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 یشجهت افزا یسازمان یتعال یتاطالعات در تقو ينقش فناور
  از منابع يبهرور

  2مهناز نیکبخت، 1سید رئوف خیامی، 1حامد حدادپژوه

  چکیده 
بیش از پیش مورد ، سرمایه هاي مهم سازمانیبه عنوان ، و مدل هاي تعالی سازمانی اطالعات امروزه فناوري

در سازمان ها بر  یفیتک یریتاطالعات و مد يفناور یرتأث یگرد ياز سو، توجه پژوهشگران قرار گرفته اند
   .یستن یدهپوش یکس

 یلاروپا به دل یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال، یسازمان یتعال يمدل ها یندر ب 
 یکداشتن  يبرا یمدل در سطح جهان ینا یتمحبوب، یرانآن بر مشکالت سازمان ها در ا یارهايمعتمرکز 

در کشور انتخاب شد  یمدل تعال انبه عنو، مشابه يآن در کشورها یتموفق یزو ن یالملل ینزبان مشترك ب
  . یمشناس یم "یسازمان یو تعال يبهره ور یمل یزهجا"که امروزه آنرا تحت عنوان 

را به طور  یسازمان یو تعال یاطالعات يها یستمس، اطالعات يفناور یمشده ابتدا مفاه یمقاله سع یندر ا 
آن بر عملکرد سازمان ها را مورد  یرتأث یتو در نها یکدیگرکرده و روابط متقابل آن ها با  یحجداگانه تشر

بوسیله بهره گیري از فناوري   همچنین چندین راهکار جهت بهبود تعالی سازمانی   .یمقرار ده یبررس
  ارائه دادیم. اروپا یفیتک یریتمد یادبن مدل معیار چهارم  اطالعات در راستاي

  
 يمنابع فناور، یاطالعات يها یستمس، EFQM، یسازمان یتعال، اطالعات يفناور: واژگان کلیدي
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   مقدمه  - 1
 یتعال يهااست و مدل يو برتر يبلند، یدنگرد یهبلند پا يدر لغت به معنا »یتعال«

 یافته تکامل واقع در و هادر سازمان یریتیمد یننو يها اعمال روش يبرا يبه عنوان ابزار یسازمان
 ريبلندت يها گام توانندمی هامدل یناز ا گیريباشند و واحدها با بهرهیم یرفراگ یفیتک یریتمد

جمله مفاهیمی بوده است که همواره تعالی سازمانی از  بردارند. یتو موفق یتعال یررا در مس
 ابعاد تمامی در سازمان یک سطح ارتقاي و رشد و بوده آن دنبال به سازمانی و کاري هايسیستم

ت یفیک یتاست که متوجه نقش و اهم ییکشورها اولین زمره از ژاپن. دهد می نشان را آن مختلف
 یریتعلم مد یشمندانبرداشت. اند يو موثر یعلم هايقدم ینهزم ینها بود و در اسازمان یدر تعال

جهت بهبود  هاییراه حل یافتن یهمواره در پ، یشروموفق و پ هاي بر تجارب سازمان یهبا تک
 خلق به منجر، ها و مطالعات آن یقتحق نتیجه که اندبوده یو حرکت به سمت تعال یتوضع

 یناز ا داماند که هر ک شدهو...  BSC  ،ISO ،SIXSIGMA ،PM ،CRMهمچون ابزارهایی
 يماد یرو غ يمنافع ماد تواند یم، در زمان و مکان مناسب یحصح یريابزارها در صورت بکارگ

 یرانمد همیشگی انتظار و خواست به توجه با اما. باشد داشته بهمراه هاسازمان يرا برا یشماريب
 یجهحاصله (نت رنتایجب یکه متک ییابزارها ینها به چن) و نوع نگاه آنیرانیا هاي در سازمان یژه(بو

