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Abstract: 
Today, supply chain management (SCM) is a strategic topic for the integration or performance of 

organizations that are involved in various industries and create value in the form of offering 

products/services to customers. Due to the ever-increasing use of the information, financial and physical 

exchanges in supply chains, it is necessary to examine the role of information security management 

system (ISMS) in supply chain more than ever. Some researchers believe that information security 

management systems are effective on accuracy of information exchange, integration of organizational 

processes, and improvement of business performance. But, the effect of information security 

management on supply chain has not been explored in any research studies in aviation companies. 

Therefore, the present study was carried out to explore the effectiveness of information security 

management on increased supply chain performance in the Aviation Industry in Iran (via a case study in 

one of the related factories). Having studied the literature about these two topics, supply chain 

performance indexes were identified and prioritized based on the balanced scorecard model. Then the 

effective factors on information security management were identified. In order to explore the relationship 

among the research variables and determine the relationship among latent variables, a questionnaire was 

prepared and distributed among 220 managers, specialists and authorities of organizational units of 

information technology and supply chain. Correlation analysis and structural equations modeling were 

conducted by means of SPSS and AMOS software and how information security management is 

effective on increased performance of supply chains was investigated. The results showed the effect of 

dimensions of information security management including information accuracy, avoiding human and 

hardware mistakes, creating trains grounds, information uniformity and etc. On four aspects of the 

balanced scorecard, i.e. internal processes, financial, customers and growth and learning and ultimately 

on supply chain performance. 
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 در صنعت هوائی کشور ي تأمینمدیریت امنیت اطالعات بر عملکرد زنجیرهسیستم بررسی تأثیر 

 ) 19/12/1393تاریخ پذیرش:  03/06/93( تاریخ دریافت: 
 

 3هادي تیموري ، 2مجید اسماعیلیان، * 1صادق چلمقانی
 

 چکیده
هایی است که در صنایع مختلف درگیرنـد و بـه   سازي عملکرد سازمانموضوعی راهبردي براي یکپارچه 4ي تأمینامروزه، مدیریت زنجیره

ي روزافزون از تبادالت اطالعاتی، مـالی و فیزیکـی در   کنند. به دلیل استفادهمشتري تولید ارزش میي محصول یا خدمت به صورت ارائه
گردد. برخـی محققـین،   ي تأمین، بیش از پیش احساس میدر زنجیره 5هاي تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیت اطالعاتزنجیره

وکـار را  الت اطالعاتی، یکپارچگی فرآیندهاي سازمانی و بهبـود عملکـرد کسـب   هاي مدیریت امنیت اطالعات بر صحت تباد تأثیر سیستم
هاي هوائی درخصوص بررسی مدیریت امنیت اطالعـات بـر   شده هیچ پژوهشی در شرکتاند. در این راستا طی بررسی انجاممؤثر  دانسته

ي تـأمین در   یت اطالعات بـر افـزایش عملکـرد زنجیـره    گذاري مدیریت امن ي تأمین یافت نشد. لذا این تحقیق جهت بررسی تأثیرزنجیره
ي ادبیـات ایـن دو موضـوع و    صنعت هوایی کشور (با انجام مطالعه موردي در یکی از کارخانجات مـرتبط) صـورت پـذیرفت. بـا مطالعـه     

سپس عوامـل مـؤثر بـر    بندي گردید و ي تأمین شناسائی و اولویتهاي عملکردي زنجیرهشاخص 6براساس الگوي کارت امتیازي متوازن
ي بین متغیرهاي تحقیق و تعیین ارتباط بـین متغیرهـاي مکنـون ،    مدیریت امنیت اطالعات شناسایی شدند. در ادامه جهت بررسی رابطه

ي تـأمین  نفر شامل مدیران، متخصصین و مسئولین واحدهاي سـازمانی فنـاوري اطالعـات و زنجیـره     220اي تهیه و در بین نامهپرسش
سازي معادالت ساختاري صورت گرفته و به چگونگی تـأثیر  تحلیل همبستگی و الگو AMOSو  SPSSافزارهاي و به کمک نرم توزیع

ي تـأثیر ابعـاد مـدیریت    دهنـده هـا نشـان   هاي تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسیمدیریت امنیت اطالعات بر افزایش عملکرد زنجیره
هـاي آموزشـی، همـاهنگی     افزاري، ایجاد زمینهصحت اطالعات، جلوگیري از اشتباهات انسانی و سخت امنیت اطالعات به ترتیب دقّت و

یـادگیري و نهایتـاً بـر    واطالعات و غیره بر چهار منظر کارت امتیازي متوازن به ترتیب بر منظر فرآیندهاي داخلی، مالی، مشـتري و رشـد  
 ي تأمین است.عملکرد زنجیره
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 مقدمه -1

 و مشتریان شرکت، میان وارزنجیره ارتباطی داشتن لزوم تجارت، شدن جهانی و امروز بازار رقابتی شرایط در
 از ضروري، نیاز این تأمین راستاي در تأمین يزنجیره مدیریت د.شومی احساس تشد به کنندگانعرضه

 لیهاو مواد و کاال تدارك و آنها بین هماهنگی و ارتباط ایجاد تأمین، يهزنجیر عناصر سازيیکپارچه طریق

 و کاال مطمئن عرضه امکان و مشتري براي را سفارشات موقعهب مدیریت ،تولیدکننده هايشرکت    براي
 مواد تدارك براي دقیق هماهنگی نیازمند کنونی هايسازمان ند.کمی تضمین کنندگانعرضه براي را مواد

داشته موقعهب وتحویل دریافت دهند، کاهش را هاهزینه بتوانند تا هستند مشتري به موقعهب   تحویل و لیهاو 

تواند در کارایی می هایی کهترین بخش. بنابراین یکی از مهمکنند کسب را مشتري رضایت نهایت در و باشند
ي تأمین، اثر مستقیمی بر کارایی مدیریت زنجیره .ي تأمین استسازمانی نقش داشته باشد، مدیریت زنجیره

ها از جمله ي تأمین، طیف وسیعی از فرایندهاي سازمانآنجا که مدیریت زنجیرهاز کارایی سازمانی دارد.
گیرد، نیاز به یک سیستم دقیق  ندگان تا مشتریان را در برمیکنتبادالت مالی، فیزیکی و اطالعاتی، از تأمین

 .]1[کنترل صحت و دقّت اطالعات و همچنین کنترل تبادالت فیزیکی وجود دارد. 
بقاء و حفظ موقعیت  برايها  ارهاي سازمانی، شرکتکوبا توجه به تغییرات به وجود آمده در فرایندها وکسب

. ]25[نظارت هستند در تبادل اطالعات، تبادالت مالی و  فناوري اطالعاتاستفاده از  مندنیاز ،رقابتی خود
مدیریت امنیت اطالعات،  کنترل و جابجایی اطالعات و وجود یک سیستم جامع براي امروزه مبحث مدیریت،

احساس  هاي نوین درعرصه اطالعات و ارتباطات، بیش از پیشبه دلیل نیاز روزافزون به استفاده از فناوري
در آن مشاهده  وسعت و گستردگی که از لحاظ فیزیکی و اطالعاتی نیز به دلیل . صنعت هوائی]23[شود می
تبادل اطالعات در آن  ي تأمین وشود نیاز به استفاده از این سیستم در فرایندهاي مالی، مدیریت زنجیرهمی

