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 دهکیچ

 نیهستند؛ بر ا یبرنامه جامع و مناسب ازمندیاطالعات، سازمان ها ن یها و وضع مطلوب فناور تیمامور ک،یبه اهداف استراتژ دنیرس یبرا

 یکه برا یگردد. برنامه ا یسازمان مطرح م کیاستراتژ یزیجزء از برنامه ر کیاطالعات به عنوان  یفناور کیاستراتژ یزیاساس، برنامه ر

 های پرسش از یکی. باشد یاطالعات م یفناور یو به طور کل یاطالعات یها ستمیس نهیهر سازمان، منشور و برنامه کالن سازمان در زم

 پاسخگویی برای پژوهش این. است متاثر عواملی چه از اطالعات فناوری استراتژیک ریزی برنامه موفقیت که است این حوزه این در بنیادی

 رهایمعیا اساس بر  توان می را اطالعات فناوری استراتژیک ریزی برنامه برموفقیت موثر عوامل راستا این در .است شده انجام پرسش این به

، ژیکتکنولو عوامل: از عبارتند که اند شده تقسیم عمده دسته سه به متغیرها TOEبا استفاده از مدل  این تحقیقدر ،کرد بندی تقسیم مختلف

بر اساس  در خاتمه تحقیق و در نهایت باشند یمربوط به خود م یبعدها یعوامل دارا نیاز ا کیکه هر ، محیطی عواملو  سازمانی عوامل

 ارائه گردیده است.یک مدل مفهومی  عوامل ذکر شده

  یدیلکلمات ک

 اطالعات یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر ،یاطالعات یها ستمیس اطالعات، یفناور ک،یاستراتژ یزیبرنامه ر

 مقدمه -1

مواجه است و رقابت  یادیز نانیبا عدم اطم طیمح م،یمختلف هست یها نهیو تحوالت شگرف در زم رییامروز که شاهد تغ یایدر دن

به  رند؛یگ یبهره م یزیبرنامه ر یرقابت از نوع دانیدر م تیکسب موفق یدر راستا یسازمان یها ستمیکرده است. س دایپ یادیشدت ز

ا را آن ها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آن ه ریبلند مدت تاث یافق زمان کیدر  ،یطیمح رگذاریعوامل تاث ییشناسا که ضمننحوی 

و داخل سازمان، فرصت ها و  یخارج طیمح یاست که با بررس کیاستراتژ یزیدر واقع همان برنامه ر یزینوع برنامه ر نی. ادیمشخص نما

سازمان  یسازمان، اهداف بلند مدت برا تیکند و با درنظر داشتن مامور یم ییشناسا ار یداخل یو ضعف ها و قوت ها یطیمح یدهایتهد

 یراکند، تا در صورت اج یم ییها یاقدام به انتخاب استراتژ کیاستراتژ یها نهیگز نیاهداف، از ب نیبه ا یابیدست یکند و برا یم میتنظ

 .(1389)رضایی و همکاران،  رقابت شود دانیسازمان در م تیباعث موفق حیصح

 نیاستفاده از ا ششده است. با گستر یو سازمان یاجتماع ،یفرد یمختلف وارد زندگ یاطالعات در شکل ها یامروزه فناور ییسو از

 یها رو یفناور نیبه استفاده از ا یشیبا سرعت رو به افزا یکار یهاندیفرآ لیتسه نیو همچن یرقابت تیحفظ مز یسازمان ها برا ،یفناور

ین برنامه براي استفاده از مزیت هاي فناوري اطالعات نیازمند یك برنامه استراتژیك براي آن هستند، که معموال خروجي ا نیاآورده اند. بنابر

ري اطالعات و در نهایت استراتژیك تعریف یك سري پروژه جهت برطرف کردن شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده ازفناو

در  یاطالعات عامل اساس یفناور کیاستراتژ یزی. برنامه ر(1393)محرم، براي سازمان مي باشد استفادهمعماري فناوري اطالعات مورد 

