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چکيده
همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک بهمنظور حداکثر بهرهبرداري
از داراییهاي اطالعاتی ،توجه متخصصان این حووزه را بوه دوود ادتصواد داده اسوت .از اینورو هودپ پوژوها حا ور،
دستیابی به مدلی است که ابعاد و مؤلفههاي همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهواي اطالعوات
استراتژیک را تبیین کند .در این راستا ابتدا ابعاد و مؤلفههاي همسویی با استفاده از روشهاي اسنادي ،کتابخانهاي و مورور
ادبیات مو وع شناسایی شد و سپس مدلی مفهومی بر اساس روش دلفی بهدست آمد .ایون مودل شوامب ابعواد مودیریت و
راهبري ،مشارکت ،اطالعات ،معماري فناوري اطالعوات ،و ارتباطوات ،هور کودام بوه ترتیو بوا  ،1 ،91 ،6 ،99و  6مؤلفوه
است .در ادامه با بررسی روابط علت و معلولی میان ابعاد مود ل بوا اسوتفاده از روش دیمتوب ،مشوخص شود کوه مودیریت و
راهبري ،معماري فناوري اطالعات و مشارکت ،ابعاد اثرگذار یا علتها و ارتباطات و اطالعات ،ابعاد اثرپذیر یوا معلوولهوا
هستند .در پایان با استفاده از روش تحلیب عاملی تأییدي ،مدل آزموون شود و راهکارهوایی بوراي ارتقواي میو ان همسوویی
سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک ارایه شد.
واژههای كليدی :سیاست امنیت اطالعات ،اطالعات بازاریابی ،برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک ،روش دلفی،
روش دیمتب
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(ایفینوودو .)2192 ،7برنامووهریو ي سیسووتمهوواي اطالعووات

مقدمه
اطالعات براي کس وکارها حیاتی اسوت بوهطووري

اسووتراتژیک نقووا کلیوودي در اجتنووا از دسووت دادن

که اگر جریان اطالعوات محودود شوود ،کسو وکارهوا

فرصتها ،سیستمهاي غیر یکپارچه و اتوالپ منوابا ایفوا

چووابکی دووود را از دسووت موویدهنوود (دوهرتووی و فووول

میکند و از طریق ایجواد ارزشافو وده بوراي اطالعوات

فورد .)2116 ،9از آنجاکه ارزش اطالعات به کاربرد آن

باعث تحقق چشمانداز و اهوداپ اسوتراتژیک کسو و-

در دلق م یت رقابتی اسوت ،کسو وکارهواي پیشورو و

کار میشود (مهودزین و وارد .)2117 ،8اگرچوه برناموه-

نیووواز آفووورین ،اطالعوووات را بوووه عنووووان یوووک دارایوووی

ری ي سیستمهاي اطالعات استراتژیک بوه دنبوال بهوره-

استراتژیک در نظر مویگیرنود توا بتواننود م یوت رقوابتی

برداري حداکثر از اطالعات است ،اما اطمینان از امنیوت

پایداري را دلق کنند (رینو و گوچر .)2192 ،2بر هموین

اطالعوواتی نظیوور اطالعووات بازاریووابی چالشووی اسووت کووه

اساس حفاظوت از دارایویهواي اطالعواتی بوه دصوود

اثربخشی این برنامهریو ي را تحوت توأثیر قورار مویدهود

اطالعووات بازاریووابی ،توجووه کس و وکارهووا را بووه دووود

(کریم و حسین .)2118 ،1علیورغم سورمایهگوذاريهواي

ادتصاد داده و به عنوان یک اولویت مدیریتی معرفوی

کووالن کسوو وکارهووا در توودارز اب ارهوواي امنیتووی،

شووده اسووت (ونوووس و همکوواران .)2192 ،9اطالعوووات

همچنووان حوووادر و ردنووههوواي امنیتووی بووه عنوووان یووک

بازاریابی بیانگر اطالعواتی اسوت کوه از تحقیقوات بوازار

مشکب اصلی در کس وکارها مطور هسوتند (ایفینودو،

حاصب میگردد و به عنوان مبنایی براي توسوعه و بهبوود

 .)2191یکی از مکانی مهاي مهم براي امنیوت اطالعوات

محصوالت (چه کاال و چه دودمات) اسوتفاده مویشوود.

بازاریابی ،طراحی و کاربردي کردن سیاستهاي امنیوت

اطالعات بازاریابی زموانی بوه یوک دارایوی اسوتراتژیک

اطالعووات 91اسووت (سووان .)2199 ،99بنووابراین ارتبووا

تبدیب میشود که در راستاي تحقق اهداپ اسوتراتژیک

تنگوواتنگی میووان برنامووهریوو ي سیسووتمهوواي اطالعووات

کس وکار بهکار گرفته شود (رایوت و آشویب.)9118 ،1

اسووتراتژیک و موودیریت امنیووت اطالعووات بازاریووابی و

این نگاه استراتژیک به داراییهاي اطالعواتی ،مودیریت

نتیجت واد دو سووند کلیوودي موورتبط بووا آنهووا یعنووی برنامووه

اطالعات را بور آن مویدارد توا همراسوتا بوا چشومانوداز،

سیستمهاي اطالعات استراتژیک و سیاسوتهواي امنیوت

اطالعات بازاریابی را در چرده عمورش از زموان ایجواد

اطالعووات بازاریووابی وجووود دارد (فتوواحی و افشووار،92

تا هنگام کواربرد آن در بهبوود فرآینودهاي کسو وکوار

.)2116

مدیریت کند (دتلر .)2191 ،5در این راستا کس وکارها

در حوزه سیستمهاي اطالعات استراتژیک مطالعوات

چووه دصوصووی و چووه عمووومی ناگ یرنوود بووراي بقووا و

متعددي صورت پذیرفته است .بهطوریکه مجله سیسوتم-

توسعه ،سورمایهگوذاريهواي کالنوی را بوه برناموهریو ي

هوواي اطالعووات اسووتراتژیک 99از اولووین سووال انتشووارش

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک 6ادتصوواد دهنوود

( )9119تا سوال  2111حودود  996مقالوه در ایون حووزه

1 Doherty and Fulford
2 Renaud and Goucher
3 Vance et al
4 Wright and Ashill
5 Detlor
)6 Strategic Information System Planning (SISP

7 Ifinedo
8 Mohdzain and Ward
9 Karim and Hussein
10 Information Security Policies
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12 Fattahi and Afshar
13 The Journal of Strategic Information System
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ارایه کرده است .این مقاالت در سه طبقوه معرفوی شوده

دانشگاه را قادر میسازد تا سیستمهاي اطالعات دوود را

است .این طبقات شامب طبقه سیستمهاي اطالعاتی بوراي

مطابق با اولویتهایا توسعه دهد .اولویتهاي دانشگاه

تصمیمگیريهاي استراتژیک ،طبقه کاربرد اسوتراتژیک

بر اساس اطالعات بازاریابی آن مشخص میشود .به بیان

از سیستمهاي اطالعواتی و طبقوه اسوتراتژيهواي بوهکوار

دیگر بر اساس این اطالعات ،پروژههوا و طور هوایی در

گرفته شوده در حووزه سیسوتمهواي اطالعواتی مویشوود

دانشووگاه در اولویووت قوورار موویگیرنوود کووه بووا اهووداپ و

(گبووب .)2191 ،9بووا توجووه بووه تعووداد مطالعووات صووورت

ظرفیتهاي دانشگاه سازگاري داشته باشند و توأثیر قابوب

گرفته در حوزه سیستمهاي اطالعات استراتژیک به نظور

توووجهی بوور بهبووود کیفیووت دوودمات آموزشووی دانشووگاه

مشکالت این حووزه حوب شوده و

بگذارند .ایون درحالیسوت کوه پیوادهسوازي هور یوک از

وقت بهرهبرداري از سیستمهاي اطالعات استراتژیک بوه

پروژهها تأثیر قابب توجهی بر امنیوت منوابا اطالعواتی بوه

بلوغ رسیده باشد .در حالیکه واقعیت چی دیگري است.

دصووود منووابا اطالعوواتی بازاریووابی و در نهایووت بوور

اکثر این مطالعات هنگام پیادهسازي دچوار مشوکب موی-

سیاستهاي امنیت اطالعات دانشوگاه بوه دنبوال دواهود

شوند به این دلیوب کوه عمیقواد بوه مشوکالت پیوادهسوازي

داشت .بنابراین اینطوور مویتووان اسوتدالل نموود کوه در

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک در صوونعت توجووه

دانشگاه ،دروجی فرآیند برنامهری ي جواما و زمانبنودي

نکردهاند .یکی از مهمترین این مشکالت عدم همسوویی

شووده سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک ،در بررسووی

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بووا برنامووه سیس وتمهوواي

کفایووت سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات موجووود مووورد

اطالعووات اسووتراتژیک اسووت (الووری بووب و همکووارن،2

استفاده قرار میگیرد و در صورت نبود سیاسوت امنیتوی،

 .)2192بووه بیووان دیگوور برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

کووانون تمرک و ي بووراي ایجوواد سیاسووت مربوطووه فووراهم

اسووتراتژیک یووک پوویانیوواز ووروري بووراي توودوین

میآورد .از اینرو پژوها حا ر بر آن است تا بوه ارایوه

سیاستهاي امنیت اطالعات اسوت .متأسوفانه علویرغوم

و آزمون مدل همسوویی سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات

اینکه اهمیت همسویی سیاستهواي امنیوت اطالعوات بوا

بازاریابی و برنامه سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک در

برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک روزبهروز بیشوتر

دانشگاه فردوسوی مشوهد بپوردازد .در ایون راسوتا مودلی

میشود ،نه تنها در حوزه علمی ،بلکه در حووزه اجرایوی

مفهومی با ابعاد پنجگانه مدیریت و راهبوري ،مشوارکت،

نی کمتر به این مو وع پردادته شده است.

اطالعات ،معماري فنواوري اطالعوات ،و ارتباطوات ،هور

میرسد که باید اغل

با توجه به رشد روزاف ون سرمایهگذاريها در حوزه

کدام به ترتی

با  ،1 ،91 ،6 ،99و  6مؤلفه ارایه و روابط

فناوري اطالعات در دانشوگاه فردوسوی مشوهد ،برناموه-

علت و معلولی میان این ابعاد بررسی شده و مودل موورد

ری و ي سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک از مهمتوورین

آزمون قرار گرفته است.

