
  :ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت كاربردهاي فناوري اطالعات در برنامه –استراتژي 

  ITتأثير موانع بر اجراي 

  : چكيده

ريزي و عملكرد شركتفعاليت كنترل و برنامه 12در  ITهدف از اجراي اين مطالعه ، بررسي رابطه ميان استراتژي ، دامنه كاربرد 

محققان در اين مطالعه بر تأثيرات ميانگين مشتق شده از روابط اين پارامترها ، موانع انساني ، فني و از سوي ديگر ، عمده توجه . هاست
هاي مالي شركت تايواني ، به همراه داده 296هاي نظرسنجي بدست آمده از است لذا در ابتدا به تحليل داده ITسازماني در اجراي 

دهد كه استراتژي تأثير معناداري را بر دامنة كاربردهاي فناوري اطالعات ايج نشان مينت. پردازيمشان ميمشتق شده از گزارشات مالي
. ، تأثير معناداري را بر عملكرد شركت وارد خواهد ساخت ITبه همين منوال ، دامنه كاربردهاي . سازدريزي و كنترل وارد ميدر برنامه

و نيز رابطه ميان  ITرابطه ميان استراتژي و دامنه كاربردهاي . ادار نيستاين در حالي است كه تأثيرات مستقيم استراتژي چندان معن
ها ، به رغم اين يافته. يابد، به طور قابل توجهي افزايش مي ITعملكرد شركت ، هر دو در صورت پايين بودن سطح موانع در اجراي 

 ها طي استفاده از اين قبيل استراتژيو موانع شركت IT هاي سيستماتيك در كاربردهاينماياني روابط عمومي ، دال بر پيدايش تفاوت

  .هاست

 .IT، عملكرد ، موانع اجراي ) IT(استراتژي ، كاربردهاي فناوري اطالعات  :لغات كليدي 

  :مقدمه .1

مزاياي بدست  به طور كلي. ها را در گردآوري ، تحليل و اشاعه اطالعات به همراه داشت، افزايش توانايي شركت ITها در پيشرفت
  ].44،  38،  7[هاي اعمال شده در سطح سازمان است وابسته به اهداف و استراتژي ITآمده از كاربردهاي 

و تحليل  ITگذاريهاي ، اهميت سرمايه]) 14[يعني (و عملكرد  ITبا اين همه ، اجراي مطالعات كامل پيرامون رابطه ميان استراتژي ، 
  .سازدن را نمايان مياطالعات كليدي مشتق شده از آ

است از سوي ديگر ، در  ITهاي بدست آمده ، محدود به توانايي ما در هدايت شركت به سمت انتخاب كاربردهاي درنتيجه ، يافته
در اين ميان . شودمدنظر قرار گرفته مي]) 24([و عملكرد  ISهاي خاص بررسي اطالعات حسابداري ، رابطه ميان استراتژي ، ويژگي

ريزي و كنترل و در برنامه ITبا توجه به اين مفاهيم ، به ارزيابي تعداد كاربردهاي ويژه . ناديده گرفت ISرا در طراحي  ITد نقش نباي
  :دهد اين تحقيق ، بررسي ابعاد مختلف را تحت پوشش قرار مي. پردازيمنيز عملكرد سازمان مي

  .كاربرد عملياتي مجزا 12نوان به ع ITهاي  در ابتدا ، بررسي جزء به جزء مولفه. 1