 .گرددآشکار می
خ دهد: آیا سیستم مدیریت امنیت اطالعات که لذا پژوهش حاضر به دنبال آن است که به این سوال پاس

 موقع به صورت یک سیستم با کنترل مرکزي و دقیق است،      و به ي رسیدن اطالعات صحیحکنندهتضمین
و  ISMSکارگیري  اي میان بهي تأمین گردد وبطور کلی آیا رابطهمی تواند موجب افزایش کارایی زنجیره

SCM گیري از الگوي کارت امتیازي متوازن تالش بر این است که با بهره پروژه وجود دارد؟ با انجام این
ي تأمین در چهار منظر مالی، مشتري، فرآیندهاي هاي اساسی جهت افزایش عملکرد مدیریت زنجیرهشاخص

ر داخلی و رشد ویادگیري استخراج و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات شناسائی شده و نهایتاً تأثی
ي موردي در یکی از کارخانجات ي تأمین با مطالعهسازي نظام مدیریت امنیت اطالعات بر زنجیرهپیاده
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ي ضرورت ایجاد نظام مدیریت امنیت دهندهمرتبط با صنعت هوائی بررسی گردد. اجراي این پژوهش نشان

 باشد.تأمین خود را دارند، میي که قصد افزایش کارائی در زنجیره ها و کارخانجاتیاطالعات در شرکت

 ي تحقیقپیشینه -2

 ي تأمینمدیریت زنجیره  -2-1

 کنندگان وها با تأمیني تعامالت شرکتبراي محیط همیشه درحال تغییر این دوران و تغییر در شیوه
 گویی به مشتریان وي عمر محصوالت و اهمیت یافتن زمان پاسخمشتریان و پیچیدگی بازارها، کاهش دوره

باشد. بنابراین شناخت ها میپذیري سازمانعاملی حیاتی براي رقابت ي تأمینپذیري، زنجیرهافزایش انعطاف
کند. امروزه، کمک به تعالی سازمان و عملکرد بهتر می ي تأمین و عوامل تأثیرگذار بر روند اجراي آنزنجیره
کنندگان اي از تأمینزم به ایجاد شبکهمل ها در جهت رقابت مؤثر و کارا و کسب مزیت رقابتی،سازمان
 برخالفگوناگون خود را در کمترین زمان و باالترین کیفیت تدارك ببینند.  هاياند تا بتوانند نیازمنديشایسته

 بر تنها خود، پیرامونی شرایط درنظرگرفتن بدون و مستقل صورت به توانندنمی يتولید هايسازمان گذشته،

 .]7[. کنند تأکید مدتکوتاه منافع و درونی کارایی
هایی است که در طراحی محصوالت و خدمات جدید، تهیه اي از مؤسسات و سازماني تأمین مجموعهزنجیره

در  ]24[شده و ارائه آنها به مشتري نهائی دخالت دارند.ساخته و ساختهمواد اولیه، تبدیل آنها به کاالهاي نیمه
منظور دستیابی به رضایت مشتري و حداکثرسازي سوددهی، ضرورت ارزیابی ي تأمین به مدیریت زنجیره

تأمین آغاز کرد،  ي عملکرد و بهبود مستمر وجود دارد، یعنی پیش از آن که بتوان فرآیند بهبود را در زنجیره
 بیدست آورد. ارزیاي تأمین موجود و همچنین طریقه کارکرد آن بهباید تصویر واضحی از ساختار زنجیره

 هايروش کلی، بنديتقسیم در یک. است بوده محققان چالش مورد دیرباز از تأمین يزنجیره عملکرد
ي الگوي مرجع عملیات زنجیره سنّتی، عملکرد ارزیابی هاي روش به توان می را تأمین يزنجیره گیري اندازه
. هر  کرد بنديطبقه تأمین يزنجیره هر خاص هاي الگو امتیازي متوازن و کارت الگوي )،SCOR۱( تأمین

گیري اند ، بنابراین طبیعی است که جهتیک از این الگوها با تمرکز و درنظرگرفتن هدف خاصی شکل گرفته
هاي مالی نظیر نرخ بازده هاي سنّتی بیشتر بر روي سنجههاي خاص خود را داشته باشند. شیوهو برجستگی

اند ولی در دنیاي به شدت پیچیده و سخت بازپرداخت متمرکز بودهي گذاري، نرخ بازده داخلی و دورهسرمایه
با ظهور عصر اطالعات دیگر ارزیابی عملکرد سازمان تنها با تحلیل معیارهاي مالی گذشته  رقابت کنونی و

پذیر نیست و ایجاد سیستم ارزیابی و مدیریت استراتژي سازمان امري غیرقابل اجتناب است و آگاهی از امکان
 . ]6،15،16[باشد. گیري مدیران حیاتی میهاي یک سازمان براي تصمیمکرد تمامی جنبهعمل

1 SCOR : Supply Chain Operations Refrence Model 
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سفارشات تا دریافت  هاي مشتریان از ارسالتمام تراکنش SCORي تأمین الگوي مرجع عملیات زنجیره

       تأمین از نخستین  يتمامی اجزاء زنجیره الگوي يدامنه شود.حساب را شامل میمحصول و پرداخت صورت
ریزي، منبع، برنامهبر اساس پنج فرایند اساسی  این الگو دهد.کنندگان تا مشتریان نهایی را پوشش میتأمین

 ]8[ شود.. ارتباط بین این فرآیندها در شکل زیر دیده می شکل گرفته استتولید، توزیع و بازگشت 

 

ي تأمین را مورد مقایسه با هاي ارزیابی عملکرد زنجیرههاي دیگر نیز به صورت سیستماتیک سنجهروش
ها وجود ندارد. در ها در هریک از این روشبندي سنجهیکدیگر قرار نداده و هیچ توافق کلّی براي تقسیم

ها ، فرآیند ها و خروجیبودن،برخی مالی یا غیرمالی بودن، برخی کیفیت، هزینه، وروديبرخی کمی یا کیفی
ها، توجه نکردن اند. بنابراین فقدان رویکرد متعادل در این روشاستفاده در زنجیره و ... مدنظر قرار داشتهمورد 

هاي غیرمالی و عدم ارتباط با راهبرد هاي مشتریان و رقبا، توجه نکردن کافی به شاخصکافی به شاخص
 مورد استفاده قرار گیرد. باعث شد تا روش ارزیابی متوازن بعنوان رویکرد اصلی در این تحقیق

گیري واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و ارزیابی متوازن رویکردي است که با اندازه
ي ما به هاي برگزیده شدهدهد تا چه حد استراتژيشده به ما نشان میتعیینهاي از پیشي آن با هدفمقایسه

هاي از هاي مقدم در اولویت را براي رسیدن به هدفاستراتژي هاي شرکت گرایش داشته است وسمت هدف
آورد. هاي سازمان فراهم میکند و حتّی چارچوبی را جهت اجراي استراتژيپیش تعیین شده به ما معرفی می

 . ]23[هاست.در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدف
در خالل تحقیقات رابرت کاپالن و  1990براي اولین بار در سال  ) کهBSCالگوي کارت امتیازي متوازن (