مسائلی است کوه مودیران و کارشناسوان دانشوگاه بوا آن
مواجووه هسووتند .برنامووهریوو ي سیسووتمهوواي اطالعووات
استراتژیک فعالیت مداوم و در حال توسعهاي اسوت کوه
1 Gable
2 Ulrich et al

مباني نظری پژوهش
برنامه سيستمهای اطالعات استراتژیک
با رشد روزاف ون فناوري اطالعوات و افو ایا فشوار
محیطی بر کس وکارها ،سرمایهگذاريهواي کالنوی در
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حوزه سیستمهاي اطالعاتی صورت پذیرفته است .با این

سياست امنيت اطالعات بازاریابي

حال سیستم هواي اطالعواتی بوه دلیوب عودم همسوویی بوا

از آنجاکه اطالعات بازاریابی مبنایی بوراي تودوین و

و

اجراي استراتژيهاي کس وکار به حسا میآید ،لوذا

همکاران .)2118 ،9بنابراین به منظور حب ایون مشوکب و

تأمین امنیت این اطالعات بسویار اهمیوت دارد (رایوت و

ارتقوا داصویت اهرموی دارایویهواي مبتنوی بور فنوواوري

آشیب .)9118 ،صاح نظران علمی و اجرایوی در حووزه

اطالعووات ،اهمیووت برنامووهریو ي سیسووتمهوواي اطالعووات

امنیت بر این باور هستند که سیاستهاي رسمی پیانیاز

استراتژیک اف ایا پیدا کرده اسوت (گوراور و سوگار،2

امنیووت هسووتند .دلیووب اصوولی کووه سیاسووتهوواي امنیووت

 .)2115برنامهری ي سیسوتمهواي اطالعوات اسوتراتژیک

اطالعات به یک پیانیاز و یا یک اصب از فعالیوتهواي

فرآیندي است بر مبناي تفکر استراتژیک کوه کسو و-

اثووربخا امنیووت تبوودیب شوودهانوود آن اسووت کووه بوودون

کارها را قادر میسوازد توا از سیسوتمهواي اطالعواتی در

سیاستها ،فعالیتهوا در حووزه امنیوت بودون مرزبنودي

راستاي تحقق اهداپ و استراتژيهواي دوود و متناسو

مشخص از اهداپ و مسئولیتها انجام دواهند پوذیرفت

برنامههاي کس وکوار غالبواد نواموفق هسوتند (کوار

5

با نیازهواي متییور کسو وکارهوا اسوتفاده کننود (بچور و

(دیوید  .)2112 ،سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات شوامب

همکوواران .)2191 ،9بنووابراین ،برنامووهریو ي سیسووتمهوواي

بیان کلوی از اهوداپ ،عقایود ادالقوی و مسوئولیتهوایی

اطالعات استراتژیک فعالیت موداومی اسوت کوه امکوان

است که اغل

با روشها و رویههاي دسوتیابی بوه آنهوا

توسعه سیستمهواي اطالعوات را مطوابق بوا اولویوتهواي

همراه است .اگر چه سیاستهاي متنوعی به منظور تأمین

کس وکارها فراهم میکند و مکانی می بوراي همسوویی

امنیت اطالعات بازاریابی وجود دارد ولی کمبود پیشوینه

فعالیتهاي فناوري اطالعات با نیازهوا و اسوتراتژيهواي

تجربی براي حمایت از چارچوبی بهینه بوراي طراحوی و

کسو وکارهووا بووه وجووود موویآورد (سووابهروال و چووو،1

پیادهسازي سیاستهاي امنیت اطالعات ،منجر به تبودیب

 .)2119برنامهری ي سیستمهاي اطالعات استراتژیک نوه

این سیاستها در قالو

یوک مود زودگوذر شوده اسوت

تنها بر بهکارگیري سیستمهاي اطالعاتی جدیود بلکوه بوه

(دوهرتی و همکاران.)2111 ،

اصووال و توسووعه سیسووتمهوواي اطالعوواتی موجووود نیوو
میپردازد (فول فورد و دوهرتی .)2119 ،ایون امور توأثیر

همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي

قابب توجهی بور امنیوت منوابا اطالعواتی و در نهایوت بور

با برنامه سيستمهای اطالعات استراتژیک

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات موویگووذارد .بنووابراین

دو رویکرد سنتی و امنیتمحوور بوراي برناموهریو ي

برنامهری ي سیسوتمهواي اطالعوات اسوتراتژیک ،محوور

سیستمهاي اطالعات استراتژیک مطور شوده اسوت .در

اصلی بررسوی و تودوین سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات

رویکوورد سوونتی برنامووهریوو ي سیسووتمهوواي اطالعووات

متناس

با نیازهاي کس وکارها است.

اسوووتراتژیک ،پوووس از اجوووراي اسوووتراتژيهوووا ،دائمو واد
استراتژيها ارزیابی و اصال میشوند تا از منطبق بوودن
آنها با نیازهاي متییر کس وکار اطمینان حاصب گردد.

1 Garg et al
2 Grover and Segars
3 Bechor et al
4 Sabherwal and Chau

در رویکوورد امنیووتمحووور برنامووهریوو ي سیسووتمهوواي
5 David
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اطالعووات اسووتراتژیک ،بوور دووالپ رویکوورد سوونتی ،بوور

مشابه ،پس از اجراي استراتژيها نی سیاستهاي امنیوت

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه

اطالعات بررسی و اصالحات مورد نیاز انجوام مویشوود

سیستمهاي اطالعات اسوتراتژیک تأکیود شوده اسوت .از

(دوهرتووی و فووول فووورد .)2116 ،دو رویکوورد سوونتی و

اینرو ،قبب از اجراي استراتژيهاي کس وکارتأثیر آنها

امنیوووتمحوووور برناموووهریوو ي سیسوووتمهووواي اطالعوووات

بر سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی بررسی میشود

استراتژیک در شکب  9نشان داده شده است.

و در صورت نیواز سیاسوتهوا تیییور مویکننود .بوه طوور

شکل ( )1برنامهریزی سيستمهای اطالعات استراتژیک سنتي در مقایسه با برنامهریزی سيستمهای اطالعات
استراتژیک امنيتمحور (دوهرتي و فول فورد)6002 ،

برنامووهریوو ي سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک

ایجاد وقفه در ددمترسانی کسو وکارهوا مویشوود و

امنیتمحوور در کسو وکارهواي الکترونیکوی بیشوتر از

اعتموواد ،ر ووایت و نهایتواد وفوواداري مشووتریان را کوواها

سایر کس وکارها اهمیت دارد .این نوع کسو وکارهوا

میدهد و بر عملکرد کس وکارها تأثیر منفی میگذارد

در مقابووب تهدیوودات موورتبط بووا شووبکه ماننوود دسترسووی

(حمیوووديزاده و همکووواران .)9911 ،بنوووابراین وجوووود

غیرمجوواز و سوورایت ویووروس و نوورماف ارهوواي مخوور

سیاستهاي امنیت اطالعات و همسویی آنهوا بوا برناموه

آسووی پووذیر هسووتند .همچنووین ارتبووا مبتنووی بوور و بووا

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک عامووب کلیوودي در

مشتریان و امکان ردیابی سفارش آنالین بوراي آنوان نیو

موفقیت کس وکارهاي الکترونیکی بهشمار میرود.

در کس وکارهاي الکترونیکی امکان دسترسی مشتریان

همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بووا برنامووه

به سیستمهاي اطالعاتی کس وکار را فراهم میسوازد و

سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک تحوت توأثیر عواموب

کس وکارها را در معرض ریسکهاي امنیتی از جانو

متعوووددي اسوووت .از دیووودگاه لسوووتر و پارنوووب)2112( 9

هکرها قرار مویدهود .اینگونوه تهدیودات گواهی باعوث

1 Lester and Parnell
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همسوووویی سیاسوووتهووواي امنیوووت اطالعوووات و برناموووه

اطالعاتی و سیاستهواي امنیوت اطالعوات بوا اهوداپ و

سیستمهاي اطالعات استراتژیک مستل م تیییور سوازمانی

راهبردهوواي کسوو وکووار ،همسووویی اسووتراتژيهووا و

است .تیییر سوازمانی اثوربخا حاصوب نمویشوود ،مگور

سیاستهاي امنیت اطالعات قبب از اجراي اسوتراتژيهوا

آنکه همسوویی سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات و برناموه

و اجراي مؤثر سیاست امنیت اطالعات از ابعاد همسوویی

سیستمهاي اطالعات استراتژیک قبوب و در حوین اعموال

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بووا برنامووه سیسووتمهوواي

تیییوووورات صووووورت پووووذیرد و سووووادتار سووووازمانی

اطالعات استراتژیک هستند.

انعطاپپذیري الزم را براي اعمال تیییرات داشته باشود.