در حد انتظار نبوده است. اما به ، فنون ینا یريحاصل از بکارگ یمعموالً خروج، باشد ی) ميمدار
متولد  یالديم 1950از دهه  یسازمان یتعال يمدلها، متنوع یریتیمد يهایکتکن یدایشموازات پ

اند چارچوب  ا توانستهیموفق دن هاي ز شرکتا يبردار با الگو یسازمان یتعال هاي شدند. مدل
 نوع، ها مدل ینبارز ا یژگی. ویندنما یهارا یرقابت محیط در ها سازمان یریتمد يرا برا یمناسب

و مداقه  یابیارز تا ضمن  دهد یامکان را م ینا یریت) است که به مدنگري کل( سازمان به نگرش
ها  مدل، یگرد ي. از سویدنما یسهمشابه مقا هاي سازمان یربتواند آن را با سا، سازمان تحت امر خود

سازمان فراهم  يمختلف را برا هاي یکشده اند که امکان استفاده از تکن یطراح يمعموالً بگونه ا
  دهد.مرجع بین الملی را نمایش میسه مدل  ینا ینب يا یسهمقا یرز  1 جدول .سازند یم

 (Todorut, 2012)معرفی و مقایسه سه مدل تعالی معروف جهانی  :1جدول 

  اطالعات مدلسال   موقعیت  عنوان مدل  ردیف
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  تأسیس

 1951  ژاپن  3مدل دمینگ  1
 مدل شامل یک چرخه با عنوان

PDCA4 

  زیر معیار 19معیار و  7مدل شامل   1987  آمریکا 5مدل مالکوم بالدریج  2

3  
تعالی سازمانی بر مبناي مدل 

الگوي بنیاد مدیریت 
  6کیفیت اروپا

 زیرمعیار 32معیار و  9مدل شامل  1992  اروپا

  ینگمدل دم  - 1-1
در سطح جهان است که با توجه به  وري و بهره کیفیت یزجوا ترینیمیاز قد یزهجا ینا

صادرات کشور ژاپن  یتبه منظور بهبود وضع ياقتصاد یننو یطو شرا یریتمد یدجد هاييتئور
 یفیتکنترل ک یادر سطح شرکت  یرفراگت یفیکنترل ک یجترو، محصوالت یفیتبهبود ک یقاز طر

در  یآگاه يارتقاو ، یفیتدر امر ک آمیز یتموفق يشناخت راهبردها، یعصنا ینجامع در ب
  شکل گرفت. یفیتک یریتمد هاي و روش یتخصوص اهم

 هايبازنگر ینقرار گرفته و ا يخود بارها مورد بازنگر یاتدر طول ح ینگدم یفیتک جایزه
مطرح شد و شامل چهار مرحله  ینگتوسط دکتر دم PDCA ینگچرخه دم  همچنان ادامه دارد.

 این چرخه را نمایش می دهد. 1شکل  .یباشددام مو اق یکنترل و بررس، اجرا، یزيبرنامه ر

                                                   
3 Deming 
4 PDCA: Plan ،Do ،Check ،Action 
5 Malcolm Baldrige 
6 EFQM: The European Foundation for Quality Management 
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  (Zargar, Faghani, & Mahmudi, 2011) ینگچرخه دم 1شکل 

  یجمدل مالکوم بالدر  - 1-2
و مؤسسات  یمؤسسات آموزش، يرسه گروه مؤسسات تجا يمدل به طور عمده برا ینا 

 یزن یدولت هاي مورد قبول سازمان یکامدل در آمر ینشده است. البته ا یطراح یو درمان یبهداشت
موفق  يبه شرکت ها یجمالکوم بالدر یفیتک یمل یزهتحت عنوان جا یزيقرار گرفته و ساالنه جوا

 .شودیاعطاء م

  اروپا یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال  - 1-3
را  پس آن یناروپا که از ا یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال 
EFQM يها شباهت یلدل ینو به هماست گشته  یجادا یجاز مدل بالدر یريگ با الهام، نامیم یم 

