جزء از اجزاي يك
جه دلخواه نمي شو
 توان آن در انجام

هاي كليدي د وري

مزيت رقابتي در يك
وردار است و برع

23 ، شمارةهفتمسال 

ا نگاه سيستمي و 
سازمان هااست كه 
رايط متغيير امروزي

يابند، مي  ست مي
 هايي كه از اين م

: 1372مشايخي،( 
مي توا فناوريب 

فامروزه . ديد آورد
توسعه يافته و كشو
ي توسعه و كار بر
ات زير مورد توج

مفهومي بسيار وس 
گير ني را در بر مي

لذا انواع، اند خورده
گذارند يگر اثر مي

نا متناسب در يك
 موجب كسب نتيج
د يك سازمان به ت

فناو پيشرفتي و 
  . سسه است

در ايجاد م فناوري
يت بيشتري بر خو

 

س 42  

نهابنابراين،ت
انديشه ها در س
رقابت ها و شر
همه ابعاد آن دس
بمانند وسازمان
خواهند داشت 

تغيير متناسب
سازمان ها را پد
در كشورهاي ت
جمع بندي براي
سازمان،بايد نكا

،فناوري - الف
اجزاي گوناگوني
به هم پيوند خ
حاصل از يكدي
پس پيشرفت نا
با اجزاي ديگر 

بقا و رشد - ب
فناوري بر اين

موفقيت آن مؤس
فهر چقدر  - ج

از اهمي فناوري
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  يس  43

آن براي مجموعه 
  .ي شود

 مجموعه بايد با 
وعه انجام شود تا 
مان منجر شود و 

  .يد
وان رقابتي منجر 

راهبرد . وين كند
 رقابتي خود بايد 
 راهبردهاي مورد 
 بدون هماهنگي 

ه بهبود ب فناوري 
،1372  :13.(  

 فناوري نيز نوعي
ها و  ر در انديشه

كه بدون  در حالي
وهاي امروز فكر 

ه داخلي افزايش ع
هاي مختلف بين 
ك كشور يكسان 

پلي ل پايدار در سازمان

ر نباشد پيشرفت آ
موعه حمايت نمي

يك فناوريشبرد 
 رقابتي در مجمو

سط سازمليات تو
فراهم آ فناوريي 

 كه به افزايش تو
ن رقابتي خود تدو
براي بهبود موضع
ازمان بايد تحقق 
براي سازمان و يا
 ليت هاي توسعه

مشايخي( واهد شد
ديشه كاركنانشان ن

كه تغيير ر صورتي
ت سازماني است،د
ايلي را كه با الگو

   

هو توسع فناوريل 
در زمينه ه فناوري 

عي در داخل يك

فناوري و تحول

 يك مجموعه مؤثر
ر از طرف آن مجم
 براي توسعه و پيش
 ها در ايجاد توان
 در انجام آن عمل
ي توسعه هاي بعدي
ت فعاليت هايي 
براي افزايش توان

اي كه سازمان بده 
سا فناوري وتوسعه

جود يك راهبرد ب
فعال،  كلي سازمان

قابتي آن منجر نخو
زمان ها از اينكه اند
غافل بوده اند؛ در
در راستاي تحوالت
 نخواهيم بود، مسا

.)1919ايكاف،(يم

  وري
 طريق عمده انتقال
مي شود كه سطح 

اجتما -  اقتصادي

يجاد مزيت براي 
 لذا به طور مستمر
ي و الويت بندي 
 و اهميت فعاليت

به بهبود راندمان 
ص منابع بيشتر براي
ن الويت و اهميت
ب سازمان راهبردي

ت هاي مهم و عمد
كند و مشخص مي

بدون وج. ذير كند
با راهبرد  فناوري

 و افزايش توان رق
شده است كه ساز

آيد غا  حساب مي
د  در آن گام اول

قادر ، هاي انديشه
ايم، بر طرف نمايي 

زايش سطح فناو
را مي توان به دو 

از آنجا مطرح م ي
هاي  بين مجموعه

 

توان رقابت و ا
ندارد و ارزشي

برنامه ريزي - د
توجه به نقش 

فناوريتوسعه 
امكان تخصيص

براي تعيين - ه
بايد س شود، مي

حركت، سازمان
انجام دهد را م
نظر را امكان پذ

فبرنامه توسعه 
وضع مجموعه 

بارها ديده ش - و
مغزافزارانه به 
همچنين تحول
تغيير در الگوها
خود ايجادكرده

  
شيوه هاي افز

ر فناوريسطح 
فناوري انتقال.داد

كشورها و يا ب
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ي را كه هاي ناوري
 ي توانند با انتقال
عت بيشتر سطح 
 بايستي طي شود 
 ست نياز، انتخاب

جذب و  جموعه،
ت انتقال موفقيت 

ويژه تغيير  به وري
آقايي، ( باشد  مي د

 فناوريري هاي 
  : دانند

 تعريف،  فرصت

انتخاب راه حل 

 اجراي آزمايشي 

صالح و سر انجام 
طور كه مالحظه 
ها تشخيص داده 

الزم  فناوريسطح 
 مشايخي،(ي باشد

فنرندبه جاي آنكه 
بيشتر اوقات مي ،

هزينه كمتر و سرع
مراحل مختلفي  ي

ص درسشامل تشخي
با شرايط مجري 

لذا مي توان گفت 
فناودريافت كننده 

جديد فناوريي با 
عه داخلي و نوآور
ل مراحل زير مي 
ل و يا تشخيص 

  . ست
ين نياز و مسئله،

  .ت
 نهايي و توليد يا

حصول،بهبود و اص
همان ط.ديد است

يازها يا فرصت ه
براي افزايش سط د،

 يا توسعه داخلي

  1391 بهار، 

پايين تري دار ري
خود توسعه دهند،
باال تر دارند با ه

فناوريًال در انتقال 
 اين مراحل كه شا

فناور ناسب،انطباق
ه و تحقيق است،

در سازمان د وري
پذيرفتن و همراهي

توسع، فناوريطح 
ست كه آن را شامل
مل دريافت مشكل
ه و تهيه پيشنهاد اس
امل كنترل و تبيين
 از محل ديگر است
 شامل تهيه طرح

  .ت
توليد مح، بازاريابي

 و محصوالت جد
كه در طي آن ني 

گردد نديشيده مي
ز طريق انتقال و

23 ، شمارةهفتمسال 

فناوروعه هايي كه 
مجدداً خفته است 
ب فناوريكزي كه 

معموال.ا ارتقا دهند
ت آميز هر يك از

روش انتقال من ب،
كه مستلزم مطالعه

فناوازمند آمادگي 
آن به منظور پ كنان

 ديگر ارتقاي سطح
فرآيندي اس فناوري

ده جديد كه شامل
 هاي مفهومي اوليه
ده وطرح كه شا
رح يا اخذ راه حل
رح و آزمايش كه

حاصل است  نتايج
د شامل معرفي و ب
گزيني با ايده ها 

فناوري  نوآوري
حل هاي مناسب ا
 اينكه اين ارتقا از

 

س 44  

نيست،لذا مجمو
قبالً توسعه يافت

از مراك فناوري
خود را فناوري

كه انجام موفقيت
مناسب فناوري

بهبود مي باشد
نيا فناوري آميز

در انديشه كارك
روش). 1366
فننوآوري .است
توليد ايد - الف

راه حل ، مسئله
توسعه ايد - ب

اساسي،تهيه طرح
تكميل طرح - ج

طرح و ارزيابي
اجراكه خود - د

حذف و جايگ
شود فرآيند مي
شود و راه ح مي

اعم از  است،
1372 :26.(  
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  يس  45

،به خصوص در 
  :ازاند  ه عبارت

ثير منفي آنها در 

ت توسعه نيافتگي 

  ضعيت كنوني؛

 رآيند نوآوري در
ويـژه   موانـع و بـه    

ـار آمـد در يـك      
ه هـاي كـاري و     
ردن محيط كاري 
ش گذاري بـراي  

هاي  يكي از نقش
مـودن نهادهـا و   
ختار قبلـي بتوانـد     
ـوالت پايـدار در      

پلي ل پايدار در سازمان

 و فن در تحول،
كه) 6:  1381قاني،

  ال توسعه يافته؛
اي پيشرفته و تأث

  ؛فناوريم و 
طبيعتكه ناشي از

 علم و فن در وض
 .  

