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چکیده
مقدمه :مزایای ذخیرهسازی اطالعات بهصورت الکترونیکی سازمانها را در معرض انواع تهدید مانند دستکاری اطالعات
مرجع یا سرقت اطالعات حیاتی و سرمایههای اطالعاتی قرار داده است .مطالعۀ حاضر باهدف ارائۀ الگوی استراتژیک مدیریت
امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی انجام شد.
روششناسی :در مطالعهای توصیفیهمبستگی 196 ،کارشناس و کتابدار کتابخانههای دیجیتالی دانشگاههای شهر تهران
بهروش هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامههای تحقیق را تکمیل نمودند .روایی و پایایی این پرسشنامهها با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی و محاسبۀ آلفای کرونباخ تأیید شدند .اطالعات با استفاده از آزمونهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و
تحلیلی (تحلیل مسیر) بررسی شد.
یافتهها :اثر متغیرهای خطمشی امنیت اطالعات ،معماری اطالعات ،سازماندهی امنیت اطالعات ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی،

امنیت منابع انسانی و حفاظت محتوا بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی در سطح ( )P<0/01مثبت و معنادار بود.

همچنین در میان متغیرهای موجود در الگو ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی بیشترین اثر مستقیم را بر امنیت اطالعات کتابخانههای
دیجیتالی ( )0/44دارد.
نتیجهگیری :یافته های تحقیق نشان از تأثیر متغیرهای مدل بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی دارد .با استفاده از نتایج
این پژوهش ،برنامهریزان و مدیران کتابخانههای دیجیتالی میتوانند موجبات ارتقای سیستم امنیت اطالعات کتابخانههای
دیجیتالی را فراهم آورند.

کلیدواژهها :امنیت اطالعات ،مدیریت اطالعات ،کتابخانههای دیجیتالی ،ارائۀ الگو

 .1مربی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)rezvani.shahla@gmail.com ،
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مقدمه
حرکت سریع کشورها بهسوی جامعۀ اطالعاتی موجب رشد وسیع سیستمها و سرویسهای
اطالعاتی و بهوجودآمدن نوع جدیدی از سازمان با عنوان سازمانهای مجازی شده است که سازمانهایی
مبتنی براطالعات هستند .باتوجهبه نقش اطالعات بهعنوان کاالی با ارزش در این سازمانها وجود خطرات
و تهدیدات امنیتی ١که در محیط مجازی و بهواسطۀ اتصال به اینترنت بهوجود میآیند .لزوم حفاظت از این

اطالعات ضروری بهنظر میرسد برای دستیابی به این هدف هرسازمان بسته به سطح اطالعات خود نیازمند
طراحی سیستم مدیریت امنیت اطالعات می باشد تا ازاین طریق بتواند تهدیداتی که سازمان درمعرض آن
قرار دارد را شناسایی و مدیریت کند سرمایه های اطالعاتی خود را در برابر این تجاوزات حفاظت نماید و
امنیت اطالعات سازمان را بهطور پیوسته بهبود بخشد .باتوجهبه اهمیت نقش اطالعات جاری در هر سازمان
بهکارگیری سیستم مدیریت امنیت اطالعات جهت راه اندازی اجرا کنترل چک کردن نگهداری و بهبود
امنیت اطالعات امری حیاتی بهنظر میرسد از این رو سازمانها و شرکتها ناگزیر به دنبال پیاده سازی
امنیت هستند که این سیستم باید برمبنای نیازهای سازمان و اهمیت اطالعات طراحی شود و میتواند یک
پشتیبان جهت فراهمکردن سرمایههای اطالعاتی باشد (.)Soomro, 2016
با ورود این فناوریها به کتابخانهها ،توجهبه دادهها و اطالعات موجود در کتابخانه و ارائه آنها به
مراجعه کنندگان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و کتابخانهها بهعنوان سازمانی برای ذخیره و
بازیابی اطالعات مورد نیاز کاربران در برآوردن نیاز اطالعاتی آنها نقش مهمی را ایفا میکنند .پیلتایر
( )Peltier, 2016سیستمهای اطالعاتی در کتابخانهها ارائه خدمات و مجموعهها را از طریق اینترنت برای
مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی فراهم نموده که همین دسترسپذیری از طریق اینترنت این
سیستمها را با خطرات امنیتی مواجه ساخته است .از آنجا که اطالعات تجارت اصلی یک کتابخانه است
لذا اطالعات ارائهشده در سیستمهای اطالعاتی به منظور محافظت تهاجمهای احتمالی نیازمند کنترل
منسجم میباشند .کتابخانهها بایستی محرمانهبودن داراییهای اطالعاتی شان را از قبیل اطالعات مالی
کتابخانه ،اطالعات گردش مالی مشتریان ،رمز عبور برای دسترسی به سیستمهای اطالعاتی کتابخانه و سایر
موارد را حفظ کنند .مشتریان نیز بایستی دسترسی تأییدشدهای به رایانههای کتابخانه ،وبسایتها،
پایگاههای اطالعاتی و شبکهها داشته باشند .لذا از آنجا که امنیت اطالعات نقش بسیار مهمی در حمایت از
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فعالیتهای سازمانها دارد ،نیاز به یک استاندارد یا معیاری که نظارت بر امنیت اطالعات را سامان دهد
ضروری است (ملک الکالمی.)1392 ،
از آنجایی که هزینههای گزافی صرف تهیه و خرید منابع و پایگاههای اطالعاتی در کتابخانههای
دیجیتالی میشود لذا حفظ و نگهداری از اطالعات از جنبههای مهم و ضروری کتابخانههاست
(میردامادی .)1387 ،در میان انواع کتابخانهها ،کتابخانههای دیجیتالی که بخشی از نظام آموزشی کشور
هستند بهعنوان مراکز تأمین و اشاعه اطالعات تخصصی برای جامعه علمی دارای اهمیت قابل توجهی
میباشند (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .)1387 ،باتوجهبه اینکه حفظ و نگهداری اطالعات در
کتابخانههای دیجیتالی مانند سایر سازمانها از اهمیت زیادی برخوردار است و بهدلیل صرف هزینههای
بسیار برای این دارایی و خرید پایگاههای اطالعاتی مختلف در کتابخانههای دیجیتالی بهنظر میرسد انجام
چنین پژوهشی که وضعیت مدیریت امنیت اطالعات را در کتابخانههای دیجیتالی روشن خواهد نمود و نیز
نتایج آن در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت امنیت اطالعات در این کتابخانهها مؤثر خواهد بود،
ضروری است .لذا از آنجایی که تاکنون پژوهشی درباره ارائه الگوی مدیریت امنیت اطالعات در
کتابخانههای دیجیتالی انجام نگرفته ،پژوهشگر درصدد است که به طراحی مدیریت امنیت اطالعات در
کتابخانههای دیجیتالی پرداخته شود.
با بررسی مطالعات انجامشده در حوزۀ مدیریت امنیت اطالعات مشخص شد که تحقیقات کمی در
این زمینه انجام شده است .افزونبراین ،ارائۀ مدل مدیریت امنیت اطالعات به سابقۀ آن مرتبط نیست .در
زیر به تحقیقاتی اشاره میشود که با بعدی از ابعاد موضوع تحقیق در ارتباط هستند .مطالعات انجامگرفته
در جدول شمارۀ  1همراه روشهای تحلیل و نتایج بهدستآمده خالصه شده است.
جدول .1پیشینۀ پژوهشهای انجامگرفته
محققین

