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چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

 ارزیابی جنبه هاي ارزشی تلفیق ارایه چارچوبی سیستماتیک به منظور

  و پذیرش تکنولوژي در سازمان هاتکنولوژي 

2محمدرضا مالحی ، 1دکتر جعفرباقري نژاد

  )س(استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

  مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد

  

چکیده

. و همواره  باعث بروز مسایل اخالقی جدیدي می شوند که در اکثر مواقع بصورت مشکالت  نهانی افزایش می یابندتکنولوژي هاي ن

مسایل اخالقی همراه با تکنولوژي هاي جدید در یک دوره زمانی طوالنی اتفاق افتاده و در ارتباط با مسایل اجتماعی، موجب تغییر در 

یابی تکنولوژي از منظر اخالق وارزش ها در رابطه با مدل هاي پذیرش تکنولوژي در سازمان ها از لذا ارز. سیستم هاي اجتماعی می شوند

هدف این مقاله ارایه چهارچوبی سیستماتیک به منظور ارزیابی تکنولوژي است به نحوي که تمرکز  .اهمیت فوق العاده اي برخوردار است

رویکرد نظام مند به ارزیابی تکنولوژي از منظر اخالقی وارزشی ، . رفتاري استاصلی در حوزه ارزیابی تکنولوژي بر مسایل اخالقی و 

مستلزم نگاه فرآیندي با در نظر گرفتن تعامل آنها با مباحث ارزیابی تکنولوژي و موضوعات اخالقی و رفتاري ناشی از پذیرش تکنولوژي 

ولی آنها با حوزه هاي متاثر از تکنولوژي، می تواند به بومی سازي شناسایی فرآیندهاي مرتبط و تنظیم مناسب روابط علت و معل لذا. است

توجه به ابعاد بهره برداري از تکنولوژي، کنترل و . تکنولوژي و نیز هدایت زیر سیستم هاي اجتماعی متاثر از تکنولوژي کمک شایانی نماید

راد، قابلیت تحمل، جنسیت، اثر گذاري بر ارزش هاي انسانی  اثر گذاري قدرت، اثر گذاري بر قالب هاي رفتاري، استقالل و حریم شخصی اف

توجه مضاعف به حوزه هاي  بنابراین. منجر گرددو تعامالت درونی و برونی می تواند به تکمیل چارچوب سیستم ارزیابی اخالقی تکنولوژي 

ست و می بایست به عنوان یک رویکرد جدید متاثر از تکنولوژي هاي جدید من جمله مسایل اخالقی در عصر حاضر، فراتر از یک تعهد ا

در این مقاله سعی می شود با بررسی ابعاد ارزیابی ارزشی تکنولوژي، چارچوبی یکپارچه . ذیل مگا پارادایم جهانی شدن در نظر گرفته شود

دبیات ارزیابی تکنولوژي از در این ارتباط با مرور ا. براي فرایند ارزیابی در راستاي مدل پذیرش تکنولوژي در سازمان تدوین گردد

  . منظراخالقیات وارزشها، یک مدل مفهومی از ارزیابی سیستمی تکنولوژي با توجه به مدل هاي پذیرش تکنولوژي منعکس می شود

  

  ، مدل هاي پذیرش تکنولوژيتکنولوژي، رویکرد سیستمی، توسعه دهندگان تکنولوژي ارزشیارزیابی تکنولوژي، ارزیابی  :کلمات کلیدي

  

  مقدمه

مدیریت سازمان ها بدون توجه به عملکرد آنها امکان پذیر نیست و براي اندازه گیري عملکرد سازمان ها به سیستم دقیق و کارآمدي نیاز 

ه به طور عام فرایندهاي مرتبط با حوز. است تا بتوان به کمک آن عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و جنبه عملکردي آن را مورد بررسی قرار داد

تامین مواد اولیه، طراحی، ساخت، بازاریابی و توزیع محصوالت ، از مواردي هستند که به طور مشخص بر روي میزان عملکرد سازمان ها 
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تکنولوژي یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رشد بلند مدت و میزان بهره وري در سازمان ها در تولید کاال و ارایه . تاثیر گذار هستند

  :  از ت است ارزیابی تکنولوژي عبار. مدیریت تکنولوژي است اساسی ارزیابی تکنولوژي یکی از مراحل. ستخدمات ا

 براي شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی آثار حاصل از کاربرد تکنولوژي هاي موجود یا نوظهور مستمرهاي  فعالیت فرآیندي شامل تمامی"
ین تالش ها به عنوان رهنمود و به منظور انتخاب مناسبترین تکنولوژي در اختیار تصمیم نتایج ا. روي بخش هاي جامعه می باشد بر

  ".گیرندگان قرار می گیرد

  هدف از ارزیابی تکنولوژي

زمانی می توان این مساله را از . ارزیابی تکنولوژي به خودي خود، هدف نیست و صرفا ابزاري براي دستیابی به هدف هاي دیگر است

و  گیرانبه طور کلی هدف از ارزیابی تکنولوژي  توانا نمودن تصمیم . دنسب بررسی کرد که اهداف نهایی مدنظر قرار گیردیدگاهی منا

براي شناسایی نظام مند جنبه هاي مثبت و منفی تکنولوژي و کمک به آنها براي انتخاب تکنولوژي  و مدیران سازمان ها سیاستگذاران

به عبارت دیگر ، هدف ارزیابی تکنولوژي فراهم آوردن اطالعات الزم . یابی تکنولوژي را جهت می دهدارزفرآیند این هدف،  .مناسب است

  . است هاي جدید تکنولوژي و پیامدهاي براي کنترل و اداره کردن تاثیرات گیرانجهت پاسخگویی به نیازهاي تصمیم 

  :زیر ترسیم شده است جایگاه فرآیند ارزیابی تکنولوژي در سیستم مدیریت تکنولوژي در شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شامل بخش هاي  1سیستم مدیریت تکنولوژي از دیدگاه مورینسطح یک  نشان می دهد حوزه هاي عملکردي  1همانطور که شکل شماره 

یابی سطح تکنولوژي، در حوزه عملکردي ارزیابی تکنولوژي مواردي همچون ارز. شناسایی، ارزیابی، بهبود و توسعه و استفاده بهینه می باشد

  .ارزیابی جذابیت تکنولوژي و پیش بینی تکنولوژي مد نظر قرار گرفته است

و تداوم فعالیت هایی نظیر پیامدهاي تکنولوژي جدید ، ود که با تعمیق مطالعات تکنولوژيفرآیند ارزیابی تکنولوژي زمانی مفید خواهد ب

بی تکنولوژي و تدوین آنها می توانند برنامه جامع و دقیق براي تحقق آن در سطوح مدیران با در نظر گرفتن اهداف ارزیا. تکامل یابد

  [2]:به طور کلی اهداف ارزیابی تکنولوژي عبارتند از. مختلف منجمله سطوح سازمانی تهیه و به اجرا گذارند

اي مختلف و نتایج ممکندر باره راه کاره گیرانجهت دادن به سازمان، ساختار و خروجی ارزیابی براي آگاهی تصمیم -1

  جلوگیري از ورود ناخواسته تکنولوژي هاي نامناسب به واحد تولیدي به منظور حفظ منابع سازمان -2

...)مواد اولیه، نیروي انسانی، مسایل مالی و ( 

انتخاب تکنولوژي مناسب-3

...و -4

می یابد و براي توسعه تکنولوژي هیچ چیز مهمتر از بدیهی است ارزیابی تکنولوژي، فرآیندي است که در تمام طول عمر سازمان ادامه 

وقتی . البته الزم به توضیح است که هر گونه ارزیابی و اقدام در این زمینه مستلزم انجام یک سلسله عملیات می باشد. اجراي ارزیابی نیست