زم براي تقويت فر
سته جهـت رفـع مو
يـروي انسـاني كـ
دكه ايجـاد انگيـز

ود آوربه وج. دارد
ارزش ن استرس ها،

ي.ت بايد اعمال كند
 و ايجاد و فعال نم

انديشـه و سـاخ، 
جـاد تغييـر و تحـ

فناوري و تحول

و تأثير علم  ري
طالق( ي وجود دارد

ي كشورهاي در حا
و فن در كشورها

توسعه نيافته به علم
ي فنون پيشرفته ك

مللي كار در زمينه
گاه سنتي و قديمي
جاد زمينه هاي الز
ود يك مدير شايس
ني.جود خواهد بـود 

مند به شمار مي آيد
ه مديريت بستگي
محيط كار،كم شدن
ي است كه مديريت
بيت نيروي انساني
،جاد تغيير در نگـاه 

و متعاقـب آن ايج 

فناورزايش سطح 
حال توسعه موانعي
اي علمي دربرخي
هت گيري علم و

  به توسعه؛
ستيابي كشورهاي تو

كارگيري د بر سر به

وازن تقسيم بين الم
ن انديشه ها در نگ

ر چنين شرايطي ايج
ز همه نيازمند وجو
 فرصت هاي موج
سرمايه هاي ارزشمن
و نوآوري به شيوه
روابط انساني در م
ه ها از شيوه هايي

تربي، مقابله با موانع
عاتي است تا با ايج

 فنـاوري ي سطح 
 .م نمايد

 

البته در راه افز
كشورهاي در ح

ضعف نهادها.1
اهميت و جه.2

كشورهاي رو به
مشكالت دس.3
موانع موجود.4

  مي باشند؛
صورت نا متو.5
منجمد ماندن. 6

در بنابراين،
بيش از فناوري

استفاده بهينه از
سازمان جزو س
بروز خالقيت و

بهبود ر مناسب،
فكرها و انديشه
مديريت براي م
عازير بناي اطال

هاي ارتقاي زمينه
سازمان را فراهم
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 ...ي اطالعات و
ي، اقتصادي، فني، 
 ابعاد ساختاري و 
حول شده در اين 
 برخوردار بوده و 
سازمان از جمله 
عه، تأثير مثبت و 
ت رساني به آحاد 
فاده از آن ها اين 
س را دو چندان 
حيطي و سازماني 

ه دانش پليس با 
وسته براي ايجاد 
د در اين ارتباط، 
موريت ها، تنوع 
نعطاف پذيري و 
مان، دسترسي در 
 ...اليل مختلف و

 به نوع و كيفيت 
 و ارتباطات در 

ن، از جمله فناوري
فرهنگي هاي  جنبه

عي بسياري را از ا
متح هاي ه سازمان

ع و زياد وظايف 
ت نام برد اين س
روي زياد با جامع
سطه نحوه خدمات
ي كه امروزه با استف

 وري سازمان پليس
سب اقتضائات مح

  : ردد
بحث كرد كهنين 

 و جنايت بايد پيو
جديد هاي ه شيوه
تنوع مأم. ي است

يروهاي پليسي، ان
ستفاده مناسب از زم
ت حضوري به دال

  
هاي پليس، توجه 
 فناوري اطالعات

  1391 بهار، 

ر ابعاد مختلف آن
زندگي جامعه از 

اجتماع هاي سازمان
از جمله. رده است

ع، كه از حجم متنو
ر در حركت است
ن تعامالت رودرر
ضايت مردم به واس

از جمله عواملي. د
داده شده و بهره 
ين فناوري بر حس

ي گر آن ها اشاره م
سي مي توان چني
ر مبارزه با جرم 
 ارتقا يابد از جمله

به شيوه مجازي ي
ور و پراكندگي ني
هش هزينه ها، است

 دوره ها به صورت
.رونيكي مي باشد

نيروه هاي آموزش
ل رشد بي وقفه 

23 ، شمارةهفتمسال 

  ي 
 افزون فناوري در
قرار گرفتن روند ز
كه به دنبال خود س
 تحول اساسي كر
ن به سازمان پليس،
ه اي شدن بيشتر
ت كه ضمن داشتن
 نيز در ميزان رض

مي گذاردبر جاي 
مت مثبت سوق د
ده مؤثر از انواع اي
 مثال به برخي از آ

پليس هاي ث آموزش
جديد درامر هاي وه

ش امنيت عمومي ا
نيكي و يا يادگيري
شاغل، وسعت كشو
 بهبود عملكرد، كاه
ن، عدم برگزاري

الكتر هاي ي آموزش
گر در ارتباط با آ
ت، امروزه به دليل

 

س 46  

پليس و فناور
گسترش روز ا
قر تحت الشعاع
ك.... اجتماعي و

محتوايي دچار
ارتباط مي توان
به سمت حرفه
تشكيالتي است
منفي زيادي را
مشتريان خود ب

تأثيرات به سمت
مي سازد،استفاد
است؛ به عنوان

در بحث) الف
استفاده از شيو
حفظ و افزايش
آموزش الكترو
رسته ها و مشا
سرعت انتقال، 
هر زمان و مكا
از جمله مزاياي

مطلب ديگ- ب 
آموزش هاست
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  يس  47

ه انجام معامالت 
عامالت از طريق 
رديده كه پليس، 
 به منظور رديابي 
وند جهاني شدن 
ص و فراگيرتر از 
الزم را در ارتباط 
ص خود را دارد 

رمان و تبهكاران 
 هاي س و سيستم

ان و جمع آوري 
ن طريق به دست 

از جمله : ي روند
ون براي مجرمان 
رزهاي ورودي و 
تبهكارانه، تسهيل 
 ...قرهاي پليس و

وسيعي پيدا كرده 
: كرده است مانند

رل محكومان آزاد 
هرچند  ...كمه وا

 ليكن با توجه به 

پلي ل پايدار در سازمان

مور جامعه از جمله
كترونيك، انواع مع

موجب گر ...ي و
زموده و با تجربه 
ملي، با توجه به رو

خاص هاي آموزش
تواند پاسخگويي ال

خاص هاي مر چالش

ي در دست مجر
در مقابل، پليس. ت

 و شناسايي مجرما
ل علمي كه از اين
دارك به شمار مي

كل در خو ميزان ال
ت اشخاص در مر

ت هاي شف فعاليت
عالم سرقت به مق
قوع جرم كاربرد و
پاي خود را باز ك

خانگي، كنتر هاي 
ص در انتظار محا
 پيدا نكرده است 

فناوري و تحول

نجام بسياري از امو
داري الك كبان: نند

ينترنتي و اينترانتي
كارآز مان متبحر و

، عالوه بر سطح م
 بيفتد، ضرورت آ
 تا سازمان پليس بت

توجه به اين ام(د 
  ).شد

به عنوان ابزارهايي
سهيل كرده است
 براي كشف جرم 
ه مي كنند و داليل
دترين داليل و مد
كي در تشخيص م
ر شده، كنترل هويت
ب مجرمان براي كش

هوشمند اع هاي ستم
ر پيشگيري از وقو
جرمان نيز جاي پ
هل آن ها در حبس

شرده، كنترل اشخاص
وز رواج چنداني 

ف و تسهيل در ان
ق مختلف مانن طر

باري، ارتباطات اي
برتر از مجرم هاي ش

ال اگر اين جرايم،
 المللي نيز اتفاق 
حساس مي شود 

خود داشته باشد ي
 اين بحث نمي باش
ري الكترونيكي ب

رتكاب جرم را تس
يز از اين ابزارها  ن

ك عليه آنان استفاد
يف محكمه پسند
 ابزارهاي الكترونيك
ي به تصادف منجر
ر، تعقيب و مراقب
 و جاده اي، سيست

تنها در  فناوري نه
بي و مجازات مج
 و نظارت بر اعمال
 تعليق مراقبتي فش
 در كشور ما هنو

 

مختلف هاي زمينه
الكترونيكي از 

اعتبا هاي كارت
نيازمند آموزش

حا. آن ها باشد
در سطح بين 
سطح ملي نيز ا

هاي با مأموريت
كه در حوصله 

امروزه فناور)ج
قرارگرفته و ار
عدالت كيفري 
داليل و مدارك
مي آيد، در رد
استفاده از اين 
درحال رانندگي
خروجي كشور
ترافيك شهري
استفاده از اين 
بلكه در سركو
كنترل زندانيان 
شده به وسيله 
كه اين فناوري
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ن شمار زندانيان، 
كشور ما نيز ظاهر 

ري و بحراني و 
ان مثال در ناحيه 

 هاي همراه و پيام
ج افرادي شده اند 
هاي پليس هميشه 
در صحنه حاضر 

هاي  زش دستگاه
عالم خطر توسط 
 از دچار شدن به 

 هاي  و نرم افزار

هيه فهرست اقالم 

   
وانند از آن براي 

تصاوير عاليم ) ه

 افزايش روز افزون
 الكترونيكي در كش

 در شرايط اضطرا
به عنوا. ري نمايند

كيفي ه هاي  رايانه
ويت بندي خروج
جه به اينكه نيروها
ش نشان داده و د
فته است كه آموز
هد تا در صورت اع
ر شوند و فرد را 
فاده از رايانه ها

  : ت از جمله
  پيشرفته؛

ي و جستجوي ته
  ؛ ... و

؛طالعاتي مديريت
جنايي مي تو هاي

نظير پوكه(ك شده

  1391 بهار، 

ت زندان وا مجاز
ز ابزارهاي نظارت

ت نيروهاي پليس 
منابع، استفاده بهتر
النتر با استفاده از

، موفق به اولوساس
 مي شدند يا با توج
 به حوادث واكنش
ريكا پليس پذيرف
كنان خود ارائه دهد
ت در صحنه حاضر
روزه پليس با استف

كرده استوچندان 
راحي رايانه اي يا پ

  ؛ ليس
ش واژه ها، بررسي
 به اموال مسروقه 
 طريق يك نظام اط
ه ي كه آزمايشگاه

وابق مهمات شليك
  .شده و ضبط آنها

23 ، شمارةهفتمسال 

ر و پر هزينه بودن
ل ديگر استفاده از

ري در تشكيالت
ك مي كند تا از م
وريدا، معاونان كال
م و اطالعات حسا
صره طوفان خارج
هستند كه نسبت 
همين دليل در آمر
هيچه اي را به كارك
الفاصله با فوريت