ها شکل گرفت، در طول زمان توسعه و هاي نوین سنجش عملکرد سازماني روشدر زمینه 1دیوید نورتون
گیري عملکرد به یک نظام مدیریت استراتژیک که از یک ابزار سنجش و اندازهجائی تکامل فراوان یافته تا

ها جهت یکپارچه نمودن بینش و مأموریت ي اندازهها و در همهي سازماناي که در همهگونهبه تبدیل شده

1   Caplan & Norton 
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هاي مشتریان، جریان امور روزمره مدیریت و ارزیابی راهبردهاي شرکت، کنترل و بهبود سازمان با خواسته

 .]6[ شود.به کارگرفته میعملیات اجرائی، طراحی فرآیندها براي سازمان و فرآیند ارتباطی تمام کارکنان 

 مدیریت امنیت طالعات -2-2

سازي فضاي تبادل ي ایمني امروزي نیاز به مسألهها در جامعهباعنایت به حجم زیاد تبادل اطالعات سازمان
از نظر استاندارد  » سیستم مدیریت امنیت اطالعات«گردد. آخرین تعریف اطالعات بیش از پیش احساس می

از : سیستم مدیریت امنیت اطالعات بخشی از سیستم مدیریت کلّی و سراسري در است ن عبارت المللی آبین
-گذاري،   پیاده قرار داشته و هدف آن پایه  1ي رویکرد مخاطرات کسب و کاریک سازمان است که بر پایه

نیز چنین » یت اطالعاتامن«برداري، نظارت، بازبینی، نگهداري و بهبود امنیت اطالعات است.  سازي، بهره 
ها از ها سایر ویژگی عالوه براین پذیري اطالعات، حفاظت از محرمانگی، تمامیت و دسترس«شود:  تعریف می

توانند  اطالعات نیز می 5و قابلیت اطمینان 4انکارناپذیري ،3گویی و اعتبار، قابلیت جواب2قبیل اصالت
 حداقل به و شناسایی ، مدیریت براي است داشتن ابزاريهدف این سیستم » مشمول این حفاظت باشند.

آنها روبرو  با خود اطالعات دادن از دست يواسطه ها بهسازمان که امروزه تهدیداتی وقوع  احتمال رساندن
  ]BS ISO/IEC 27001) British Standard. 2005. BS(]14،10 ,2-7799 .باشندمی
، رهیافت سیستماتیکی را براي اداره و مدیریت اطالعات »اطالعاتسیستم مدیریت امنیت «حقیقت یک  در

هاي اطالعاتی یک سازمان را  آورد وکل کارکنان، فرآیندها و سیستمحساس با هدف حفاظت از آنها فراهم می
 تهدیدات اتفاقی سازمان، از خارج تهدیدات و سازمان داخلی تهدیدات بر تهدیدات مشتمل گیرد. این دربر می

مدیریت امنیت «نگرش سیستماتیک به مفهوم   .است غیرعمدي و عمدي خطاهاي از ناشی هدیداتت و
 .]11،12[شکل گرفت.1995) در سال BS7799با پیدایش اولین استاندارد (» اطالعات

 يسازي فضاي تبادل اطالعات توسط مؤسسهاي از استاندارهاي مدیریتی و فنّی براي ایمنامروزه مجموعه
ها ارائه شده است که استاندارد مدیریتی       در سازمان BS13335استاندارد انگلیس با عنوان استاندارد 

ISO/IEC TR7799 ي بین المللی مؤسسهISO/IEC 17799  المللی استاندارد از بین يمدیریتی مؤسسه
 .]11،12[ند. گردترین استانداردها و راهنماهاي فنّی در این زمینه محسوب  میبرجسته

 
 

1 Business Risk Approach  
2 Authenticity 
3 Accountability 
4 Non- repudiation 
5 Reliability 
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 نتایج تحقیقات داخلی و خارجی -2-3

ي تأمین و عوامل تأثیرگذار بر افزایش یا کاهش آن جزء مباحث جدید و موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره
ي اخیر در ادبیات علمی وارد ي تأمین است که در چند دههي مدیریت زنجیرهدرعین حال پرطرفدار در حوزه

گرفته ، تحقیقی که بصورت متمرکز بر موضوع این تحقیق علیرغم جستجوي صورتشده است . در راستاي 
ي تأمین بویژه در صنایع هوائی بپردازد ، یافت نشد ولی اثربخشی مدیریت امنیت اطالعات بر مدیریت زنجیره
ري فناوگذاري اطالعات و بدیل اطالعات، به اشتراكدر مقاالت و تحقیقات متعدد بر تأثیر و نقش بی

ي تأمین اشاره شده که همین موضوع پرداختن به موضوع امنیت اطالعات و ایجاد بستر در زنجیره اطالعات
 سازد. به همین منظور مواردي بشرح زیر آورده شده است: را آشکارتر میامن براي آن

یکی از  "ني تأمیگذاري اطالعات در مدیریت زنجیرهبه اشتراك ") در تحقیق2013(  ۱لطفی و همکاران
گذاري اطالعات دانسته و ي تأمین را به اشتراكها و یکپارچگی زنجیرهضروریات اساسی براي بقاء سازمان

 ]18[ضمن بیان متدولوژي آن به مزایا و موانع این کار پرداخته است.
گذاري تراكبر روي به اش 3ي تأمین یکپارچهاثر زنجیره "در تحقیقی با عنوان 2)2011( کوکوگلیو و همکاران

نمایند که اجراي گیري میشرکت برتر تولیدي در کشور ترکیه نتیجه 158آوري اطالعات با جمع "اطالعات
ي تأمین هر سازمانی گذاري اطالعات باعث افزایش عملکرد زنجیرهي تأمین یکپارچه با به اشتراكزنجیره

  ]17[خواهد شد. 
آنالیز  "هاسازي مسیر دادهي تأمین بوسیله ذخیرهسازي زنجیرهقدرتمند ") در تحقیق2010( 4نخال و همکاران

آوري اطالعات مؤثر براي اثربخش نمودن ها به منظور جمعسازي دادهو حساسیت بر مسیرهاي ذخیره
 ]19[نماید.وري را پیشنهاد میها، بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهرهي تأمین درجهت کاهش هزینهزنجیره

از چهار منظر کارت  "ي تأمینگیري عملکرد مدیریت زنجیرهاندازه "در تحقیق )2007(  ٥ارمابهاگوات و ش
ي تأمین مطرح شده توسط هاي ارزیابی عملکردي زنجیرهبندي شاخصامتیازي متوازن جهت طبقه

  ]9[) استفاده کردند.  2001(    ٦گوناسکاران
هاي با اشاره به اولویت "تأمین جدید، مدیریت اطالعات هايمرز زنجیره ") در تحقیق2009پریرا وریسیمو (

هاي رقابتی در هاي تأمین و مزیتي تأمین، درك مسائل کلیدي مبتالبه در زنجیرهرقابتی مدیریت زنجیره
  ]21[شمارد.اجراي مدیریت اطالعات را برمی

1 Lotfi et al.  
2 Koçoglu et al. 
3 Supply Chain integration 
4 Nakhla Zina et al.   
5 Bhagwat and Sharma 
6 Gunasekaran 
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 "ي تأمین و مدیریت زنجیرههاي اطالعات در یکپارچگی سیستم") در تحقیق2004گوناسکاران و همکاران (