                                                          
1 Moorin

حوزه هاي عملکردي مدیریت تکنولوژي:1شکل شماره 

شناسایی 

تکنولوژي

ارزیابی 

تکنولوژي

انتقال 

يتکنولوژ

توسعه / بهبود

تکنولوژي

استفاده بهینه 

از تکنولوژي

کسب فناوري جذب فناوريتوسعه ي داخلی و بومی سازياشاعه ي فناوري

سطح تکنولوژي

جذابیت تکنولوژي 

فرهنگ تکنولوژي

تکنولوژي از منظر ارزش ها
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ورت خواهد گرفت و بدین ترتیب تکنولوژي ص برطبق آن شد ارزیابی الزم و کافی از تکنولوژي هاي مختلفو تدوین که این فرآیند تهیه 

بایستی کلیه اجزاي تکنولوژي اعم از نیروي انسانی، ماشین آالت و تجهیزات، اطالعات و دانش  فرآیندمناسب انتخاب خواهد شد در این 

کردي آن و شناسایی آنها ، به بنابراین توجه ویژه به اجزاي تکنولوژي و حوزه هاي کار. فنی، سازمان و مدیریت را مورد ارزیابی قرار داد

عنوان فعالیت هاي آغازین فرآیند ارزیابی تکنولوژي است که در چارچوب تفکر سیستمی از آن به عنوان ورودي هاي فرآیند ارزیابی 

  .تکنولوژي یاد می شود

  تاریخچه تکامل ارزیابی تکنولوژي

تصور  زمانتا آن . منفی تکنولوژي پدیدار گشت وپیامدهاي جه به اثرات، اصطالح و مفهوم ارزیابی تکنولوژي در پی تو1960در اواخر دهه 

معادل  ،می باشد و بیشترین تاثیر را در جامعه) اثرات مثبت(بر این بود که تکنولوژي  صرفا عامل پیشرفت جامعه است و داراي منافع زیادي 

. با بیشترین منافع تلقی می کردند

تحقیق و توسعه انجمن علوم و فضانوردي آمریکا , کمیته فرعی علوم  1969می در گزارش سال مفهوم ارزیابی تکنولوژي به طور رس

بدین ترتیب وقتی تشخیص داده شد که تکنولوژي عالوه بر جنبه هاي مثبت، جنبه منفی نیز به همراه دارد، ارزیابی . پیشنهاد شده است

ر سراسر جهان با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی آن شروع به شکل د) ملی، منطقه اي ، بین المللی( تکنولوژي در سطوح مختلف 

وي این . مشاور کمیته علوم فضایی مجلس آمریکا نسبت می دهند 1اصطالح ارزیابی تکنولوژي را عموما به فیلیپ یاگار. گیري کرد

پیامد هاي   تعیین  را براي کمک به سازمانیاو  . [1].به کار گرفت 2در کمیته فرعی داداریو 1969اصطالح را در گزارش منتشر شده در سال 

به تبع آن در سال ). Ropohl, 1996, 168p(کرده باشد  ایفاء نقشو کاهش اثرات منفی تکنولوژي  تکنولوژي ایجاد کرد تا به ارتقاي اثرات مثبت

لوژي براي ه بر آن شد که استاندارد هایی را براي ارزیابی تکنواین نهاد به عنوان اولین موسس. آمریکا ایجاد شدOTA (3(اداره  ارزیابی تکنولوژي 1972

یک نهاد مشخص با وظیفه تجزیه و تحلیل و پیش بینی   به نیاز به  که توسط کنگره ي امریکا ایجاد شد، پاسخی بودمذکوراداره  . دهه بنیان گذارد 2

ذاري ایاالت متحده امریکا در حمل ونقل مافوق صوت، سیستم موشک ضد تعدادي از مباحث سیاسی بحث برانگیز نظیر سرمایه گ. توسعه  تکنولوژي

د اما اپیشنهادهاي خاصی را ارائه نمی د OTAارزیابی هاي ). Kunkle, 1995(مشارکت داشتند  OTAارتباطی آالسکا در ایجاد   بالستیک و خط لوله ي

کار مهم،  از آنجایی که گزارش ها وقت گیر و پر هزینه بودند،. ساخترا مشخص کرده و نتایج شقوق جایگزین را روشن می  ییدر عوض گزینه ها

 سازمان فوق االشارهتعطیل شد و تا آن زمان  1995در سال   OTA .گزینش از بین ارزیابی هاي مورد تقاضا و تعریف حیطه ي هر کدام از مسائل بود

 کشور در دستTA 4بعد از آن سهم عمده در فعالیت هاي . منتشر کرده بودگزارش در موضو ع هایی وسیع، مرتبط با علم و تکنولوزي  700بالغ بر 

یکی از انتقادهاي    از چندین جهت مورد انتقاداست؛ TA. کرده اند ایجاداروپا را پارلمانی اتحادیه  TA، ادارات   1990چندین کشور اروپایی از  .آلمان بود

یکی دیگر از انتقادهاي متداول این است که ارزیابی . بینی توسعه ي تکنولوژي در آینده دارد هاي غیر واقعی براي پیش آرمان TAمعمول این است که 

به  TAو نتیجه ي فعالیت هاي  ماهیتیکی از بحث ها ي مطرح شده این است که همچنین . )Ropohl ,1996 ,172p( .تکنولوژي، هزینه بر است

و خالقیت ها می  ارزیابی هاي توسعه تکنولوژیک .طور زیادي به عالیق سیاسی رایج بستگی دارد جامعه، به اجتماعی و واقعی نیاز هاي جاي ارتباط با

بنابراین، انتخاب . گیرند، مهم ترین موضوع ارزیابی استمی گزینش تکنولوژي هایی که مورد ارزیابی قرار . توانند به عنوان حربه رقابتی عمل کنند

  .)Kowalski, 1994.(ارزیابی تاثیر زیادي دارد براي ارزیابی، در تعیین حوزه ي مباحث

عالقه ها و منافع، و در آن  است تعریف شده ، حاکم و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعیاست در جهان غرب پدیدارشده و شکل گرفته  TAمطالعات 

 با توسعه تکنولوژيومتناظرهاي مساوي  ، برداشتن گاممشکل عمومی در ارزیابی تکنولوژي. سلیقه هاي غیر غربی خیلی کم مورد نظر قرار گرفته است

خیلی  در حقیقت ارزیابی هاي تکنولوژیک .بتواند پیامدهاي آینده تکنولوژي جدید را آشکار کند TAانتظار می رفت که  TAاز همان ابتداي شروع . است

با اهداف برنامه ریزي شده، براي پوشش دادن ابعاد  اي تکنولوژیکبسیاري از ارزیابی ههر چند که . کمتر به اثرات اجتماعی تکنولوژي پرداخته اند

Goona(نتایج نهایی آن ضعیف بوده است ولی قانونی، اخالقی، روانشناسی، اقتصادي و اخالقی تکنولوژي آغاز شده،  lake, 1994 .( یتماموجود با 

را  یک تکنولوژي و یا روش تکنولوژیک عمومی معموال TAدر حالی که  .تجزیه و تحلیل اثر محیطی تکنولوژي است TAاین مباحث، موفق ترین نوع 

ل مورد مالحظه قرار می دهد، ارزیابی تکنولوژي محیطی و تجزیه و تحلیل ریسک فقط یک کاربرد خاص از تکنولوژي، مثل یک کارخانه یا یک محصو

بنابراین . اثرات غیر مستقیم تکنولوژي هاي مورد بررسی خودداري می کننداین گونه ارزیابی ها، از تجزیه و تحلیل . خاص را مورد نظر قرار می دهد

بررسی تخصصی پیامد هاي اجتماعی . حذف می شوداز فراگرد مذکور از منظر ارزش ها و اخالقیات بخش عمده ي نیاز به تجزیه و تحلیل تکنولوژي