امر.ي نجات دهند
ره وري خود را دو
رگيري سيستم طر

ها براي پل ي شاهراه
ت، تحليل و پردازش

مربوط هاي ي فايل
ت ازندهي اطالعا

 اطالعات رايانه اي
ست و جوي سو

شليك ش هاي پوكه

 

س 48  

مشكل زيان بار
يقيناً تا چند سا

  .خواهد شد
توسعه فناور) د

پس از آن، كمك
طوفان خيز فلو

سيم راديويي بي
كه بايد از محاص
اولين كساني ه

شوند، به ه مي
ماه نقباضضدا

بيماران قلبي، بال
قلبي هاي سكته

پيشرفته آن، بهر
نصب و به كار- 
نظام اطالعاتي- 
ضبط اطالعات- 

انبار و نگهداري
تسهيل سازماند- 
ايجاد پايگاه ا- 

نگهداري و جس
روي گلوله يا پو
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  يس  49

 هاي آنها در مكان

حتي در (خودروها
گرفته  هاي ت فيلم

ه مجرم، شناسايي 

ز آن با استفاده از 
ن با نرم افزارهاي 
اني و هزينه اي، 

  : ز جمله اينكه
الزم را فراهم  ي

ي كمي را اشغال 

ي و الحاق آن ها 

 جرم را به قاضي 
 

وش مواد مخدر، 
فراد مشكوك به 

ي زمان و مكان ول

پلي ل پايدار در سازمان

ست و استفاده از آ

برداري، رديابي خ
وانسته است كيفيت
ي خودروي راننده

  
ر بر جاي مانده از

تحليل آن و) داري
زما هاي  بر صرفه

م فراهم مي كند از
هاي چه زودتر سرنخ

گي دارند و فضاي

درجه اي 180كس 

حنه برده و صحنه 
  ).حنه سازي جرم

كوت، خريد و فرو
 ها، بانك ها و اف

م آگاهي داشته، و

فناوري و تحول

دازه كف دس به ان

م رديابي و نقشه ب
ز امكانات ناسا تو
شيده و يا به راحتي
؛)نگير فراهم شود

ختلف جرم و آثار
عكاسي و فيلم برد
دستگاه ها عالوه
 منظور كشف جرم
ن پيدا كردن هرچ

 ماندگاري هميشگ

ه با گرفتن دو عكس

ن را به سمت صح
صح(شان مي دهند 

ه رشوه حق السك
قت از فروشگاه ه

س كه از وقوع جرم
 

يهاي تفاده از رايانه

، رايانه ها با انجام
آمريكا با استفاده ا
ك ها را ارتقا بخش
ري قاتل يا گروگا

مخ هاي ي از صحنه
ع(شرفته ديجيتالي 

، استفاده از اين د
 را براي پليس به 
ي ديجيتالي امكان

، كيفيتي خوب و

درجه 360تصوير 
  .طريق رايانه

تالي ذهن شاهدان
شكل روز وقوع نش
 موارد مشكوك به
ل وقوع مثل سرق

  .ل مستي
ي مذكور به پليس
  . تحميل مي كند

 

ساخت و استف- 
  مورد نياز؛

تحليل جرايم،- 
مواردي پليس آ

شده از عابر بانك
و امكان دستگير

عكس برداري- 
پيش هاي دوربين

ويژه رايانه اي،
مزاياي بسياري

عكس برداري* 
  .مي كند

وضوحي باال،*
  .مي كنند

امكان ايجاد ت*
به همديگر از ط

تصاوير ديجيت*
ن شبه هما. ...و
ثبت و ضبط*

جرايم در حال
رانندگي در حال

تصوير برداري*
داند،  آن را نمي
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ن جاده و تعقيب 

رادار، امكان ضبط 

ي فرش، هر چند 
تي مي توان آثار 
 ساخت و آثار 

 هاي انهسيگار، نش
آفريني كرد و به 

 در ابعاد مختلف 

شت نگاري مغزي 
  .گيرد ن انجام مي

جمله راه اندازي 
ترونيك و ديگر 

از جمله . ته است
 برنامه ريزي در 
 ويژه در سطوح 
مات الكترونيكي 
 خود بردارد و از 

س در مسدود كردن

تصويري ليزري ر 
  .ود

 رديابي را بر روي
كار ساخت و حت
عشان قابل رؤيت
وختگي ناشي از س
ت عمدي را بازآ

  .رار داد
عمل خود پليس را

ي و همچنين انگش
پيشرفته جهان هاي 

ها از ج اين فناوري
ك، آموزش الكتر
ي را به خود گرفته
س اشاره كرد كه با

شرايط به قتضاي
ر سازماندهي خدم
چه بهتر وظايف خ

  .شمار آيد

  1391 بهار، 

ص نموده و به پليس

 هاي اده از سيستم
مجرمان فراهم شو
وان خطوط اصلي 
زگشته باشد، آشك
 ها پس از وقوع
سو ضرب و جرح،

جا مانده از جراحا
يي مورد استفاده قر
وان حتي صحت عم

غ سنج رايانه ايرو
ه امروزه در پليس
جهت استفاده از ا

 تجارت الكترونيك
اخير رشد شتاباني 

 مي توان به پليس
 عملياتي آن، به اق
ي با پيشتازي در
 در امر انجام هرچ
ت اداري كشور به ش

23 ، شمارةهفتمسال 

ر مجرم را مشخص
  .كند

داري شبانه با استفا
ي و سه بعدي از م
ري ليزري مي تو
ه جاي اولشان باز
راحات را مدت 
جراحات ناشي از ض
گردن و آثار به ج

جناي هاي ر پرونده
ين فناوري مي تو

  .رآورد
هاي پيشرفته در گاه

ي است كههاي وري
ا نيز حركت در ج
ولت الكترونيك،

هاي نيكي در سال
شرو در اين زمينه
و مياني سازمان و
ي، خدماتي و ادار

اساسي را هاي گام
گو ها در مناسبات

 

س 50  

مسيرهاي فرار*
آنها كمك مي ك

در عكس برد*
تصاوير دوبعدي

كس بردابا ع*
كه الياف آن به
كوفتگي و جر
گازگرفتگي، جر
خفگي روي گ
عنوان مدرك در

با استفاده از ا*
تحت كنترل در
استفاده از دستگ

از ديگر فناو ...و
در كشور ما) د

دو هاي سيستم
خدمات الكترو

پيش هاي سازمان
سطوح عالي و
عملياتي، صفي
توانسته است گ
جمله بهترين الگ
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  يس  51

ز جمله نمادهاي 
سازماني اقدام به 
رون سازماني نيز 
ر ضه بهتر، سريع ت

جوع سازمان در 
 هاي ض گواهينامه

 منجر به رضايت 
ر غافل نبودن از 
چه بهتر وظايف 
ي روند تغييرات 

بعاد  فناورانه در ا
كارگيري  يس با به

فق تر عمل كند 
جدي شده، ضمن 

تغيير و تحول در 
 باشد،نيازمند يك 

يت و نو  نو،خالق

ي كه آنان قادر به 
آنـان  . مي سـازند 

پلي ل پايدار در سازمان

جتماعي است و از
ن در بعد درون س
ت كرده و در بعد بر
ن امر موجب عرض
تعامل با ارباب رج
ي رانندگان، تعويض

شده كه در نهايت 
اين به منظو؛ بنابر

د آن و انجام هرچ
ن پليس، پيش بيني
 از دانش مديريت

سي مي باشد تا پليس
خود موف هاي ريت

ان به آن توجه ج

 ل
ليدي براي ايجاد ت
ول،از هر نوع كه 

انديشه هاي  بروز
  .ت

 است؛ بدين معني
شد آنان را فراهم م

فناوري و تحول

خدمات اج ترين ده
اين سازما.  است

ينترنت و اينترانت
اين. درآورده است
در ت) طح عملياتي

ميزان خالفي هاي گ
ش.. . نظام وظيفه و
است؛ رساني شده

رانه در همه ابعاد
عه هدفمند سازمان
ستلزم بهره برداري 
وري ها جديد پليس
 مطلوب تر مأمور
 و عملياتي سازما

  .لبد

 در ايجاد تحول
ابزارهاي مهم و كل
ي برنامه هاي تحو
اي مناسب براي ب

ساني و سازمان است
ن و رهبران مردمي
 و زمينه ارتقا و رش

ك از جمله گستر
ش خدمات پليس

ا هاي ندازي شبكه
را به اجرا د 10+س

در سطح(ر خدمات
ذرنامه، صدوربرگ
فترچه الكترونيكي
ين نوع خدمات ر
 و تحوالت فناو
 در راستاي توسع

آينده مس هاي رفت
ويژه در حوزه فناو
 در انجام هرچه 

راهبردي هاي رنامه
 تري را نيز مي طل

و نقش مديريت
به عنوان يكي از ا 

رح است اما اجراي
جهت ايجاد فضا 

وري در نيروي انس
مند داراي مسئوالن
روهاي خود بوده 

 

دولت الكترونيك
اصلي آن، بخش
استفاده و راه اند
طرح ملي پليس
و كم هزينه تر
قالب صدور گذ
وسايل نقليه، دف
شهروندان از اي
آهنگ تغييرات
مأموران پليس
فناورانه و پيشر
مختلف آن به و
روزآمد آن ها
امري كه در بر
اينكه نگاه ويژه