اي بندي شدهي تأمین پرداخته و در پایان معیارهاي طبقههاي اطالعاتی در مدیریت زنجیرهبه موضوع سیستم
 . ]13[نماید.ي تأمین پیشنهاد میهاي اطالعاتی براي زنجیرهرا در چارچوب مطالعه سیستم

ي گذاري اطالعات در زنجیرهاشتراكر بر بهالگوسازي عوامل مؤث") طی مقاله1391صفري و همکاران (
ي گذاري اطالعات را بعنوان مکانیزم اصلی هماهنگی زنجیرهاشتراك "تأمین در شرکت ایران خودرو خراسان

سازي مورد تأکید قرار داده و سپس به طراحی هاي ایرانی فعال در امر خودروتأمین براي مدیران ارشد شرکت
  ]5[ بر این موضوع پرداخته است. و الگوسازي عوامل مؤثر

پذیري کارگیري مدیریت امنیت اطالعات در کاهش تقویتنقش به ") در تحقیق1390الفت و همکاران (
عوامل مختلف مدیریت امنیت اطالعات را شناسائی و سپس به بررسی تأثیر  "ي تأمینسفارشات در زنجیره
 ISMSي تأمین در صنایع خودرو پرداخته و در نهایت تأثیر ها در زنجیرهپذیري سفارشاین عوامل بر تقویت

  ]1[ ها را ثابت کرده است.پذیري سفارشبر کلیه عوامل بوجودآورنده تقویت
ي هاي مدیریت امنیت اطالعات در بهبود عملکرد زنجیرهنقش نظام "در تحقیق )1390تقوا و همکاران (

سازي مدیریت پژوهش یافت شده است به بررسی پیاده ترین موردي است که به اینکه نزدیک "تأمین
هاي یک و دو سازان ردهکنندگان و قطعههاي خودروسازي و تأمیناي از شرکتامنیت اطالعات در مجموعه

ي تأمین را بررسی و ها پرداخته و در سه سطح راهبردي، فنّی و عملیاتی زنجیرهي تأمین این شرکتزنجیره
  ]3[هاي فنّی و راهبردي عنوان کرده است.در سطح عملیاتی سپس بر سطحبیشترین تأثیر را 

ي تأمین در معماري هاي اطالعاتی زنجیرهي طراحی سیستمنحوه") در تحقیق1387صالحی فیروزآبادي (
ي تأمین پرداخته و سپس با مشخص شدن هاي اطالعاتی در زنجیرهبه ارزیابی نقش سیستم "سازمانی

ي تأمین پیشنهاد بازنگري مفاهیم در جهت پوشش فرآیندهاي زنجیره ERPهاي ري سیستمافزایش حوزه کا
  ]4[ي تأمین را مطرح نموده است.معماري سازمانی در زنجیره

-هاي تأمین با رویکرد فازي در شرکتارائه تکنیک براي ارزیابی عملکرد زنجیره ") در تحقیق1387بیات (
با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس فازي و خواص    "بوشهر آوري میگو در استان هاي عمل

ي عملکرد   برداري از الگوي کارت امتیازي متوازن روشی جهت ارزیابی زنجیرههاي فازي و بهرهمجموعه
  ]2[آوري میگو در استان بوشهر ارائه نموده است.هاي تأمین را در سه شرکت عملزنجیره
آمده تحقیقی که بر اهمیت و اثربخشی مدیریت تر نیز بیان شد علیرغم مطالعات بعمله پیشگونه کهمان

هاي هوائی صورت گرفته باشد یافت نگردید. ي تأمین در شرکتامنیت اطالعات بر بهبود عملکرد زنجیره
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دیریت امنیت سازي نظام مدهی به این سوال است که آیا پیادهبنابراین هدف اصلی از این تحقیق پاسخ

 ي تأمین در صنعت هوائی خواهد گردید؟اطالعات موجب افزایش عملکرد زنجیره

بندي در عوامل مؤثر بر ي اولویتي نوآوري این تحقیق، اوالً انجام آن در صنعت هوائی و ثانیاً ارائهجنبه
مناسبی براي مدیران و ي تأمین می باشد که راهنماي بسیار مدیریت امنیت اطالعات و مدیریت زنجیره

 هاي آتی خواهد بود.ریزيمسئولین متمرکز در این دو حوزه جهت تدوین راهبردها و برنامه

 شناسی تحقیقروش -3

این تحقیق از نظر هدف کاربردي، از نظر ماهیت متغیرها شامل متغیرهاي کیفی، از نظر زمان گردآوري   
گیرد. اي صورت میپیمایشی و از نظر تحلیلی بصورت مقایسه -ها مقطعی، از نظر روش تحقیق توصیفیداده

براي بررسی ادبیات موضوعی تحقیق بطور عمده از کتب، مقاالت و منابع التین و فارسی حاصل از جستجو 
آوري اطالعات موردنظر و ها استفاده و به منظور جمعها و منابع اطالعاتی و کتابخانهدر اینترنت، بانک

توزیع  1391طراحی و در پاییز  تلیکر تاییپنج طیف سساا برهایی نامهپرسش ي پژوهش،سنجش متغیرها
در این راستا با . ستقلمرو مکانی تحقیق یکی از صنایع مرتبط با صنعت هوائی کشور بوده ا .شده است

رد مدیریت ها و معیارهاي معرفی شده با رویکرد کارت امتیازي متوازن جهت ارزیابی عملکاستفاده از شاخص
که تعداد نامه شماره یک تهیه گردید.ازآنجائی) پرسش2007ي تأمین توسط بهاگوات و شارما (زنجیره

شده توسط این دو دانشمند زیاد بوده و امکان بررسی تمامی این معیارها در صنعت مورد معیارهاي معرفی
گیري هاي اندازهترین معیارها و شاخصمهم نامه اول، انتخابپذیر نبود لذا هدف از تهیه پرسشمطالعه امکان

ي تأمین در صنعت هوائی بوده است. این امر با نظرسنجی از مدیران، متخصصین و عملکرد مدیریت زنجیره
ي تأمین انجام پذیرفت. در ارتباط با عوامل و نتایج مسئولین اصلی واحدهاي سازمانی مرتبط با زنجیره

 ]1[) 1390تأثیرگذار بر مدیریت امنیت اطالعات نیز از نتایج بررسی انجام شده در مقاله الفت و همکاران (
هاي نامه شماره دو، از تلفیق عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات و شاخصبرداري گردیده و پرسشبهره

ها و اطالعات نامه شماره یک، طراحی شد. سپس براساس دادهي تأمین استخراجی در پرسشرهمدیریت زنجی
وتحلیل بین عوامل دو آوري شده، استفاده از الگوي معادالت ساختاري و انجام تحلیل همبستگی، تجزیهجمع

محتوایی و  ي تأمین و مدیریت امنیت اطالعات انجام پذیرفت. درخصوص روائیموضوع مدیریت زنجیره
هاي استخراجی از مقاالت معتبر از چند تن از متخصصین نامه عالوه بر استفاده از شاخصظاهري این پرسش

و کارشناسان موجود در نمونه آماري نیز نظرخواهی بعمل آمده و نظرات اصالحی آنها در تکمیل هرچه بهتر 
افزار ز روش ضریب آلفاي کرونباخ و به کمک نرمنامه نیز با استفاده اآن اعمال گردید. بررسی پایایی پرسش

SPSS19 استخراج شد و از  0.85نامه موردنظر، شده براي پرسشمحاسبه گردید. ضریب آلفاي محاسبه
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بود ، لذا پایایی نیز مورد تائید قرار گرفت. نهایتاً  0.7شده، بیشتر از آنجائی که مقدار ضریب آلفاي محاسبه

-نفر از مدیران، متخصصین و مسئولین واحدهاي سازمانی فناوري اطالعات و زنجیره 220نامه در بین پرسش
 آوري گردید. ي تأمین این صنعت توزیع و جمع

صورت  سازي معادالت ساختاريالگو AMOSافزار نامه، با استفاده از نرمهاي پرسشآوري دادهپس از جمع
اخیر صورت  يهاي زیادي در دههمنسجم کوشش ی بین متغیرها به صورتبراي بررسی روابط علّ گرفت.