پژوهاهاي انجام شده در حوزۀ همسویی بیشوتر بوه

از دیوودگاه الووککوورام )2192( 9قوودرت سووازگاري بووا

بررسی همسویی به عنوان یک مفهوم بنیادي پردادتهانود

تیییرات ،سبکهاي مدیریتی و اعموال کنتورل ،فرهنو

و کمتوور بووه طووور مسووتقیم همسووویی سیاسووت امنیووت

نوآوري و پذیرش ریسک در کارکنوان از عواموب مهوم

اطالعووات بازاریووابی و برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

براي همسویی سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات بوا برناموه

استراتژیک را مورد مطالعه قرار دادهاند .در ادامه بردوی

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک هسووتند .همچنووین

از مهمترین پوژوهاهوا بررسوی شوده اسوت .هانسوون و

همسوووویی سیسوووتمهووواي اطالعووواتی بوووا اهوووداپ و

همکاران )2199( 5در مطالعهاي با هودپ توسوعه مفهووم

استراتژيهاي کس وکار باعث همسوویی سیاسوتهواي

عملیوواتی همسووویی در سیسووتمهوواي موودیریت ،موودل

امنیووت اطالعووات بووا برناموووه سیسووتمهوواي اطالعوووات

همسویی را ارایه کردهاند .مدل ارایه شوده توسوط آنوان

اسووتراتژیک موویشووود (کجووالو و همکوواران.)2117 ،2

دو دسوووته عواموووب اسوووتراتژیک و توسوووعهاي را بوووراي

سازگاري اهداپ کس وکار و قابلیتهاي سیسوتمهواي

همسویی معرفی میکند .عواموب اسوتراتژیک بور درز،

اطالعاتی با تیییورات فنواوري اطالعوات (آرویدسوون و

پووذیرش و بووه کووار بسووتن در راسووتاي عملیوواتی کووردن

همکوواران ،)2191 ،9اعتقووادات و ارزشهوواي مشووترز

اهووداپ کس و وکووار و عوامووب توسووعهاي بوور اسووتمرار،

کارکنان ،مشارکت و اعتمواد متقابوب آنوان بوه یکودیگر

استانداردها و محرزها داللت میکننود .پرودرمووس و
6

(الوووککووورام )2192 ،و معمووواري فنووواوري اطالعوووات

همکوواران ( )2199در مطالعووه دووود بووه تج یووهوتحلیووب

(اسلیدگیانوسکی و لووفتمن )2115 ،1نیو از ابعواد دیگور

می ان همسویی فناوري اطالعات ،استراتژيها و سوادتار

همسویی بهشمار مویرونود .معمواري و زیرسوادتهواي

سووازمانی پردادتنوود و تووأثیر آن را بوور بهوورهوري در 215

فناوري اطالعات یکپارچه باعث ارتبا اجو اي فنواوري

کسو وکوار بوا اسوتفاده از معوادالت سوادتاري بررسوی

میشود و دسترسی اطالعاتی را در حووزههواي مختلو

کردند .نتیجه مطالعه آنان نشوان داد کوه همسوویی میوان

کس وکار فراهم میآورد .از دیودگاه دوهرتوی و فوول

فناوري اطالعات ،اسوتراتژيهوا و سوادتار بور بهورهوري

فورد ( )2116بررسی مداوم و مستمر استراتژيهوا بوراي

تأثیر میگذارد .الوککورام ( )2192در پژوهشوی کیفوی

منطبق شدن با نیازهاي کس وکار ،همسویی سیستمهاي

در سووه کس و وکووار پووس از بررسووی می و ان همسووویی
ارزشهاي حاکم بر کس وکار و پروژهها و طور هواي

1 Alec Cram
2 Kajalo et al
3 Arvidsson et al
4 Sledgianowski and Luftman

5 Hanson et al
6 Prodromos et al

ارایه و آزمون مدل همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک 71 /

مبتنی بر استراتژيهاي کس وکار ،به ایون نتیجوه رسوید

روش پژوهش

که همسوویی منجربوه ر وایت و عالقوهمنودي در انجوام

از آنجاکه همسوویی سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات

پووروژههووا موویشووود و از سوووي دیگوور عوودم همسووویی

بازاریابی با برنامه سیسوتمهواي اطالعوات اسوتراتژیک از

نار ایتی در انجام پروژهها را به دنبوال دارد .السوودیري

مسائب اصلی کس وکارها در محویط پویوا و پور تالطوم

و همکاران )2199( 9در مطالعوهاي بوا تأکیود بور عواموب

امووروزي اسووت و هوودپ پووژوها حا وور ارایووه موودل

دادلوووی و دوووارجی عووودم همسوووویی اسوووتراتژيهوووا و

همسویی است ،بنابراین پژوها حا ر از لحوا هودپ

پروژههاي کس وکار ،بر اتخاذ اسوتراتژيهواي مناسو

کاربردي و از نظر شیوه اجورا پیمایشوی -تحلیلوی اسوت.

قبب از اجراي پروژهها تأکیود کردنود و عوواملی از قبیوب

رویکرد پژوها حا ر ترکیبی از راهبردهاي پژوهشوی

ارتباطووات ،حمایووت موودیران ارشوود و مشووارکت را در

کیفی و کمی است .در این پژوها ابتدا مجموعه ابعواد

همسویی مؤثر دانستند.

و مؤلفههاي پوژوها بوا اسوتفاده از روشهواي اسونادي،

بووا توجووه بووه اهمیووت همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت

کتابخانووهاي و موورور ادبیووات مو وووع بووا تأکیوود بوور

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

مو وعیت (وجود ارتبا منطقی میان ابعاد و مؤلفههوا و

استراتژیک به عنوان یکی از مشکالت اصولی در حووزه

متییر همسویی) ،اهمیت (شدت ارتبا ابعاد و مؤلفهها با

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک دانشووگاه فردوسووی

متییر همسویی) و کفایت (کافی بودن ابعواد و مؤلفوههوا

مشهد و کمبود مطالعوات و تجوار صوورت گرفتوه در

براي اندازهگیري متییر همسوویی) اسوتخراش شوده و در

این حوزه ،پژوها حا ر بوه منظوور ارایوه مودلی بوراي

قال و

فهرسووتی از ابعوواد و مؤلفووههوواي اولیووه پیشوونهادي

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی و برناموه

تدوین گردیده است .سپس به دلیوب عودم توانوایی حوب

سیستمهاي اطالعات استراتژیک به چهوار سووال اصولی

مسئله با استفاده از تکنیکهاي تحلیلی دقیق ،ه ینوهبور و

زیر پاسخ میدهد:

زمانبر بوودن مالقوات مکورر متخصصوان و لو وم حفو
2

 -9ابعوواد همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات

ناشناس بودن آنان از روش دلفی به عنوان یک راهبورد

بازاریابی و برنامه سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک در

کیفی استفاده شده و  22نفور از متخصصوان و صواح -

دانشگاه فردوسی مشهد کدام هستند؟

نظووران حوووزه امنیووت اطالعووات ،بازاریووابی و موودیریت

 -2رابطه این ابعاد با یکدیگر چگونه است؟

استراتژیک که با بافوت دانشوگاه فردوسوی مشوهد آشونا

 -9شدت روابط میان ابعاد در چه حد است؟

بودهاند ،به عنوان پانب دبرگان در نظر گرفته شده است.

بووراي ارزیووابی همسووویی

نمونووهگیووري از ایوون افووراد بوور اسوواس نمونووهگیووري غیوور

سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی و برناموه سیسوتم-

احتمالی از نوع نمونهگیري هدفمند انجام پذیرفته اسوت

هاي اطالعوات اسوتراتژیک بور اسواس مودل ارایوه شوده

و موافقت ایون افوراد بوراي مشوارکت در پانوب از طریوق

 -1مؤلفووههوواي مناسوو

تماسهاي حضوري ،تلفنی و مکاتبه کس

کدامند؟

شوده اسوت.

الزم به ذکور اسوت کوه تعوداد اعضواي پانوب در فرآینود
پژوها در دور اول و دوم  22نفر و در دور سوم بوه 21
1 Alsudiri et al

2 Delphi Technique
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نفر کاها یافته است .بیشتر دبرگان مشارکتکننده در

بووردهانوود و بووا یکوودیگر اتفوواق نظوور داشووتهانوود .رابط و 9

پژوها ،فوقلیسانس و کارشوناس بوودهانود و در پسوت

چگونگی محاسبه ری کندال را نشان داده است.

موورتبط بووا مو وووع پووژوها بووین  91تووا  21سووال سووابقه

()9

داشتهاند.
پرسشنامههاي استفاده شده در روش دلفوی طوی سوه
مرحلووه ،طراحووی و توزیووا شووده اسووت .در دور اول از
متخصصووان دواسووته شوود تووا نظوورات دووود را پیرامووون
مناس

مقدار با استفاده از رابط  2محاسبه شده است.
()2

بودن هر یک از ابعواد و مؤلفوههوا بیوان نماینود و

چنانچوه بعوود و یووا مؤلفوه دیگووري را مهووم مویداننوود ،بووه
پرسشنامه ا افه کنند .در دور دوم و سوم پس از احوراز

در رابط  9مقدار

بیانگر مجموع رتبههاي مربوو

نظرات دبرگوان ،اولویوت و میوانگین وزنوی هور مؤلفوه

به یک عامب است .مقادیر بوه تعوداد دبرگوان و بوه

محاسبه شده است .براي محاسبه ایون وری  ،امتیواز ،9

تعداد عوامب رتبهبندي شده اشواره دارد .مقودار وری

براي گ ینههواي دیلویکوم ،کوم،

هموواهنگی کنوودال بووین صووفر (مخالفووت کامووب) و یووک

متوسط ،زیواد و دیلویزیواد در نظور گرفتوه شوده اسوت.

(موافقت کاموب) اسوت و مقوادیر  1/7 ،1/5 ،1/9 ،1/9و

پس از پاالیا نظرات دبرگان مجموعوهاي

توافوق دیلویکوم ،کوم ،متوسوط ،زیواد و

 1 ،9 ،2و  5به ترتی
بدین ترتی

از ابعوواد و مؤلفووههوواي همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت

 1/1به ترتیو

2

دیلیزیاد را نشان میدهد (اشمیت .)9117 ،

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

در مرحله دوم پس از پاالیا نظرات پانوب دبرگوان

استراتژیک بر پایوه مبوانی نظوري و روش دلفوی بدسوت

به منظور بررسی روابط علت و معلولی و شودت ابعواد و

آموده اسووت .الزم بووه تو وویه اسووت کووه در شناسووایی و

مؤلفههاي مدل مفهوومی همسوویی سیاسوتهواي امنیوت

اسووتخراش ابعوواد و مؤلفووههووا موودل مفهووومی نووه تنهووا از

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات
9

مؤلفههاي موجود در حوزه همسویی بلکوه از رویوههواي

استراتژیک از روش دیمتب به عنوان یک راهبرد کموی

غیوور مسووتقیم مبتنووی بوور مطالعووات موووردي و تجربووی در

استفاده شده است .روش دیمتب یکوی از انوواع روشهوا

دانشگاه فردوسی مشهد نی بهره گرفته شده است.