  
منابع انساني و

 فناورياگرچه 
سازمان ها مطرح
مديريت تحول
آوري هاي فناو
پليس توانمن
درك شرايط نير
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ر روي محـيط و  

و فضـاي كـاري     
ت حيـاتي پـيش    

يس جامعـه  پلـ (ت  
 انتظارات جامعـه  
هاي جديـدي را  
 در قـرن بيسـت   
در مقابـل پلـيس    

حاجي عمـو  (بد 

شده است كـه بـا   
 كليدتوسـعه  لـذا، 

ري هوشمندانه از 
شورهاي در حال 
 ه اصـوالً توسـعه  
شـرايط محيطـي،   
ت كه مي تواننـد  
شــويق و تســهيل 

زمان بـه  نـان سـا  
ط متغير امروز به 

رند برش داشته و قاد
 

لـيس قـرار دارد و
موضـوعات.  سـازد 

ي و شيوه خـدمت
و تغيير در ) وري

معياره) خگو بودن
و اين ابعاد جديد 
يت ورهبـري را د
ص خود را مي طلب

 هوشمند توجه ش
ل .كند سيستم ايفا 

مديريت و رهبر .ت
ويژه،در كش به .ست

چرا كه ؛ريت است
ش ي و جامع نگـر، 

 عهده كساني است
ــه را تش حــول  يافت

وجه مستمر كاركن
مسلماً محيط. است

  1391 بهار، 

ت و اعتماد بخش
  ).1389، مي قوام

مواره رودر روي پل
 خدمت كند، مي 
حول در اصول كلي

فناو(ل انجام وظيفه 
فه اي شدن و پاسخ
ت ايجاد مي كنندو

الش مديريعنوان چ
هاي خاص مهارت، 

 به عنوان عنصري
د نقش اساسي در
ست مديريت است
سازمان ها داشته اس

مدير، فناوريسعه 
به نگاه سيستميي 

بري يك تحول به
 يــك سيســتم تح

ت پايدار،تأكيد و تو
حد اكثر بهره وري

23 ، شمارةهفتمسال 

 خلق سازماني مثبت
ابراهيمي(ي بگذارند 

ير جامعه نوين هم
 پليس بايد در آن
راه با ضرورت تح
 در ابزار و وسائل

ضرورت حرف(س 
نامه ريزي ومديريت
نوظهوري تحت ع
،كه كنار آمدن با آن

  
ير به منابع انساني 
قيت خود مي تواند
ل در سازمان در دس
هميتي بنيادين در س
رين مسئله در توس
 نيست بلكه بستگي

رهب. ت موجوددارد
ــداز ش چشــم ان

1919( .  
 هاي كسب رقابت
هداف سازمان با ح

 

س 52  

نقش عمده در 
افراد تأثير مثبتي
ماهيت متغير
جامعه اي راكه
روي پليس همر

تحول، )محور 
از عملكرد پليس
براي تحليل برن

چالش نو، ويكم
قرار مي دهد كه

. )1387عصار،
در قرن اخير
مهارت و خالقي

وتحول فناوري
گذشته  دور اه
توسعه اصلي تر

معجزه  فناوري
منابع و امكانات
ــذير ــداع و پ اب

9ايكاف،(نمايند
يكي از راه 
منظور نيل به اه
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  يس  53

هارت،توانـايي و      

به  فناوري يريگ

ه سازمان كمـك  
 ها كه مشخصـه  
ن هـا را مجبـور     
ش و يـاد گيـري     
ش از يـك طـرف    
شتر و پر بارتري 

 هاي كاركنان، رت
رآورده مي شوند 
ن ياد گيرنـده بـه   

الحات و اجـراي       
ه تربيـت نيـروي     
ن كـه بتوانـد در       

 :از ســه ويژگــي 
مفهـوم  . ر، باشـد    

حـول در تربيـت    
منـد   ن حوزه بهره

مختلف  هاي ريت
د بـه نحـوي كـه    

پلي ل پايدار در سازمان

 هـاي ناشـي از مه
 
بلكه با به كارگ، د

  . )1387مي، 
تواند به   سريع مي

م و متغير سازمان
مات است،سـازما

امـروزه آمـوزش.شند
ت؛ چرا كه آمـوزش

هاي بيش د و توانايي
فت و افزايش مهار
حو مطلوب تري بر
 عنوان يك سازمان

 دسـتخوش اصـال
 از آنها توجـه بـه
 پلـيس بـراي ايـن
 بايــد برخــوردار
ي و نظـارت مـؤثر
 ها، زمينه سـاز تح
كه مي تواند از اين
س با توجه به مأمور
تي بهره مند باشند

فناوري و تحول

 در مقابـل فشـار 
  .شگي اداره شوند
ماند ، محدود نمي

حاتم( پردازد  ي مي
گيري و آموزش د

محيط متالطم. دارد
خـدش رقابـت در   

 عملكرد خود باشن
 هر سازماني است

كند ها را بارور مي ه
وي ديگر با پيشرف
 ارباب رجوع به نح
را براي سازمان به 

13  :109( .  
هـاي پلـيس نيـز 
 كه اساس بسياري

سـازمان. ل اسـت    
ــؤثري ايفــا كنــد،

رهبـري - 3؛عتمـاد 
گذشته در سازمان 

ها ك له اين سازمان
مان پليسهاي ساز

مثبت هاي  از ويژگي

زه نخواهد داد كه 
رت سنتي و هميش
 چارچوب سنتي،
 اجتماعي و امنيتي
 و زمينه سازي يا
د ت تر و بهتر گام بر
ي شدن و افـزايش
سته به دنبال بهبود
شرفت و موفقيت 
يده ساخته،انديشه

كند و از سو جاد مي
هاي مشتريان و ا ته

ب رقابتي پايدار ر
384پور، ابي، وحيد

ه ي اخيـر سـازمان   
عددي بوده است ك
د، آگـاه و مسـئول
 كاركنــان نقــش مــ

اع - 2؛ي اثر بخـش 
در طي چند دهه گ

از جمل ؛بوده است
نيروه. پليس است

ه دارا هستند بايد 

 

سازمان ها اجاز
به صور فناوري

پليس نيز در  
مقابله با جرايم 
بستر سازي
كند تا باسرعت
اصلي آن جهاني

سازد تا پيوس مي
شرط اصلي پيش
كاركنان را ورز

ن ها ايجرا در آ
نيازها و خواسته
كه اين امر كسب

شها(همراه دارد
هـاي در سال

متع هاي نوآوري
انساني توانمنـد
توانمندســازي 

جوسازماني - 1
توانمندسازي د
نيروي انساني ب

سازمان پگردد، 
و پيچيده اي كه
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 وتحقـق اهـداف   
عاد مختلفي ا از اب

: 1384، اقدسـي،  

انتقـال و تسـهيم      
ددانش اساسي و 
داي مرتبط بـا آن  
ر گسترده در سر 

 ،ابـراهيم زاده ( ود    
انـد در ايجـاد    تو  

ي مختلفي كه در 
يـدياخلق دانـش     
ـوالت سـازماني        

ين همـه عوامـل   
 با نقش انسان در 

نهايتـاً  ، رار دهـيم 

يي يعنـي  انجـام   
چقدر كه كارهاي 
ز موارد افـزايش  
ت كـه از طريـق     

 .را ثـر بخشـي آن     

ن به چشم اندازها 
ري در سازمان ها

داورزنـي( اسـت   

 آمـد بـه منظـور ا
ت آشكار و نظام مند
واستفاده و بهره برد

طو ت كه بتواند به
ـه كـار بـرده شـو
هاي سـازمان مـي 
عاريف و مدل هاي
ب نظـران بـه تولي
ري در ايجـاد تحـ

 
 وري است و از بي

در ارتباط . را دارد
تجزيه و تحليل قر

 بخشي است،كاراي
متأسفانه هر چ.ست

هد شدودر برخي ا
كته مهـم اينجاسـت
افـزايش داد نـه اث

  1391 بهار، 

 گسترش بخشيدن
قابليت ياد گير ).13

ا مديريت دانـش 

ي از ابزار هاي كار 
 است كه مديريت

،پخش و ماندهياز
صي به دانشي است
 شده و احتماالً بـ

دارايي ها ن يكي از
در تع.اسي ايفا كند

ه است،اكثر صاحب
 از مـديريت فنـاو

  . ) 1386، مكاران
له بسيار مهم بهره 
هم ترين جايگاه ر
ي را عميقاً مورد ت

.  
رنده كارآيي و اثر 
نجام كار هاي درس
شتباه ما بيشتر خواه

نك. اثر بخشي شود
رايي  سيسـتم را ا

23 ، شمارةهفتمسال 

هينه مأموريت ها، 
389قوام، ابراهيمي(

ت كه يكي از آن ها

نش به عنوان يكي
ن هاي ياد گيرنده
لق،جمع آوري، سا

م انتقال دانش شخص
به اشتراك گذاشته
برد دانش به عنوان
ازمان ها نقشي اسا
ت دانش ارايه شده
كه خـود بخشـي 

هاشميان وهمك(ردد
مسئل، حث مرتبط

ي نيروي انساني مه
ي،اگر هر مسئله اي

.خوريم بر مي ر او
هره وري در برگير
و اثر بخشي يعني ا
 تر انجام دهيم اشت

اهش اد موجب ك
فقط مي توان كار، 

 