سنتی  TAبه عنوان یک جایگزین براي  1ارزیابی مشارکتی تکنولوژي 1980 ه يدر ده. 6انجام می شود 5به نام تجزیه و تحلیل اثر اجتماعی تکنولوژي

                                                          
1 Philip Yeager
2 Daddario 
3 Office of Technology Assessment
4 Technology Assessment
5 Social Impact Analysis  -STA
6 www.imf.org
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بزرگتر براي نفوذ عمومی و مشارکت در تصمیم  این یک عکس العمل در مقابل تقاضاي حیطه   .دانمارك و هلندکشورهاي شد، مخصوصا در  مطرح

ی شد، مثل سیاستمداران، اتحادیه هاي تجاري، ژورنالیست ها، دانشمندان، سنتی شامل م TA رویکرد گیري بود که طیف وسیعی از فعاالن را نسبت به

سنتی است؛ یعنی در حد پیش آگاهی زود هنگام تکنولوژي هاي  TAبا این وجود، به طور عمده تمرکزش مثل . مردمعامه توسعه دهندگان تکنولوژي و 

  .)kluver, 2000.(باره اثرات بالقوه منفی تکنولوژي هاي جدیدجدید و پیامد هاي اجتماعی آن و تسهیل کردن تصمیم گیري سیاسی در

، حاکی از آن است که احتماال در آینده می توان هوش و توانایی هاي سایر کشورهاي جهانایاالت متحده امریکا و سوئد و  صورت گرفته در مطالعات 

و سایر مواد قابل RNA 2شیمی و اصول تغذیه نشان می دهد که پروتئین زمینه  بیو  تحقیقات در. انسان را در زمینه ي بررسی اطالعات افزایش داد

براي گذشتن از موانع حد و حدود هوش، به بهبود حیرت انگیز انطباق پذیري  وسیعهاي تالش  در این زمینه . ، با حافظه و یادگیري ارتباط دارندترکیب

اما عواقب . فایی انسان، یعنی جهشی به سوي یک ارگانیزم فرا انسانی رسیده باشدتاریخی براي بسط و شکو  چه بسا آن لحظه. دیانجامخواهد انسان 

اید این کار و شقوق مختلف آن چه خواهد شد؟ چه وقت چنین دنیایی را می خواهیم؟ چه کسانی باید به آنها دسترسی داشته باشند؟ و چه کسانی نب

ر مورد عقب ماندگان ذهنی بکار بست و آنان را به صورت انسان هاي طبیعی در آورد؟ آیا دسترسی داشته باشند؟ آیا می توان معالجات بیو شیمی را د

کنسول ).1372کامرانی، (این مداواها را باید براي ارتقاي افراد متوسط بکار برد و یا باید آنها را براي ساختن افرادي بهتر از نوابغ مورد استفاده قرار داد؟

گروه هاي متمرکز، . نمودارائه تجاربش با متد هاي مختلف با توجه به و مشارکت انواع فعاالن  بر تاکید با PTAرا براي برنامه اي  ،دانمارکی تکنولوژي

از متد هاي مشارکت هستند که گسترش یافته اند؛ کنفرانس هاي مردم  برخیاجماع و گفتگو،  تعامل، براي  و کنفرانس هایی نگري پانل هاي آینده

. و بیشتر در ارتباط با بیو تکنولوژي و تکنولوژي ژن بوده استاست هم رایی به طور معمول در مباحث بحث انگیز بکار برده شده  عادي و کنفرانس هاي

که هر دو روي تعامل با توسعه دهندگان  4تکنولوژي و ارزیابی خالقانه 3تکنولوژي با ترکیبی از ارزیابی سازنده TAرشته   1980  در اواسط دهه ي

طراحی زیابی سازنده تکنولوژيارایده اصلی در. فنی به خود گرفت ماهیتمسیر توسعه تکنولوژي متمرکز بودند،  بربراي تاثیر گذاشتن  تکنولوژي

تکنولوژي شامل  توسعه  عواملاز این رو شبکه هایی از . تکنولوزي ایجاد می شود استفاده از  از که از قبل براي در بر گرفتن اثراتیفرایندي است 

مرتبط با طراحی فرایندي است که سعی در بهبود  Schot, 1998.( CTA( .ها، عالیق سازمان یافته و کاربران واقعی تکنولوژي ایجاد شدند سیاست

ختلف تعدادي از موسسات براي ارزیابی تکنولوژي پزشکی در کشور هاي م. شد انجامروش یادگیري دارد که این نوع ارزیابی از آلمان شروع و در هلند 

  درواقع  . ندمی شود، ایجاد شد نامیده 5که ارزیابی تکنولوژي سالمت

  یک دلیل مهم راجع به اینکه چرا

 TA  ،ها یمهبعملیات پزشکی مثل دولت ها و  عامالن درگیر بااین است که دلیلش جایگاه مهمی در حوزه پزشکی نسبت به سایر حوزه ها دارد ،

دارند، قبل از برنامه هایی آنها همچنین براي جلو گیري از همگانی شدن تکنولوژي هاي جدید . دارند رتبطي مهزینه ها کاهشمشکالت زیادي در 

 که در دهه هاي گذشته تاثیر گذار بوده، ارزیابی اثر TAشکل تخصصی تر ). Clarke, 1998(اثبات شود   ي مذکورتکنولوژي ها اینکه سالمت

در  PIAاولین . صلی آن، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات بالقوه  تکنولوژي روي زندگی خصوصی استاست که هدف ا 6بر زندگی خصوصی تکنولوژي

هدف از . چارچوبی را براي ارزیابی تاثیر تکنولوژي روي زندگی خصوصی ایجاد کرد   دولت کانادا. جا نیفتاده بود 1990ایجاد شد ولی تا سال  1970سال 

براي روشن ساختن این نکته است که آیا تکنولوژي هاي جدید، سیستم هاي اطالعاتی، سیاست ها و  ها زمانساها و  واحدکمک به  PIAاین نوع 

Benne(د سازمی  هنیازمندي هاي زندگی خصوصی را بر آورد , 1991.(  

   از منظر ارزش هاي اخالقیارزیابی تکنولوژي توجه به  

تکنولوژي آنقدر پیشرفت کرده است که بعضی . استو ترس از تکنولوژي ایجاد کرده تردیدمعه، جا نفوذ درپیچیدگی هاي تکنولوژي و پتانسیل آن براي 

براي پاسخ به سواالت احساس می کنند که فاقد بینش الزم   زیرا .ي تکنولوژي جدید خودداري می کنندبکار گیر افراد، از مشارکت در تصمیمات براي

در بسیاري از . محصوالت شان آگاه نیستند وپیامدهاي ابعاد تاثیر  که توسعه دهندگان تکنولوژي، از همه این نکته نیز قابل پذیرش است. مقتضی هستند

اگر آنها بتوانند پیامد هاي منفی را پیش بینی کنند، در اکثریت . موارد، اثرات منفی تکنولوژي، خود توسعه دهندگان تکنولوژي را نیز متعجب می کند

مالحظات تجاري و یا هر  همچنینمالحظات اجتماعی و  خاطربه  .اب از این اثرات منفی انجام دهندرا براي اجتن هان کارمواقع خواهند توانست بهتری

و  بررسیمهندسان به ندرت براي . تکنولوژي، فقدان آموزش است در توسعه ارزشیتوجه به مباحث عدم شناسایی و عدم یک دلیل براي . آنها يدو

را براي ذینفعان  ي تکنولوژيپیامد ها می توانند ها آموزش این گونه از طریقدر حالیکه . قرار می گیرندآموزش  تحت رزشیو ا مباحث اخالقی تحلیل