تصوومیمگیووري بوور پایووه مقایسوات زوجووی اسووت کووه بووا

در مورد سنجا سطه اتفاق نظر دبرگوان بوه جواي
تفسیر پژوهشگر بر کم یوا زیواد بوودن توافوق از وری

بهرهمندي از قضواوت دبرگوان عواموب یوک سیسوتم را
استخراش میکند و به سادتاردهی سیستماتیک آنها می-

نشوان

پردازد .این روش با بهکارگیري اصول نظري گراپهوا،

میدهد افرادي که چند مقوله را بر اساس اهمیوت آنهوا

سادتار سلسله مراتبی از عوامب موجود در یوک سیسوتم

هماهنگی کندال 9استفاده شده است .ایون وری
مرت

کردهاند ،تا چه می ان معیارهواي مشوابهی را بوراي

قضوواوت دربوواره اهمیووت هوور یووک از مقولووههووا بووه کووار

)1 Kendall’s Coefficient of Concordance (W

را به همراه روابط تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابب آن-
ها مشخص میکنود .بور مبنواي روش دیمتوب ابتودا ابعواد
2 Schmidt
3 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
)(DEMATEL
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تشووکیبدهنووده موودل بوور اسوواس روش دلفووی مشووخص

گام دوم :تشکيل ماتریس روابط مستقيم نرمتال

میشود و در رئوس گراپ قرار میگیرد .سپس با توجه

شده
بووراي نرمووالی ه کووردن موواتریس از رابطووههوواي  1و 5

به نظرات دبرگوان و پاسوخگویی بوه سوواالت پیراموون
روابط ممکن میان ابعاد و مؤلفوههوا و همچنوین مشوخص

استفاده شده است:

نمودن شدت روابط میان آنها از طریق امتیازدهی ،مدل

()1

پژوها استخراش میشوود .در روش دیمتوب شوا گوام
متوالی زیر انجام میپذیرد (شیاه و همکاران:)2191 ،9

مقدار از طریق رابط  5محاسبه شده است.
()5

گام اول :تشکيل ماتریس روابط مستتقيم اوليته
یا متوسط
هر عنصر ایون مواتریس مقوداري میوان صوفر و یوک

ماتریس روابط مستقیم نشان میدهود کوه هور عاموب
چه اثر اولیه مستقیمی بر دیگر عوامب دارد .در این راسوتا

است.

چنانچه  pدبره و  nعامب وجود داشته باشد ،هر یوک از
دبرگان نظر دود را پیرامون اثرگذاري عامب  iبر  jبیوان
میکنند که این مقایسوه بوین هور دو عاموب بوا مقودار aij

نشان داده میشود و مقداري بین صفر (بیاثور) و ( 1اثور
بسیار زیاد) را به دود ادتصاد میدهد .سپس مواتریس
شدت روابط مستقیم بر اساس نظورات دبرگوان تشوکیب
داده میشود .این ماتریس ،ماتریس نامنفی و  n×nاسوت
که عناصور قطوري آن صوفر بووده اسوت .بوراي در نظور
گرفتن نظور هموه دبرگوان مطوابق بوا رابطو  ،9از آنهوا
میانگین حسابی گرفته شده است.

گام سوم :تشکيل ماتریس ارتباط كامتل شتامل
روابط مستقيم و غير مستقيم
ماتریس روابط کلی از رابط  6بدست میآید.
()6
در این رابطه Iماتریس یکه است.
گام چهارم :مشخص نمودن ميزان تأثيرگذاری
و تأثيرپذیری هر عامل در مدل
در این گام مجموع سطرها و ستونهواي مواتریس

()9

محاسبه میشود .مجموع سطرها و ستونهوا بوا توجوه بوه
رابطههاي  7و  8بهدست میآید.
در ایوون رابطووه pتعووداد دبرگووان و

ترتی

،

،

بووه

()7

ماتریس مقایسه زوجی دبره  ،9دبره  2و دبره p

است.

()8

1 Shieh et al
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جما عناصر هر سطر  Dبراي هر عامب بیوانگر میو ان

آوري دادههاي مورد نیاز ،از پرسشنامه محقوقسوادتهاي

تأثیرگذاري آن عامب بور سوایر عاموبهواي مودل اسوت.

حاوي  91سوال متناظر با  91مؤلفه در  5بعد مودیریت و

جما عناصر هر سوتون  Rبوراي هور عاموب بیوانگر میو ان

راهبووري ،ارتباطووات ،مشووارکت ،اطالعووات و معموواري

تأثیرپذیري آن عامب از سایر عامبهاي مدل اسوت.
به ترتی

و

ماتریس

و

هستند.

2

فناوري اطالعات با آلفاي کرونباخ  ،1/81استفاده شوده
اسووت 5 .سوووال عمووومی پرسشوونامه شووامب اطالعووات
جمعیووتشوونادتی نووام حوووزه فعالیووت ،جنسوویت ،سوون،

گام پتنجم :مشتخص نمتودن محتل عنرتر در

تحصیالت و سمت در رابطه با پاسخدهندگان اسوت کوه

سلسله مراتب نهایي

در جدول  9چگونگی توزیوا نمونوه آمواري نشوان داده
)و

شووده اسووت .جامعووه آموواري در نظوور گرفتووه شووده بووراي

در این گام می ان اهمیت بعد یا مؤلفوه (

) مشوخص گردیوده

آزمون مدل شامب کارشناسان حوزه فنواوري اطالعوات،

باشود ،بعود یوا مؤلفوه مربوطوه

بازاریابی و اسوتراتژیک اسوت کوه تعوداد آنوان در سوال

باشد ،بعد یا

 9919بر مبناي اطالعات بدست آمده از مرک کوامپیوتر

مؤلفه مربوطه اثرپذیر یا معلول اسوت .محوب هور بعود یوا

دانشگاه فردوسی مالز عموب قورار گرفتوه و بور اسواس

)و

نمونهگیوري تصوادفی تعوداد  292پرسشونامه بوین آنهوا

) موقعیوت بعود

توزیووا گردیووده اسووت .از ایوون تعووداد  971پرسشوونامه

) موقعیوت

برگشت داده شد که بیانگر نرخ بازگشوت  81درصودي

رابطه بین ابعاد یا مؤلفهها (
است .اگر

اثرگذار یا علت است و اگر
مؤلفووه در سلسووله مراتوو
(

نهووایی توسووط (

) مشخص میگردد( .

یا مؤلفوه را روي محوور طوولهوا و (

بعد یا مؤلفه را روي محور عرضها نشان داده است.

بوده است .سپس بوا توجوه بوه فورض اساسوی پژوهشوگر
مبنی بر اینکه هر عاملی با زیرمجموعه داصی از متییرها

گام ششم :تعيين مقدار آستانه

در ارتبا است ،بوراي آزموون مودل همسوویی سیاسوت

در این گام به منظور کاها روابوط سوادتاري میوان

امنیت اطالعات بازاریابی و برنامه سیستمهواي اطالعوات

ابعاد و مؤلفههاي مدل و مدیریت پیچیدگی نقشه روابوط

اسووتراتژیک از موودل تحلیووب عوواملی تأییوودي اسووتفاده

از مقوودار آسووتانه اسووتفاده شووده اسووت .در ایوون صووورت

گردیده است .با اسوتفاده از ایون روش متییرهوا بوه چنود

مقادیري که بیشتر از مقدار آستانه باشد در نقشوه روابوط

گروه تفکیک میگردد ،بهگونهاي که متییرهواي دادوب

لحا گردیده و از مقادیر کوچکتر صرفهنظر شده است

یک گروه با یکودیگر همبسوتگی زیواد و متییرهواي هور

(یوانهو و همکاران.)2199 ،9

گروه با گروه دیگر همبستگی ناچی ي دارند .در تحلیوب

پس از بررسی روابط علت و معلولی ابعواد و مؤلفوه-

عاملی تأییدي ،ابتدا شادص  9 KMOمحاسبه و آزموون

هوواي موودل همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات

بارتلت 1صورت پذیرفته است تا تعوداد دادههواي موورد

بازاریابی با برناموه سیسوتمهواي اطالعوات اسوتراتژیک و

نیوواز از لحووا انوودازه نمونووه و رابطووه بووین متییرهووا بووراي

شدت آنها با استفاده از روش دیمتب ،در مرحله سوم به
آزمون مدل پردادته شده است .بدین منظور براي جما-
1 Yuan Hu et al

2 Chronbach’s alpha
3 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy
4 Bartlett’s Test of Sphericity
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مناس

قرار گیرد (مؤمنی و فعال قیومی.)9981 ،

بوودن در تحلیوب عواملی تأییودي ،موورد بررسوی

جدول ( )1چگونگي توزیع نمونه آماری
متغير جمعيتشناختي

حوزه فعالیت

طبقات
دانشکدهها

فراواني
991

درصد
89/77

پژوهشکدهها

1

2/95

معاونتها

96

1/19

مرک فناوري اطالعات و ارتباطات

99

6/17

زن

79

12/11

مرد

17

57/16

 25تا  95سال

71

16/17

 95تا  15سال

62

96/17

 15سال به باال

21

97/16

فوق لیسانس

996

81

دکتري و باالتر

91

21

مدیر و سرپرست

91

5/88

کارشناس

961

11/92

جنسیت

سن

تحصیالت
سمت

با توجه به مقادیر جدول  ،9در توزیا نمونوه آمواري

رسید و در عین حال  5مؤلفه جدید نیو بوراي ایون ابعواد

بیشترین درصود در متییرهواي حووزه فعالیوت ،جنسویت،

پیشنهاد گردید .در پرسشونامه دور دوم پوس از پواالیا

متعلق به دانشکدهها،

نتووایج دور اول ،پاسووخ متخصصووان و فراوانووی پاسووخ

مووردان ،افووراد بووین  25تووا  95سووال ،فوووق لیسووانس ،و

سایرین در دور قبب به منظور قضاوت مجدد بوراي افوراد

سن ،تحصیالت ،و سمت به ترتی
کارشناسان ،هر کدام به ترتی

با مقدار ،57/16 ،89/77

 ،81 ،16/17و  11/92بوده است.