ییدي، معادالت ساختاري یا تحلیل چندمتغیري أت یها براي انجام تحلیل عاملگرفته است. یکی از این روش
ي ساختاري یک تکنیک تحلیل چندمتغیري بسیار کلّی و نیرومند الگوسازي معادلهبا متغیرهاي مکنون است.

گر امکان می تر بسط الگوي خطی کلّی است که به پژوهشري و به بیان دقیقاز خانواده رگرسیون چندمتغی
سازي معادالت زمان مورد آزمون قرار دهد. الگوشکل هماي از معادالت رگرسیون را بهمجموعه دهد

متغیرهاي  و 1شدههایی درباره روابط بین متغیرهاي مشاهدهساختاري رویکرد آماري جامع براي آزمون فرضیه
است. اما اصطالح است، که گاه تحلیل ساختاري کوواریانس و گاه نیز الگویابی علّی نامیده شده  2نون مک

است. پس از اطمینان از اینکه  SEM 3غالب در این روزها، الگویابی معادله ساختاري یا به گونه خالصه 
مدیریت امنیت اطالعات  ي تأمین) و عوامل مکنونعوامل مکنون کارت امتیازي متوازن(مدیریت زنجیره

-گذاري مثبت تکگیري کنند. تحلیل فرضیات تحقیق که تأثیرتوانند همدیگر را بصورت ساختاري اندازهمی
گذاري مثبت تک عوامل مدیریت امنیت اطالعات بر مناظر چهارگانه کارت امتیازي متوازن و بالطبع تأثیر

 تأمین بود، انجام پذیرفت.ي مدیریت امنیت اطالعات بر عملکرد زنجیره

 ها تجزیه و تحلیل داده -4

 مشخصات جمعیت شناختی -4-1

 11.1دهندگان، شناختی، سطح تحصیالت پاسخشده و از دیدگاه جمعیتهاي توزیعنامهبراساس پرسش
و لیسانس درصد در مقطع فوق 20.8دیپلم و لیسانس، درصد در مقطع فوق 68.1درصدکمتر از دیپلم و دیپلم، 

درصد مدیر  31.8درصد سرپرست،  40.5درصد کارشناس،  27.7باشند. از لحاظ سمت سازمانی، باالتر می
 24.5سال،  15تا  10درصد بین  28.6سال،  10درصد کمتر از  46.8کار،  باشند و از لحاظ وضعیت سابقهمی

 باشند.سال  می 15درصد بیش از 

 

1 Observed variables 
2 latent variables 
3 Structural Equation Modeling 
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 هاي آماري نتایج تحلیل -4-2

 SCMو  ISMSمعیارهاي موثر 
صورت گرفت، پنج شاخص مهم و  1نامه شماره گذاري که براساس پرسشبندي و شاخصبراساس اولویت

 1هاي کارت امتیازي متوازن در صنعت هوائی بصورت جدولدار براي مناظر چهارگانه شاخصاولویت
یت اطالعات نیز براساس مطالب استخراجی استخراج گردید. از سوي دیگر عوامل و نتایج مؤثر بر مدیریت امن

 باشد:می 2 از مقاالت  معتبر بصورت جدول

 ي تأمیندار در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیرهمعیارهاي اولویت -1جدول 

 معیار و شاخص هاي منتخب منظر

 مالی

 نرخ بازگشت سرمایه
 هزینه هر ساعت تولید

 هاجوئی و کاهش هزینهکنندگان جهت صرفهابتکارات تأمین
 بینی شدهانحراف از بودجه پیش
 کنندهتأمین -سطح همکاري خریدار

 مشتري

 زمان پاسخگوئی به مشتریان
 شدهکیفیت اقالم تحویل

 زمان کامل سیکل سفارش
 هاي ضروري مشتریانگوئی به درخواستپاسخ

 عملکرد تحویل

 فرآیندهاي داخلی

 تأمین يزمان کل سیکل زنجیره
 برداري از ظرفیتبهره

 کل هزینه موجودي
 زمان کل گردش نقدینگی
 کارایی برنامه جامع تولید

 رشد و یادگیري

 هاافزایش یکپارچگی سیستم
 گذاري دانشاشتراك

 بهبود ارتباطات
 هاي کارکنانافزایش قابلیت

 هابخشی آموزشافزایش خالقیت و نوآوري و اثر

 عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات -2جدول 
 هاي متغیر مستقل پژوهششاخص متغیر مستقل پژوهش

 مدیریت امنیت اطالعات
 هماهنگی اطالعات

 دقّت و صحت اطالعات
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 افزاري جلوگیري از اشتباهات انسانی و سخت

 هاي فیزیکیکنترل دقیق جابجائی
 ایجاد زمینه آموزشی براي کاربران

 درك و ایجاد سیستمی با توجه به نیاز افراد

 آزمون برازش الگوي مفهومی -4-2

ي تأمین الگوي مفهومی در ادامه متناسب با عوامل مستخرجه از مدیریت امنیت اطالعات و مدیریت زنجیره
و  الگوتدوین  يعمده يسازي معادالت ساختاري شامل دو مرحلهدرنظرگرفته شد. الگو 1بصورت شکل 

عات الپژوهش و اط با محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط الگو،تدوین ي مرحلهمی باشد. در  الگوآزمون 
نماید. ارتباطات بین متغیرها می ی بین متغیرها را توصیفروابط علّ سپسو پرداخته  الگودر دسترس به طرح 

مشهود و مکنون را از فضاي تئوریک استنتاج  ی بین متغیرهايهایی باشد که روابط علّن فرضیهمی تواند مبی
اي هاي تجربی است که از جامعهها با دادهبعدي آزمون برازندگی ومیزان انطباق این نظریه يمرحله اند.نموده

افزارنرمبا استفاده از الگویابی معادالت ساختاري و  اند.شده ن گردآوريمعیAMOS  گیري امکان اندازه
 .ي تأمین فراهم و برازش آن انجام پذیرفتریت امنیت اطالعات و مدیریت زنجیرهعوامل مکنون مدی

 الگوي مفهومی عوامل مدیریت امنیت اطالعات -4-2-1

استاندارد،     خطاي قبیل از آمارهایی سريیک افزارينرم برنامه شودمی زده تخمین الگو یک که هنگامی 
T-value  با ولی باشد آزمون قابل الگوي اگر. کندمی منتشر هاداده با الگو تناسب ارزیابی درباره را وغیره 