سال

عنوان تحقیق

جامعۀ مطالعهشده

آرام

1388

بررسی و سنجش مؤلفههای مؤثر
بر مدیریت امنیت اطالعات در
فناوری اطالعات

شرکت گاز پارس
جنوبی

زندهدل
نوبری

1389

ملک
الکالمی

1390

ارائۀ مدلی جهت رتبهبندی
سازمانها بر مبنای اندازهگیری و
شناسایی میزان بلوغ امنیت
اطالعات در آنها
ارزشیابی وضعیت عملکرد
مدیریت امنیت اطالعات در

سازمانهای شهر تهران
کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای دولتی

نتایج
نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری بیشتر
عوامل انسانی از دیدگاه کارشناسان فناوری
اطالعات بود و پس از آن شاخصهای
مربوط به عوامل مدیریتی ،فنی و مالی قرار
داشت.
باتوجهبه یافتهها ،از نظر بلوغ امنیت ،بانک
پاسارگارد رتبۀ اول ،دانشگاه تهران رتبۀ دوم
و بانک تجارت رتبۀ سوم را بهدست
آوردند.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که
بهطورکلی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
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عنوان تحقیق
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
دولتی مستقر در شهر تهران
براساس استاندارد بینالمللی ایزو/
آی.ای.سی27002.

جامعۀ مطالعهشده
مستقر در شهر تهران

محققین

سال

نورایی

1391

بررسی و شناسایی عوامل موفقیت
استقرار سیستم مدیریت امنیت
اطالعات  ISMSدر ایران

بانک دی

باغبانزاده

1393

شناسایی و اولویتبندی عوامل
انسانی مؤثر بر امنیت اطالعات

توزیع برق استان یزد

سال  ،8شماره  ،1بهار و تابستان 1397
نتایج
دولتی مستقر در شهر تهران از لحاظ مدیریت
امنیت اطالعات در شرایط مطلوبی قرار
دارند و با اطمینان  ٪95میتوان گفت،
میانگین مدیریت امنیت اطالعات در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی
مستقر در شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو
آی .ای .سی 27002 .برابر با  4بوده و باالتر
از حد متوسط است و در سطح مطلوبی قرار
دارد.
یافتههای این تحقیق حاکی از تأیید
اثرگذاری استقرار سیستم مدیریت امنیت
اطالعات روی متغیرهای محرمانگی،
یکپارچگی ،دسترسپذیری ،صحت و
جوابگویی اطالعات
نتایج نشان داد که پنج شاخص اول به شرح
زیر هستند:
• اشاعه و استفاده از اطالعات محرمانه
(امنیتی)
• سوءاستفاده از سیستم اطالعات (سوء
استفادۀ عمدی کارمندان داخلی از منابع
)IS
• آگاهی از اهمیت و ضرورت پیروی از
قوانین و اجرای فعالیتهای امنیتی
• استفاده از ابزارهای آموزشی متنوع برای
آموزش فعالیتهای مرتبط با امنیت
سیستمهای اطالعاتی
• تعهد و وفاداری کارمندان به سازمان و
حفظ اطالعات
• درنهایت با نظرسنجی از خبرگان و پیشینۀ
تحقیق ،راهکارهای بهبود امنیت
اطالعات که باتوجهبه شاخصهای برتر و
تأثیرگذار در این شرکت ارائه گردید.
این راهکارها عبارتاند از:
• پیادهسازی سیستمهای مدیریت امنیت
اطالعات نظیر سیستم مدیریت امنیت
فناوری اطالعات
•  ISO270007استفاده از سیستمها و
نرمافزارهایی در جهت محدودکردن
دسترسی کاربران به اطالعات
• برگزاری دورههای آموزشی ضمن
خدمت برای کارکنان جهت آشنایی با
اصول امنیت اطالعات در سازمان و
آگاهکردن کارمندان از اهمیت و
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محققین