س 54  

قادر به انجام به
( .سازمان باشند

خوردار استبر
111.(  

مديريت دان
دانش در سازما

فرآيند هاي خلق
است و مستلزم
تا سر سازمان ب

كارب).5: 1384 
رقابت براي سا
رابطه با مديريت
اشاره كرده اندك
گر محسوب مي

از جمله مبا
بهره وري، مؤثر

فرآيند بهره وري
به انسان و رفتار
به عبارتي به
درست كارها و
غلط را درست
كارايي مي تواند
،مديريت دانش
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ش اثر بخشي يـك  
كرد آن چيسـت،  

يعنـي  ). رد ورزي 
ينكه ايـن كارهـا   
ي كار غلط انجـام  
ه اين خود نشـان  
ست تـا قابليـت   
ـه همـراه داشـته     

 علمـي و مراكـز    
نهـا و يـا بخـش     
ين رفتار مناسـب  
آمدي خـود را از  

هـاي   عه توانـايي 
هاي ذهني  توانايي

. كنند ه معرفي مي
عـادل و مـؤثر    مت

بيني ثابـت كـرده   
ـرد، مشـكالت و      

   :57.( 

ملزم  ير تغييرات،
هـاي ذهنـي و    ي 

دها و تشـخيص     

پلي ل پايدار در سازمان

ت و براي افزايش
ت وجودي و عملك

خـر( بكند يا نـه  
 است،اما دانستن اي
ن رو اگر سيستمي
رد ورزي است كه

زا در سازمان  ا خرد
هايتاً سـازمان را بـ

فـل ـداول در محا   
حليلي به عنـوان تن

ين ديد گاه در تبيين
ي امروز جهان كارآ
 دستيابي به مجموع

ترين وجوه ت د مهم
ي و هوش خالقانه
الطم،به كار گيري 
ويژه از نوع پيش بي
وانـايي  ذهنـي فـر

 1384، آورندي(د
ناپذ جريان برگشت

توانـايي ه از دانش،
ـين دقيـق رويـدا

فناوري و تحول

 و خرد ورزي است
آگاه باشيم كه علت
 آيا بايد اين كار را
ستم،مستلزم ادراك 

از اين. ورزي است
نياز به خرحيح آن 

وهاي  خالق و خر
 در انديشه ها و نه

ي افراد،اشـتباه متـ
ه هوش منطقي تح
اي. اخته شده است

غير قابل پيش بيني
جست وجو براي 

يافته هاي جديد. د
هوش علمي، ليلي

گي هاي محيط متال
و ها به اعتبار يابي .

به عنوان يگانـه تو
ران قرار خواهد داد

در يك ج خود را 
 براي استفاده بهينه
ن امر مستلزم تخمـ

شي مستلزم ادراك 
 دست بشر، بايد آ

و ) يعني ادراك(د
كرد هاي يك سيست
ستند مستلزم خرد 
تعيين اشتباه و تصح
اهميت وجود نيرو
جاد تحوالت مؤثر 

191( .  
 در تحليل توانـايي
و اجرايي است كه
هاي ذهني فرد شنا
 رقابتي، متغيير و غ

ترتيب ج به اين. ت
يابد يت حياتي مي

ه بخش هوش تحل
يت به لحاظ ويژگي
هميتي حياتي دارد
بر هوش تحليلي ب
ر پيش روي مدير

مديريت بايد رت،
 نمودن زمينه الزم

اين.قانه افراد نمايد

 

بخش افزايش اثر
سيستم ساخت

ا كار مي كندچر
آگاهي از كار ك
خوب يا بد هس
مي دهد براي ت
دهنده نقش و ا
ياد گيري و ايج

19ايكاف،(باشد
مبحث مهم
تصميم گيري و
اصلي توانايي ه
افراد در محيط 
دست داده است
ذهني افراد اهمي
انسان را در سه

در حرفه مديريت
هر سه جنبه، اه
است كه تكيه ب
مسايل جدي د
در هر صور
به ايجاد فراهم 
نيرو هاي خالق
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به رشد   مداوم را
 پايـدار را بـراي      

مـديريت  ، ايـدار   
ي آنها بـه منظـور   
،  هـا و تـوان هـا     

اي رقابـت آميـز   
و اهميت فناوري 
ري اين تحوالت 
تحـول، مرتكـب    

  . باشيم

ش چشم اندازي 
 چه در امرتوسعه
منجر به مشخص 

انديشه يا ايده ، ر
ن ثروت ملي عنوا

 اي منابع و مواد، 
ر جامعه اي فكر 
ر علمي و اتخاذ 

مفـاهيم متنـوعي       
شه ها شروع شده 

 بايد رشد متعادل 
 و برنامـه ريـزي
يستم بـه تحـول پا
جود و آماده سازي
جموعه ايـن نيـرو 
صاً در موقعيت ها
ر باال كه به نقش و
رميزان تأثير و پايدا
راي برنامه هـاي ت
ه اين موارد داشته 

وانند ابداع و پذيرش
 نمايند،معموالً آنچ
و به طور اصولي م
ز جانب يك فكر
يد از فكر بشر به ع

در هر جامعه . ت
 ندارد؛ لذا اگر در
وان به كمك فكر

  .د
نـاگون در قالـب م
 كه از تحول انديش

  1391 بهار، 

مديران.مينان است
مدت تـرجيح داده

براي رساندن سيس. 
و توانايي هاي موج

مج. آن، نياز دارد 
ي گوناگون، خصوص
لب مطرح شده در
ره دارد،نكته مهم م
ت مديريت در اجر
ر اينجا اشاره اي به

ني است كه مي تو
تشويق و تسهيل
ن انجام مي گيرد و
ت ها مي شود،از
 عصر اطالعات باي

 منشأ ثروت دانست
ش منابع و مواد را
ابع موجود مي تو
تحول پايدار رسيد
ه روش هـاي گون
حولي پايدار است 

23 ، شمارةهفتمسال 

طمينان و عدم اطم
شمگير اما كوتاه مد
.د تأكيد قرار دهند
خت تمام نيروها و
 اقدام براي تحقق
 را در صحنه هاي

عالوه بر كليه مطالب
ها اشار  در سازمان

ست كه ممكن است
 از فايده نيست در

  ر
حول، به عهده كسان

يافته را ت تحول 
د تحول در سازمان
مشكالت و فرصت

امروزه در .ه است
توان فكر را  ن مي

و بشر توان افزايش
از منا مطمئناًشود، 
ه توسعه و تسب ب

ل پايدارتاكنون بـه
 مي توان گفت تح

 

س 56  

شاخص هاي اط
و شكوفايي چش
فعاليت ها مورد
سازمان به شناخ
ادراك تحول و
آمادگي سيستم

ع. كند تأمين مي
در ايجاد تحول

و اشتباهاتي است
شود؛ لذا خالي 

  
تحول پايدار
رهبري يك تح
از يك سيستم

و ايجاد فناوري
م، شدن مسايل

جديد و سازنده
اين ياد كرد؛ بنابر

محدود است و
علمي پايدار ش
راهبرد هاي مناس
مفهوم تحول
استفاده شده،اما
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 آتـي، بـراي بـر    

معيار موفقيـت و  
رويكرد اقتصادي 
وسـعه و تحـولي    
ان مختلفـي را از  
 در حـوزه هـاي    

  . )1385، كاران

ش دارند تا رشد 
خدمات اجتماعي 
ه پاسخگويي آن 

اي طبيعي و  ه

 را همسو كرده و 
ــاياني     كمــك ش

مايه هاي طبيعـي  
هـاي   زين دارائـي 

ترتيـب   بـدين  .ـد 
أثيرآن بـر چهـار   

پلي ل پايدار در سازمان

توانايي  نسل هاي

وليد و در آمد را م
ز تأثير گذارند كه ر
پارادايم جديـد، تو

نفعا واسته هاي ذي
ن مهم را همزمـان 

كالنتر وهمك(ق كند

 والت
ه مطالب فوق تالش
زيست محيطي و خ
حوالت با مالحظه
و توسعه سرمايه

والت جامعه خود 
ــومي  ــت عم وامني

سرم ت،ل آمده اس
كه در قالب جايگز

كنـ آن فـرض مـي     
ستمي و مالحظه تأ

فناوري و تحول

را بدون فنا كردن ت
  . تأمين كند

تگان كه افزايش تو
يارهاي ديگري نيز

در پا. رار نمي دهد
ل در انديشه ها خو
ر طرف سازد واين
ست محيطي محقق

ي پايداري تحو
غييرات با توجه به
يت ارزش هاي ز

لگو ها پايداري تح
سل ها،حفاظت و

  .ررسي مي شود
نيز همواره، با تحو
ــم و ــعه نظ ه توس

 پايدار كه در شكل
 ها را بيش از آن ك
ه عنـوان مكمـل آ
را بايد با نگاه سيس

جات نسل حاضر ر
زمندي هاي آنها تا

خالف عقايد گذشت
ت مي دانستند معيا
را تحت پوشش قر
ي شود كه با تحول
نسل هاي آينده بر
ي،اجتماعي و زيس

دي اندازه گيري
 گيري پايداري تغ
ع را در كنار وضعي

در اين ا.رار دهند
حال و آينده نس
ساني و اجتماعي بر
تا پليس پاسخگو ن

ــاوري يري  ــه ،فن ب
 ). 1387ي،

ي راهبردي تحول
ولويت داده و آن 

بـه  بشـر بنگـرد،   
هاي مصنوع بشر ر

  :صلي نگريست

 