 تغییرات ارزیابی براي معتبر وسیله یک که اصالحی هايشاخص باشد، نداشته تناسب مناسب طوربه هاداده
 .شود هاداده با متناسب الگو شوند تامی کارگرفتهبه هستند الگو بیان در نظر مورد
 شرایط تحت دو -کاي آزمون کهاین خاطر به ولی است دو -آزمون کاي الگوي تناسب، شاخص ترینمهم

-می ارائه نیز ايثانویه هايشاخص سريیک لذا شودنمی محقق شرایط این همیشه و کندمی عمل خاصی
افزار نرمها در تا برازش کلّی الگو توسط معیارهاي نیکویی برازش ارزیابی شود. پس از ورود داده شود

AMOS ت اطالعات بشرح ترین شاخصو تفسیر نتایج ارزیابی تناسب، مهمهاي برازش عوامل مدیریت امنی
 استخراج گردید.  3جدول 
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 الگوي مفهومی تحقیق -1شکل 

 هاي برازش الگوي مفهومی عوامل مدیریت امنیت اطالعاتشاخص - 3جدول 

 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

 0.14 0.05بزرگتر از  دوآماره کاي

GFI1 (نیکویی برازش)  0.97 9/0باالتر از 

 RMSEA2(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)  0.007 05/0کمتر از 

 CFI30.91 9/0باالتر از  یافته)تعدیل –اي (شاخص برازش مقایسه 

 AGFI40.93 9/0باالتر از  یافته)(شاخص برازندگی تعدیل 

 NFI50.96 9/0باالتر از  شده)(برازندگی نرم 

 

1 Goodness of Fit Index (GFI) 
2 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
3 Comparative Fit Index (CFI) 
4 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5 Normed Fit Index (NFI) 
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ي مجاز تعریف شده است. درصورتی که مقادیر بدست آمده در ها یک محدودهبراي هریک از این شاخص

ها برخوردار است . با توجه به جدول ارزیابی الگو چون ها قرار گیرند الگو از برازش خوبی با دادهاین محدوده
اند، پس عوامل مدیریت قبول قرار گرفتهي قابلها در محدودههریک از این شاخصدست آمده براي مقادیر به

ي عوامل شدهگیري کنند. الگوي استاندارد برازش داده) را اندازه X ( با نماد ISMSتوانند امنیت اطالعات می
 باشد. می 2مدیریت امنیت اطالعات بصورت شکل 

 

 مدیریت امنیت اطالعاتالگوي استاندارد عوامل  -2شکل 

متغیرهاي عوامل مدیریت امنیت اطالعات (  ی بینروابط علّشود همانگونه که در این شکل مشاهده می
شده است.  توصیف توسط بارهاي عاملی )X مکنون مدیریت امنیت اطالعات (متغیر ) و V6-V1 مشهود

دیگر عبارتدهد. بهبارهاي عاملی میزان تأثیرگذاري هریک از عوامل مشهود را بر متغیر مکنون نشان می
 عاملی بار. شودمی داده نشان عاملی بار بوسیله مشاهده قابل متغیر و) پنهان متغیر( عامل بین يرابطه قدرت

 آن از و شده گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد، 0.3 از کمتر عاملی بار اگر. است یک و صفر بین مقداري
-از .است مطلوب خیلی باشد 0.6 از بزرگتر اگر و است قبول قابل 0.6 تا 0.3 بین بارعاملی. شود می نظر صرف

قبولی را بین متغیرها  ي قابلدارد، لذا رابطه 0.6 تا 0.3 محاسبه شده مقداري بین عاملی که بارهايآنجائی
 دهنده نشان شود کهنیز درنظر گرفته می e مقدار از سوي دیگر براي هر متغیر مشهود یک شاهد هستیم.

است. با مقایسه مقادیر بارهاي عاملی در  یکدیگر با روابط بین متغیر بینیپیش در خطاي ناشی از تقریب
 شود:گیري میشده ترتیب اهمیت عوامل مدیریت امنیت اطالعات بصورت زیر نتیجه الگوي استاندارد برازش

دقّت و صحت اطالعات: شامل نظامی جهت کنترل منشاء پیدایش اطالعات، عدم بروز مشکل ناشی از 
  ]26[موقع اطالعات است.اطالعات غلط و توقف کارها به دلیل عدم دریافت اطالعات به
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: شامل عدم از بین رفتن اطالعات توسط اشتباهات انسانی  ]20[افزاريات انسانی و سختجلوگیري از اشتباه

  ]10[سازي کاربران استهاي پشتیبان و خطاناپذیري نسخهو یا خرابی، عدم وجود تهدیدات عمدي، تهیه
در شرکت و افزارهاي رایج هاي الزم جهت کار با نرمي آموزشی براي کارکنان: شامل آموزشایجاد زمینه

 همچنین اینترنت و اینترانت
افزارهاي مورداستفاده با توجه به : ایجاد سیستمی که درآن نرم ]26[درك و ایجاد سیستم با توجه به نیاز افراد

 شود.نیاز کاري افراد اختصاص داده می
همچنین افزارهاي مورداستفاده در واحدهاي مختلف و خوانی نرم: شامل هم]10[اطالعاتهماهنگی

 آوري و پردازش اطالعاتهماهنگی در جمع
هاي فیزیکی: فرآیندي جهت کنترل دقیق ورودي و خروجی کاالها به شرکت و انبار و کنترل دقیق جابجایی

 . ]26[نظارت بر میزان موجودي در انبارها 

 الگوي مفهومی عوامل کارت امتیازي متوازن -4-2-2

هاي برازش عوامل ترین شاخصو تفسیر نتایج ارزیابی تناسب، مهم AMOSافزار ها در نرمپس از ورود داده
 باشد. می 4کارت امتیازي متوازن بشرح جدول 

 
 هاي برازش الگوي مفهومی عوامل کارت امتیازي متوازنشاخص -4جدول 

 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

 0.84 0.05بزرگتر از  دوآماره کاي

GFI (نیکویی برازش)  0.99 9/0باالتر از 

RMSEA (ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)  0.00 05/0کمتر از 

CFI 1 9/0باالتر از  یافته)تعدیل –اي (شاخص برازش مقایسه 

AGFI 0.996 9/0باالتر از  یافته)(شاخص برازندگی تعدیل 

NFI 0.999 9/0باالتر از  شده)(برازندگی نرم 

 
ي مجاز تعریف شده است. درصورتی که مقادیر بدست آمده در ها یک محدودهشاخصبراي هریک از این 

ها برخوردار است . با توجه به جدول ارزیابی الگو چون ها قرار گیرند، الگو از برازش خوبی با دادهاین محدوده
پس عوامل کارت  اند،ي قابل قبول قرار گرفتهها در محدودهدست آمده براي هریک از این شاخصمقادیر به

-گیري کنند. الگوي استاندارد برازش داده) را اندازه Y ( با نماد SCMتوانند متغیر مکنون امتیازي متوازن می
 باشد.می 3شده کارت امتیازي متوازن بصورت شکل 
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 الگوي استاندارد عوامل کارت امتیازي متوازن -3شکل 