سال

عنوان تحقیق

جامعۀ مطالعهشده

ارنست
چانگ و هو

2006

اثربخشی عوامل سازمانی بر
مدیریت امنیت اطالعات

کارکنان سازمان

کوزما

2010

کتابخانههای دیجیتال اروپایی:
آسیب پذیریهای امنیتی وب

کتابخانههای دیجیتالی
اروپا

تینتاماسیک

2013

بررسی ارتباط سیستمهای سازمان
و آگاهی از امنیت اطالعات

کارکنان سازمان

نتایج
ضرورت آن
• وجود افراد آموزش دیده و متخصص
در زمینه امنیت اطالعات و سیستمها
براساس یافتههای پژوهش ،توانایی مدیران
فناوری اطالعات و نبود اطمینان محیطی،
تأثیر مثبتی روی سازمانها در پیادهسازی
مدیریت امنیت اطالعات و استاندارد
BS7799داشته است .همچنین یافتهها
نشان داد ،عوامل سازمانی چون اندازۀ
سازمان و نوع صنعت ،به نحو چشمگیری
کاربرد مدیریت امنیت اطالعات را تحت
تأثیر قرار میدهد.
نتایج نشان داد ،اکثر کتابخانههای دیجیتالی
نقص امنیتی جدی در برنامههای کاربردی
تحت وب خود دارند .اکثر کتابخانههای
اروپای غربی ،مشکالت امنیتی بحرانی
( )٪51یا در سطح متوسط ( )٪10داشتند که
منجربه تجارت ناامن آنالین شده بود.
همچنین یافتهها حاکی از این بود که باوجود
قوانین مربوط به حفاظت اطالعات،
کتابداران اقدامهای الزم برای ایمنسازی
سیستمهای اطالعاتی آنالین را اجرا
نمیکنند.
بر اساس یافتهها ،ارتباط معناداری بین
آگاهی کاربران از امنیت اطالعات و ابعاد
ساختار سازمان رسمی ،ابعاد فرهنگ
سازمانی و روشها و سیاستهای منابع
انسانی وجود دارد.

براساس مرور تحقیقات قبلی مشخص شد که اکثر تحقیقات انجامشده به عوامل مؤثر بر مدیریت
امنیت اطالعات پرداختهاند و تا حاال تحقیقی که به طراحی و صورتبندی مدلی در زمینۀ امنیت اطالعات
بپردازد ،وجود نداشته است .باتوجهبه چهارچوب نظری بهدستآمده از پیشینۀ پژوهشی ،مدل مفهومی
پژوهش در شکل  1ترسیم شد.
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توسعۀ
سیستمها

امنیت
معماری

حفاظت

امنیت

اطالعات

محتوا

اطالعات

سازمان

امنیت

دهی

منابع
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

همانطور که مالحظه میشود ،در این مدل متغیرهای سازماندهی امنیت اطالعات ،معماری
اطالعات و خطمشی امنیت اطالعات بهعنوان متغیرهای مستقل ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و حفاظت
محتوا بهعنوان متغیرهای میانجی و امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی بهعنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شدهاند .بنابراین فرضیههای پژوهش حاضر بهصورت زیر طرح شد:
فرضیۀ  :1خطمشی امنیت اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ،خطمشی امنیت اطالعات است .کوزما
( )Kuzma,2010معتقد است ،درواقع ،خطمشیهای مدیریتی ،راهنمایی برای بهروزرسانی ،نظارتکردن،
تهیۀ نسخ پشتیبان و بازرسیکردن در یک سازمان هستند .خطمشیها باید به اندازهای واضح و روشن باشند
که بتوانند به کارکنان مدیریتی امکان تمرکز روی سیستمهای اطالعاتی را فراهم کنند .دراینمیان ،سیاست
باید به نحوی انعطافپذیر باشد که در آن مشکلهای اورژانسی و پیشبینی نشده نیز گنجانده شود.
فرضیۀ  :2معماری اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.
قانون کلینگرکوهن تصریح دارد ،معماری اطالعات برای ارتقا یا نگهداری فناوری موجود و
کسب فناوری اطالعاتی جدید درجهت رسیدنبه اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن چهارچوبی
یکپارچه فراهم میکند .معماری اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی تأثیر میگذارد .کتابخانهها وظیفه
دارند ،قدرت فزایندۀ سیستمهای اطالعاتی ساختارمند را که مدتها بهعنوان جزئی از کتابخانهها مطرح
بودهاند ،مهارکرده و این سیستمها را در کانالهای جدیدی که تأمینکنندۀ نیازها و اهداف کاربران باشد،
بهکاربرند .این چالش بهوسیلۀ توسعۀ سیستمهای جدید و استانداردهای فنی پاسخ داده میشود .در این
زمینه ،معماری اطالعات نقش اصلی را ایفا میکند.
فرضیۀ  :3سازماندهی امنیت اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.

سال  ،8شماره  ،1بهار و تابستان 1397

طراحی الگوی مدیریت امنیت اطالعات343 ...

«سازماندهی امنیت اطالعات» بهعنوان متغیری اثرگذار بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ،عامل اصلی
تأثیرگذار بر توان سازمان در حفاظت از امنیت اطالعات است .عالوهبراین ،یکی از مهمترین توانمندسازها
در هدایت و مدیریت اثربخش امنیت اطالعات نیز هست .در حوزۀ مدیریت و امنیت اطالعات ،برای تحقق
تعدادی از اهداف باید ابزارهای الزم (توانمندسازها) را در اختیار داشت .سازماندهی باعث کاهش اتالف
منابع سازمان میشود .بانگاهی گذرا به سازمان میتوان به این موضوع پیبرد که بهواسطۀ تصمیمگیریهای
اشتباه چقدر زمان ،هزینه و ت الش سازمان صرف رفع تعارضات و تداخالت ناشی از ضعف سازماندهی
میشود .این خود گویای اهمیت موضوع نزد صاحبان اندیشه است.
فرضیۀ  :4خطمشی امنیت اطالعات بر امنیت منابع انسانی تأثیر مثبت دارد.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت منابع انسانی خطمشی امنیت اطالعات است .هدف خطمشی
امنیت اطالعات ،جهتدادن به پیادهسازی امنیت اطالعات است .برنامه چهارچوبی را برای اهداف در
جهت الزام به محرمانگی ،جامعیت و دردسترسبودن فراهم میآورد .موفقیت امنیت اطالعات تا حدزیادی
به رفتار اثربخش کاربران وابسته است .رفتارهای درست و سازنده توسط کاربران ،مدیران سیستم و افراد
دیگر میتواند اثربخشی امنیت اطالعات را تا حدزیادی باال ببرد؛ درحالیکه رفتارهای نادرست و مخرب،
در حقیقت میتواند مانع اثربخشی آن شود.