 یق هااطالعات شامل اف یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرآ است. یرقابت تیمز شیافزا یسازمان برا کیاطالعات در  یانسجام فناور

 شیپ یاستفاده از فرصت ها یبرا یو نرم افزار یالزامات سخت افزار ،یتخصص فن ،یها، خدمات انسان هیسرما یبلندمدت برا یزیبرنامه ر

 .   (1386)حاکی،  آمده است

 .میموثر هستند بپرداز یزیبرنامه ر نیا تیکه در موفق یعوامل یتا به بررس مینوشتار برآن نیدر ا لذا

                                                           
واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد  وتر،یکامپ یدانشکده مهندس اکبر نبی اللهی،1

 09133317476، رانینجف آباد، اصفهان، ا ،یاسالم
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 تحقیق ادبیات -2

 (2IT) اطالعات فناوری 1-2

 افزارها، سخت بر تکیه با که دانست هایی فناوری تمامی عرصه در تخصص و دانش کارگیری به خالصه طور به توان می را اطالعات فناوری

 یکل طور به و اشاعه بازیابی، دهی، سازمان سازی، ذخیره آوری، جمع فرآیند به ای انهرای های زیرساخت و شبکه ارتباطات افزارها، نرم

 .(1389درودی،) پردازد می اطالعات مدون پردازش

 (3IS) یاطالعات یها ستمیس 2-2

 عیتوز ،یو به اشتراک گذار یریو به کارگ ینگهدار، یجمع آور، پردازش یاست که برا یاز منابع اطالعات یمجموعه ا یاطالعات یها ستمیس

از اجزا به هم  یمجموعه ا یاطالعات یها ستمیس ت دیگربه عبار( 1387-20شده است )سرلک، ص  یگذاشتن اطالعات طراح اریدر اخت ای

ه گردد و ب یبانیو کنترل سازمان پشت یریگ میتصم ندیکنند تا از فرآ یم عیو توز رهیذخ ،پردازش ،یاطالعات را جمع آور که است وابسته

که  ییها ستمیس یعنی یاطالعات یها ستمیبه س یاطالعات و متخصصان اطالعات رانیها، مد ستمیموجود در س یدگیچیو پ یعلت گستردگ

 (.1392میرزاییان، آورده اند ) یپردازند رو یم اطالعات و پردازش یاطالعات به گردآور یو فناور یا رایانه یبه کمک ابزارها

 (4SP) استراتژیک ریزی برنامه 3-2

 یه درستباشد را ب خواهدیآنچه م دیکجا قرار گرفته است. پس از آن با قًایبداند اکنون دق دیآنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت با یراب

عبارت . به نامندیسازمان م استراتژیک را برنامه ندیآفر نیرا مشخص کند. مستندات حاصل از ا گاهیبه آن جا دنیرس یکرده و چگونگ فیتعر

 نکهیااست که به موجب آن،  یادیو مبادرت به اقدامات بن هامیجهت اتخاذ تصم افتهیمنظم و سازمان یتالش یراهبرد یزیررنامهب، دیگر

 یک در استراتژیک ریزی برنامه (.۱۹۸۲ ،یدیمشخص خواهد شد )السن و ا دهدیرا انجام م یو چرا امور کندیچه م ست،یسازمان چ کی

 را هایی استراتژی آن اساس بر و کرده تحلیل را خود خارجی و داخلی های محیط ها سازمان آن در که فرآیندی از عبارتست کلی برداشت

 استراتژیک  یزیتر برنامه رساده انیو به ب (1387یزدان پناه، ) رساند می یاری را آنان شده، تعیین اهداف به رسیدن در که کنند می خلق

 .(۱۳۹۱ رخ،ی)پر باشدیم عملکرد بهتر یبرا ینیغلبه بر مشکالت و تضم رات،ییبا تغ یهماهنگ یبرا ندهیآ ینیب شیپ