و بتواند احتياج
آورده سازي نيا
امروزه بر خ
پايداري تغييرات
محض،آن ها ر

مي پايدار، تلقي
نسل حاضر و ن

مختلف اقتصادي
  

الگوي راهبرد
زهالگوهاي اندا

اقتصادي جوامع
مورد بررسي قر
به نياز هاي ح

هاي انس سرمايه
در اين راست
ــارگير ــه ك ــا ب ب

حاتمي(نمايد مي
در الگوهاي 

و اجتماعي را ا
مصنوع دسـت
ه كاركردسرمايه

نوع سرمايه اصل
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  ؛)پذير طبيعي ش

  ؛)گيزه انسان ها
 هنگي،فر شخص

 ها

ت هايي است كه 
فقر زا رشد حيه 

ي و نابود كردن 
تصادي به راحتي 

اي  ت محورناحيه
ول طبيعي پيش 
 از بيكاري ده ها 
 منجر به ايجاد 
 كه در آن تمركز 
ي نسل هاي آتي 

در .طاب مي شود
صول طبيعي و بر 
ا محدود انتخاب 
 باز توليد آن ها 

 ور

ها و منابع زايش يند

ايمني و انگ المتي،
تش عتماد متقابل،

مراقبت سبد سرمايه ه

شان دهنده وضعيت
در ناح. اشته باشد
هاي كنوني  سرمايه

ت هاي جذاب اقتص
ناحيه طبيعت.ي كند

ت مطابقت با اصو
هاي فناوري  رفت

ي افراطي، گاهي
سان محور است ك
و در آن منابع طبيعي
ناحيه پايداري خط
در نظر گرفتن اص

با تكيه بر منابع نا 
ي كمتر از سرعت

انسان محو
فقرزا

  1391 بهار، 

فرا كاركرد ها، ت،
  ؛)عي

سال مهارت، دانش،
اع جام اجتماعي،

  

معناي سرمايه گذاري و 

نش) 1(ي در شكل 
واند در آن قرار د

اتالف ردن منابع،
 مي گيردو سياست
عي را تضعيف مي

دي به سمتقتصا
ده ها در اثر پيشر

گرايي د و طبيعت
حيه سوم ناحيه انس
شر پيش مي رود و
يه مورد بررسي نا
ي و فناوري با د
ابع رشد اقتصادي
ش ناپذير با سرعتي

23 ، شمارةهفتمسال 

خدمات:شامل(ژيك
منابع طبيعي :شامل(
د انديشه، :شامل(ي

انسج: شامل(ماعي
  ). سازي 

پايداري به م: 1شكل 

انه الگوي راهبردي
 يا سازمان مي تو
ازمان با نابود كر
اي آينده صورت 
ي و روابط اجتماع

هاي اق آن فعاليت
 ناحيه، نبود آاليند

شود تر فرض مي
ناح .اعي مي شود

 كردن نياز هاي بش
آخرين ناحي. گرايد

رفت هاي اقتصاد
منا مركز مي شود،

فاده از منابع زايش

 پايدار

  طبيعت محور

 

س 58  

سرمايه اكولوژ.1
سرمايه مادي.2
سرمايه انساني.3
جتما سرمايه.4

توانمند برابري،

  
نواحي چهار گا
يك جامعه و 
جامعه و يا سا
سرمايه نسل ها
بنيان منابع مادي
است كه در آ

در اين .رود مي
ت هزار نفر مهم

هاي اجتما تنش
به برطرف تنها 

به نابودي مي 
اين ناحيه پيشر
منافع انسان، متم

استف مي شوند،
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  يس  59

گذاران و مديران 
كه اين الگوصرفاً 
طور كه گفته شد 
ده و تحول پايدار 
شرايطي واضح تر 
 الندگي تحوالت،

هاي  وسعه سرمايه
داري شبكه قرار 

كه فرآيند تحول، 
 مراحل به قصد 
شتباهات عمده در 

خنثي شدن   و
ت  اشتباهاتي كه 

  .شماريم
  

اكثر .ستروري ا
د كه به موقعيت 

به  ها يران سازمان
و  جه كافي ندارند

،  حس ضرورت

پلي ل پايدار در سازمان

نظر سرمايه گذ  مد
هن چنين بنمايد ك
 داردليكن همان ط
ور ها اثر گذار بود

اين تضاد در ش. )
با .رار نگرفته باشد

مايه گذاري و تو
ناحيه پايد  را، در

 گيرد اين است ك
 گرفتن برخي از

ديگر اين كه اش. د
ب كندي حركت

در اين قسمت.  اند
ي دهد را بر مي ش
رت در كاركنان 
 افراد سازمان ضر
يي انجام مي شود

گاهي مدي.جه دارند
توج ،طم انداخت

گاه نيز در ايجاد

فناوري و تحول

اني و اجتماعي 
ممكن است در ذه
و اقتصادي توجيه 
و بنيادين، اين محو

)1919ايكاف،(دارد
مد نظر قريشه ها، 

 مي يابد كه سرم
 و جامعه هدف 

 

  ديريت تحول
 مورد توجه قرار

ناديده.  گير است
ت بخشي نمي دهد
ي دارد و موجب
ختي حاصل شده 
تحول سازمان روي
ه ها و حس ضرو
همكاري تنگاتنگ
خاص يا گروه هاي
عملكرد مالي توج
ن از آرامش به تالط

گ.ستر انديشه ها

رد و عوامل انسا
م.ول پايدار هستند

 سرمايه گذاري و
ي تحوالت پايدار و
هر زمينه اي قرار د
جاد تحول در اندي
سعه، زماني تداوم
سترش پيدا كرده 

  ).1385مكاران، 

ت در فرآيند مد
ر مديريت تحول
ني دارد و وقت 
رگز نتيجة رضايت
راحل،آثار مخربي
مي شود كه به سخ
ر مراحل مختلف تح
 تحول در انديشه
ر برنامة تحول،هم
وفق به دست اشخ

فناوري و ع  روند
ه سختي مي توان
ن ايجاد تحول در

 

گير صورت مي
فرآيندهاي تحو

ش هايدر بخ
در ايجاد تمامي
و بنيادين در هر

ايج كه مي نمايد
تغييرات و توس
چهار گانه گس

كالنتر وهم(دهد
 

موانع موفقيت
بايستي درآنچه 

مراحل گوناگون
هر، تسريع امور

هر يك از مر
هايي م دستاورد

ممكن است در
عدم ايجاد - 1

براي شروع هر
تالش هاي مو
رقابتي سازمان،

افراد را به اينكه
تر از آن سخت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 .شوند رد عمل مي
ك رهبر را اقتضا 
زمان،رهبر خوبي 
كل سازمان باشد، 

مورد نظر باشد  ،

حساس ضرورت 
ه در اين مرحله 
ن اهميت گروه 
ار تيمي دررأس 
كه رهبري تيم بر 

ها بدون رهبر  روه
 ي صورت بگيرد،
شوند و تحول را 

، ه براي مشتريان
موس،تالش براي 

  .يي نمي رسد

طي موجود براي 

پندارند و وار مي ي
همواره وجود يك
ز مي شود كه ساز
منظور بازسازي كل
 بخش از سازمان،

اح.شودزرگ تر مي 
و شركت هايي كه
 تحول و همچنين
چ پيشينه اي ازكا
ه نيز انتظار دارند ك

ولي گر  يا صف،
دون رهبري قوي
خالفان جمع مي ش

كه  ارائه مي دهد
ون چشم انداز ملم
و نا همساز به جاي

مام مجراهاي ارتباط

  1391 بهار، 

د، مقدمات را كافي
 جديد است كه ه
ي با موفقيت آغاز

اگر م.حساس كند
گر تحول در يك 

 . هد بود

 وي

ي به مرور زمان بز
رهبري مي كند و
ت ناشي از ايجاد

گاهي هيچ.گيرند مي
گاه بند، يا را در نمي

 نه يك مدير خط
كه بد  هايي تالش 

لكن دير يا زود مخ

صويري از آينده
بدو.  جذاب باشد

ه هاي گيج كننده و
  

،مديران بايد از تم
  .كنند

23 ، شمارةهفتمسال 

مل الزم را ندارند
 ايجاد يك نظام 
 معموالً در صورتي
 نياز به تحول را ا

اگ.  محوري دارد
محور اصلي خوا ،

سيستم رهبري قو
 موفق،گروه رهبري
به تشكيل گروه ر
،معموالً مشكالت
ي را دست كم م
 و لذا اهميت آن ر

ستادي باشد و ن ر
. زم خواهند بود

دتي موفق بنمايد ل
  .د

  چشم انداز
ق،گروه رهبري تص
ركنان قابل فهم و
ف سر در گم پروژه
 كامل چشم انداز
بيشتر برنامة تحول
دازآينده استفاده  ك

 

س 60  

افرادتأمل و تحم
مستلزم تحول،

تحول . كند مي
باشد و ن داشته

اين رهبر نقش
مدير آن بخش،

عدم ايجاد س- 2
در تحول هاي 
كمك بزرگي ب

موفق هستند،نا
قدرتمند رهبري
سازمان ندارند 
عهدة يك مدير
فاقد قدرت الز
ممكن است مد