و  یانمشتر یازهاين ییرو تغ ییاروپا يها سازمان یطیمح یطبا آن دارد. اما با توجه به شرا یاديز
  .داده شده است یارهامع یازدر نحوه استقرار و امت ییراتیتغ، سازمان نفعان ذي یرسا

 8مدل شامل  ینرفته است. ا يتجار یداشته و فراتر از تعال یدتاک یسازمان یبر تعال،  EFQMمدل 
  بطور  یمدل تعال .است ) ترجمه شدهیجنتا یارمع 4توانمندساز و  یارمع 5( یارمع 9ارزش بوده که به 
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 (Todorut, 2012)مدل تعالی مالکوم بالدریج  2شکل 

اثبات شده را  يو عملکردها یریتیمد يتفکر ها ینزآمد شده است تا بهترو رو يمنظم بازنگر
  .نشان می دهد 2013الی  2003روند تکاملی این مدل در سال هاي  3شکل  منعکس سازد

s

 
  (Sage & Rouse, 2009) 2013و2010،  2003ورژن  EFQM یمدل تعال یادینبن هاي ارزش یسهمقا 3شکل 

  »آورده شده است یزآنها ن ینالت، کلمات یمعن یتجدول با توجه به حساس ینا در«
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سنجش ، الگوها ینانجام نگرفته است که با استفاده از ا یتا کنون پژوهش یراناما ظاهراً در ا
امر را  ینا یلاز دال یکیبتوان  یدقرار داده باشد. شا یعملکرد خدمات سازمان ها را مورد بررس

 ي ینههمان طور که در پش، در کشورمان دانست . در مقابل یفیتک یریتنوظهور بودن مباحث مد
الگوها در جهان و  یناز آغاز مطرح شدن ا، از دو دهه یشب، مالحظه شد پژوهش در خارج کشور

 و (Sinclair & Zairi, 1995)گذرد.  یاستفاده از آن ها جهت سنجش عملکرد سازمان ها م
(Jaeger, Matyas, & Sihn, 2014) باشد. یمطلب م ینا یدؤم 

 یواحد قم با استفاده از مدل تعال یعملکرد دانشگاه آزاد اسالم یابیبه ارزخواجه و سلمانی 
 درپژوهشی به یزنگوتگ و دیویس  .(Khajeh & Salami, 2013)پرداختند EFQMیسازمان

  .(Goetsch & Davis, 2014)انگلستان پرداخته است يدر دانشگاه ها EFQMمدل  يساز یادهپ

و  EFQMساده شده بر اساس مدل  یکردرو یک (Metuge, 2014)دیگر که توسط یپژوهش در
  توسعه دادند. یعموم یریتدر مد TQMاصول  ياجرا يبرا یگماشش س

و مدل  TOGAF) با ترکیب چارچوب معماري سازمانی فناوري اطالعات 1394، (درجه و راستی 
EFQM  با که هایی پیاده سازي تعالی سازمانی در دانشگاهجهت اقدام به ارائه مدلی جدید

 يکارآمدتر فناور ياجراکرده اند. در مدل ارائه شده ، کنندفعالیت می رویکرد آموزش مجازي
 يآماده ساز، یآت هاي يگذاریهسرما يبرا یسککاهش ر، یهسرما یعتربازگشت سر، اطالعات

   نظر قرار گرفته است. به عنوان معیار پیاده سازي مدل پیشنهادي مد تر منابع ساده تر و ارزان، تر یعسر

 یراکرد ز یمخواه یبررس EFQM یاطالعات را در مدل تعال يفناور یرمقاله تأث یندر ا
آن است که با توجه به سطوح مختلف  يباال یارکاربرد بس یتو قابل یريپذ مدل انعطاف ینا یتمز