که با تکنولوژي هاي جدید گره خورده  وارزشی توسعه دهندگان تکنولوژي و جامعه در مباحث اخالقی همچنین. مختلف در گام هاي اولیه شناسایی کنند

از زمان که فرهنگ مقطعی تاخیر فرهنگی دوره اي است بین اختراع تکنولوژي جدید و . دیگر، تاخیر فرهنگی استمهم مساله   .تندهس مسئولاست، 

، ارزش ها و قوانین، مثال هایی از فرهنگ غیر مادي هستند يهاي اعتقاد ، فلسفه، سیستمیاتمذهب، اخالق. آنرا مورد پذیرش قرار می دهدغیر مادي 
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)Ogburn, 1996.(  و معموال سال ها طول می کشد تا  همراه هستندناشناخته و تضادها  و ارزشی تکنولوژي هاي جدید اغلب با مشکالت اخالقی

کارن آن کوئین «راجع به  1976در این زمینه  مثال معروف سال  .تکنولوژي هاي جدید بتوانند با جوامع عجین شده و مورد قبول واقع شوند

  . است »الن

   

بعد از بحث هاي اخالقی و قضایی . چرا که سودي براي دختر آنها نداشتقطع گردد ، حیات بایستی از بدن او ادامه  لدین او اعتقاد داشتند تکنولوژي وا 

می کشید و به مدت نفس  ،بعد از برداشتن دستگاه اکسیژن ،کارن با این وجود .خارج سازندزیاد، دادگاه عالی اجازه داد که دستگاه نگه دارنده حیات را 

حیات، باید بکار برده شوند؟ آیا مراقبت شوندگان به طور  پشتیبانچگونه تکنولوژي هاي : که گردید این مورد باعث ایجاد سواالتی . سال در کما ماند 10

رفت هاي سریع در کار پزشکی بی پیش). Metcalfe ,1995(روحی ملزم به تمدید حیات شده اند؟ کسانی که مغز شان مرده است، زنده اند یا مرده ؟ 

و مسائل حقوقی، اخالقی و فلسفی جدید و خطیري را نیز باعث شده   اندیشیدن و روش مراقبت از بیماران پدید آورده  شک تغییرات عمیقی در شیوه ي

باز ایستد و یا نه، وقتی پیش می وقتی فرا می رسد که قلب از حرکت  تصور می شود،به طور سنتی   است؛ مثال مرگ چیست؟ آیا مرگ همان گونه که

زندگی بی  به توانند زنده بمانند و  آید که دیگر مغز کار نکند؟ اکنون در بیمارستان ها، بیماران بسیاري هستند که با پیشرفت تکنیک هاي پزشکی می

دادن زندگی بیمار دیگري که   وند زدن و نجاتاو را براي پی  و اعضاي سالم بدن شودمحکوم به مرگ  اگر چنین شخصی . بر از همه چیز ادامه دهندخ

نه تنها  علم پژشکیمعتقد است که  1روفسور وایتپ در این میان چیست؟ ی و ارزشی، حکم اخالقگیردامکان زیستن دارد، مورد استفاده قرار ويبیشتر از 

مستقل زنده بمانند و به حیات خود ادامه بطور یک سر و یا مغز  کهدکاري کند، نه تنها می توانبزندسر یک انسان را به تن انسان دیگر پیوند  دمی توان

ژاپنی ها نخستین کسانی خواهند بود که یک سر جدا   بر این باور است کهاو  .استامکان پذیر  تکنیک هاي موجود، این کارها با دهند، بلکه حتی 

کرد زیرا هنوز این معما را براي خودم حل نکرده ام که آیا این کار درستی است من خود چنین کاري نخواهم : او می گوید. دارند انسان را زنده نگه  شده

مباحث ارزشی از این  ).1372کامرانی، (یار ناراحت است یا نه؟ دکتر وایت که کاتولیک متعصبی است، از نتایج و عواقب فلسفی و اخالقی این کار بس

در  ارزشیموارد دیگر، خطوط راهنماي  در بسیاري. ، فیلسوفان، طلبه ها و عموم توسعه یافته اندگذاران به وسیله افراد با تجربه در پزشکی، قانوندست 

، اما از آنجایی که بحث هاي در درازمدت میسر است  ارزشیهر چند ظهور هم رایی هاي  .نتیجه  پاسخ به تکنولوژي هاي جدید توسعه یافته اند

تند، سواالت اخالقی در رابطه با کاربردهاي تکنولوژي هاي آینده باید در گام هاي اولیه مطرح شوند اخالقی، قسمت ضروري تطبیق و تغییر جامعه هس

امروزه . پیاده سازي است  به مرحله ي اقدامقبل از  و ارزشی وظیفه ي مهم، وارد شدن در بحث هاي منطقی اخالقی. تا از شکاف فرهنگی کاسته شود

ارزیابی تکنولوژي سالمت ابتدا مرتبط با روش . مطرح شده است  وژي مدرن در زمینه پزشکی و بیوتکنولوژيزیادي ناشی از تکنول سوال هاي ارزشی

پزشکی، راجرو و هنک  در زمینه ي). Reuzel ,2004(هاي رفتاري جایگزین در قالب کارآیی و اثرات فرعی و هزینه ها است تا کاربردهاي اخالقی 
اخالقی می تواند در ارزیابی از طریق تغییر روش  موضوعات. رزیابی تکنولوژي، در موارد کمی ایفاي نقش می کندمسائل اخالقی در ا   معتقد بودند که2

. کشف ارتباط درونی مباحث غیر فنی و فنی از طریق تجزیه و تحلیل خود تکنولوژي، به عنوان یک مساله مداخله کند بامسائل تعریف شده و 

می توانند و باید بتوانند نقش اساسی را در ارزیابی تکنولوژي و مورد سوال قرار دادن مشروعیت ارزشی د که مسائل نویسندگان فوق الذکر بیان می کنن

آیا تکنولوژي مطلوب است یا الزم؟ آیا ارائه رهنمود هایی   که کردسوال  شروع این با  باید به گفته آنها،).H.A.M.J, 1995(خود تکنولوژي ایفا کنند 

محدود شود و یا اینکه  توسعه ي تکنولوژیکفرآیند نولوژي خاص یا خالقی، قابل دفاع و مناسب است ؟ خطر اصلی این است که یک تکبراي استفاده ا

، موجب بررسی و ارزیابی سیستم هاي طه با خود تکنولوژي در رابمهم هاي نقطه نظر  .، مورد قبول واقع شودپیامدهایش  یک تکنولوژي بدون بررسی

. تکنولوژي هاي جدید باید قبل از استفاده ارزیابی شوند. تکنولوژي و انواع گوناگون مباحث اخالقی مرتبط با توسعه یک محصول می شودارزشی ذاتی 

 همچنین مشارکت فزاینده. نموداروپا روي نیاز به تنظیم و یکپار چه سازي مسائل اخالقی در قوانین بیو تکنولوژي تاکید  اتحادیه، اخیردر سال هاي 

اخالقیات در ارزیابی  درخصوص تمرکز بر  3، محققانی نظیر داچهاي علمی در محیط . ر خواست شده است، دو یکپارچگی  تنظیماین عمومی در فرایند 

، مفاهیم از نظر این محققان. تکنولوژي تاکید داشته اند و روي مدلی براي یکپارچه سازي مشکالت اخالقی در تحقیقات بیو تکنولوژیکی کار کرده اند

TA خارج از زمینه هاي پزشکی و . و کاربرد عملی آنها بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقی، غیر ممکن است  

خاتمه  باتاکید بر نیاز جهت مباحث مهم اخالقی درباره تکنولوژي جدید TAبسیاري از گزارشات . دارد TAبیوتکنولوژي، اخالق نقش خیلی محدودي در 