وقف مي كنندمت
عدم ايجاد چ- 3

در تحول موفق
داران و كا سهام

تحول در كالف
فهيم كعدم ت- 4

براي موفقيت بي
توجيه چشم اند
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  يس  61

هر چه افراد در  
شتري با موضوع 

فهمند و  د را مي
گاهي . جود دارد

 پاداش بر اساس 
ي خودشان يكي 

و  كنند متناع مي
 در نتيجة تحول، 

نع را ندارد، اما با 
  .ت
  

ت باعث كاهش 
سياري از مردم به 
 توقعات و ايجاد 

هاي  قبال دستاورد
ي توجيه تحول، 

سوسه شوند و با 
هايي حاصل شده 
هايي ممكن است 

پلي ل پايدار در سازمان

.م اندازجديد باشد
هر چه درگيري بيش
يد گاه هاي جديد
 در برابر آن ها وج

هايوقات سيستم 
ديد و آمال شخصي
تندكه از تغيير ام
.ي نا سازگار است

 رهايي از كلية موانع
ن ها همت گماشت
 هاي كوتاه مدت

ود منافع كوتاه مدت
ت ممكن است بس
لباً براي بر آوردن
ر حال تعهد در قب

را برايكر تحليلي 

ن ممكن است وس
كنند كه موفقيت نه

زي نها اعالم پيرو

فناوري و تحول

  جديد
 هماهنگ با چشم
 جديد باشند و ه

گاه كاركنان دي.بود
 اما موانع بزرگ 

گاهي او .ني است
جد انداز ه به چشم

ران، كساني هستن
هاي كلي ه با تالش

ا زمان كافي براي 
و نسبت به حل آن
ك براي دستاورد ه
رد ولي عدم وجو
د هاي كوتاه مدت

مديران غا.بپيوندند
به هر.فشار هستند

كند و تفك فظ مي

طاقت فرسا،مديران
ود عملكرد اعالم ك
ضروري است اما با

وانع چشم انداز ج
ت بايد مناسب و 

چشم انداز نگ با
جه بهتر خواهد ب
تحول كمك كنند
مان ساختار سازمان

كند كه را آماده مي
بدترين مدير .ند

كنند كه  مطرح مي
و قدرت يا رصت

گ بايد مواجه شد و
 ريزي سيستماتيك
حتياج به زمان دار

دستاورد بدون. ود
ه مخالفان تحول بپ
وتاه مدت تحت ف
ضرورت امر را حف

  .يد
  هنگام پيروزي

ل كار سخت و ط
پيشرفت ها و بهبو

الزم و ض ها، تاورد

 

عدم رفع مو- 5
اعمال و اقدامات
ارتباط و هماهن
داشته باشند،نتيج

خواهند به ت مي
هم اوقات مانع،

افراد ر عملكرد،
را انتخاب كنن

هايي را خواسته
هيچ سازماني فر
مشكالت بزرگ

عدم طرح  - 6
فرآيند تحول اح

شو انگيزه ها مي
سرعت به گروه
دستاورد در كو
كوتاه مدت ض
تقويت مي نماي

اعالم زود ه- 7
بعد از چند سا
حصول اولين پي

اعالم دست.است
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صت ها را ضايع 

اول،تالش :  دارد
 عادات جديد به 
ن ارشد واقعاً به 
 تغيير نكند و بر 

 .يابد

مـدهاي ناشـي از     
ت كـه پلـيس نيـز      
ش را بـا نيازهـاي    

، غرايـاق زنـدي  (

كيالت پليس قرار 
 با تغيير شرايط 

  
در اصول كلي و 
شدن و پاسخگو 
ريت پليس ايجاد 

ي حركت و فرص
  .زين مي شوند

ان اهميت خاص
فتارهاي جديد و 
سل بعدي مديران
ي پيشرفت و ارتقا

ي استمرار يبازساز
ي دارد وتـابع پيامـ
معقول ايـن اسـت

كاركردهـايش، ردد 
(د، مقابلـه نمايـد     

را پيش روي تشك
ي، در كنار آمدن
 .التي مواجه گردد

 ضرورت تحول د
اي ش وري و حرفه

رنامه ريزي ومدير

  1391 بهار، 

رس، نيروي ي زود
درتمند قبلي جايگز

  گ سازماني
ن تحول در سازما
 نگرش جديد،رف

دوم اين كه نس. ت
اگر شرايط براي.د

ند، بعيد است كه ب
كاركردهـايي، ـاعي 

ت؛ بنابر اين امر م
با آنها همگون گـر
الش هـاي جديـد

مشكالت خاصي ر
ت كه پليس سنتي
كن است با مشكال
ي پليس همراه با 

تحول در فناو، ور
 را براي تحليل بر

23 ، شمارةهفتمسال 

اعالم پيروزي.شوند
ال آن نيروهاي قد

 تحوالت با فرهنگ
هادينه كردن جريان
شان دادن اين كه
 كمك كرده است
جديد پاي بند باشند
شه ها متحول نشون
نوان نيرويي اجتمـ

يرات اجتماعي است
روهاي اجتماعي ب

باچاسهيل نمايد و 

 
گاهي م، معه نوين

ن در شرايطي است
ادي و سياسي ممك
 حياتي پيش روي
پليس جامعه محو
عيارهاي جديدي 

 

س 62  

برگشت داده ش
كند و به دنبا مي
عدم پيوند  - 8

دو عامل در نه
ه براي نشآگاهان

بهبود عملكرد
نگرش هاي جد
اساس آن انديش
پليس به عنو
تحوالت و تغيي
همانند ديگر نير
امنيتي جديد تس

1388.(  
  

 نتيجه گيري
تغييرات جام- 1

مي دهد و اين
اقتصا، اجتماعي

موضوعات - 2
شيوه خدمت پ
بودن پليس، مع

  .مي كند
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  يس  63

. مي ايفا مي كند
 وجود يك مدير 

در انديشه ها در 
قابت ها و شرايط 

فناوري و  ا براي
دد چاره انديشي 

 است وبه عبارت 
 و يكي برديگري 
اوري كاربرد اين 
 افزار و مغز افزار 

فناوري  به سطح
مان را در صحنه 

ها به شمار  سازمان

بيش از همه  ري
 استفاده بهينه از 

  .يت بستگي دارد

پلي ل پايدار در سازمان

ا نقش مهمزمان ه
ش از همه نيازمند 

  .د خواهد بود
ويژه تحول د ي به

ان را در صحنه رق

كه توانايي خود ر
شان داده و در صد

  . ن هستند
در هم تنيده شده 
ت فناوري همسو 
ت در حالي كه فنا
سخت افزار، نرم 
 ارتقاي همه جانب
و توسعه يك سازم

 
 عوامل تحول درس

فناور نوآوري در 
ويژه  هموانع و ب

ري به شيوه مديري

فناوري و تحول

جاد تحول در ساز
يت فناوري، بيش
رصت هاي موجود
جانبه سطح فناوري

يك سازما توسعه 

س آنهايي هستند ك
اف مورد نظر نش
ران استفاده جنايتكا

 و جامعه انساني د
ا تحول و پيشرفت
فت و شناخت است

عناصر س، ل و تحو
 نگاه سيستمي و 

تحول و ت كه توان
  . ي ايجاد مي كند

ي از نيرومند ترين 

ي تقويت فرآيند 
سته جهت رفع م

  
خالقيت و نوآورز 

ري در فرآيند ايج
ي الزم براي تقوي
 استفاده بهينه از فر
 و ارتقاي همه ج
 كه توان تحول و

  . ايجاد مي كند
 ادارات موفق پليس
ن در راستاي اهد
دن ومقابله با سوء 

با تحول انسان ي
 پيشرفت انساني با

نوعي معرفت، دانش
در هر دگرگوني  

 نياز است وتنها 
در انديشه ها است
رايط متغير امروزي
يري به عنوان يك

ه هاي الزم براي
شايس  يك مدير

. جود خواهد بود
 هاي كاري و بروز

 

امروزه فناور- 3
ايجاد زمينه هاي
شايسته، جهت 
نگاه سيستمي 
سازمان هااست
متغيير امروزي،

در حقيقت - 4
به كارگرفتن آن
براي خنثي كرد

فناوريتحول - 5
ديگر تحول و 
د. اثر مي گذارد
.شناخت است

همزمان مورد 
ويژه تحول د به

رقابت ها و شر
امروزه فناور - 6

  .مي آيد
ايجاد زمينه - 7

نيازمند وجود
هاي موج فرصت

ايجاد انگيزه- 8
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 حات و اجراي
 به تربيت نيروي 

ي كه آنان قادر به 
آنان . م مي سازند

 بر روي محيط و 

ازماني است، ر س
 را بارور مي كند 
ز سوي ديگر با 
شتريان و ارباب 
تي پايدار را براي 

ر انتقال و تسهيم 
هاي  كي از دارايي

سازماني محسوب 
ن انجام مي گيرد 
ت ها مي شود از 
ك تحول به عهده 
يستم تحول يافته 

 دستخوش اصالح
ري از آنها توجه 

بدين معني ي است
رشد آنان را فراهم
ش داشته و قادرند 

فت و موفقيت هر
انديشه ها  ساخته،
كند و از مي يجاد

هاي مش  و خواسته
ين امر كسب رقابت

  . دارد
 كار آمد به منظور

انش به عنوان يكي
ايجاد تحوالت س
د تحول در سازمان
مشكالت و فرصت

بري يكست و ره
 اندازي از يك سي

  1391 بهار، 

هاي پليس نيز 
ت كه اساس بسيار

  . ت
ن و رهبران مردمي
 و زمينه ارتقا و ر
بت و اعتماد بخش

شرط اصلي پيشرف
ركنان را ورزيده س

ها اي ري را در آن
ي كاركنان نيازها 
رده مي شوند كه اي
 گيرنده به همراه د
كي از ابزار هاي 