، در ساختار و ابزارها ییراتیها با تغ حاکم بر سازمان یطها و شرا فرهنگ ینو همچن یبلوغ سازمان
با سطح  ییاروپا یرو غ ییاروپا يها از شرکت یاريهمانگونه که بس، استفاده و کاربرد است قابل

  .جویند یاوت از آن بهره ممتف یاربس یسازمان یطو فرهنگ و شرا یبلوغ سازمان
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  یسازمان یاطالعات و تعال يفناور  - 2
گذاشته  یرتأث یرانیا يها   سازمان یشتربر ب یسازمان یتعال يها   اطالعات و مدل يفناور 

 یاطالعات را در تعال يفناور یرکالن و خرد تأث یدگاهدو د یانبا ب یمما قصد دارمقاله  ینا در است.
 یتموفق یديو با در نظر گرفتن عوامل کل ییمنما یبررس EFQM یسازمان بر اساس مدل تعال یک
به  تیاطالعا هايیستماطالعات و س يبا استفاده از فناور یديعوامل کل ینو بهبود ا یسازمان یتعال

 .یمبزن ییدسازمان مهر تأ یاطالعات بر تعال يفناور یاثربخش

  EFQM يدر مدل سرآمد یارهامع  - 2-1
به بخش  یارپنج مع، شود یمشاهده م EFQM یمدل تعال 4در شکل گونه که  همان

 یکه خواستار تعال یهر سازمان اختصاص دارد.  یجبه بخش نتا یارسازمان و چهار مع يتوانمندسازها
خود اصالح و  هاي يتوانمند یمتوال يدر دوره ها، شده یريگ  اندازه یجبر اساس نتا یداست با

درست  يو اجرا یقدق یفشده و در صورت تعر یريگ  هر ساله اندازه  چرخه نیکند. ا یتتقو
   هد شد.خوا هاسازمان يمثبت برا یباعث ثبت روند حرکت، بهبود يها پروژه

  
  EFQM (Asemi, 2008)مدل تعالی سازمانی  4شکل 
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و  دهند یم یلتوانمندسازها را تشکگروه ، گانه نه یارهاياز مع یارمع 5) توانمندسازها: الف
هستند که  یو عوامل باشند یم ها یتانجام آن فعال یسازمان و چگونگ هاي یتنوع فعال کننده یانب

   .نمایند یتوانمند م، یعال یجبه نتا یدنرس يسازمان را برا

از  یسهم، دارند يکه در سرآمد یتیبر اساس اهم یرمعیارهاو ز یارهااز مع یکهر EFQMمدل  در
  ).یجنتا يبرا یازامت 500توانمندسازها و يبرا یازامت 500( اند را به خود اختصاص داده یازامت 1000

  EFQMمدل تعالی آن در معیارهاي معیار چهارم و زیر تشریح زیر  - 2-2
  

 زیرمعیار ها  معیار

  مشارکت ها و منابع :-4

گردد که چگونه در اینجا مشخص می
مدیریت سازمان فرایندها را طراحی و 

دهد تا از خط مشی نموده و بهبود می
و استراتژي سازمان و اجراي موثر 

  .فرایندهاي سازمان حمایت گردد

  گردند.شاراکتهاي برون سازمانی مدیریت می  الف) -4
  گردند.مدیریت می منابع مالی   ب) -4
  گردند.تجهیزات و مواد مدیریت می، ساختمانها   ج) -4
  گردد.فناوري (تکنولوژي) مدیریت می   د) -4
  گردد.اطالعات و دانش مدیریت می   هـ) -4

  اطالعات يدر حوزه فناور يگذار یهسرما یهوجت  - 3
اطالعات  يدر حوزه فناور گذاري یهسرما، یریتمد یاز معظالت اصل یکی

)Berghout et al., 2011( عملکردها، ها و کنترل برنامه یابیعدم ارز یگرد ي. از سوباشد یم ،
 یتبر موفق )Tambe & Hitt, 2012( ها گذاري یهسرما ینا وري بهره یشو اثبات افزا یجنتا