 4گاندر روپول ).Toulmin, 1993(تري در جهت ایجاد یک روش سیستماتیک ومنظم در ارتباط با این مساله انجام گرفته است می یابند اما تالش کم

کم  وياو اشاره می کند که چارچوب عملی . کار کرده است عمومی TAیکی از معدود کسانی است که روي چگونگی یکپارچه سازي اخالق در فرایند 

مفهوم جذابی باشد و بسیاري از انتظارات در    OTAکه رویکرد  از دید وي انتظار این بود  . است 1970وایل عه داده شده در اتوس  TAو بیش مشابه با 

از آنجایی که کاربردهاي اخالقی . از آن زمان، تالش چندان جالبی براي شکل دهی مجدد مدل صورت نگرفته استبه ابور او . آن مدل بر آورده شود

به منظور پوشش . دوره زندگی تکنولوژي را بررسی کند تمامیصورت بگیرد، یک ارزیابی اخالقی باید  مراحل توسعه تکنولوژیک  همه ممکن است در 

آزمایش و اثرات آزمایش ها روي افراد و  ،اولیه شروع شود و به عالوه شامل پتنت، بازاریابی تحقیق و توسعهدادن کل فرایند توسعه اي، ارزیابی باید با 
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فرایند . بنابراین، ارزیابی اخالقی تکنولوژي باید از آرزوهاي واهی اجتناب کند. آمال غیر واقعی اجتناب کند  باید از TAهر شکل عملی از . جامعه باشد

اغلب براي شناسایی آنها دانش فنی الزم را دارا هستند اما . تعامل نزدیک با توسعه دهندگان انجام شود از راه ارزیابی اخالقی تکنولوژي می تواند

از آنجایی که دانش کامل در باره ي تکنولوژي مورد بررسی الزم است، بینش . مشکالت اخالقی تکنولوژي در گام هاي اولیه، آمادگی الزم را ندارند

CTA تکنولوژي هاي جدید   شامل توسعه  1ارزیابی تکنولوژي مبتنی بر اخالقترجیحا چون . با تاکید بر نقش ارزیابی تعاملی، باید مورد استفاده واقع شود

شانس شکل گیري اجتماعی بدین ترتیب . بنابراین بینش هاي کسب شده می توانند روي طراحی تکنولوژي به این روش تاثیر بگذارند می شود،

طبیق داده با محیط اجتماعی ت افزایش خواهد یافت، تاخیر فرهنگی می تواند تاحدودي کاهش یابد و تکنولوژي هاي جدید می توانند بهتر تکنولوژي

 ETAیک . اهمیت درگیري ذینفعان مرتبط است PTAیک درس مهم در . فراگرفت  ارزیابی مشارکتیدرس هاي مهمی از  همچنین می توان. شوند

ت و ارتباطات بسته به گروه استراتژي هاي مشارک. تاحد ممکن وسیع باشد ETAباید همه ذینفعان را شناسایی کند و نتایج ) ارزیابی تکنولوژي محیطی(

وظیفه . هاي اجتماعی خاص که باید مورد توجه واقع شود، انتخاب و طراحی تکنولوژي هاي آینده نباید به نخبگان خاص و تحصیل کرده محدود شود

حی تکنولوژي بکار گرفته این دانش می تواند در فرایند طرا. پیدا کردن و مشخص کردن جنبه هاي اخالقی تکنولوژي نو پدید است ETAي اصلی 

  ).Hansson, 2004(بکار گرفته شود  تکنولوژي ها جهتبه عنوان پایه اي براي تصمیم گیري  وشود

  رویکرد چک لیست

ه با تجزیه و تحلیل تجربه هایی از تکنولوژي هاي مدرن آمیخت. شناسایی مباحث اخالقی بالقوه در ارتباط با تکنولوژي جدید است ETAاولیه   وظیفه ي

 موجب نوحتی اگر تکنولوژي هاي .  دربر می گیردکه اغلب مشکالت متداول را داده می شود، توسعه  تهیه وچک لیستی    ه با مباحث اخالقی،شد

چک لیست می تواند به عنوان یک  .گرددمشخص  رایج ک کند تا حوزه ي مشکالت کم ،تاریخی می تواند مباحث اخالقی جدید شود، تجربه ي

موارد زیر نوع مقدماتی چک لیست . شوددر گام هاي ابتدایی در توسعه تکنولوژي مشخص   مسائل موجودش آگاهی دهنده عمل کند تا سیستم پی

  :راشامل می گردداخالقی 

اطالعات استفاده از شاعه وا  

کنترل، نفوذ و قدرت

اثر روي الگوهاي تعامل اجتماعی

حریم خصوصی

پایداري

تولید انسانباز

 ،اقلیت ها و عدالتجنسیت

روابط بین الملل

اثر روي ارزش هاي انسانی

  .پوشش دهداین چک لیست قصد دارد مباحث اخالقی را که در مورد تکنولوژي هاي جدید مطرح است، 

  اطالعات استفاده از  اشاعه و-1

شروع  1970اطالعات که از سال  شدن ثبتکامپیوتري . اغلب الگو هاي جدیدي را براي انتشار اطالعات به همراه دارند نوتکنولوژي هاي 

به اطالعات ، نکته ي مثبت تلقی می شود، آسان وآزاد اگر چه انتشار اطالعات و دسترسی . ، دسترسی به اطالعات را افزایش داده استشد

انتشار اطالعات، موجب تسهیل استفاده از اینترنت براي پخش و . باید مورد تجزیه و تحلیل واقع شوندنیز پیامد هاي منفی از نظر اخالقی 

  .جرم و خشونت شده که از نظر اخالقی باید تحلیل شود

  کنترل، نفوذ و قدرت -2 

این سوال . ، منجر به تغییرات در توزیع کنترل و نفوذ می شودد اینکه چگونه تغییرات تکنولوژیکدر مور شواهد تاریخی بسیاري وجود دارد

سوال کرده است که آیا تکنولوژي اطالعات در  2جانسون. دارد یا نه، مورد مناقشه است جوامع تاثیري بر دموکراتیزه کردن که آیا اینترنت

                                                          
1 Ethical Technology Assessment -ETA
2 Johnson, 1994
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آزاد سازي جوامع تاثیر مثبت دارد یا نه و چقدراحتمال دارد که باعث تثبیت قدرت سلسله مراتبی شود؟ همچنین مباحثی درباره اهمیت 

که بحث نابرابري در   حرکت هاي حقوق بشر باعث شده. و قدرت رقابتی وجود دارد آموزش دسترسی به تکنولوژي به عنوان منبعی براي

مبنی بر اینکه نابرابري در دسترسی به کامپیوتر و مطرح شده اند اخیرا مباحثی . وجود داشته باشد نیز دسترسی به اینترنت و کامپیوتر

  )Johnson, 1994. (گردیده استاینترنت، باعث نابرابري در تحصیالت و بازار کار 

  تاثیر روي الگوهاي تعامل اجتماعی -3 

و یا ، تعامل اینترنت، روي روش هایی که افراد با یکدیگر مالقات می کنند تکنولوژي هاي ارتباطات مثل تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون و

اختمان سازي و روش هاي جدید براي مثل الگو هاي جدید س دیگر روش هاي تکنولوژیک. کنند، اثر می گذارد ارتباط بر قرار می

، در فناوري ها به نظر می رسد روند توسعه هاي اخیر. ممکن است اثرات مشابهی به طور غیر مستقیم داشته باشند ،سازماندهی کار

. با یکدیگر نیست ارتباط انسانها روش با این حال، اگر چه ارتباطات آسان می شود ولی این تنهافراهم سازد، ارتباطات ارزان و آسانی را