فرضیۀ  :5معماری اطالعات بر امنیت منابع انسانی تأثیر مثبت دارد.
معماری اطالعات یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت منابع انسانی است .وان سولمز(

Von

 )Solms, 2004معتقد است که معماری اطالعات در مؤلفههای منابع انسانی نقش بهسزایی دارد.
شاخصهای مؤثر در امنیت نیروی انسانی که میتوانند سبب بروز اختالل در فعالیتهای نیروی انسانی
می شوند عبارتند از :کار زیاد ،نداشتن مهارت کافی و الزم ،تداخل مسئولیتها ،اطالعنداشتن از میزان
ارزش اطالعات ،نداشتن انگیزه ،کوتاهی و بیمسئولیتی و فراموش کاری .یکی از جنبههای مهم و اثرگذار
معماری اطالعات است که میتواند شاخصهای مذکور را تعدیل کند.
فرضیۀ  :6سازماندهی امنیت اطالعات بر امنیت منابع انسانی تأثیر مثبت دارد.
سازماندهی عاملی اصلی و تأثیرگذار بر توان سازمان در امنیت منابع انسانی است .ویتمن
( )Wheatman, 2010معتقد است که سازماندهی تأثیر مستقیمی در اجرای موفق و مؤثر برنامههای امنیتی
سازمان دارد .به این معنا که هرچقدر «سازماندهی امنیت اطالعات» یک سازمان منسجمتر باشد ،قطعاً
میتوان به اجرای موفق برنامههای امنیت اطالعات در سازمان امیدوارتر بود .تدوین برنامه و صرفکردن
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هزینه ،شرط الزم برای رسیدن به اهداف است؛ اما بدون وجود ساختاری مناسب برای اجرای برنامهها،
تحقق اهداف ،دور از دسترس بوده یا با هزینههای گزافی صورت میپذیرد .بنابراین یکی از عوامل اصلی
توفیق برنامهها ،بهخصوص برنامههای امنیتی ،سازماندهی اثربخش امنیت اطالعات است.
فرضیۀ  :7توسعۀ سیستمهای اطالعاتی بر حفاظت محتوا تأثیر مثبت دارد.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر حفاظت اطالعات ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی است.اسچویو
( )Schou, 2004معتقد است ،توسعۀ سیستم اطالعاتی در سازمان ،مجموعهای از عناصر وابسته به هم است
که وظیفۀ جمعآوری ،پردازش ،ذخیرهسازی و توزیع اطالعات بهمنظور پشتیبانی از تصمیمگیری ،کنترل و
هماهنگی بین بخشهای مختلف را در سازمان بر عهده دارد .سیستم اطالعاتی میتواند به مدیران و
کارکنان در تحلیل مشکالت ،تجسم بهتر و تصویرکردن موضوعات پیچیده و همچنین در تولید
محصوالت جدید کمک کند .همچنین سیستمهای اطالعاتی ،اطالعات مربوطبه افراد ،مکانها و هر جز
تصورکردنی از داخل و خارج سازمان را در خود ذخیره و حفاظت میکنند.

فرضیۀ  :8توسعۀ سیستمهای اطالعاتی بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی تأثیر مثبت دارد.
توسعۀ سیستمهای اطالعاتی بر امنیت اطالعات تأثیر میگذارد .بایس ( )Baise, 2006به چهار موج
امنیت اطالعات پرداخته است .موج اول ،فنی بود .که به راهحلهای فنی ارائهشده برای مسائل امنیتی
مربوط میشد .موج دوم ،به بعد مدیریتی قوی امنیت اطالعات میپردازد .این ابعاد مانند خطمشی و
درگیری مدیریت بسیار مهم هستند .موج سوم ،از یک نیاز برای داشتن فرمی از استانداردکردن امنیت
اطالعات در شرکت و جنبههایی مانند بهترین ریتمهای مدیریتی ،تأیید یک فرهنگ مناسب امنیت
اطالعات و اندازهگیری و نظارت امنیت اطالعات تشکیل شده است .موج چهارم نیز دربارۀ توسعۀ نقش
قطعی چگونگی ادارۀ امنیت اطالعات است.
فرضیۀ  :9امنیت منابع انسانی بر حفاظت محتوا تأثیر مثبت دارد.
گونزالز و ساویکا ( )Gonzalez & Sawicka,2002عامل انسانی را بهعنوان پاشنۀ آشیل امنیت
اطالعات معرفی و بیان کرد که سال  ،2006حمالت کوچکتر ،متمرکزتر و پنهانکارانهتری به سیستمهای
اطالعاتی سازمانها صورت خواهد گرفت .کانون توجه نفوذگران « ،سهلانگاری و سادهاندیشی کاربران»
خواهد بود.

فرضیۀ  :10امنیت منابع انسانی بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی تأثیر مثبت دارد.
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امنیت منابع انسانی بر امنیت اطالعات در سازمان تأثیر دارد .یکی از مؤلفههای مهم در مدیریت
امنیت اطالعات در سازمان توجهبه امنیت از منظر منابع انسانی است .بهطوریکه بدون در نظرگرفتن عوامل
انسانی راهحلهای فنی چندان تأثیری در مدیریت امنیت اطالعات نخواهند داشت.
فرضیۀ  :11حفاظت اطالعات بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی تأثیر مثبت دارد.
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی ،حفاظت اطالعات است.
برینی ( )Briney, 2001معتقد است که نحوۀ استفاده و کنترل دستیابی به منابعی که به اشتراک گذاشته
شدهاند ،از مهمترین هدفهای سیستم امنیتی در شبکه است .هر سازمان برای حفاظت از اطالعات
ارزشمند ،باید به راهبرد خاصی پایبند باشد و براساس آن سیستم امنیتی را پیادهسازی و اجرا نماید.
روش شناسی
روش اجرای پژوهش حاضر توص ی فی پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر
است؛ زیرا در ای ن پژوهش ،روابط بین متغ ی رها در قالب الگوی علّی بررسی می شود .جامعۀ آماری
پژوهش ،کارشناسان و کتابداران کتابخانههای دیجیتالی دانشگاههای شهر تهران است .براساس اطالعات
بهدستآمده ،بهصورت تقریبی 400 ،نفر در این کتابخانهها مشغول بهکار هستند .بااستفاده از فرمول
کوکران 196 ،نفر بهعنوان نمونه و بهصورت هدفمند انتخاب و پرسشنامۀ پژوهش بین آنها توزیع شد .از
 196پرسشنامه190 ،تا پاسخ داده شد .درنهایت 190 ،پرسشنامه وارد تحلیل شدند .برای اطمینان از روایی
ابزارهای اندازهگیری ،تحلیل عاملی تأییدی بااستفاده از نرمافزار لیزرل ١انجام شد .تحلیل عاملی تأییدی

مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عاملها و کدام عاملها با کدام عاملها همبسته میشود

(کالین .)2005 ،٢درواقع ،بااستفادهاز این آزمون مشخص میشود ،هریک از متغیرهای مشاهدهشدۀ
پژوهش بارعاملی معناداری روی سازۀ زیربنایی خود دارد یا خیر .یافتههای مربوط به تحلیل عاملی تأییدی

در جدول شماره  2درج شده است .این یافتهها حاکی از آن است که گویههای مربوطبه متغیرهای
خطمشی امنیت اطالعات ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ،معماری اطالعات ،سازماندهی امنیت اطالعات،
حفاظت اطالعات و امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی بهترتیب بارهای عاملی پذیرفتنی دارند .همۀ
این بارهای عاملی در سطح آلفای  P<0/01معنادار هستند.

1. LISREL
2. Kline
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جدول .2یافتههای تحلیل عاملی تأییدی (تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای  0/01معنادار هستند)
بارهای عاملی رو سازهها
متغیرها

خطمشی امنیت
اطالعات

آلفای
کرونباخ

خطمشی

توسعۀ

امنیت

سیستمهای

اطالعات

اطالعاتی

P1
P2

0/62

0/82

DS 1

0/59

DS 2

0/72

DS 3

0/79

DS 4

0/81
0/65

DS 5
معماری اطالعات

0/87

A1

0/69

A2

0/71

A3

0/78

A4

0/66
0/78

A5
سازماندهی
امنیت اطالعات

اطالعات

انسانی

0/77

P3
اطالعاتی

اطالعات

امنیت

منابع

0/89
0/56

توسعۀ سیستمهای

معماری

سازماندهی

امنیت

0/91

O1

0/75

O2

0/65

O3

0/85

O4

0/83

امنیت منابع
انسانی

0/88

HR 1

0/81

HR 2

0/78

HR 3

0/69

HR 4

0/71

حفاظت

امنیت

اطالعات

اطالعات
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بارهای عاملی رو سازهها
متغیرها

حفاظت اطالعات

آلفای
کرونباخ

خطمشی

توسعۀ

امنیت

سیستمهای

اطالعات

اطالعاتی

معماری
اطالعات

سازماندهی

امنیت

امنیت

منابع

اطالعات

انسانی

حفاظت

امنیت

اطالعات

اطالعات

0/82

S1

0/70

S2

0/69
0/62

S3
امنیت اطالعات
در کتابخانههای

0/89

دیجیتالی
IS 1

0/68

IS 2

0/75

IS 3

0/63

IS 4

0/82

همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهدد کده هریدک از سدازههدای خدطمشدی امنیدت اطالعدات،
معماری اطالعات ،سازماندهی امنیت اطالعات ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ،امنیت منابع انسانی و حفاظت
محتوا و امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی شاخصهای برازش پذیرفتنی است.
خطمشی امنیت اطالعات :برای اندازهگیری خطمشی امنیت اطالعات از پرسشنامۀ محققساخته
استفاده شد .این پرسشنامه از سه گویه تشکیل شده است .سؤاالت براساس طیف پنجدرجهای لیکرت
اندازهگیری شدند .بهطوریکه در این طیف کامالً مخالفم ،درجۀ یک و بهترتیب ،کامالً موافقم درجۀ پنج
گرفته است .ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89بهدست آمد.
همچنین شاخصهای بهدستآمده از تحلیل عامل تأییدیAGFI= 0/90 ،RMSEA= 0/047 ،GFI=0/92