  دشوار است. ، در سازمان یمدل تعال

 یم یزيموضوع چالش برانگ، ارزش یجادا ياطالعات برا يفناور هاي يگذار یهدرك سهم سرما 
 ینیب یشپ ییراتتغ یلدر حال توسعه مانند کشور ما به دل يچالش در کشورها ین. رخ دادن اباشد

را صرفاً در  ها يگذار یهسرما ینبوده و ا يو اقتصاد یاسیس، یاجتماع يها یرساختنشده در ز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

ها سازمان يبرا اطالعات يفناور يبر رو گذاري یهسرما یه. توجدانند یمؤثر م یاتیعمل يها عالیتف
  است. یتحائز اهم یاربس

  یاطالعات يهایستمس یاثربخش یهتوج  - 3-1
به نظر ، مدیران يگیر با توجه به اهمیت روزافزون اطالعات و نقش آن در تصمیم 

بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد  "کارا و اثربخش"اطالعات  يکه استفاده از فناور رسد یم
 سیستم يکارگیر بدون به یو شاید بتوان به جرأت گفت که در آینده نزدیک هیچ سازمان

نخواهد ، سازد یسازمان مهیا م يرا برا "کارا و اثربخش"استراتژیک  عاتکه اطال، اطالعاتی
، رو در رو شود یا به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است یتوانست با محیط متغیر و رقابت

اطالعات در کسب  يها که گسترش سیستم شود یموجب م، که توجه نکردن درست به موارد فوق
تا  شود یایجاد کند و در نتیجه باعث م یمشکالت قدیم يجدید را به جا یو کار عموماً مشکالت

 يور بهره، اطالعات يها در سیستم يگذار فواید مورد انتظار حاصل نشود و به رغم افزایش سرمایه
پارادوکس  چون یهای گذشته موجب مطرح شدن موضوع يها ارتقا نیابد؛ همین امر در سال

  .)1392، (بیگ زاده و همکارانشده است يور بهره

سازمان  یک يامروزه برا یاطالعات يهایستماز س گیرياطالعات و بهره ياز فناور استفاده
دشوارو  یاربس یزن یعلم يها در سازمان بر اساس روش هاآن یاست و اثبات اثربخش یرناپذ اجتناب

آورده شده  یردر ز یاطالعات هايیستمس یعدم اثربخش یلدال ینمهمتر یطور کل به .است بر زمان
  است:

 مورد استفاده قرار نگرفته است. یحیبه نحو صح یاطالعات یستمس  
 در  یانسان يخطا یاو  یستمضعف س یلکاربران به دل یازمطابق با ن یاطالعات درست

قرار  یطالعاتا یستمکار س یاندر جر یازاطالعات مورد ن یاو  شود ینم یدسازمان تول
  .گیرند ینم

 .استفاده از اطالعات به عنوان اهرم فشار در سازمان  
 افراد به اطالعات. یسطوح دسترس یفعدم تعر 
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  راه حل پیشنهادي  - 4
 امروزه که است اينقطه همان دقیقاً هااطالعات و دانش در سازمان ينحوه توجه به فناور

 یسازمان یاطالعات و مدل تعال يارتباط فناور یقتحق این در. سازدمی جدا یکدیگر از را هاسازمان
EFQM در  یاطالعات يفناور يگذار یهسرما یهمد نظر قرار داده شده است و توج یدگاهدر دو د

اطالعات در سازمان خواهد داشت را  يرا که فناور یرا شفاف نموده و اثرات یسازمان یتعال جهت
  کرد: یمخواه یانب

  EFQM یاطالعات به صورت کالن در بطن مدل تعال يتوجه به فناور  - 4-1
، یزاتتجه، قائل شد. منابع ارزشمند شامل ابزار یزسازمان تما هاي ییمنابع و توانا ینب یدبا