عاملی میزان تأثیرگذاري هریک از عوامل مشهود را بر متغیر همانگونه که قبالً توضیح داده شد بارهاي 
-W4متغیرهاي مشهودمناظرکارت امتیازي متوازن( ی بینروابط علّدهد و در این شکل نیز مکنون نشان می

W1 مکنون ي تأمین (متغیرمدیریت زنجیره ) وY( که این آنجائیشده است. از توصیف توسط بارهاي عاملی
از سوي دیگر  .است مطلوب خیلی ي بین این متغیرهادارد، لذا رابطه 0.6 از بزرگتر مقداري عاملی بارهاي

 در خطاي ناشی از تقریب يدهنده نشان شودکهنیز درنظر گرفته می e مقدار براي هر متغیر مشهود یک
ارهاي عاملی ترتیب . با توجه به جدول باال و مقایسه مقادیر باست یکدیگر با روابط بین متغیر بینیپیش

 شود:گیري میاهمیت عوامل کارت اعتباري متوازن بصورت زیر نتیجه
ي تأمین فرآیندهایی را مشخص کند که با بایستی در راستاي زنجیرهمنظر فرآیندهاي داخلی: شرکت می
 دهند.نفعان ادامه آفرینی براي مشتریان و در نهایت ذيبرتري یافتن در آنها بتوانند به ارزش

-سازي اقدامات شرکت در خصوص زنجیرهي اجرا و پیادهي میزان تأثیر راهبرد، نحوهدهندهمنظر مالی: نشان
 باشد.گردد، میکار میوي تأمین که باعث بازگشت بهتر سرمایه و توسعه نهایی واحد کسب

تحویل آنها و افزایش  منظر مشتري: توانایی شرکت در ارائه کاال و خدمات با کیفیت، اثربخشی سیستم
 دهد.رضایت مشتریان را نشان می
هاي گذاري بر روي  افراد و سیستمهاي سازمان در درازمدت با سرمایهتوانمندي  منظر رشد و یادگیري: ارتقاء

 نماید.ي تأمین میسر شده و مدیران را در دستیابی به اهداف مالی یاري میمرتبط با زنجیره

 تحقیقالگوي نهائی  -4-2-3

هاي برازش عوامل ترین شاخصو تفسیر نتایج ارزیابی تناسب، مهم AMOSافزار ها در نرمپس از ورود داده
 باشد. می 5تأمین بشرح جدول  يمدیریت امنیت اطالعات بر مدیریت زنجیره

 



 1393 زمستان، 26 شمارهبهبود مدیریت،      150

 
 هاي برازش الگوي مفهومی تحقیقشاخص -5جدول 

 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

 0.07 0.05بزرگتر از  دوکايآماره 

GFI (نیکویی برازش)  0.96 9/0باالتر از 

RMSEA  (ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد)  0.00 05/0کمتر از 

CFI 0.95 9/0باالتر از  یافته)تعدیل –اي (شاخص برازش مقایسه 
AGFI  0.913 9/0باالتر از  یافته) (شاخص برازندگی تعدیل 

NFI 0.97 9/0باالتر از  شده)(برازندگی نرم 

 

ي مجاز تعریف شده است. درصورتی که مقادیر بدست آمده در ها یک محدودهبراي هریک از این شاخص
ها برخوردار است . با توجه به جدول ارزیابی الگو چون ها قرار گیرند، الگو از برازش خوبی با دادهاین محدوده

اند، پس عوامل مکنون قبول قرار گرفتهي قابلها در محدودههریک از این شاخص آمده برايدستمقادیر به
توانند همدیگر را بصورت ساختاري کارت امتیازي متوازن و عوامل مکنون مدیریت امنیت اطالعات می

 گیري کنند.اندازه

 تحلیل همبستگی -4-3

استفاده شده است. با استفاده از آزمون  در این تحقیق براي تحلیل همبستگی از ضریب همبستگی اسپیرمن
تحلیل همبستگی بین متغیرهاي دو موضوع (مدیریت امنیت اطالعات وضریب همبستگی اسپیرمن به تجزیه

ارائه شده است . با توجه به خروجی آزمون  6-4ي تأمین) پرداخته شده و نتایج در جدول بر عوامل زنجیره
شود که شود چنین نتیجه میمشاهده می 6-4که در جدول  SPSSزار ضریب همبستگی اسپیرمن  از نرم اف

باشد، کوجکتر می 0.05داري آزمون که براي عوامل مختلف بدست آمده از سطح خطا یعنی چون سطح معنی
ي تأمین بنابراین عوامل مدیریت امنیت اطالعات بر منظرهاي کارت امتیازي متوازن عملکرد مدیریت زنجیره

گیري شده و تحلیل همبستگی صورت گرفته، فرضیات تحقیق د.  با استفاده از الگوي ساختاري اندازهتأثیر دار
 ي تأمین اثبات گردید.بررسی و تأثیر مثبت عوامل مدیریت امنیت اطالعات بر عوامل زنجیره

 آزمون فرضیات تحقیق -6جدول 

تایید 
 فرضیه

 بار عاملی
 ( تاثیر مستقیم)

ضریب همبستگی 
 اسپیرمن

داري سطح معنی
 آزمون

سطح 
 خطا

 متغیر

H1 0.13 0.14 0.03 0.05 هماهنگی اطالعات و منظر مالی 

H1 0.21 0.27 0.00 0.05 هماهنگی اطالعات و منظر مشتري 
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H1 0.17 0.23 0.001 0.05 هماهنگی اطالعات و منظر فرایند داخلی 

H1 0.12 0.25 0.00 0.05  رشد و یادگیريهماهنگی اطالعات و منظر 

H1 0.24 0.12 0.0065 0.05 ت اطالعات و منظر مالیصح 

H1 0.25 0.19 0.005 0.05 ت اطالعات و منظر مشتريصح 

H1 0.4 0.25 0.000 0.05 ت اطالعات و منظر فرایند داخلیصح 

H1 0.34 0.21 0.002 0.05  ت اطالعات و منظر رشد و یادگیريصح 

H1 0.015 0.16 0.02 0.05 جلوگیري از اشتباهات و منظر مالی 

H1 0.1 0.13 0.05 0.05 جلوگیري از اشتباهات و منظر مشتري 

H1 0.13- 0.04 0.05 0.05 جلوگیري از اشتباهات و منظر فرایند داخلی 

H1 0.18 0.11 0.01 0.05 جلوگیري از اشتباهات و منظر رشد و یادگیري 

H1 0.15- 0.22 0.001 0.05  دقیق جابجایی و منظر مالیکنترل 

H1 0.13 0.05- 0.04 0.05 کنترل دقیق جابجایی و منظر مشتري 

H1 0.26 0.1 0.013 0.05 کنترل دقیق جابجایی و منظر فرایند داخلی 

H1 0.014 0.02 0.006 0.05 کنترل دقیق جابجایی و منظر رشد و یادگیري 

H1 0.04 0.03- 0.0057 0.05 و منظر مالی زمینه آموزشی کاربر 

H1 0.12 0.012 0.0086 0.05 زمینه آموزشی کاربر و منظر مشتري 

H1 0.21 0.08 0.024 0.05 زمینه آموزشی کاربر و منظر فرایند داخلی 

H1 0.27 0.05- 0.049 0.05 زمینه آموزشی کاربر و منظر رشد و یادگیري 

H1 0.19 0.15 0.029 0.05 ایجاد سیستم  و منظر مالی 

H1 0.25 0.15 0.027 0.05 ایجاد سیستم  و منظر مشتري 

H1 0.16 0.21 0.002 0.05 ایجاد سیستم  و منظر  فرایند داخلی 

H1 0.06 0.13 0.05 0.05 ایجاد سیستم  و منظر  رشد و یادگیري 

 بحث و نتیجه گیري -4-4

 هاي بخش چهارم حاکی است :آمده از آزموندستترین نتایج بهمهم
ي تأمین مؤثر است و ترتیب اهمیت آن عبارت بعد هماهنگی اطالعات بر چهار منظر عملکرد زنجیرهالف) 