، تعامل به دیگر  تغییر مهم. رو وجود دارد در جایگزین کردن تماس هاي رو جهتبراي ارتباطات رسانه اي فراوانی تمایل امروزه 

روابط بین همکاران موجب تغییر در و  در حال گسترش اند کار از طریق کامپیوتر در خانه  یا دورکاري بصورت است و همراهتلفن  وسیله

  .می شوند

  حریم خصوصی -4 

 بطوریکه آنان است شناسایی و جمع آوري انواع اطالعات درباره اشخاص وفضاهاي خصوصی، ابزار هاي پیشرفتهکاربرد یکی از پیامد هاي 

ابزار متداول محیط هاي شهري شده است و بخشی از سیماي دوربین هاي جستجو گر، . قرار گرفته استتهدید  موردافراد ومکان آزاد جا

هاي الکترونیکی پیشرفته، مثل تکنولوژي بیو متریک، کارت هاي هوشمند و انواع مختلفی از دستگاه هاي پیشرفته، کارفرمایان را قادر 

به عالوه آزمایش مواد مخدر و غربال هاي ژنتیکی کارگران، سواالت اخالقی  .نظارت داشته باشندخود   کارگرانجزییات کار،  برساخته که 

و  دالیل خوبی براي این باور وجود دارد که کار کردن تحت نظارت دقیقاز طرفی . ر ارتباط با زندگی خصوصی ایجاد کرده استجدي د

آزادي  اینترنت، هر دو،فناوري هاي پیشرفته و محیط نظارتی و نظارت توسط . ، باعث افزایش استرس و کاهش کارایی می شودمستقیم

  ).Hansson, 2005(تیک است، مورد تهدید قرار می دهد فردي را که پایه جوامع دموکرا

  پایداري -5

تخریب منابع طبیعی، جشم ها را روي اثرات  مباحثی نظیر. ، باید براي نسل هاي آینده قابل دفاع باشديامروز تصمیمات اتخاذ مسلما

بعد پایداري، یعنی بعد اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژي هاي جدید ممکن است روي هر سه . باز کرده است تکنولوژیک بلندمدت توسعه ي

 ,Brutland(تجزیه و تحلیل تکنولوژي هاي جدید از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعی، کار بسیار دشواري است . دنزیست محیطی تاثیر بگذار

1987.(  

  بازتولید انسان-6

توسعه در این زمینه ها در سه دهه ي   .اتفاق افتاده است نبازتولید انسا يفناور در زمینه ي هاي اخیر، نو آوري هاي تکنولوژیکدر دهه 

کودکانی  تولدتکنولوژي هاي غربال ژنی، . است افزایش دادهسن باروري زنان را  IVF. اخیر، باعث چالش هاي اخالقی بسیاري شده است

. اکز مذهبی، مورد سوال واقع شده استبدون نقص ژنتیکی را ممکن ساخته است و بکارگیري تکنولوژي بازتولید انسان به وسیله ي مر

  ).Beck, 1992(غیر مذهبی نیز مورد سوال واقع شده است  و مراجع از دیدگاه ها ي ژنتیکمداخله ها از این بعضی

  جنسیت، اقلیت ها و عدالت -7
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مثال، در ایاالت متحده، کار هاي  به عنوان. مزایا و معایب تکنولوژي هاي جدید به طور غیر منصفانه اي بین زنان و مردان تقسیم می شود

شامل کارکنان کمپانی هاي بیمه، منشی هاي موضوع  این . کارهایی است که بیشترین نظارت بر آن اعمال می شود خدماتی در زمره ي

تجزیه . ن هستنداکثریت کارکنانی که این پست ها را اشغال کرده اند، زنا. کار هاي خدماتی است سایررزرو براي خطوط هوایی، هتل ها و 

باید به افراد ضعیف تر توجه خاصی شود، به دلیل . و تحلیل مشابه می تواند در رابطه با اثرات تکنولوژي روي گروه هاي اقلیت مطرح شود

شنوایان یک مثال جالب، عکس العمل سازمان ناشنوایان در مورد کاشت حلزون گوش در نا. اینکه آنها از تغییرات تکنولوژي تاثیر می پذیرند

این عمل، کودکان ناشنوا یاد خواهند گرفت که با تفسیر سیگنال هاي شنوایی انتقال داده شده بوسیله الکترود ها به عصب  با انجام . بود

، در بین ناشنوایان، مقاومت در برابر تکنولوژي کاشت حلزون به وجود آمد که موضوع مهم محافل اخالقی است. شنوایی، ارتباط برقرار کنند

  ).H.A.M.J, 1995(اجازه دادن به اینکه شخصیت فرهنگی کودکان شان تغییر کند  رضایت و درخصوصمثل حقوق والدین 

  روابط بین الملل -8

گروه هاي حقوق . جهان در حال توسعه و توسعه یافته راروابط مخصوصا  ،وابط بین الملل را تغییر می دهندتکنولوژي هاي جدید اغلب ر

ادعا شده است . یش تقاضا براي قابلیت دسترسی به تکنولوژي هاي معین اغلب در زمینه هاي پزشکی و بیو تکنولوژي هستندبشر باعث افزا

در مورد این . باید در اختیار کسانی که استطاعت پرداخت قیمت آن را ندارند، قرار بگیرد ل اخالقی، نو آوري هاي تکنولوژیککه به دالی

تغییر می کند  فوق الذکرهمچنین روابط بین الملل به دلیل برخی موارد . دارد عمومیتالج مثل ایدز، بسیار زمینه بیماري هاي صعب الع

)Broce, 2002.(  

   اثر روي ارزش هاي انسانی-9

 و اصول و ارزش خودبشر  روشی که . ، اثر می گذاردبشرزندگی  مبنی بر اینکه توسعه ي تکنولوژیک بر روششواهد زیادي وجود دارد 

آنها . در مورد بیو تکنولوژي، منتقدان نگران پیامد هاي منفی آزمایشات ژنی و سلول هاي بنیادین هستند. درا درك می کن اشهاي روحی 

توزیع وسیع اینترنت و دیگر رسانه هاي . انسانی، منجر به کاهش احترام به نوع بشر خواهد شد واحد سازندهاز این نگران هستند که تجارت 

می کنند، مثل تصمیم گیري هاي  پشتیبانیکامپیوتر ها که تصمیمات انسانی را . اثر بگذارند جوامعکن است روي ارزش هاي گروهی مم

با این . تاثیرات مختلف روي ارزش هاي انسانی، مشکل است گونهاین  ارزیابی. را از مسئولیت انسانی به چالش می طلبندبشر بالینی، درك 

   ) Barroso, 2000.(می گیرندارزیابی اخالقی تکنولوژي قرار  ي در حیطه حث ابمحال، این 

  

  پذیرش تکنولوژي 

عمل کرده و مکرراً شاهد  آوريبه عنوان وارد کننده فنباعث شده تا  تکنولوژيفاصله زیاد کشور ما با کشورهاي پیشرفته در زمینه ایجاد 

اهد هستیم که این اما در بسیاري از موارد ش .باشیم) را نیز به همراه داردکه در برخی موارد هزینه هاي سنگینی (آوري هاي جدید ورود فن

. د و یا پس از مدتی استفاده و عدم بهره گیري مناسب به طور کلی کنار نهاده می شوندنآوریها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمی گیرفن

خوددکترايتزانجامطیرامدلاین1986سالدربارخستینندیویس .استشدهارائهدیویسفردتوسط1تکنولوژيپذیرشمدل

مدل بعدي که . این مدل منحصرا براي فناوري اطالعات بود .ارائه شدمقالهدوطیآنکاربردنتایج1989سالدرسپس.کردطراحی

این تئوري توضیح می دهد که چگونه  .بنا نهاده شده است نیز به نام مدل پذیرش تکنولوژي معرفی شده است 2بر نظریه عمل مستدل