است و آن نحوه  یگرد ياسازمان مقوله یی. اما تواناباشدیمهارت افراد و ... م، دانش، یمنابع مال
 مزیت یکآن سازمان  يکه برا باشد یز منابع سازمان ممناسب ا يبردار استفاده و بهره یحصح
ها تسلط بر منابع هر سازمان  سازمان ینرقابت در ب یبا توجه به فشردگ  .آوردیرا به ارمغان م یرقابت

 .)Cooper & Kleinschmidt, 2011( گرددیسازمان محسوب م یتموفق یدياز عوامل کل

شراکت ها و "یعنیچهارم توانمندسازها  یاربه صورت کالن در مع EFQM یسازمان یمدل تعال در
به  یرمعیارز ینا يو در خطوط راهنما "دانش و اطالعات یریتمد"هـ)  4(یرمعیاردر ز "منابع

  اشاره شده است. "یاطالعات يهایستمدر جهت استقرار س ITاستفاده از علم "

، گیري اثربخش و ایجاد قابلیت سازمانیاز تصمیمبراي پشتیبانی  یرمعیارز یناطالعات و دانش در ا 
 ياستفاده از فناور یاثربخش یابیارز EFQMدر مدل  دهدینشان م ینشوند. ا مدیریت می

  گنجانده شده است. یسازمان یاهداف تحقق تعال ياطالعات در راستا

  هـ) 4(یرمعیارز يخطوط راهنما
 يخط مشی و راهبرد ارتقا کیفیت محصول/ خدمات راهبرد و سازوکارها يدر راستا 

ایجاد و ، اطالعات و دانش، ساختاردهی و مدیریت داده ها، يالزم براي جمع آور
  یابند. توسعه می
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 يدسته بند، اطالعات و دانش موثر بر کیفیت محصول/ خدمات شناسایی، داده ها ،
موثر و به موقع در حوزه  يگیر منظور تصمیمتحلیل و مدیریت شده و به ، يگذار صحه

  شود.یمدیریت کیفیت محصول/ خدمات استفاده م
 اطالعات و ها امنیت و یکپارچگی داده، در دسترس بودن،  محرمانه بودن، یدرست 

  .یابند می بهبود و شده مدیریت
 و استفاده مؤثر از دانش در جهت ارتقا کیفیت  يگذار به اشتراك، در جهت اکتساب

 .)Asemi, 2008(شودمحصول/ خدمات در سطح فردي و گروهی تالش می

  هـ) -4(یرمعیارز یتتقو
  خواهد شد: یتتقو یرهـ) بر اساس سه راهکار ز -4(یرمعیارز 

 یریتمد اطالعاتی یستماطالعات در جهت استقرار س ياستفاده از علم فناور   
 در سازمان سازي مستند یکپارچه ستمیاستقرار س  
 جمع ، ياطالعات مرتبط با مباحث کار يجمع آور یقاز اطالعات از طر ینهاستفاده به

(به صورت  ياطالعات متناسب با حجم کار يجمع آور، اطالعات قابل استفاده يآور
 ).است داده شده یحبخش در منطق رادار توض ینمفصل ا

  یريگ یجهها و نت روش یسهو مقا یبررس  - 5
پر از چالش و تحول قرار گرفته اند لذا  یطیها در محآن هايسیستم و هاامروزه سازمان

، همگامی با تحوالت محیط و پاسخ درست و به  یطیمح ینالزمه بقاء و ادامه زیست سازمان در چن
  .هاستموقع به آن

- مانند مدل یننو هاييو فناور هایکتکن  یريامروز و عصر ارتباطات، به کارگ یجیتالید یايدن در

 یمناسب به تحوالت کنون ییالزمه پاسخگو، یاطالعات هايیستماطالعات و س يفناوری، تعال يها
 ییعملکرد و نحوه کارا یبر چگونگ اي فزاینده نحو به، اطالعات يچرا که فناور است. یطمح