 (5ITSP) اطالعات فناوری استراتژیکریزی  برنامه 4-2

 مانند استراتژیک مالحظات پرتو در را سازمان اطالعات معماری که است سندی سازمان، هر برای اطالعات فناوری استراتژیک ریزی برنامه

 طحس در را اطالعاتی های پایگاه و ها سیستم به دستیابی برای الزم اجرایی برنامه و کرده تعیین سازمان های اولویت و اهداف ماموریت،

 های سیستم زمینه در سازمان کالن برنامه و منشور اطالعات فناوری استراتژیک ریزی برنامه دیگر، عبارت به. کند می تعیین سازمان

 .(1388 جعفرخانی،) است اطالعات فناوری کلی، طور به و اطالعاتی

 مطمئن خواهیم شد: ITبا تعریف برنامه استراتژیک در حوزه 

 ،اولویت های سازمان در تخصیص منابع و بودجه در نظر گرفته می شود 

  کلیه پروزه هایIT ،همراستا با یکدیگر تعریف می شوند 

 هد شد،معماری اطالعات مناسب در سازمان در نظر گرفته خوا 

  تصمیمات اتخاذ شده در حوزهIT .بر اساس یک سری استراتژی صحیح و فکر شده است 

                                                           
2 Information Tecnology 
3 Information System 
4 Sterategic Planning 
5 IT Sterategic planning 
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یف خود را بدون نیاز به هماهنگی و رایزنی های وقت گیر تعر ITبرنامه های کوتاه مدت  ITSPمدیران میانی می توانند به سرعت بر اساس 

 (.1383 پناه، یزدان)در بر خواهد داشت تحقق بخشند  کنند و بسیاری منافع بدیهی دیگر را که برنامه استراتژیک

 ITچارچوب کلی برنامه ریزی استراتژیک  2-5

ا برای کلیه سازمان ها به صورت کامال منحصر به فرد وجود ندارد. بلکه باید هر روش ر ITبطور کلی متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک 

متناسب با شرایط و اهداف آن سازمان بومی سازی کرد. چارچوب برنامه ریزی استراتژیک شامل تحلیل وضیت موجود، فرموله کردن 

 اده شده است. نشان د 1استراتژی، برنامه ریزی اجرایی می باشد. این مفهوم در شکل 

ارزیابی وضعیت موجود است. ارزیابی وضعیت موجود این اهمیت را دارد که نقطه شروع عملیات  ITنقطه شروع بر برنامه ریزی استراتژیک 

طراح سیستم را نشان می دهد و از سرمایه گذاری های قبلی، یک خود آگاهی سازمانی ارائه می کند. ارزیابی وضعیت موجود از جنبه های 

ت ها )آنالیز قوت ها و ضعف رزیابی موقعیت رقابتی سازمان و نیز منافع و قابلیمتفاوت انجام می شود، از یک سو موقعیت محیطی سازمان ا

( گردآوری و از سوی دیگر تعریف کالن سازمان، ماموریت ها، اهداف و رسالت آن نیز استخراج می گردد. در مرحله بعد مقوله های کلیدی ها

بی بازار و اندازه گیری های قابل سنجش مورد بررسی و استخراج قرار می پیشنهاد گزینه های استراتژیک برنامه پیشامدهای احتمالی، ارزیا

ستراتژی ها و اهداف و پیدا کردن جایگزین هاست. مرحله پنجم نیز مرحله برنامه ریزی در حد رحله چهارم مرحله تحلیل، تعیین اگیرند. م

 .(1383احمدی،)است  و وسیع عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1383)احمدی، : چارچوب برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات (1)شکل 

 

 :پیشینه تحقیق -3

 نیاست. ا یو ضرور یاساس زانیبرنامه ر یو نامطمئن امروز برا ایاطالعات در جوامع پو یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر تیبه موفق یابیدست

جواب داده  یبه صورت گوناگون ینظر اتیاست، در ادب یچه عوامل ریاطالعات تحت تاث یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر تیپرسش که موفق