نگرش یک فرد نسبت به انجام عمل خاص ترکیبی از , باورها و نگرش ها به کاربرد اشیا منتهی به رفتار می شوند و برمبناي این تئوري

و ارزیابی از  bباور را ،  Aبه عبارت دیگر اگر نگرش را . باورهاي وي در باره پیامدهاي انجام آن عمل و  ارزیابی وي از این پیامدهاست

  :بنامیم، داریم  eپیامدها را 

A = Σ b i e i
 برداشت یعنی(  افراد(nb)هنجاري باورهاي از ترکیبی نیز ذهنی هنجار. است3 (SN)ذهنی هنجارهاي ، نظریه این در دیگر مهم عامل

                                                          
1 Technology Acceptable Model (TAM) 
2 Theory of Reasoned Action
3 Subjective Norms
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  .است (mc)انتظارات این با مراهیه براي آنها انگیزش میزان و) مرجعخاص  گروههاي یا افراد انتظارات از آنها

Bajaj & Nidumolu, 1998] از نقل به. [Fishbein & Ajzen, 1975, 1980یعنی:

( Σ nb i mc i )

  

  

  

  

  
 نوع دو تکنولوژي، پذیرش اولیه اساس مدل بر.  است کرده عرضه را تکنولوژي پذیرش مدل دیویس ،) مستدل عمل نظریه(  مذکور نظریه پایه بر

 متغیرهاي از توانند می خود نوبه به که باور، دو این.  کنند می اطالعاتی ایفا تکنولوژي پذیرش در را اساسی نقش دوباور دیویس قول به و رداشتب

2.کاربرد لت سهو از برداشت و ، (PU)1از فایده برداشت از عبارتند ترتیب به تأثیرپذیرند، نیز برونزا (PEOU) ایجاد باعث عمجمو در باور دو این 

.کنند تعیین می را  واقعی استفاده سطح نهایت، در و تأثیرگذاشته استفاده  نیتهاي و مقاصد بر خود نوبه به و شده موردنظر از سیستم استفاده به نگرش

  

  

  

  

  
 & Venkatesh] .هندد راتوسعه آن تکنولوژي، پذیرش مدل به جدید هاي سازه کردن اضافه با ندکوشید 2000 سال در دیویس و ونکاتش

Davis, 2000] (شناختی ابزاري فرآیندهاي و)  بیرونی انعکاس و ذهنی، داوطلبـی هنجار (اجتماعی تأثیر فرایندهاي شامل جدید هاي سازه این 

 که تد و تیلور هاي یافته ايمبن بر ترتیـب، ایـن بـه.هسـتند)  کاربـرد سـهولت از وبرداشـت نتایج، توضیح قابلیت ،  خروجی کیفیت ، شغلی ارتباط

  ,Taylor & Todd]بودند یافته استفاده بـر دار معنـی اثـر را داراي ذهنی هنجارهاي

 و گرفت قرار توجه مورد اجباري استفاده مقابل در داوطلبی ثانیا .ندشد مدل واردمستدل نظریه عمل اصلی شکل طبق هم ذهنی هنجارهاي ، [1995

 کـه میزانـی(شغلی  ارتباط دیویس و ونکاتش نیز شناختی ابزاري فرآیندهاي حوزه در. است شده توجه نیز سیسـتم از اسـتفاده ـیانعکاس بیرون به ثالثا

 تکـنولوژي توسـط وظـایف انجـام ازنحـوه افراد ارزیابی(  خروجی کیفیت ،)  است کاربرد قابل او شغل در موردنظر سیستم که کند می حس فـرد هـر

.است شده ارائه 4 شکل در پذیرش تکنولوژي اولـیه مـدلدر این راستا. نـدافـزود را نـتایج توضـیح قابلیـت و)  رموردنظـ

  

  

  

  

  

                                                          
1 Perceived Usefulness
2 Perceived Ease of Use

باورها و ارزیابی ها

باورهاي هنجاري و 

انگیزش براي همراهی با 

آن

نگرش به رفتار

هنجارهاي ذهنی

قصد رفتاري رفتار واقعی

تئوري عمل مستدل:  2شکل شماره 

متغیرهاي برون 

زا

برداشت از فایده

برداشت از سهولت کابرد

نگرشها به 

استفاده از یک 

سیستم

قصد رفتاري 

براي استفاده

استفاده واقعی

مدل اولیه پذیرش تکنولوژي دیویس -3شکل شماره 

یهنجارذهن

انعکاس بیرونی

ارتباط شغلی

کیفیت خروجی

قابلیت توضیح 

نتایج

تجربه داوطلبی

برداشت از فایده

برداشت از سهولت 

کاربرد

قصد استفاده

TAM2مدل بسط یافته پذیرش تکنولوژي  -4شکل شماره 

استفاده
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  توسعه فرآیند ارزیابی تکنولوژي براساس مدل پذیرش تکنولوژي دیویس و ونکاتش

استفاده از مدل هاي پذیرش تکنولوژي و بررسی دراین خصوص  توسعه فرآیند ارزیابی تکنولوژي با رویکرد آینده نگري در سازمان ناگزیر به

تلفیق مدل هاي پذیرش تکنولوژي و ارزیابی تکنولوژي به مدیران سازمان ها این امکان را می دهد که مشکالت ناشی از . می باشد

 یمنظور جانگزینی تکنولوژي موجود تمامناکارآمدي تکنولوژي هاي جدید را قبل از وقوع پیش بینی کرده و در انتخاب گزینه هاي جدید به 

تاثیر آن بر کیفیت  ی تکنولوژي صرفا به جنبه هاي فنیمتاسفانه در سازمان ها مشاهده می شود که در جایگزین. قرار دهندنظرمدجوانب را 

که همانا کاربران محصوالت و کاهش هزینه ها و نحوه کابرد آن توجه می شود و این در حالی است که به یکی از مهترین عوامل 

سایر فاکتورهاي اقتصادي بودن تکنولوژي کارایی چندانی  گردد کهتکنولوژي است ، توجه چندانی نمی شود و این موضوع باعث می 

توجه به جنبه هاي ارزشی و اخالقی تکنولوژي و مدل پذیرش تکنولوژي در کنار سایر مالحظات فنی به اثربخشی فرآیند . نداشته باشند

. می شود تا با رویکرد آینده نگر از تکنولوژي هاي جدید به نحوه مطلوب بهره برداري شود موجبتکنولوژي کمک شایانی نموده و  انتقال

مدل . به نمایش گذاشته شده است 5بر این اساس چارچوب ارزیابی ارزشی و اخالقی تکنولوژي با تلفیق مدل پذیرش تکنولوژي در شکل 

یم جدیدي همچون رفتارها و احساسات، هنجارهاي اجتماعی و بروندادهاي اجتماعی است که همگی تابعی از در برگیرنده مفاهتلفیقی 

  .رین از آن می باشداخالقی کاربران تکنولوژي و متاث عوامل ارزشی و

  

  

  

  

  

  

  

  

رفتار ها و احساسات -1

است که تنها آنالیز هاي عقلی و منطقی منجر به  اي توجه به ارزش ها و احساسات در کشورهاي در حال توسعه و مشرق زمین، به گونه

کنترل و اثر گذاري قدرت، اثر گذاري بر قالب هاي رفتاري، استقالل و حریم شخصی وقوع یک رفتار مشخص نمی شود بلکه عواملی مانند 

ه شدت بر نوع رفتار ب ،واطف و رفتارهاافراد، قابلیت تحمل، جنسیت، اثر گذاري بر ارزش هاي انسانی  و تعامالت درونی و برونی در بروز ع

میان  در و بوده مسلط ارزشهايصرف ،  صنعتی فرهنگ درون در اقتصادي و مادیگرانه ارزشهايو این در حالی است که  تاثیر گذارند