نشان از برازندگی مناسب الگو با دادهها دارد.
توسعۀ سیستمهای اطالعاتی :پرسشنامۀّ توسعۀ سیستمهای اطالعاتی با چهار گویه تدوین و
براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت درجهبندی شده است .مقیاس لیکرت نوعی مقیاس فاصلهای است که
از پنجدرجۀ کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم بهره میگیرد .ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/82بهدست آمد .همچنین شاخصهای تحلیل
عامل تأییدی  RMSEA=0/028 ،AGFI=0/92 ،GFI=93نشان میدهد که الگو با دادهها برازش مناسبی
دارد.
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معماری اطالعات :برای اندازهگیری معماری اطالعات از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .این
پرسشنامه از پنجگویه تشکیل شده است .این پرسشنامه براساس طیف پنجدرجهای لیکرت (درجۀ یک
برای کامالً مخالفم تا درجۀ پنج برای کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .ضریب همسانی درونی این
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/87بهدست آمد .همچنین شاخصهای تحلیل عامل تأییدی
برای بررسی روایی  RMSEA=0/047 ،AGFI=0/94 ،GFI=97نشان میدهد که الگو با دادهها برازش
مناسبی دارد.
سازماندهی امنیت اطالعات :برای اندازهگیری سازماندهی امنیت اطالعات از پرسشنامۀ
محققساخته استفاده شد .این پرسشنامه از چهار گویه تشکیل شده است .سؤاالت براساس طیف
پنجدرجهای لیکرت (درجۀ یک برای کامالً مخالفم تا درجۀ پنج برای کامالً موافقم) اندازهگیری شدند.
ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/91بهدست آمد .همچنین
شاخصهای بهدستآمده از تحلیل عامل تأییدی  AGFI=0/97 ،RMSEA=0/045 ،GFI=0/98نشان از
برازندگی مناسب الگو با دادهها دارد.
امنیت منابع انسانی :برای اندازهگیری امنیت منابع انسانی از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد .این
پرسشنامه از چهار گویه تشکیل شده است .این پرسشنامه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت (درجۀ
یک برای کامالً مخالفم تا درجۀ پنج برای کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .ضریب همسانی درونی این
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/87بهدست آمد .همچنین شاخصهای تحلیل عامل تأییدی
برای بررسی روایی  RMSEA=0/064 ،AGFI=1 ،GFI=0/96نشان میدهد که الگو با دادهها برازش
مناسبی دارد.
حفاظت اطالعات :پرسشنامۀ حفاظت اطالعات با  3گویه تدوین شده است و براساس مقیاس
پنجدرجهای لیکرت درجهبندی شده است.مقیاس لیکرت نوعی مقیاس فاصلهای است که بهویژه از
پنجدرجۀ کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم بهره میگیرد .ضریب همسانی
درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/82بهدست آمد .همچنین شاخصهای تحلیل
عامل تأییدی  RMSEA=0/071 ،AGFI=0/95 ،GFI=95نشان میدهد که الگو با دادهها برازش مناسبی
دارد.
امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی :برای اندازهگیری امنیت اطالعات در کتابخانههای
دیجیتالی از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد .این پرسشنامه از  4گویه تشکیل شده است .این
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پرسشنامه بر اساس طیف پنجدرجهای لیکرت (درجۀ یک برای کامالً مخالفم تا درجۀ پنج برای کامالً
موافقم) نمرهگذاری میشود .ضریب همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 0/89بهدست آمد .همچنین شاخصهای تحلیل عامل تأییدی برای بررسی روایی ،AGFI=0/94 ،GFI=97
 RMSEA=0/047نشان میدهد که الگو با دادهها برازش مناسبی دارد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش الگوی معادالت ساختاری استفاده شد .مدل معادالت
ساختاری یا بهطور اختصار  ،SEMاز روشهای جدید آماری و یکی از قویترین روشهای تجزیه و
تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس و الگوسازی علی اطالق میکنند.
کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیری است که نمیتوان آنها را بهشیوۀ دو متغیری با درنظرگرفتن
هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد .تجزیه و تحلیل چندمتغیره به روشهای تجزیه و
تحلیلی اطالق میشود که ویژگی اصلی آنها ،تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر
وابسته است.

یافتهها
یافتههای مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش در جدول  4درج شده است .یافتهها نشان
میدهد که 72/2درصد پاسخدهندگان را مردان و 27/8درصد پاسخگویان را زنان تشکیل میدهند .در
زمینۀ توزیع فراوانی پاسخهندگان بر حسب متغیر سن یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که 42/1درصد از
پاسخدهندگان در سن  25تا  31سال34/2 ،درصد در سنین بین 31تا  35سال18/4 ،درصد در سن  36تا 40
سال5/2 ،درصد در سن باالتر از  41سال قرار داشتند.
جدول .4یافتههای جمعیت شناختی پژوهش
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

جنس
مرد

137

72/2

زن

53

27/8

سن
 25تا  31سال

80

42/1

 31تا  35سال

65

34/2

 36تا  40سال

35

18/4

 41سال به باال

10

5 /2
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پس از محاسبۀ شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ،بهمنظور بررسی روابط علّی بین متغیرها از
روش الگوی معادالت ساختاری استفاده شد .باتوجهبه اینکه مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علّی ،ماتریس
همبستگی است ،ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای بررسیشده ،در جدول  5ارائه
میشود.

جدول  .5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ( P*<0/05و )P**<0/01
خطمشی
متغیرها

توسعۀ

امنیت

سیستمهای

اطالعات

اطالعاتی

خطمشی امنیت اطالعات

معماری
اطالعات

سازماندهی

امنیت

امنیت

منابع

اطالعات

انسانی

حفاظت

امنیت

اطالعات

اطالعات

1

توسعۀ سیستمهای اطالعاتی

**

معماری اطالعات

**

سازماندهی امنیت اطالعات

**

امنیت منابع انسانی

**

حفاظت اطالعات

**

0/68
0/51
0/55
0/35

1
**

0/62

**

0/48

**

0/41

**

1
**

0/45

**

0/38

**

1
**

0/52

**

1
**

0/43

0/39

0/58

0/42

0/57

1

امنیت اطالعات

**0/49

**0/33

**0/56

**0/48

**0/61

**0/44

1

میانگین

3/22

3/51

3/65

3/40

3/42

3/54

3/71

انحراف معیار

0/89

1/10

1/09

1/02

1/01

0/95

1/11

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،از میان متغیرهای پژوهش بهترتیب امنیت منابع انسانی
( ،)r=0/61معماری اطالعات ( ،)r= 0/56خطمشی امنیت اطالعات ( ،)r= 0/49سازماندهی امنیت
اطالعات ()r= 0/48
و توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ( ) =r0/33باالترین ضریب همبستگی با مزیت رقابتی را دارند و

ضریب همبستگی بین متغیرها در سطح ( )P<0/01مثبت و معنادار است و توسعۀ سیستمهای اطالعاتی
( )r= 0/33باالترین ضریب همبستگی با مزیت رقابتی را دارند است.
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شکل شماره  .2الگوی برازششده پژوهش

شکل  2الگوی برازششدۀ پژوهش را نشان میدهد .اعداد روی مسیرها ،پارامترهای استاندارد

شدهاند .مطابق با شکل  ،2تمام مسیرها در سطح ( )P<0/01معنادارند .درمیان متغیرهای موجود در الگو،
توسعۀ سیستمهای اطالعاتی بیشترین اثر مستقیم را بر امنیت اطالعات کتابخانههای دیجیتالی ( )0/44دارد.
ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر بررسی ارائۀ الگوی استراتژیک مدیریت امنیت اطالعات در
کتابخانههای دیجیتالی بهروش تحلیل مسیر است ،در جدول  6ضرایب اثر مستقیم ،اثر غیرمستقیم ،اثر کل و
سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.