 یادگیري  واست از مشتري، فرآیندهاي داخلی، مالی و رشد
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ي تأمین مؤثر است و ترتیب اهمیت آن عبارت ب) بعد دقّت و صحت اطالعات بر چهار منظر عملکرد زنجیره

 یادگیري ، مشتري و مالی وخلی، رشداست از فرآیندهاي دا
ي تأمین مؤثر است و افزاري بر چهار منظر عملکرد زنجیرهج) بعد جلوگیري از اشتباهات انسانی و سخت

 یادگیري ، مشتري، مالی و فرآیندهاي داخلیوترتیب اهمیت آن عبارت است از رشد
ي تأمین است مؤثر است و ترتیب لکرد زنجیرههاي فیزیکی بر چهار منظر عمد) بعد کنترل دقیق جابجایی 

 یادگیري و مالی واهمیت آن عبارت است از فرآیندهاي داخلی، مشتري، رشد
ي تأمین است مؤثر است و ترتیب ي آموزشی براي کاربران بر چهار منظر عملکرد زنجیرهو) بعد ایجاد زمینه 

 یادگیري ، فرآیندهاي داخلی، مشتري و مالی واهمیت آن عبارت است از رشد
ي تأمین است مؤثر است ي) بعد درك و ایجاد یک سیستم با توجه به نیاز افراد بر چهار منظر عملکرد زنجیره

 یادگیري ، مالی و مشتري وو ترتیب اهمیت آن عبارت است از فرآیندهاي داخلی، رشد
ي تأمین با استفاده از الگوي کارت هاي مدیریت زنجیرهمعیارها و شاخصدر این تحقیق در ابتدا به شناسائی 

امتیازي متوازن پرداخته و سپس این معیارها براساس نظرات خبرگان، متخصصین و کارشناسان فنّ، متناسب 
بندي و کاهش یافت. پس از آن ابعاد مدیریت امنیت اطالعات شناسائی و با صنعت مورد مطالعه اولویت

و انجام تحلیل الگوي معادالت ساختاري، الگوي مفهومی  AMOSافزار راج گردید. در ادامه بوسیله نرماستخ
ي تأمین) و گیري شد که عوامل مکنون کارت امتیازي متوازن(زنجیرهپیشنهادي برازش گردیده و نتیجه

گیري کنند . بنابراین هتوانند همدیگر را بصورت ساختاري اندازعوامل مکنون مدیریت امنیت اطالعات می
ي همبستگی بین متغیرهاي ابعاد مدیریت امنیت اطالعات و مدیریت الگو تائید گردید. سپس با بررسی رابطه

سازي مدیریت امنیت اطالعات بر افزایش ي اصلی تحقیق یعنی تأثیرگذاري پیادهي تأمین، فرضیهزنجیره
ر نتایج حاصل از این تحقیق مشخص گردید در صنعت هوائی ي تأمین اثبات گردید. طبق سایمدیریت زنجیره
عامل مدیریت امنیت اطالعات بایستی بصورت دقّت و صحت اطالعات، اشتباهات انسانی و  6ترتیب اهمیت 

ي آموزشی براي کارکنان، درك و ایجاد سیستم با توجه به نیاز افراد، هماهنگی افزاري، ایجاد زمینهسخت
منظر کارت امتیازي متوازن نیز بصورت  4هاي فیزیکی بوده و ترتیب اهمیت دقیق جابجاییاطالعات، کنترل 

یادگیري باشد تا بیشترین اثربخشی از ومنظر فرآیندهاي داخلی، منظر مالی، منظر مشتري و منظر رشد
هایی که از شرکتي هاي این تحقیق به کلیهعملکرد دو موضوع حاصل گردد. در پایان با عنایت به یافته

 سازي مدیریت امنیت اطالعاتي تأمین گسترده و پیچیده برخوردار هستند، پیادهزنجیرهتکنولوژي پیشرفته و 
 گردد.توصیه می

به مدیران محترم این صنعت ، صنعت هوائی این تحقیق درآمده از با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج بدست
ي تأمین را بهبود وري فرآیندهاي داخلی متناظر با عملیات زنجیرهدر اولین گام بهرهگردد می پیشنهاد

دهی به مشتریان، و رشد و توسعه نیروي هاي مالی، ارتقاء سطح خدمتهاي بعدي در حوزهبخشیده و در گام
انداز آتی در این حوزه کاري توجه ویژه مبذول ها و ترسیم چشمگذاريها، سیاستگیريانسانی در تصمیم

 ند و در ارتباط با امنیت اطالعات نیز ترتیب موارد زیر را مدنظر قرار دهند:نمای
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 داشتن سیستمی که بتواند دقّت و صحت اطالعات را تضمین نماید −
 افزاري را کاهش دهداشتباهات انسانی و سخت −
 ي آموزشی براي کارکنان را در رابطه با موضوع امنیت اطالعات فراهم کندزمینه −
 توجه به سطح نیاز افراد به اطالعات ایجاد نمایدسیستمی با  −
 هماهنگی اطالعات را افزایش دهد −
 هاي فیزیکی را بصورت دقیق کنترل نمایندو نهایتاً جابجایی −

گردد موارد زیر در انجام تحقیقات آتی مورد توجه و پیشنهاد میو به سایر محققین و دانشگاهیان عزیز نیز 
 : گیردبررسی قرار 

حقیق تنها تأثیرگذاري شش عامل بر منظرهاي چهارگانه کارت امتیازي متوازن مورد بررسی قرار در این ت
گردد تا تأثیرگذاري سایر عوامل کلیدي مدیریت امنیت اطالعات را گران پیشنهاد میگرفت. به سایر پژوهش

گران به پژوهشتی در تحقیقات آي تأمین مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. همچنین بر مدیریت زنجیره
ي تأمین با هاي ارزیابی مدیریت زنجیرهارزیابی عوامل کلیدي مدیریت امنیت اطالعات بر کلیه شاخص

  رویکرد کارت امتیازي متوازن بپردازند.
که پژوهش حاضر در یک شرکت دولتی انجام شده است، از انجام چنین پژوهشی در یک شرکت آنجائیاز

هاي دولتی و دیگري حاصل نمود که با مطالعه تطبیقی بین نتایج حاصل از سازمانتوان نتایج خصوصی می
 تر ثابت گردد.تر و قاطعخصوصی، فرضیه این پژوهش بصورت دقیق

اند، به توانند با انجام یک مطالعه تطبیقی در صنایعی که مدیریت امنیت اطالعات را پیاده کردهمحققین می
 سازمان خود بپردازند. مقایسه و ارزیابی با وضعیت
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