 شود. یاز آن ها اشاره م یادامه به بخش رشد است که د

 مولفه ها

مدیریت 

 تغییر
 منابع

استراتژی 

 ها

موقعیت 

 آتی

مالک های 

برنامه  سنجش

 اجرایی

فرموله کردن 

 استراتژی

برنامه ریزی 

 اجرایی

 تحلیل وضعیت

موقعیت 

 فعلی

تکنولوژ

 ی ها

مهندسی 

 مجدد

حوزه های 

 فعالیت
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اطالعات، تخصص  یفناور کیاستراتژ یزیدر مطالعات مربوط به برنامه ر دیبا  6یو سته رطبق نظر لدر :یاطالعات یها ستمیبلوغ س -1

دهند که  ی. مطالعات نشان مردیاطالعات، مدنظر قرار گ یاز فناور یدر بهره مند یو بلوغ سازمان IT کیاستراتژ یزیدر برنامه ر یسازمان

 یها ستمیس یها تیبلوغ فعال یاست که چگونه به چه نحو نیاطالعات ا یفناور کیاستراتژ یزیدر برنامه ر باحثم نیتر یدیاز کل یکی

 تیبه سطح بلوغ فعال یاطالعات بستگ یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیبلوغ فرآ زانیدهند. م یرا متاثر م یزیبرنامه ر ندیفرآ ،یاطالعات

در  گریدارد. به عبارت د یاطالعات یها ستمیس یزیبرنامه ر یبرا رشیمورد پذ یها یدر سازمان و متودولوژ یاطالعات یها ستمیس یها

 یها ستمیس کیاستراتژ ماتیتصم تیارشد سازمان اهم رانیاست، مد یآن ها در سطح باالتر یاطالعات یها ستمیکه بلوغ س ییسازمان ها

 (.1386)مانیان و همکاران،  دکن یدرک م شتریرا ب یاطالعات

زیرساخت سیستم های اطالعاتی توانایی سازمان هاست  بیان شده است: (2013در پژوهش خانی ): سیستم های اطالعاتی زیرساخت -2

منعطف جهت پشتیبانی فعالیت های حال و آینده شرکت ها. این قابلیت به شرکت ها این قدرت را می  ITبرای پیشنهاد یک زیرساخت 

 (.2013دهد که عالوه بر فراهم کردن نیازهای فیزیکی خود، توانایی مدیریت آن زیرساخت ها را هم داشته باشند )خانی، 

ات اطالع یفناور کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرآ تین را در موفقارشد سازما تیریمشارکت مد یدیمطالعات مختلف نقش کلمشارکت:  -3

 IT کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرآ یارشد سازمان منجر به اثربخش تیریکه مشارکت و تعهد مد افتندیقرار داده اند. آن ها در یمورد بررس

شکست  یاز عوامل اصل ند،یفرآ نیبه ا یو تعهد و تیعدم حما جتًایو نت ندیفرآ نیارشد سازمان از ا تیریشد. درک نامناسب مد اهدخو

 ستمیس نیکاربران و متخصص ران،یشامل مد یزیبرنامه ر میت است. کیاستراتژ ییو عدم تحقق همراستا IT کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیفرآ

 از یزیر رنامهب ندیفرآ یها یورود افتیعبارت است از در IT کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ یمیمشارکت ت باشند. یم یاطالعات یها

 یو تحوالت سازمان راتییاز تغ IT یزیبرنامه ر میت یعبارتست از آگاه کردن اعضا یمیمشارکت ت گری. جنبه دیسطوح مختلف سازمان

 (. 1386)مانیان، 

 یکه توافق عموم یزمان. است کیاستراتژ یاطالعات یها ستمیس یزیبرنامه ر تیموفق یدیکل یاز مولفه ها یکی اهنگیهم هماهنگی: -4