جدول .6برآورد ضرایب استانداردشده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل الگو ( P*<0/05و )P**<0/01
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثرکل

به روی توسعۀ سیستمهای اطالعاتی از:
خطمشی امنیت اطالعات

**

معماری اطالعات

**

سازماندهی امنیت اطالعات

**

0/23

0/25

-

**

-

**

-

0/38

0/23
0/25

**

/38

به روی امنیت منابع انسانی از:
خطمشی امنیت اطالعات

**

معماری اطالعات

**

سازماندهی امنیت اطالعات

**

0/32
0/23
0/46

-

**

-

**

-

0/32
0/23

**

0/46

به روی حفاظت محتوا از:
خطمشی امنیت اطالعات

-

**

معماری اطالعات

-

**

0/11
0/12

**

0/11

**

0/12
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مسیر

اثر مستقیم

سازماندهی امنیت اطالعات

اثر غیر مستقیم
**

-

توسعۀ سیستمهای اطالعاتی

**

امنیت منابع انسانی

**

0/18
-

0/49

-

0/53

اثرکل
**

0/18

**

0/49

**

0/53

به روی امنیت اطالعات از :
خطمشی امنیت اطالعات

-

**

معماری اطالعات

-

**

-

**

سازماندهی امنیت اطالعات
توسعۀ سیستمهای اطالعاتی

**

امنیت منابع انسانی

**

حفاظت اطالعات

**

0/17
0/16
0/29

**

0/15

0/44

**

0/16

0/29

-

0/31

**

0/17

**

0/16

**

0/29

**

0/59

**

0/45

**

0/31

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،اثر مستقیم خطمشی امنیت اطالعات (،)β =0/23
معماری اطالعات ( )β=0/25و سازماندهی امنیت اطالعات ( )β =0/38بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی در

سطح ( )P<0/01مثبت و معنادار است .اثرمستقیم خطمشی امنیت اطالعات ( ،)β =0/32معماری اطالعات
( )β =0/23و سازماندهی امنیت اطالعات ( )β =0/46بر امنیت منابع انسانی در سطح ( )P<0/01مثبت و

معنادار است .اثرمستقیم توسعۀ سیستمهای اطالعاتی ( )β =0/49و امنیت منابع انسانی ( )β =0/53بر حفاظت

اطالعات در سطح ( )P<0/01مثبت و معنادار است .همچنین اثرمستقیم توسعۀ سیستمهای اطالعاتی

( ،)β =0/44امنیت منابع انسانی ( )β =0/29و حفاظت اطالعات ( )β =0/31بر امنیت اطالعات در

کتابخانههای دیجیتالی در سطح ( )P<0/01مثبت و معنادار است.

جدول  .7مشخصههای برازندگی الگوی تحلیل مسیر
χ2/ df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

1/79

0/064

0/95

0/97

1

0/99

براساس جدول شماره 7نسبت خیدو به درجۀ آزادی ( )χ2/df=1/79شاخص نکویی برازش
( ،)GFI=0/95شاخص تعدیلشدۀ نکویی برازش ( (AGFI=0/97و ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریب
( (RMSEA=0/064در سطح مناسبی هستند .بنابراین برازش الگوی برازششده پژوهش در سطح مناسبی
است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،ارائۀ الگوی استراتژیک مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانههای دیجیتالی
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با استفاده از تحلیل مسیر بود .نتایج تحلیل مسیر نشان داد ،الگوی پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش
نسبتاً خوبی دارد .نتایج نشان داد که خطمشی امنیت اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع
انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای (ملک الکالمی( ،)1390 ،نورایی،
 ،)1391کوزما ( ))Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( )Tintamusik, 2013همخوانی دارد .در تبیین این یافته
میتوان گفت که اگر کتابخانههای دیجیتالی ،اهداف و سیاستهای امنیتی خود را تدوین کنند و در اختیار
کارکنان قرار دهند و بهصورت شفاف راهبردهای امنیت اطالعات را اتخاذ و بهکار گیرند ،منجربه توسعۀ
سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی در کتابخانههای دیجیتالی میشود.
نتایج نشان داد که معماری اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی تأثیر
مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای (زندهدلنوبری( ،)1389 ،ملک الکالمی ،)1390
(نورایی ،)1391 ،کوزما ( )Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( )Tintamusik, 2013همخوانی دارد .در تبیین
این یافته میتوان گفت که اطالعات ممکن است باعث توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی
شود ،اگر که ساختار صحیحی در کتابخانههای دیجیتالی داشته باشند و چهارچوبی برای چیدمان اطالعات
تعریف شود تا کاربران بهسرعت و سهولت به اطالعات مدنظر خود دست یابد.
نتایج نشان داد که سازماندهی امنیت اطالعات بر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی
تأثیر مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای (ملکالکالمی( ،)1390 ،نورایی ،)1391 ،کوزما
( )Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( ( Tintamusik, 2013همخوانی دارد .این یافته نشان میدهد که اگر
امنیت اطالعات سازماندهی و مدیریت شود ،سازماندهی باعث کاهش اتالف منابع سازمان میشود .با
نگاهی گذرا به سازمان میتوان دریافت که بهواسطۀ تصمیمگیریهای اشتباه ،چقدر زمان ،هزینه و تالش
سازمان صرف رفع تعارضات و تداخالت ناشی از ضعف سازماندهی میشود .ازاینرو ،سازماندهی امنیت
اطالعات منجربه توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی میگردد .همچنین نتایج نشان داد،
توسعۀ سیستم های اطالعاتی و امنیت منابع انسانی بر حفاظت اطالعات بر تأثیر مثبت و معنادار دارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای (آرام( ،)1388 ،ملکالکالمی( ،)1390 ،نورایی ،)1391 ،ارنست چانگ و هو
( ،)Ernest Chang & Ho, 2006کوزما ( )Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( )Tintamusik, 2013همخوانی
دارد .توسعۀ سیستم اطالعاتی میتواند به مدیران و کارکنان در تحلیل مشکالت ،تجسم بهتر و
تصویرکردن موضوعات پیچیده و همچنین در تولید محصوالت جدید کمک کند .همچنین سیستمهای
اطالعاتی ،اطالعات مربوطبه افراد ،مکانها و هر جزء تصورکردنی از داخل و خارج سازمان را در خود
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ذخیره میکنند و در حفاظت اطالعات نقش بهسزایی دارد .هچنین امنیت منابع انسانی و رضایت آنها نیز در
حفاظت اطالعات نقش دارد.
همچنین نتایج نشان داد ،توسعۀ سیستمهای اطالعاتی و امنیت منابع انسانی بر امنیت اطالعات
کتابخانههای دیجیتالی تأثیر مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای (آرام،)1388 ،
(زندهدلنوبری( ،)1389 ،ملکالکالمی( ،)1390 ،نورایی ،)1391 ،ارنست چانگ و هو ( & Ernest Chang