 گذاشته است. یرتأثی، و دولت خصوصی از ها، اعمسازمان
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 )EFQM )Asemi, 2008جایگاه فناوري اطالعات در بطن مدل تعالی  5شکل 

 توانندیاطالعات م يفناور هاي قابلیت از استفاده با هاسازمان یدر مدل تعال یادینبن هايارزش ینا
 ياطالعات به عنوان فناور فناوري .)Hau et al., 2013( یندرا کسب نما يعملکرد باالتر
  در سطح سازمان دارد. یگسترده و درازمدت یرتوانمندساز تأث

 مالکوم، یگدمن یسازمان یتعال هايمدل ینمعروفتر یو معرف یسازمان یتعال یفتعر با

در  یتعال هاي از مدل یکیاطالعات را توسط  يفناور یرتا تأث یمآن شدبر EFQMو  بالدریج
و سنجش  یابیخودارز يمدل و الگو، چارچوب یک EFQM یتعال مدل .ییمنما یسازمان بررس

گردد و در می مستمر بهبود جهت در ها سازمان هاي یتفعال یتاست که موجب حرکت و هدا
و  یرشمدل مورد پذ ینساختار ا یالملل ینزبان مشترك ب یکو دارا بودن  یتجامع یلبه دل یرانا

  استفاده قرار گرفت.

 یناطالعات را در ا يفناور یگاهجا EFQMدل م یارهايمع یحبا تشر، در این دیدگاه
اورده شده  EFQMویژگی هاي یک سازمان موفق در مدل   6در شکل   .یمنمود یمدل بررس

هـ) -4( یارمع یرمربوط به ز يمدل و مطالعه خطوط راهنما یندر ا یگرگام د یک یبررس با است.
  .یمرا ارائه ده یسازمان یتعال یراطالعات در مس يفناور یتسه راهکار جهت تقو یمتوانست
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 )Hau et al., 2013( موفق يها سازمان یژگیو 6شکل 

  راه کار هاي قابل ارائه شامل:

 یریتمد یاطالعات یستماطالعات در جهت استقرار س ياستفاده از علم فناور   
 در سازمان يمستند ساز یکپارچه یستماستقرار س  
 اطالعات مرتبط يجمع آور یقاز اطالعات از طر ینهاستفاده به 

 یک به را آن. است شده ایجاد اطالعات فناوري طریق از که امکاناتی و هابا شناخت فرصت
 فناوري بدون، کندبراي دسترسی متفاوت به آنچه آرمان یک سازمان تعریف می جدید استراتژي
 اطالعات فناوري با آنچه اما. رسید سازمان یک در شده ترسیم هايآرمان به توانمی نیز اطالعات

 .گیرد می جاي ذهن در که است چیزي از متفاوت بسیار، گیردمی انجام

 نگاه و آوريجمع، ارائه خدمات بیشتر و بهتر، به بازار بزرگتر دسترسی براي پدیده این به هاسازمان
 هزینه کردن تر ارزان،  کارها ترسریع و تر راحت انجام،  هاسلیقه و ها نظریه به زنده و تر دقیق
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 ارتباطات و سازمان بیرون و داخل منابع به تر سریع دسترسی و تر دقیق کنترل، عملیات و خدمات
 و مدیران براي اطالعات فناوري از تر کامل و تر شناخت هر چه دقیق ترارزان و ترسریع

 فناوري نگرش با ترعملی استراتژي یک طراحی و تنظیم در را آنان، هاسازمان کارشناسان
مشخص است نظم سازمان در مدل  7همانطر که در شکل  .کندمی شایانی کمک اطالعات
EFQM ساختارمندتر خواهد شد.هاي اطالعاتی بوسیله مولفه سیستم  

 
  یسازمان یاطالعات و مدل تعال يفناور بکارگیري از بعد و قبل ها سازمان یسهمقا 7شکل 
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