دبرگان ارسال گردید .در ایون دور  5بعود و  91مؤلفوه
همسویی در نظر گرفتوه شود .در پرسشونامه دور سووم از
اعضاي پانب دواسته شود پوس از تشوخیص اهمیوت هور

یافتههای پژوهش

یک از ابعاد و مؤلفههوا ،بور اسواس فراوانوی مؤلفوههواي

در پرسشنامه دور اول دلفوی ،ماتریسوی متشوکب از 8

اعالم شده ،مؤلفوه مناسو تور در هور بعود را مشوخص و

بعوود و  51مؤلفووه همسووویی اسووتخراش شووده از ادبیووات

اولویتبندي نماینود .پوس از گورد آوري دادههواي دور

مو ووع ،در ادتیوار پانوب دلفوی قورار گرفتوه و از اعضووا

سوم و اعمال معیار اتفاق نظر بوراي دادههوا 5 ،بعود و 91

دردواست گردید تا نظر دود را پیرامون هر یک از این

مؤلفه توسط پانب دبرگان مورد تأیید نهایی قورار گرفتوه

ابعاد و مؤلفهها و می ان اهمیت آن اعوالم کننود .در ایون

است .جدول  2نظر متخصصان را در هور سوه دور نشوان

مرحله و بر اساس سطه اتفاق نظر پانوب دلفوی 5 ،بعود و

داده است.

 11مؤلفوه توسوط دبرگووان در دور اول دلفوی بووه تأییوود
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جدول ( )6نظرات متخرران و ضریب كندال به تفکيک سه دور دلفي
دور اول
ابعاد و مؤلفههای مدل همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي
با برنامه سيستمهای اطالعات استراتژیک

تعداد افراد22 :
ری

کندال1/69 :

میانگین
امتیازات

اولویت

دور سوم

دور دوم
تعداد افراد22 :
ری

کندال1/72 :

میانگین
امتیازات

اولویت

تعداد افراد21 :
ری

کندال1/78 :

میانگین
امتیازات

اولویت

تشکیب کمیتههاي راهبري
بررسی مداوم و مستمر استراتژيها براي منطبق شدن با نیازهاي دانشگاه
همسویی سیستمهاي اطالعاتی با اهداپ و استراتژيهاي دانشگاه
همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات با اهداپ و استراتژيهاي دانشگاه

مدیریت و راهبري

همسویی استراتژيها و سیاستهاي امنیت اطالعات قبب از اجراي
استراتژيها
اجراي مؤثر سیاستهاي امنیت اطالعات
وجود استانداردهاي مدیریتی مانند ISO

1/56

2

1/89

9

1/81

9

معماري سازمانی
فرهن

نوآوري و پذیرش ریسک
مدیریت تیییر اثربخا

سادتار سازمانی انعطاپپذیر
سبک مدیریتی در دانشگاه
آموزشهاي میان حوزهاي
درز متقابب متخصصان دو حوزه از سیاست امنیت اطالعات و برنامه
سیستمهاي اطالعات استراتژیک
ارتباطات

یادگیريهاي درون و برون حوزهاي
استانداردهاي کاري مدون براي تعامالت مستمر دو حوزه
وجود سادتار گ ارشدهی و گ ارشگیري مناس

1/67

9

1/19

5

9/87

5

میان دو حوزه

تسهیم دانا میان دو حوزه
ارتباطات اثر بخا و وسیا میان دو حوزه
درز متخصصان سیستم اطالعات استراتژیک از اهمیت امنیت اطالعات
نقا سیاست امنیت اطالعات در برنامهری ي سیستمهاي اطالعات

مشارکت

استراتژیک
تسهیم منافا و ریسکها میان دو حوزه
مؤثر بودن برنامههاي مشارکتی
وجود ارزشهاي مشترز و اعتماد متقابب میان دو حوزه
می ان حمایت سیاست امنیت اطالعات از برنامههاي سیستمهاي اطالعات
استراتژیک

1/51

9

1/79

2

1/79

2
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ابعاد و مؤلفههای مدل همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي
با برنامه سيستمهای اطالعات استراتژیک

دور اول

دور دوم

دور سوم

تعداد افراد22 :

تعداد افراد22 :

تعداد افراد21 :

ری

کندال1/69 :

میانگین
امتیازات

اولویت

ری

کندال1/72 :

میانگین
امتیازات

اولویت

ری

کندال1/78 :

میانگین
امتیازات

اولویت

رویکردهاي از قبب برنامهری ي شده براي مدیریت اطالعات
تناس

منابا اطالعاتی با نیاز سازمان
ساماندهی اطالعاتی
تسهیم اطالعات

اطالعات

جریان آزاد اطالعات
بهگارگیري مؤثر اطالعات

1/19

1

1/67

9

1/68

9

اب ار و فرآیندهایی براي اندازهگیري ارزش اطالعات سازمانی
ارزیابی سرمایهگذاريهاي اطالعاتی
یکپارچگی سیستمهاي اطالعاتی و فناوريهاي وابستهاش

معماري فناوري اطالعات

وجود سیستمهاي اطالعاتی یکپارچه تصمیمگیري مدیران ارشد
زیرسادتهاي سختاف اري مناس
زیرسادتهاي نرماف اري مناس
شبکههاي کامپیوتري مناس

9/89

5

1/91

1

1/29

1

معماري فناوري اطالعات یکپارچه

همووانطور کووه در جوودول  2نشووان داده شووده اسووت،

تج یهوتحلیب دادهها در سوه دور دلفوی ،مودل مفهوومی

ووری هموواهنگی کنوودال در دور دوم  1/72اسووت و

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه

نسبت به دور سوم با مقدار  ،1/78تنها 1/16تفاوت دارد.

سیستمهاي اطالعات استراتژیک ارایه گردیده است .در

بووه بیووان دیگوور نظوورات متخصصووان در دو دور متوووالی

موودل مفهووومی پووژوها ابعوواد موودیریت و راهبووري،

ادتالپ قابب توجهی با یکدیگر نداشته اسوت .همچنوین

مشووارکت ،اطالعووات ،معموواري فنوواوري اطالعووات ،و

از آنجاکوووه وووری همووواهنگی کنووودال در دور سووووم

ارتباطات ،هر کدام به ترتی

با  ،1 ،91 ،6 ،99و  6مؤلفه

مقداري باالتر از  1/7است ،به طور کامب معنوادار اسوت

ارایه شده است.

و اتفاق نظور میوان دبرگوان حاصوب شوده اسوت و مودل

ابعوواد نهووایی موودل همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت

استخراش شده بر اساس نظور آنوان داراي پایوایی بواالیی

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

است .به بیان دیگر بر اساس ثابت بودن و یا رشود نواچی

استراتژیک در دانشگاه فردوسی مشهد که پانب دبرگان

این ری

در دو دور متوالی مشوخص شوده اسوت کوه

بر آن اتفاق نظر دارند به شر زیر است:

اف ایشی در توافق اعضا صورت نگرفتوه اسوت و فرآینود

 -9بعد مدیریت و راهبري :این بعد کلیه فعالیتهاي

شود .بر اسواس نتوایج حاصوب از

مبتنی بر هدایت ،نظارت و پشوتیبانی اقودامات مورتبط بوا

نظردواهی باید متوق
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دانشووگاه

متقابب وظیفه هر حوزه در قبال حوزه دیگور اشواره دارد.

فنوواوري اطالعووات را در حوووزههوواي مختل و

فردوسی مشهد در بر میگیورد .کمیتوههواي راهبوري بوه

این مهم بدست نمیآیود ،مگور آنکوه مشوارکت توسوعه

عنوان یکی از مؤلفههاي تأیید شوده توسوط دبرگوان در

پیدا کرده و دو حوزه در منافا و ریسوکهواي یکودیگر

این بعد است .این کمیته در دانشگاه فردوسی متشکب از

سهیم باشند .مؤلفههاي مورد تأیید دبرگوان در ایون بعود

متخصصان استراتژیک ،بازاریابی ،سیستمهاي اطالعواتی

بر درز متخصصان سیستمهاي اطالعات استراتژیک از

و امنیووت اطالعووات موویباشوود .بررسووی همسووویی میووان

اهمیت امنیت اطالعات ،نقا سیاسوت امنیوت اطالعوات

اسووتراتژيهووا ،سیسووتمهوواي اطالعوواتی و سیاسووت امنیووت

در برنامهری ي سیستمهاي اطالعات استراتژیک ،تسوهیم

اطالعات بازاریابی بوا اهوداپ و راهبردهواي سوازمان از

منووافا و ریسووکهوواي میووان دو حوووزه ،می و ان حمایووت

مؤلفههاي مورد بررسی در ایون بعود اسوت .همچنوین در

سیاستهاي امنیت اطالعات از برناموههواي سیسوتمهواي

این بعود همسوویی اسوتراتژيهوا و سیاسوتهواي امنیوت

اطالعات استرتژیک اشواره دارد .مشوارکت حووزههواي

اطالعات بازاریابی قبب از اجراي استراتژيهوا بوه منظوور

دانشگاه منجر به درز حوزههوا از اهمیوت فعالیوتهواي

اجراي مؤثر سیاستهاي امنیوت اطالعوات مودنظور قورار

یکدیگر میشود .همچنوین اعتمواد حاصوب از مشوارکت

گرفته است .وجوود اسوتاندارهاي مودیریتی بوراي توأمین

باعث مویشوود کوه حووزه سیاسوت امنیوت اطالعوات از

امنیت اطالعوات بازاریوابی و معمواري سوازمانی مناسو

فعالیتهاي سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک حمایوت

براي تضمین همسویی از دیگر مؤلفههاي تأیید شوده در

کافی را داشته باشد و در تمامی منافا و ریسکهواي آن

بعد مودیریت و راهبوري اسوت .بوه عوالوه بوراي همسوو

سهیم باشد .ایجاد حمایت در سطه اجرایی و تخصویص

سازمانی دانشگاه فردوسی باید مبتنی بر

منووابا الزم بووراي تضوومین امنیووت اطالعووات از دیگوور

سادتن ،فرهن

نوووآوري و پووذیرش ریسووک باشوود تووا توووان سووازگاري

م یتهاي مشارکت است.