.آیند می شمار هب مهمی ارزشهاي شود، می تعبیر«  تکنولوژیک الزامات»  به آن از کـه عقالنیـت و کارآیـی ،ي آنهاتکنولوژیسـت ها

 اجتماعیقواعد  -2

است که به  اي توجه به قضاوت گروه هاي اجتماعی به گونه. دارد قضاوت ها و رفتارهابر  تکنولوژيدوجانبه اجتماعی اشاره به تاثیر  قواعد

قضاوت هاي اجتماعی و . تتاثیر گذار اس ها شکل هنجار درآمده و این هنجارها در نهایت بر رفتار فرد در استفاده از محصوالت سازمان

است که در صورت  اي این هنجارها به گونه. ارزشی و اخالقی حاکم بر جامعه و سازمان است عواملهنجارهاي ذهنی به شدت متاثر از 

فاکتورهاي برون زا

احساسات

قواعد اجتماعی

پیامدهاي اجتماعی

هتجرب داوطلبی

برداشت از فایده

برداشت از سهولت 

کاربرد
نگرش ها به 

استفاده

چارچوب تلفیقی ارزیابی جنبه اي اخالقی و ارزشی تکنولوژي و مدل پذیرش تکنولوژي -5شکل شماره 

قصد استفادهاستفاده

سطح تکنولوژي

جذابیت تکنولوژي 

فرهنگ تکنولوژي
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ي روان مطالعات در حوزه ها  .نادیده گرفتن آن می تواند منجر به انزجار از تکنولوژي جدید به دلیل ماهیت ضد ارزشی و اخالقی آن شود

اگر چه این عامل به اندازه کافی در مطالعات . شناسی و مدیریت ، نقش مهم هنجارهاي اجتماعی را در تعیین رفتار انسان تاکید می کنند

مربوط به تکنولوزي مورد استفاده قرار نگرفته است با این وجود ، عامل اجتماعی بر پذیرش و استفاده از یک تکنولوژي جدید به نحوي 

  .ه در دراز مدت بر عملکرد سازمان ها از منظر شاخص هاي استنباطی و عملکردي تاثیر می گذارداست ک

پیامدهاي اجتماعی-3

پیادمدهاي اجتماعی تابعی از اخالقیات و هنجارهاي . پیامدهاي اجتماعی بعد دیگري از فرایند تاثیر تکنولوژي بر محیط پیرامونی است

مهم نیز می بایست در مدل پذیرش تکنولوژي ذیل فرآیند  عاملاین . اعی تکنولوژي مقایسه می شوداجتماعی است که با پیامدهاي اجتم

است که فرد ابتدا اثرات تکنولوژي جدید را با توجه به ارزش ها و منویات اي این معیار به گونه . ارزیابی تکنولوژي موردتوجه قرار گیرد

رفتار وي  ،دنتی که در این قیاس ارزش ها و اخالقیات همسو با پیامدهاي اجتماعی باشصورو در دریافتی از بطن جامعه مقایسه می کند 

مثال بر اثر فشار اجتماعی استفاده از یک کاالي  که براي است  اي انعکاس بیرونی یا تقلید به گونه. تبدیل به انعکاس بیرونی می شود

در نگاه اول شاید اثرات اجتماعی کاال  مورد توجه . عقب ماندگی می کنند افرادي که در جامعه از آن کاال استفاده نکنند احساس ، خاص

به این موضوع جایگاه سازمان تولید کننده آن محصول و نوع تکنولوژي به کار رفته در ساخت آن آشکار می  عمیقترقرار گیرد اما با نگاه 

است که  اي به گونهمنطبق بر ارزش هاي اخالقی و ارزشی به کار گرفته شده و  استفاده از تکنولوژي جدید در ایجاد محصول. شود

  .تاثیر دارندفروش کاال در میزان  نیز در کنار سایر موضوعات مانند تبلیغاتهنجارهاي اجتماعی 

  نتیجه گیري

و غیره  2و یونیدو 1سازمان هاي بین المللی مانند اسکاپ فعالیت هايو  1960به رغم تالش هاي فراوان بسیاري از کشورها از اواخر دهه 

 جامع در زمینه تهیه چارچوب براي ارزیابی تکنولوژي در سطح ملی و بعضا در سطح سازمانی، هنوز چارچوب کامل و نهایی براي ارزیابی

روشن است که دشواري تهیه چنین چارچوبی موضوعی نیست که بتوان آن را . تهیه نشده استبویژه از منظر اخالقیات وارزشها تکنولوژي 

بر این  .فکري و ابزار کار را براي تدوین چنین چارچوبی تهیه نمود بنیاناما روي هم رفته می توان در کوتاه مدت . در کوتاه  مدت حل کرد

فکري براي تدوین نظام ن اساس در این مقاله سعی شد جهت نظام بخشیدن به سیر تفکر و مراحل ارزیابی و انتخاب تکنولوژي، بنیا

در همین واقعیت نهفته است که براي اولین بار در ایران نیز ارزش مقاله حاضر . ابی تکنولوژي مبتنی بر اخالق  ارایه شودسیستماتیک ارزی

کنترل و اثر گذاري قدرت، اثر یرهایی نظیر ی بر اخالق تدارك دیده است و متغچارچوب فکري سیستماتیکی براي ارزیابی تکنولوژي مبتن

ري، استقالل و حریم شخصی افراد، قابلیت تحمل، جنسیت، اثر گذاري بر ارزش هاي انسانی  و تعامالت رفتا چارچوب هايگذاري بر 

  .را وارد فرآیند ارزیابی تکنولوزي نموده است  درونی و برونی

بود و به خواهد اده قابل استف آنهاو پذیرش هاي جدید  با تکنولوژي  مواجههدر واقع این فرآیند براي تکامل کارایی سازمان ها به هنگام 

  .را در انتخاب تکنولوژي مناسب اتخاذ نمایدبهتري این امکان را می دهد که تصمیم  سازمان ها مدیریت ارشد

به طور خالصه مدل فرآیندي پیشنهادي در این مقاله مسیر خاصی را براي ارزیابی تکنولوژي مبتنی بر اخالق در چارچوب مدیریت 

میزان پذیرش تکنولوژي در سازمان ها دادن به طوري که مناسبترین تکنولوژي با مد نظر قرار  ،ارایه می کندتکنولوژي در سطوح سازمانی 

همچنین این . مبتنی بر مسایل اخالقی انتخاب شود و از این طریق مقاومت هاي کارکنان در مقابل تکنولوژي هاي جدید به حداقل برسد

آنان را بر روي زوایاي تاریک انتخاب تکنولوژي  سیستمی دیدگاهرا گسترش می دهد و  نگیراافق دید تصمیم  که  فرآیند از آن جهت

  . به همین طریق این مدل باعث افزایش سرعت و دقت تصمیم گیري مدیران سازمان ها می شود. مناسب می گشاید، ارزشمند است

بینی می شود،  فرآیند ارزیابی تکنولوژي مبتنی بر اخالق در می باشد پیش  مسیر توسعه تکنولوژي وصنعتیبا عنایت به اینکه کشور ما در 

لذا بایستی روي . سال هاي آینده  توجه مدیران سازمان ها، ارزیابان تکنولوژي و پژوهشگران و محققین را بیش از پیش به خود جلب کند

                                                          
1

2
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بهبود چنین کارهایی و به کارگیري عملی آن، امید است با . کارهاي عملی و تحقیقی بیشتري انجام شود ي آنبسیاري از زیر فرآیندها

با  1404در کشور شاهد بوده و روند توسعه یافتگی کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ایران  را انتخاب هاي بهتر و مناسبتر تکنولوژي

  .. انشاء ا. سرعت باالتري طی شود
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