كاربرد دا.ده است
فناوري در ا ريت

عه فناوري و ايجاد
م، ص شدن مسائل

جديد و سازنده اس
 و پذيرش چشم 

23 ، شمارةهفتمسال 

ه سازمان ي اخير
تعددي بوده است

 آگاه و مسئول است
مند داراي مسئوالن
روهاي خود بوده

 خلق سازماني مثبت
  . ي گذارند

وزش و يادگيري ش
ش از يك طرف،كار
 بيشتر و پر بارتر
زايش مهارت هاي

ورتري بر آ مطلوب
ن يك سازمان ياد
 دانش به عنوان يك
مان هاي ياد گيرند
د بخشي از مدير
ً آنچه در امر توسع

لي منجر به مشخص
انديشه يا ايده ج، ر

ه مي توانند ابداع
  . سهيل نمايند

 

س 64  

هاي در سال- 9
متع هاي نوآوري

انساني توانمند 
پليس توانم- 10

درك شرايط نير
نقش عمده در 
افراد تاثير مثبتي

امروزه آمو- 11
چرا كه آموزش

هاي  و توانايي
پيشرفت و افز
رجوع به نحو م
سازمان به عنوان

مديريت د - 12
دانش در سازم

تواند مي سازمان
گردد و معموالً 

و به طور اصولي
جانب يك فكر
كساني است كه
را تشويق و تس
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  يس  65

 كه فرايند تحول، 
ازمراحل ن برخي 

ي دارد و موجب 
 ؛اند  حاصل شده

و با به  سو كرده

تغيير تهديد باشد 
ر امنيت هستيم و 
الح بيشتري داشته 

بهتر فرصت ها و 
  .ده نمود

از ) فناوري محور
 بكارگيري انواع 

تحول زايي  هاي م

 مي اثربخش در
ش انتظامي، سال 

پلي ل پايدار در سازمان

ر گيرد اين است 
ت و ناديده گرفتن

  . دهد ي نمي
مراحل آثار مخربي
شود كه به سختي
معه خود را همس

  . مايد
اگر ت. م نمي شود

ت باشد هميشه در
و اصالحيير پذيري 

ريزي براي درك ب
وني سازمان استفاد

فن هاي ويژه سازمان
رتي هدفمند و با
 خود در آينده گام

ي روانشناختي گا
مديريت بر آموزش

فناوري و تحول

يد مورد توجه قرا
 زمان مناسبي است
 ي رضايت بخشي
ده در هر يك از م
شو ستاوردهايي مي

 با تحوالت جام
ت كمك شاياني نم
رچوب بسته فراهم
 برعكس اگر امنيت
شت كه قابليت تغي

 اولين گام برنامه ر
ينده و وضعيت كنو

به و(  سازمان ها
 آورد كه به صور
 كارآمدتر وظايف 

  .نشوند

توانمندسازي، )13
، فصلنامه مدپليس

ت تحول آن چه باي
ني دارد و نيازمند

هرگز نتيجه،  امور
كه اشتباهات عمد
 و خنثي شدن دس
 پاسخگو همواره

به توسعه امنيت، ي
عي در مكان و چار
ل تهديد هستيم و 
شتري خواهيم داش

 مي توان به عنوان
هي از تحوالت آي
ين امكان را براي
 پليس فراهم مي 
مسير انجام هرچه 
سير حوادث آينده ن

 ذ
389(صغري ، وام

 انساني سازمان پ
 .هارم

 

در مديريت- 13
مراحل گوناگون
به قصد تسريع

ديگر اين ك- 14
كندي حركت

اين پليسبنابر
كارگيري فناوري

امنيت واقع- 15
هميشه در حال
زماني امنيت بيش

  . باشيم
از فناوري - 16

تهديدات و آگا
فناوري، اي - 17

مان جمله ساز
فناوري ها در م
را برداشته و اس

  
و مĤخذ منابع

ابراهيمي قو - 1
تحول نيروي 

شماره چه، سوم
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 و خدمات خود 

 شايستگي هاي 
 .ت

، ازمان يادگيرنده

 . 3مه تدبير،شماره
ي ناصرشريعتي، 

  . نعتي
هاي نوين در  ي

ت همايش علمي 

حول در سازمان 

دگيري بارويكرد 
  . ت

ه به عنوان يك 
  . ديريت

جايگاه ، )1386(
ناوري محور با 

  .ل

،مركز تحقيقات ي

 مديريت امروز
 بين المللي مديريت
ريت دانش بر سا

 .يت

،فصلنامتازد ژي مي
ازمان،ترجمه تقي
سازمان مديريت صن
سي نقش فناوري

مجموعه مقاالت، 1
  . ي ايران

يريت تغيير و تح
 

 سازي قابليت ياد
 بين المللي مديريت
سازمان يادگيرنده
نس بين المللي مد

(رضا انصاري، واد،
هاي فن ي سازمان

شماره اول، ال نهم

  1391 بهار، 

 انتقال تكنولوژي

توانايي ذهني در
ت سومين كنفرانس
ررسي تاثير مدير
س بين المللي مدير
 بر جاده تكنولوژ

باز آفريني سا ،)
سا:تهران، ش مريدي

، بررس)1387(جتبي
1404چشم انداز 

جمهوري اسالمي 
مدير،)1387( تقي 
 .4 شماره، سال نهم

مفهوم، )1384(د 
 سومين كنفرانس 

س، )1384(مصطفي
الت سومين كنفرا
كاملي، محمد جو
 گيريهاي راهبردي
 دانش انتظامي، سا

23 ، شمارةهفتمسال 

فرايند، )1366(ن
  . ران
تو، )1384(سعيد، 
مجموعه مقاالت، 
بر،)1384(رضا ، ه

ت سومين كنفرانس
توسعه، )1368(مد

)1382(لينكلنسل 
ي گيوي و سياوش

حاتمي مج سين،
توسط پليس درچ

 1404چشم انداز 
مو عصار، محمد 

س،  دانش انتظامي
محمد، دي، اقدسي

مجموعه مقاالت، 
نام، وحيد پور، م

،مجموعه مقاالايدار
جمشيد،ك صدقياني،

ري در تصميم گ
فصلنامه.،ن پليس

 

س 66  

آقايي،حسن - 2
كفايي ايران،تهر

،آورندي -  3
رقابتي سازمان

ابراهيم زاده - 4
مجموعه مقاالت

محمد،اسدي - 5
ايكاف،راس - 6

اسماعيل مرداني
حاتمي حس - 7

تامين امنيت ت
و امنيت، پليس

حاجي عم - 8
فصلنامه ، ناجا

داورزني،هد - 9
،تغيير سازماني

شهايي،بهن - 10
مزيت رقبتي پا

صالحي ص- 11
بيني فناور پيش

تاكيد بر سازما
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  يس  67

و نظريه امنيتهاي 
شماره  - 1388ن 

مقدمه اي بر : ر 
سازمان مديريت  

مناسب  ولولوژي

  . 69ريت،شماره 
، فصلنامه دانش 

  وايت 
موانع و ، )1386(

يرنده از ديدگاه 
دفتر تحقيقات : د

، فصلنامه دانش ي

پلي ل پايدار در سازمان

هاي پليس درپرتو
تانتابس، شماره دوم

، توسعه پايدار)13
 عه در كشور ها،

ورد عملكرد تكنو
57 .    

، فصلنامه مديرژي
،تطبيق تكنولوژي

رو:تهران ،  سازمان
(محمد باقر  هاج،

ي سازمان يادگير
مشهد منيت، مردم،
  . ان رضوي

 انتقال تكنولوژي

فناوري و تحول

تحول كاركرده، 
سال دوازدهم، ش ،ي

385(پور، كورش
توسع ش پايدراي

17.  
د و كاوي در مو

7شماره ،  مديريت
يند انتقال تكنولوژ
نتقال،جذب و تط

توسعه  هسازي و
منه، محمد هديزاده،

سوي  انتظامي به
ت همايش پليس ام
ظامي استان خراسا
نقش مديريت در

)1388(ندي، داود
 مطالعات راهبردي

سيد كيانوش، برارپ
ظهور براي سنجش

78مه تدبير، شماره
كند،)1380(محمد

، فصلنامه اهكارها
فراي، )1381(محمد

ا، )1372( الدين
 . 21ه 

به، )1375(جعفر  
ناهيد، مه  بجنورد،

ي حركت نيروي
مجموعه مقاالت، 

فرمادهي انتظبردي 
ن،)1372(علي نقي

 20 .  

 

غراياق زن - 12
، فصلنامه مخرد

 .44مسلسل

س، كالنتر - 13
الگو هاي نو ظ

فصلنام، صنعتي
طالقاني،م  - 14

ديدگاه ها و را
طالقاني،م  - 15
فقيه،نظام - 16

مديريت شماره
،ممي زاده - 17
هاشميان ب - 18

ضرورت هاي
مديريت دانش
و مطالعات كارب

مشايخي،ع - 19
مديريت،شماره
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