دانشگاه در مقابب تیییرات اف ایا پیدا کرده و تیییورات

 -9بعد اطالعاتی :اطالعاتی براي دانشوگاه فردوسوی

ناشی از همسوویی بوه درسوتی مودیریت گوردد .سوادتار

مشهد ارزشمند است که با نیاز و اهداپ کوالن دانشوگاه

بوراي

همسو باشد و بوه درسوتی سواماندهی شوود .ایون بعود بور

تسهیب جریان آزاد اطالعات و ارتباطات سوازمانی موؤثر

شناسوووایی ارزش سیسوووتمهووواي اطالعوووات دانشوووگاه و

نی در این بعد مطر گردیده است .آمووزشهواي میوان

قابلیتهوایی کوه سیسوتمهواي اطالعوات بوراي دانشوگاه

حوزهاي مؤلفه دیگري از بعد مدیریت و راهبري اسوت،

ایجوواد موویکنوود ،تأکیوود دارد .مؤلفووه وجووود ابوو ار و

چراکه درز نیاز به همسویی و همکاري میان حووزهاي

فرآینووودهایی بوووراي انووودازهگیوووري میو و ان مشوووارکت

حاصب نمیگردد مگر آنکه کارکنان دانشوگاه از طریوق

سیستمهاي اطالعاتی دانشگاه در فرآینودهاي سوازمان از

آموزشهاي میان حوزهاي دانا دود را پیراموون سوایر

مؤلفههاي حائ اهمیوت در بعود اطالعواتی اسوت .میو ان

حوزهها اف ایا دهند.

مشارکت و ارزشمندي سیسوتمهواي اطالعواتی دانشوگاه

سازمانی انعطاپپوذیر و سوبک مودیریتی مناسو

 -2بعد مشارکت :این بعد در همسویی سیاستهواي

به وسیله معیارهاي ماننود ر وایت کواربران سیسوتمهواي

امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهواي اطالعوات

اطالعاتی و پاسخگویی سیستمهاي اطالعاتی به نیازهواي

استراتژیک نقا کلیدي دارد .بعود مشوارکت بور درز

دانشوووگاه ،ماننوووود حووووداقب زموووان پاسووووخگویی بووووه
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دردواستهاي مطر شده ،بررسی شده است .همچنین

نرمافو اري ،شوبکههواي کوامپیوتري و معمواري فنواوري

میوو ان سووود ،کیفیووت ،بهوورهوري حاصووب از کوواربرد

اطالعووات یکپارچووه بووه منظووور دسووتیابی بووه همسووویی

سیستمهاي اطالعاتی نی مبناي ارزشمندي آن قورار داده

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه

شووده اسووت .ارزیووابی سوورمایهگووذاريهووا در حوووزه

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک بووه تأییوود دبرگووان

سیستمهاي اطالعاتی به منظور بررسی می ان سوودآوري

رسیده است.

دانشگاه بر اساس بهکارگیري سیسوتمهواي اطالعواتی از

 -5بعوود ارتباطووات :ارتباطووات در بحووث همسووویی

دیگوور مؤلفووههوواي همسووویی اسووت .فرآینوود ارزیووابی

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه

سرمایهگذاريهوا بوه دلیوب درگیوري حووزههواي متعودد

سیستمهاي اطالعوات اسوتراتژیک ،حوائ اهمیوت اسوت

دانشگاهی ،منجر به تسهیم اطالعات و بهگارگیري موؤثر

چرا که منجر به آگاهی و درز متقابب دو حوزه امنیوت

اطالعات شده است که این معیارها دوود از مؤلفوههواي

اطالعات بازاریابی و سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک

همسویی تأیید شده توسط دبرگان در این بعد است.

از فعالیووتهوواي یکوودیگر موویگووردد .ایوون اموور نووه تنهووا

 -1بعوود معموواري فنوواوري اطالعووات :ایوون بعوود بووه

یادگیري را بین ایون دو حووزه افو ایا مویدهود ،بلکوه

مووودیریت تصووومیمگیوووري و انتخوووا اسوووتراتژیک در

توودوین و اجووراي اسووتراتژيهوواي همسووو را نی و ممکوون

تخصوویص منووابا بووه زیرسووادتهوواي فنوواوري اطالعووات

مویسوازد .اسوتانداردهاي کوواري مودون بوراي تعووامالت

اشاره دارد .بر اساس این بعد مشخص میشود که کودام

مستمر و وجود سادتار گو ارشدهوی و گو ارشگیوري

راهکار فناوري اطالعاتی توانایی ارایوه یوک زیرسوادت

مناس

بین دو حوزه از دیگر مؤلفههاي تأیید شده است

انعطاپپذیر را دارد؟ فناوري اطالعات چگونوه بوه طوور

که نهایتاد منجر به اثربخشی ارتباطات و تسهیم دانا بوین

مووؤثر توسووط سووازمان بووهکووار بسووته موویشووود؟ فنوواوري

دو حوزه میشود.

اطالعات چگونه از فرآیندها و اسوتراتژيهواي سوازمانی

شکب  2مدل مفهومی پژوها را بر اساس اتفاق نظر

با نیواز کواربران را

دبرگووان بوور ابعوواد و مؤلفووههوواي سیاسووتهوواي امنیووت

ارایووه موویدهوود؟ بعوود معموواري فنوواوري اطالعووات در

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

مؤلفههاي زیرسادتهاي سختاف اري ،زیرسادتهواي

استراتژیک ،نشان داده است.

پشتیبانی میکند و راهحبهاي مناس

شکل ( )6مدل مفهومي همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي با برنامه سيستمهای اطالعات
استراتژیک
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به منظور بررسوی روابوط علوت و معلوولی بوین ابعواد

موواتریس روابووط مسووتقیم نرمووال شووده ،موواتریس روابووط

تأثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کب براي همه

کامب ،می ان توأثیرگوذاري و توأثیرپوذیري هور عاموب در

ابعاد همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریوابی بوا

مدل و محب عنصر در سلسله مراتو

نهوایی تعیوین شوده

برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک مشووخص

است.

مدل ،رای

گردیده است .در این راستا بعد مدیریت و راهبري ،بعود

در گووام اول بوور اسوواس نظوورات دبرگووان ،موواتریس

مشارکت ،بعد اطالعات ،بعد معماري فناوري اطالعوات

روابط مستقیم تشکیب داده شده است .جدول  9ماتریس

و بعد ارتباطات به عنوان رئووس گوراپ در نظور گرفتوه

روابط مستقیم ابعاد مدل را نشان میدهد.

شده و بر اساس نظرات دبرگان ماتریس روابط مستقیم،
جدول ( )3ماتریس روابط مستقيم ابعاد مدل
مدیریت و راهبري مشارکت اطالعات معماري فناوري اطالعات ارتباطات
مدیریت و راهبري

1

9/71

9/91

9/81

9/51

مشارکت

9/81

1

9/85

2/15

9/85

اطالعات

9/51

2/21

1

2/11

2/71

معماري فناوري اطالعات

2/95

9/95

9/85

1

9/11

ارتباطات

9/21

9/11

2/91

9/81

1

همانطور که جدول  9نشان داده است ،یک ماتریس

در گووام دوم موواتریس روابووط مسووتقیم نرمووال شووده

روابط مستقیم ماتریسی  5×5و نامنفی اسوت کوه عناصور

محاسبه شوده اسوت .جودول  1مواتریس روابوط مسوتقیم

قطر اصولی آن صوفر اسوت .بور اسواس مواتریس روابوط

نرمال شده ابعاد مدل را نشان میدهد.

مستقیم مشخص میگردد که هر یک از ابعواد مودل چوه
اثر اولیه مستقیمی بر دیگر ابعاد مدل دارد.
جدول ( )4ماتریس روابط مستقيم نرمال شده ابعاد مدل
مدیریت و راهبري مشارکت اطالعات معماري فناوري اطالعات ارتباطات
مدیریت و راهبري

1

1/251

1/299

1/266

1/215

مشارکت

1/266

1

1/261

1/919

1/261

اطالعات

1/215

1/951

1

1/968

1/981

معماري فناوري اطالعات

1/951

1/221

1/261

1

1/279

ارتباطات

1/221

1/279

1/917

1/266

1
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همووانطور کووه جوودول  1نشووان داده اسووت ،موواتریس

در گام سوم ماتریس روابط کوب کوه بیوانگر روابوط

روابط مسوتقیم نرموال شوده مقوادیري بوین صوفر و یوک

مستقیم و غیر مستقیم است بدست آمده است .جودول 5

دارد.

ماتریس روابط کب ابعاد مدل را نشان میدهد.
جدول ( )5ماتریس روابط كل ابعاد مدل
مدیریت و راهبري مشارکت اطالعات معماري فناوري اطالعات ارتباطات
مدیریت و راهبري

9/871

2/991

2/115

2/115

2/299

مشارکت

2/119

9/898

2/191

9/811

2/995

اطالعات

9/685

9/651

9/596

9/575

9/769

معماري فناوري اطالعات

9/852

9/127

9/169

9/616

2/161

ارتباطات

9/127

9/115

9/199

9/886

9/881

در گام چهارم مجموع سطرها و ستونهاي مواتریس

در گام پنجم اولویت می ان اهمیت ابعواد (

کوووب بوووراي مشوووخص کوووردن میو و ان تأثیرگوووذاري و

و رابطووه میووان آنهووا (

تأثیرپذیري هر بعد مدل بدست آمده است.

مشخص شده است.

جدول ( )2اولویتبندی بر مبنای مقایسه
اولویت

)

) مطووابق بووا جوودول 6

،

اولویت

ارتباطات

91/661

مدیریت و راهبري

1/151

مدیریت و راهبري

91/691

معماري فناوري اطالعات

1/111

مشارکت

91/921

مشارکت

1/928

معماري فناوري اطالعات

98/111

ارتباطات

-1/159

اطالعات

97/719

اطالعات

-9/991

بر اساس جدول  6ابعاد همسویی سیاستهاي امنیوت

روابووط علووت و معلووولی ابعوواد پوونجگانووه همسووویی

اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه سیسووتمهوواي اطالعووات

سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه سیسوتم-

استراتژیک به دو گوروه اثرگوذارها و اثرپوذیرها تقسویم

هاي اطالعات استراتژیک دانشوگاه فردوسوی مشوهد بور

شده است .بعد مدیریت و راهبري ،بعد معماري فنواوري

مبناي نتایج حاصب در شکب  9نشان داده شده اسوت .در

اطالعات و بعد مشارکت اثرگذارها یا علتها هستند در

بیوانگر اهمیوت و محوور

صورتیکه بعد ارتباطوات و بعود اطالعوات اثورپوذیرها یوا
معلولها هستند.