 ، )Ho, 2006کوزما ( )Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( )Tintamusik, 2013همخوانی دارد .مطابق با این
یافته ،مطابق با این یافته ،توسعۀ سیستم های اطالعاتی در کتابخانهها و امنیت منابع انسانی نقش زیادی در
حفظ امنیت اطالعات ایفا میکنند .کتابخانههایی که توانایی فراهمآوری و توسعۀ سیستمهای اطالعاتی را
دارند ،به امنیت اطالعات دست خواهند یافت .بنابراین هم مدیران و هم متصدیان امر دربارۀ توسعۀ
سیستم های اطالعاتی و ایجاد امنیت منابع انسانی اهمیت قائل شوند .همچنین نتایج نشان داد ،حفاظت
اطالعات بر امنیت اطالعات کتابخانه های دیجیتالی تأثیر مثبت و معنادار دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
(آرام( ،)1388 ،زندهدل نوبری ( ،)1389ملکالکالمی( ،)1390 ،نورایی ،)1391 ،ارنست چانگ و هو
( ،)Ernest Chang & Ho, 2006کوزما ( ) Kuzma, 2010و تینتاماسیک ( )2013همخوانی دارد .این
یافته نشان میدهد ،نحوۀ استفاده و کنترل دستیابی به منابعی که به اشتراک گذاشته شدهاند ،از مهمترین
هدفهای یک سیستم امنیتی در شبکه است .هر سازمان برای حفاظت از اطالعات ارزشمند ،باید به راهبرد
خاصی پایبند باشد و براساس آن سیستم امنیتی را پیادهسازی و اجرا نماید .بیتردید ،امنیت بلندمدت منابع
دیجیتالی و ارتقای دسترسپذیر میراث مکتوب که هدفهای اساسی کتابخانههای دیجیتالی است ،بدون
لحاظکردن مسائل حفاظتی امکان تحقق نخواهد یافت.
در مجموع ،نتایج ،اثر متغیرهای خطمشی امنیت اطالعات ،معماری اطالعات ،سازماندهی امنیت
اطالعات ،توسعۀ سیستمها ی اطالعاتی ،امنیت منابع انسانی و حفاظت محتوا بر امنیت اطالعات در
کتابخانههای دیجیتالی را تأیید میکند .یافتههای بهدستآمده بر اهمیت این متغیرها برای کتابخانههای
دیجیتالی بهمنظور تأثیرگذاری بر مدیریت امنیت اطالعات تأکید میکند .در این پژوهش ،فقط
کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه های تهران بررسی شد؛ بنابراین تعمیم یافته های این پژوهش به دیگر
قلمروها با محدودیت مواجه است .همچنین یافته ها براساس داده های خود گزارش دهی هستند.
پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای آینده از روشهای تحقیق کیفی و آمیخته برای فهم عمیق تر عوامل
مؤثر بر امنیت اطالعات کتابخانههای دیجیتالی استفاده شود.
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سیستمها و معماریهای سازمانی و ممیزی کمک شایانی به استقرار سیستمهای امنیت در سازمانها
(باتوجهبه ضرورت این استقرار و زمانبر بودن آن) خواهند نمود .پایهریزی تحقیقات دربارۀ استقرار
سیستمهای سازمانی و معماریهای مختلف ،یکی از نیازمندیهای ضروری محسوب میشود و الزم است
تا محققان قدمهای اساسی در این جهت بردارند .پیادهسازی سیستمهای بهینۀ تعریفشده ،نیاز اعتمادسازی
در سازمانها و ارائۀ منابع تحقیقات به سازمانها در پذیرش این معماریها تاثیرگذار خواهند بود.د.
همچنین نرمافزاری و اتوماتیککردن سیستم مدیریت امنیت و رعایت ملزومات از طرف کارمندان و
ممیزی از طرف کارمندان و ممیزان بهکمک سیستمهای کاراتر میتواند به بلوغ سازمان و باالبردن امنیت
کمک نماید .در پایان ،برای بهبود در برقراری امنیت در سیستمهای اطالعاتی سرویسگرا ،راهکارهایی
ارائه شده است که این راهکارها را میتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد .دستۀ اول ،راهکارهایی است که
مشابه راهکارهای امنیتی در سایر سیستمهای اطالعاتی است مانند استفاده از اصول رمزنگاری در قسمت
احراز هویت یا تکثیر سرویسها برای افزایش سطح دسترسی .دستۀ دوم ،راهکارهای هستند که بیشتر به
معماری سرویسگرا اختصاص دارند مانند استفاده از گذرگاه سرویس سازمانی برای اجرای کنترلهای
امنیتی در قسمت طراحی معماری ،استفاده از  WS-securityبرای امنیت سطح پیام و . ...انتظار میرود،
ابعاد امنیتی و راهکارهای ارائهشده ،تا اندازهای به تصمیمگیری بهتر مدیران و مجریانی کمک کند که
مسئول برقراری سیستمهای مدیریت امنیت در سیستمهای اطالعات سازمانی با معماری سرویسگرا هستند.
همچنین سیستم بهینۀ مدیریت امنیت را در سیستمهای اطالعاتی سازمانی توسعهیافته با معماری سرویسگرا
تا حدزیادی برقرار کند.
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