 یم جادیا یگاز هماهن یزانیم د،یآ یبه دست م یتیریمد یها تیبرنامه ها و مسئول یساز ادهیها، پ تیاز جمله توسعه اولو یدرباره مسائل

 یها ستمیس کیاستراتژ یبرنامه ها یساز ادهیکه ممکن است در پ یبالقوه ا یبه منظور کاهش تضادها یسطح از هماهنگ نیشود. ا

 (.2005 ،7) گرآور و سگارسالزم است  د،یآ یبه وجود م یاطالعات

ست. اتغییر سازماني عامل مهم براي تسهیل تغییر و بهبود ساختار سازماني، فرهنگ، وظایف، پرسنل و مهارت هاي کاري : رییتغ تیریمد -5

بل کنترل و برنامه ریزي شده و برخي غیر خارجي باشد که بعضي از تغییرات قا تواند متاثر از عوامل مختلف داخلي وتغییرات سازماني مي

هاي اطالعاتي در سازمان نیز مستلزم تغییرات شایان ذکر سازماني است تا بتواند قابل کنترل هستند. معرفي فناوري اطالعات و سیستم

د شامل مباحث متفاوتي توانمدیریت تغییر مي .تجاري سازمان فراهم کند بستر الزم براي استفاده از این ابزار نوین را در پشتیباني از اهداف

ات تغییر در نحوه جریان هاي کاري، تغییر ،تغییر در فرهنگ سازماني تغییر در الگوي ارتباطات میان مدیران مختلف سازمان، باشد، مثل:

 (.1386)حاکی، غیره  یندها وآناشي از مهندسي مجدد فر

، چهار دسته دانش باید با هم منسجم شوند که عبارتند از: دانش تجاري، IS/ITیند برنامه ریزي استراتژیک آدر خالل فر مدیریت دانش: -6

نیازمند دانش افراد   IS/ITو توانمندي هاي مدیریتي. به عبارت دیگر فرآیند برنامه ریزي استراتژیک  IS/ITدانش خاص سازماني، دانش 

 (.1386 ،ی)حاک غیره و 8CIO,CEO,CFO ازمان است مانند:مختلف س

                                                           
6 Lederer and Sethi 
7 Grover and Segars 
8 Chief financial officer 
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 طیمح :از عبارتند رندیقرار بگ ییو شناسا یابیمورد ارز IT کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیدر فرآ دیکه با یطیعناصر مح: یطیمح یابیارز -7

)مانیان،  یخارج اطالعات یفناور طیمح ،یخارج یتجار طی(، محیتجار یدیکل اتیو عمل ندهایفرآ ،یتجار ی)استراتژ یداخل یتجار

1386.) 

از عوامل  یبه عنوان تابع کیاستراتژ یاطالعات یها ستمیس یزیبرنامه ر تی(، موفق2010و همکاران ) 9در پژوهش بکورزمینه محیطی:  -8

 یبه عوامل نهیدر نظر گرفته شده است. آن ها در زم کیاستراتژ یاطالعات یها ستمیس یزیبرنامه ر یطیمح نهیو زم کردیرو ت،یموفق یدیکل

 (. 2010)بکور و همکاران، اطالعات توجه کرده اند یفناور تیکسب و کار، و اهم تیاهم حکام،است ،یناهمگن ،ییایمانند پو

 

 مدل مفهومی پژوهش  -4

شده  یطراح قیتحق هیمدل اول تیدر نها TOE یو با استفاده از تئور ITSPعوامل موثر بر  ییشده و شناسا انیب قیتحق نهیشیبر اساس پ

 شود. یم حیتشر TOE یتئور شتریب ییآشنا یاست. در ابتدا برا

 TOE: مدل 4-1

 میداشتند که تصم انیکردند و ب شنهادیرا در سطح سازمان پ طیسازمان و مح ،یچارچوب تکنولوژ 1990در سال   10شریو فل یترتانزک