این شکب محور افقی
عمودي

می ان تأثیر را نشان داده است.
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شکل ( )3نمودار علت و معلولي همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي با برنامه سيستمهای اطالعات
استراتژیک

در گووام ششووم مقوودار آسووتانه مشووخص شووده اسووت.

 9/199که برابر با میانه امتیازات اسوت بوه عنووان مقودار

همانطور که نتایج نشان داده اسوت 21 ،رابطوه بوین ابعواد

آستانه در نظر گرفتوه شوده اسوت .در ایون صوورت تنهوا

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریوابی

ابعادي که مقداري بیشتر از مقدار آستانه دارند در نقشوه

با برنامه سیستمهاي اطالعات استراتژیک و  5رابطوه اثور

روابط اثر نشان داده شده است .جودول  7مواتریس کوب

هر بعد همسویی بر دودش (همان بعود) در مودل وجوود

شامب روابط مستقیم و غیر مستقیم تعودیب شوده را نشوان

دارد .با توجه به  25رابطه موجود میان ابعواد ،پیچیودگی

داده است.

مختل

سیستم زیاد شده است که به منظور مدیریت آن ،مقودار
جدول ( )7ماتریس روابط كل تعدیل شده ابعاد مدل
مدیریت و راهبري مشارکت اطالعات معماري فناوري اطالعات ارتباطات
مدیریت و راهبري

1

2/991

2/115

2/115

2/299

مشارکت

2/119

1

2/191

1

2/995

اطالعات

1

1

1

1

1

معماري فناوري اطالعات

1

9/127

9/169

1

2/161

ارتباطات

9/127

9/115

9/199

1

1

بر اساس مقادیر جدول  7بعد مدیریت و راهبوري بوه

با ابعاد اطالعات و معماري فناوري اطالعات رابطه یوک

دلیب وجود مقدار عددي در تالقی سطر و ستون ،با ابعاد

سویه دارد .همچنین بر اساس مقدار آستانه  9/199تعداد

مشارکت و ارتباطات رابطوه دو سوویه دارد ،در حالیکوه

و

روابط به  99رابطه کاها یافته است و سلسوله مراتو
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سلسووله مراتوو

نفووووذ ابعوواد تعووودیب شووده همسوووویی

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک عناصوور بوور اسوواس
دادههاي جدول  8به دست آمده است.

جدول ( )8ميزان اهميت ابعاد تعدیل شده و رابطه ميان آنها
اولویت
مدیریت و
راهبري

اولویت
92/959

ارتباطات

92/217

اولویت

مدیریت و

1/115

راهبري
معماري فناوري

9/117

اطالعات

مدیریت و
راهبري
مشارکت
معماري فناوري

مشارکت

92/918

مشارکت

1/991

اطالعات

7/111

ارتباطات

-1/577

ارتباطات

7/157

اطالعات

-7/111

اطالعات

معماري فناوري
اطالعات

بر اساس دادههاي جدول  ،8با توجه به مقودار
ماتریسی

(

است و جما عناصر هر سوطر  Dبوراي

هر عامب بیوانگر میو ان تأثیرگوذاري آن عاموب بور سوایر

اطالعات

D

اولویت

R

8/129

اطالعات

7/111

6/966

ارتباطات

6/192

5/152

مشارکت

6/192

5/895

مدیریت و راهبري

9/128

1

معماري فناوري
اطالعات

2/115

تأثیرپذیري آن عامب از سایر عامبهاي مدل است) ،بعود
اطالعووات بیشووترین و بعوود معموواري فنوواوري اطالعووات
کمترین اثرپذیري از سایر ابعاد مدل را داشته است.

عامبهاي مدل است) ،بعد مدیریت و راهبري بیشترین و

روابط علت و معلوولی ابعواد پونجگانوه تعودیب شوده

بعد اطالعات کمترین تأثیر بر سایر ابعاد مودل همسوویی

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بازاریووابی بووا برنامووه

سیسووتمه واي اطالعووات اسووتراتژیک دانشووگاه فردوسووی

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک را داشووته اسووت.

مشهد بر اساس ماتریس کب شامب روابط مسوتقیم و غیور

اسوت و

مستقیم تعدیب شودۀ میوان ابعواد (جودول  )7در شوکب 1

همچنین براساس مقدار

( ماتریسوی

جما عناصر هر سوتون  Rبوراي هور عاموب بیوانگر میو ان

نشان داده شده است.
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شکل ( )4مدل تحليلي همسویي سياستهای امنيت اطالعات بازاریابي با برنامه سيستمهای اطالعات استراتژیک
با در نظر گرفتن مقدار آستانه

همووانطور کووه در شووکب  1نشووان داده اسووت بردووی

متییرهاي دادب یک گروه با یکدیگر همبستگی زیواد و

روابووط دو سووویه و بردووی دیگوور یووک سووویه هسووتند.

متییرهاي هر گروه بوا گوروه دیگور همبسوتگی نواچی ي

دوسویه یا یک سویه بودن رابطه به دلیوب وجودیوا عودم

دارند (مؤمنی و فعال قیومی .)9981 ،بوه منظوور آزموون

وجووود (مقوودار صووفر) مقوودار عووددي در تالقووی سووطر و

مدل بوا اسوتفاده از تحلیوب عواملی تأییودي ،ابتودا مقودار

ستون جدول  7بوده است.

شادص  KMOو آزمون بارتلت انجام پذیرفته اسوت توا

به منظور بررسی مؤلفههاي متناظر با هر بعد همسویی

تعداد دادههاي مورد نیاز از لحا انودازه نمونوه و رابطوه

سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه سیسوتم-

بین متییرها براي مناس

بودن در تحلیب عاملی تأییودي،

هوواي اطالعووات اسووتراتژیک ،از تحلیووب عوواملی تأییوودي

مورد بررسی قرار گیورد .نتوایج در جودول  1نشوان داده

استفاده شده است .بوا اسوتفاده از تحلیوب عواملی تأییودي

شده است.

متییرها به چند گروه تفکیک میگردد ،بوهگونوهاي کوه
جدول ( )9مقادیر  KMOو آزمون بارتلت
ابعاد

مقدار  KMOسطح معناداری وضعيت داده برای تحليل عاملي تأیيدی

مدیریت و راهبري

1/89

1/111

مناس

مشارکت

1/71

1/111

مناس

اطالعات

1/78

1/111

مناس

معماري فناوري اطالعات

1/89

1/111

مناس

ارتباطات

1/81

1/111

مناس
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بر اساس دادههاي جودول  1مقودار شوادص KMO

این مقدار بیانگر مطلوبیوت مودل بوه دسوت آموده بوراي

بوراي ابعواد پونجگانوه ،مقوداري بیشوتر از  1/6اسوت کووه

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه

بیانگر کفایت نمونهگیري براي انجام تحلیب عاملی بووده

سیستمهاي اطالعات استراتژیک است .ابعاد مودیریت و

است .همچنین با توجه به سطه معناداري (کوچکتر از 5

راهبوووري ،مشوووارکت ،اطالعوووات ،معمووواري فنووواوري

درصد) ،فرض صفر آزمون بارتلوت مبتنوی بور ناهمبسوته

اطالعات ،و ارتباطات ،هر کدام بوه ترتیو

بوا واریوانس

بودن دادهها رد شده و فرض یک مبتنی بر همبسته بودن

 92/79 ،92/18 ،99/29 ،99/19و  99/29بووووه عنوووووان

دادهها مورد تأیید قرار گرفته است .در اینصورت ارتبا

عوامب تأیید شده مدل بیان شوده اسوت .همچنوین مقودار

معنوواداري میووان مؤلفووههووا وجووود دارد و شوورایط تحلیووب

آلفاي کرونباخ هر یک از ابعاد که بیشوتر از  1/7اسوت،

عاملی برقرار بوده است.

بیانگر اعتبار بواالي ابعواد تأییود شوده بووده اسوت .نتوایج

نتووایج حاصووب از تحلیووب عوواملی تأییوودي و چووردا
واریماکس ،نشان داده است که ابعاد پونجگانوه مودل در

حاصووب از تحلیووب عوواملی تأییوودي بعوود از چووردا در
جدول  91نشان داده شده است.

کب  69/56درصد از واریانس کب را تبیین میکند ،کوه

جدول ( )10ماتریس ابعاد مدل بعد از چرخش
ابعاد و مؤلفههای متناظر

ابعاد
1

بعد اول :مدیریت و راهبری (بار عاملي)0/230 :
تشکیب کمیتههاي راهبري

1/787

بررسی مداوم و مستمر استراتژيها براي منطبق شدن با نیازهاي دانشگاه

1/765

همسویی سیستمهاي اطالعاتی با اهداپ و استراتژيهاي دانشگاه

1/792

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات با اهداپ و استراتژيهاي دانشگاه

1/616

همسویی استراتژيها و سیاستهاي امنیت اطالعات قبب از اجراي استراتژيها

1/619

اجراي مؤثر سیاستهاي امنیت اطالعات

1/678

وجود استانداردهاي مدیریتی مانند ISO

1/691

معماري سازمانی

1/691

فرهن

نوآوري و پذیرش ریسک

1/577

مدیریت تیییر اثربخا

1/599

سادتار سازمانی انعطاپپذیر

1/522

سبک مدیریتی در دانشگاه

1/161

آموزشهاي میان حوزهاي

1/167

6

3

4

5
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ابعاد و مؤلفههای متناظر

ابعاد
1

6

3

4

5

بعد دوم :مشاركت (بار عاملي) 0/264 :
درز متخصصان سیستمهاي اطالعات استراتژیک از اهمیت امنیت اطالعات

1/667

نقا سیاست امنیت اطالعات در برنامهری ي سیستمهاي اطالعات استراتژیک

1/615

تسهیم منافا و ریسکها میان دو حوزه

1/691

مؤثر بودن برنامههاي مشارکتی

1/629

وجود ارزشهاي مشترز و اعتماد متقابب میان دو حوزه

1/611

می ان حمایت سیاست امنیت اطالعات از برنامههاي سیستمهاي اطالعات استراتژیک

1/576

بعد سوم :اطالعات (بار عاملي)0/263 :
رویکردهاي از قبب برنامهری ي شده براي مدیریت اطالعات
تناس

1/671
1/652

منابا اطالعاتی با نیاز سازمان

ساماندهی اطالعاتی

1/659

تسهیم اطالعات

1/619

جریان آزاد اطالعات

1/699

بهگارگیري مؤثر اطالعات

1/699

اب ار و فرآیندهایی براي اندازهگیري ارزش اطالعات سازمانی

1/618

ارزیابی سرمایهگذاريهاي اطالعاتی

1/619

یکپارچگی سیستمهاي اطالعاتی و فناوريهاي وابستهاش

1/561

وجود سیستمهاي اطالعاتی یکپارچه تصمیمگیري مدیران ارشد

1/579

بعد چهارم :معماری فناوری اطالعات (بار عاملي)0/20 :
زیرسادتهاي سختاف اري مناس

1/792

زیرسادتهاي نرماف اري مناس

1/697

شبکههاي کامپیوتري مناس

1/511

معماري فناوري اطالعات یکپارچه

1/595

بعد پنجم :ارتباطات (بار عاملي)0/590 :
1/611

درز متقابب متخصصان دو حوزه از سیاست امنیت اطالعات و برنامه سیستمهاي اطالعات
استراتژیک
یادگیريهاي درون و برون حوزهاي

1/696

استانداردهاي کاري مدون براي تعامالت مستمر دو حوزه

1/691

وجود سادتار گ ارشدهی و گ ارشگیري مناس

1/691

میان دو حوزه

تسهیم دانا میان دو حوزه

1/591

ارتباطات اثر بخا و وسیا میان دو حوزه

1/519

درصد واریانس

99/29 92/79 92/18 99/29 99/19

آلفای كرونباخ

1/11

1/19

1/81

1/89

1/11
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بر اساس مقادیر جدول  ،91از آنجاکه بار عاملی هور

تدوین گردید .ابعواد پونجگانوه مودل شوامب مودیریت و

یک از مؤلفههاي ابعاد همسوویی مقوداري بیشوتر از 1/1

راهبوووري ،مشوووارکت ،اطالعوووات ،معمووواري فنووواوري

است ،بنابراین این مؤلفهها معرپ بعد متناظر دود بووده-

اطالعات ،و ارتباطات ،هر کدام به ترتی

بوا ،91 ،6 ،99

اند و مقدار بوار عواملی هور یوک از ابعواد نیو بور اسواس

 ،1و  6مؤلفه بود .سپس با بررسی روابط علت و معلوولی

میانگین بار عواملی مؤلفوههواي متنواظرش محاسوبه شوده

این ابعواد بوا اسوتفاده از روش دیمتوب ،ابعواد مودیریت و

است.

راهبري ،مشارکت و معماري فناوري اطالعات به عنووان
علتها و ابعاد اطالعات و ارتباطات به عنووان معلوول در

نتيجهگيری و پيشنهادها
امنیووت اطالعووات بووه دصووود امنیووت اطالعووات
بازاریابی در سیستمهاي اطالعوات اسوتراتژیک یکوی از

موودل همسووویی شوونادته شوود .در پایووان بوور اسوواس روش
تحلیب عاملی تأییدي مدل همسویی آزمون شود و تأییود
گردید.

مهمترین چالاهایی است که مدیران فناوري اطالعوات

نتایج پژوها نشان مویدهود کوه دانشوگاه فردوسوی

با آن مواجوه هسوتند (رینوو و گووچر .)2192 ،همسوویی

باید کمیتههاي راهبري به منظور بررسی مداوم و مسوتمر

سیاسووتهوواي امنیووت اطالعووات بووا برنامووه سیسووتمهوواي

همسویی استراتژيهاي دانشگاه با سیستمهاي اطالعواتی

اطالعات استراتژیک ایون مودیران را قوادر مویسوازد توا

و سیاستهاي امنیت اطالعات تشوکیب دهود .اسوتفاده از

امنیت اطالعوات بازاریوابی را در سیسوتمهواي اطالعوات

استانداردهاي  ،9ISOایجاد فرهنو

نووآوري ،معمواري

استراتژیک تضمین کنند .همسویی سیاسوتهواي امنیوت

سازمانی مناس

اطالعات با برنامه سیستمهواي اطالعوات اسوتراتژیک بوه

بووراي موودیریت مووؤثر تیییوورات سووازمانی نی و از دیگوور

کس وکار محور شودن سیاسوتهواي امنیوت اطالعوات

راهکارهووایی اسووت کووه همسووویی سیاسووتهوواي امنیووت

کمک و آنهوا را بوا اولویوتهواي کسو وکوار مطوابق

اطالعات بازاریابی با برنامه سیسوتمهواي اطالعواتی را در

میکند .همچنین همسویی با اتخاذ رویکردي پیشوگیرانه

دانشووگاه تسووهیب موویکنوود .همچنووین دانشووگاه بایوود بووه

و فعال باعث شناسوایی مولفوههواي جدیود در طراحوی و

مشارکت متخصصان دو حووزه مودیریت اسوتراتژیک و

توسووعه سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک موویشووود و

سیاست امنیت اطالعات نی توجه کند .مشارکت این دو

ریسکهاي اطالعاتی در پیوادهسوازي ایون سیسوتمهوا را

گوروه از متخصصوان ،درز متقابوب آنوان را از سیاسووت

کاها میدهد .با وجود اهمیت همسویی سیاسوتهواي

امنیوووت اطالعوووات و برناموووه سیسوووتمهووواي اطالعوووات

امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهواي اطالعوات

اسووتراتژیک افوو ایا موویدهوود و همسووویی را ممکوون

مطالعات صورت گرفته در این حوزه

موویکنوود .توودوین اسووتانداردهاي کوواري بووراي تعووامالت

استراتژیک ،اغل

و بردورداري از سادتاري انعطاپپذیر

بیشتر جنبه نظوري دارد .لوذا پوژوها حا ور بوه ارایوه و

مستمر و سادتار گ ارشدهی و گو ارشگیوري مناسو

آزمون مودل همسوویی پردادوت .در ایون راسوتا پوس از

در دانشووگاه نیو از طریووق یووادگیريهوواي درون و بوورون

تج یووهوتحلیووب نظوورات پانووب دبرگووان ،موودل مفهووومی

حوووزهاي ،ارتباطووات اثوور بخووا ،ایجوواد ارزشهوواي

همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات بازاریابی با برناموه

مشترز ،اعتماد متقابب و نهایتاد تسهیم دانوا بور فرآینود

سیستمهاي اطالعات اسوتراتژیک در  5بعود و  91مؤلفوه
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همسویی تأثیرگذار اسوت .رویکردهواي از قبوب برناموه-

کیفووی و کمووی و تمرک و آن بوور ارایووه موودل همسووویی

ری ي شده به منظور مدیریت اطالعات ،وجوود سیسوتم-

سیاسوووتهووواي امنیوووت اطالعوووات بازاریوووابی و برناموووه

هاي اطالعاتی یکپارچه تصومیمگیوري مودیران ارشود و

سیسووتمهوواي اطالعووات اسووتراتژیک اسووت .همچنووین بووا

همسویی سیاستهواي

وجود اینکه پژوها حا ر تجربهمحور است و در یوک

امنیت اطالعات بازاریابی با برنامه سیستمهواي اطالعوات

سازمان دواد (دانشوگاه فردوسوی مشوهد) انجوام شوده

استراتژیک در دانشگاه فردوسی مشوهد را ممکون موی-

است ،اما نتایج آن میتواند بوه عنووان الگوویی در سوایر

کند.

کس وکارها کاربردي شود .این پژوها ابو اري معتبور

معماري فناوري اطالعات مناس

پژوها حا ر داراي سوه محودودیت اصولی اسوت

بهمنظور بررسی همسویی سیاستهاي امنیت اطالعات با

کووه بیووان آنهووا موویتوانوود فرصووتهووایی را بووراي انجووام

برنامه سیستم اطالعوات اسوتراتژیک بوراي پژوهشوگران

پژوهاهاي آینده فراهم کند .محدودیت اول مرتبط بوا

عالقمند به این حوزه ارایه داده است .این اب ار با معرفوی

کمبووود متخصصووان بووینرشووتهاي (امنیووت اطالعووات،

ابعاد و مؤلفههاي تأثیرگذار و تأثیرپوذیر ،کسو وکارهوا

بازاریووابی و موودیریت اسووتراتژیک) مسوولط بووه مو وووع

را قووادر بووه انوودازهگیووري و ارتقووا سووطه همسووویی

همسویی در دانشوگاه فردوسوی مشوهد اسوت .پژوهشوی

سیاستهاي امنیت اطالعات با برناموه سیسوتم اطالعوات

وسیاتر در موسسات آموزشی عالی مویتوانود بوه تعوداد

استراتژیک میکند .بعالوه ،اندازهگیري می ان همسوویی

متخصصان بیاف ایود و نتوایج پوژوها را غنویتور سوازد.

نه تنها مدیران را از چالاهاي موجوود در سیاسوتهواي

محودودیت دوم عودم در نظور گورفتن همسوویی در سوه

امنیت اطالعوات و برناموهریو ي سیسوتمهواي اطالعواتی

سطه راهبردي ،تاکتیکی و عملیاتی اسوت .لوذا پیشونهاد

استراتژیک آگاه مویسوازد ،بلکوه موانوا و وع هواي

میشود پژوهشی به شناسایی ابعاد و مؤلفههاي همسوویی

کس وکار را نی بوراي دسوتیابی بوه همسوویی مشوخص

در سطو راهبوردي ،تواکتیکی و عملیواتی کسو وکوار

میکند.

بپردازد و مدلی بوراي سونجا بلووغ همسوویی سیاسوت
امنیوووت اطالعوووات و برناموووه سیسوووتمهووواي اطالعوووات
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