. نمودند( را ارائه TOEاساس مدل ) نیو بر ا می باشد یدر سازمان ها بر اساس چارچوب فوق قابل دسته بند نینو یها یتکنولوژ  یبرا

 .یطیو عوامل مح یعوامل سازمان ،یدهد که عبارتند از: عوامل تکنولوژ یمدل سه عامل را در سازمان ها مدنظر قرار م نیا

  11کیعوامل تکنولوژ

عوامل  گریباشد. به عبارت د یدارد که با سازمان مرتبط م ینوظهور یها یموجود و فناور یها یژاشاره به تکنولو کیتکنولوژ عوامل

اثرگذار خواهد بود.  دیجد یها یها بر فناور یتکنولوژ نیاز ا یاریاست که بس یدرون و برون سازمان یها یشامل تکنولوژ یکیتکنولوژ

، جوکار و زنوزی)کرده اند.  فیتعر یتکنولوژ کیمشاهده شده مرتبط با  یها یژگیرا تحت عنوان و یتکنولوژ املعو شریو فل یکتانزتر

1391). 

 12یعوامل سازمان

 یها یدگیچیسازمان شامل اندازه، درجه تمرکز، پ یمشترک و اصل اتیخصوص د،ینما یسازمان بحث م یها یژگیو پیرامون یسازمان عوامل

است. ساختار سازمان و  یو خارج یدر دسترس بودن منابع داخل زانیپرسنل و م یسازمان دانش و کیفیت رسمی بودن، ،یتیریساختار مد

بر  را یاثرگذار نیشتریب یفاکتورها و عوامل سازمان نی. بنابرادینما لیتسه ای لیرا تحم یفناور رشیپذ یتواند پروسه  یآن م یندهایفرآ

 .(1391جوکار و زنوزی، ) باشد یدارا م یفناور رشیپذ یرو

 13یطیمحعوامل 

خود  انیکه در آن سازمان با صنعت، رقبا، دولت و مشتر یطیمح :کرده اند فیتعربدین صورت  را یطی( عوامل مح1990) شریو فل یترناتزک

 شرکت اثرگذار هستند یتجار یها استیو س ماتیتصم یکه دارند بر رو یرگذاریاز آن ها با توجه به حوزه تاث کیدر ارتباط است و هر

 .(1391)جوکار و زنوزی، 

 پژوهش: هی: مدل اول4-2

                                                           
9   Bechor 
10 Tornatzky & Fleischer 
11 Technology 
12 Organization 
13 Environment 



        
 

6 
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 ی(، عوامل سازمانیاتعاطال یها ستمیس رساختیو ز یاطالعات یها ستمی)شامل: بلوغ س کیذکرشده عوامل تکنولوژ یTOE یطبق تئور بر

. شدند یی( شناسایطیمح نهیمو ز یطیمح یابی)شامل: ارز یطیدانش( و عوامل مح تیریو مد یدانش، مشارکت، هماهنگ تیری)شامل: مد

  مدل اولیه تحقیق را نشان می دهد. 2شکل 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش(2)شکل 

 روش شناسی پژوهش: -5

 ی. نحوه گرد آور2 قی. هدف تحق1 کرد: میتوان با توجه به دو مالک تقس یرا م یدر علوم رفتار قیتحق یروش ها یبه طور کل

 یشیمایاز نوع پ یفیتوص یاطالعات، پژوهش یگردآور وهیو از نظر ش یاساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد نیا بر ؛ها داده

 باشد. یم

بخش فناوری اطالعات شاغل در شرکت ملی نفت روسا، سرپرستان و کارشناسان  ران،یمد هیشامل کل پژوهش یجامعه آمار

و به دلیل محدود بودن افراد جامعه آماری، نمونه  استنفر  101ایران و شرکت تابعه آن )شرکت ملی حفاری اهواز( به تعداد 

 در نظر گرفته شد. 101آماری برابر جامعه آماری و به تعداد 
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کتابخانه ای و تحقیقات میدانی )پرسشنامه( برای جمع آوری اطالعات استفاده در این بررسی آمیزه ای از روش های مطالعات 

. جهت بررسی روایی پرسشنامه می باشدگزینه ای لیکرت  5سوال تخصصی با طیف  61 دارای شده است، که پرسشنامه تحقیق

نجام اصالحات مورد نظر آنان، پرسشنامه و با ا، بهره گرفته شده است از نظرات تعدادی از اساتید و کارکنان شرکت ملی نفت ایران

برای تمامی متغیرها از  0.7مورد تایید قرار گرفت. و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و مشخص شدن مقادیر باالی 

 پایایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد.

 :گیری نتیجه -6

این نوع . رشد چشمگیری داشته استاین مفهوم  محتوای امروز هزی استراتژیک فناوری اطالعات تا باز زمان پیدایش برنامه ری

برنامه ریزی در ابتدا به عنوان عاملی برای همسو کردن اهداف سیستم های اطالعاتی با اهداف سازمان کاربرد داشت. با شناخت 

فناوری اطالعات به عنوان یک منبع راهبردی، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات از یک عامل حمایت کننده 

یجاد مزیت رقابتی ارتقا پیدا کرد. عصر حاضر و شرایط حاکم بر آن هر سازمان و تشکیالتی را که استراتژی ها به عاملی برای ا

محیط پرتالطم ادامه حیاط دهد به این موضوع وامیدارد بخواهد مبتنی بر دانش روز و با در نظر گرفتن شرایط محیطی و شرایط 

که با تکیه بر سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات بتواند  که نیازمند نقشه راهی منسجم و کارآمد در حوزه اطالعات است

حداقل در تجزیه و تحلیل شرایط مدیرانش را یاری رسانده و در تصمیم گیری ها و پیش بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد 

 کمک نماید. 

که موفقیت فرآیند برنامه ریزی را تحت با توجه به اهمیتی که برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات دارد، عواملی هستند 

تاثیر قرار می دهند. که الزمه تدوین استراتژی مناسب و موفق برای فناوری اطالعات، شناسایی این عوامل و لحاظ کردن آن در 

 رساختیو ز یاطالعات یها ستمی)شامل: بلوغ س کیعوامل تکنولوژ ،TOE یبر طبق تئورفرآیند برنامه ریزی است. در این تحقیق 

)شامل:  یطیدانش( و عوامل مح تیریو مد یدانش، مشارکت، هماهنگ تیری)شامل: مد ی(، عوامل سازمانیاطالات یها ستمیس

 .ارائه گردیدو مدل مفهومی پژوهش  شدند یی( شناسایطیمح نهیو ز یطیمح یابیارز

 منابع -6

 اطالعات در سازمان.  یبه فناور یرساختیاطالعات نگرش ز یفناور کیاستراتژ یزی، برنامه ر1388الهه،  ،یجعفرخان -1

 60-56ص  1790، شماره 86، سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطالعات، تدبیر، فروردین 1386حاکی، محمد کاظم،  -2

 ، کاربردهای فناوری اطالعات: برنامه ریزی راهبردی فناوری اطالعات.1389درودی، فریبرز،  -3

 طیدر شرا یاطالعات ستمیس کیاستراتژ یزیبرنامه ر ی، اثربخش1389 ،یوسفیو احسان  یکمال یعبدالنب ن،یحس ،یدولت آباد ییرضا -4

 .یطیمح نانیعدم اطم

 دانش. دیاطالعات و ارتباطات، انتشارات تول یفناور کیاستراتژ یزی، برنامه ر1383 رضا،یعل ،یاحمد یعل -5

برنامه  تیموفق یبرا یمدل هیدر ارا ی، استفاده از مدل معادالت ساختار1386 محمد کاظم،،یو حاک محمد، یخان یموس ر،یام ان،یمان -6

 اطالعات. یفناور کیاستراتژ یزیر

 ، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات چرا و چگونه؟.1392میرزاییان، رحمان، -7
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