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چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه
علوم پزشکی همدان انجام گرفت.
روش :این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران
و کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1397بودند .در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته
بهره گرفته شد .سنجش روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه ضریب نسبت روایی ) (CVRو شاخص روایی محتوایی
)(CVIانجام گردید .جهت سنجش پایایی کلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نرمال بودن متغیرهای
موردمطالعه توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونهای بررسی شد .همچنین برای بررسی فرضیهها و رتبهبندی
از آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافتهها :بر اساس نتایج مطالعه ،سازه اجرایی با میانگین  4/46در رتبه اول و با بیشترین اثرگذاری در سیستم مدیریت
امنیت اطالعات و سازه نیروی انسانی با میانگین  3/56در رتبه هفتم و با کمترین اثرگذاری شناسایی شد .برای ارتقاء
سطح امنیت اطالعات ضروری است که مدیران ارشد با مشخص نمودن اهداف امنیتی مرتبط با سازمان ،ایجاد مدیریتی
جامع و یکپارچه ،تالش برای رعایت قوانین و استانداردهای امنیتی ،در دست داشتن منابع و بودجه کافی و ایجاد انگیزه
در بین کتابداران و اطالعرسانان ،بستر مناسبی را فراهم آورند تا ارائه خدمات مطلوبتر گردد و همچنین بتوانند گامی
مؤثر در جهت افزایش تولیدات علمی دانشگاهی داشته باشند.
اصالت اثر :این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی بوده و پیشازاین در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است.
واژههای کلیدی :مدیریت اطالعات ،امنیت اطالعات ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی.
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مقدمه
با پیشرفت فناوری و ورود فناوریهای جدید ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بهعنوان سازمانی برای
ذخیره و بازیابی اطالعات موردنیاز کاربران ،نقش مهمی را در برآوردن نیازهای اطالعاتی آنها ایفا میکنند.
عالوه بر این در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی حجم وسیعی از اطالعات (علمی ،آموزشی ،پژوهشی،
دیجیتالی و )...وجود دارد که بسیاری از فعالیتهای علمی و پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی بر مبنای این
اطالعات حاصل میشود بنابراین اهمیت وجود این اطالعات دوچندان میباشد .کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی اصولا منابع حفظ سرمایههای فرهنگی ،علمی و تاریخی یک ملت هستند که بهصورت مجموعهای
سازمانیافته برای دانشپژوهان تکامل مییابند (تاجالدینی و سادات موسوی .)1389 ،لزوم پرداختن به مسائل
امنیتی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی نه به دلیل ایجاد محدودیت برای کاربران ،بلکه کمکی بزرگ به
کاربران کتابخانه است .درواقع بدینوسیله ،امکان مناسبتر و بهتری برای کاربران مهیا میشود (اوانز.)1387 1،
در همهی نهادهای دولتی نیز ازجمله دانشگاه ها ،ضروری است که مقررات و استانداردهای مربوط به سیستم
مدیریت امنیت اطالعات ،در تمامی بخشها ازجمله کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی اعمال گردد تا اطمینان
حاصل شود که سطح امنیت اطالعات در کل سازمان به حد مطلوب رسیده است (یوستاتی و همکاران.)2018 2،
در این میان کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاهی به دلیل نوع خاصی از مراجعهکنندگان ،نیاز به ارائه نوع
خاصی از منابع و پایگاههای اطالعاتی دارند که ارائه این اطالعات تخصصی بهنوبه خود در توسعه دانش فردی،
افزایش سطح دانش و آگاهیهای جامعه دانشگاهی ،گسترش علوم و تحقیقات و  ...تأثیر بسزایی دارند .در
حال حاضر وبسایتها نیز از مهمترین ابزار دسترسی به کتابخانهها و همچنین بهعنوان دروازههایی برای هدایت
کاربران به منابع اطالعاتی و خدمات موردنیاز ،میباشند .لذا وجود امنیت در طراحی و بهکارگیری
وبسایتهای کتابخانهای امری ضروری است(حبیبی3و همکاران.)2019 ،
از سوی دیگر در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی منابع اطالعاتی با هزینههای بسیار زیادی تهیه و برای
استفاده مهیا میشوند .هزینههای تهیه و نگهداری منابع اطالعاتی و امنیت آنها یک وجه مسئله و دسترسی و
مهیاسازی آنها برای استفاده ،وجه دیگر ارائه خدمات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی است .منابع و
اطالعات گردآوریشده در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بهمنظور استفاده همگانی تهیه و تدارک
دیدهشدهاند نه برای استفاده یک قشر خاص(هاروی )1384 ،4و چون تهیه جایگزینی برای برخی از اطالعات
نایاب و ارزشمند که بنا به دلیلی ازدسترفته ،به لحاظ صرف وقت ،هزینه زیاد و وجود نیروی انسانی بسیار
دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود ،لذا حفاظت و امنیت اطالعات ضرورت بیشتری مییابد .در تحقیقی از
کراگر ،کرنی و استین ) 2010(5نشان داده شد که سطح آگاهی کارمندان از امنیت اطالعات در حد متوسطی
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قرار دارد .بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی برای بال بردن سطح درک و
آگاهی نیروی انسانی ،به امر آموزش و یادگیری در زمینه مسائل امنیتی توجه و تأکید بیشتری نمایند.
در عصر حاضر در کنار تسهیل فرآیندهای کاری کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بحث مدیریت امنیت
اطالعات اهمیت بیشتری دارد .عدم توجه برخی کاربران به منابع چاپی و غیر چاپی در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ،منجر به بروز صدمات فیزیکی و درنهایت تخریب و نابودی اطالعات میشود .همچنین کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی به علت عدم رعایت امنیت اطالعات و ارتباطات ،فقدان زیرساختهای فنی و اجرایی،
نبود بازرسی کافی از تجهیزات و سامانهها و عدم انجام اقدامات مؤثر در خصوص ایمنسازی با مشکالتی
روبهرو هستند .برخی از چالشهایی که ضرورت پرداختن به مسائل امنیتی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
را توجیه میکند ،عبارتند از :تخریب و ویروسی شدن اطالعات دیجیتالی ،سرقت و دستبرد اطالعات دیجیتالی،
تهدید امنیتی نرمافزاری ،سرقت منابع اطالعاتی و تجهیزات موجود ،عدم عکسالعمل سریع فعالیتهای
کتابخانه و مراکز اطالعرسانی در صورت وقوع حوادث امنیتی ،عدم استفاده از نظامهای مدیریت امنیتی پیشرفته
و  ...لذا ضروری است که امنیت اطالعات در این امر موردتوجه قرار گیرد.
امنیت معمولا بهنظام یا فعالیتی اطالق میگردد که برای جلوگیری از سرقت و دانشستیزی مانند نظام
کنترل کتابخانه ،نظام امنیتی کتاب ،حفاظهای امنیت و نظایر آنها به کار میرود (جوکار .)1383 ،امنیت
اطالعات به حفاظت از اطالعات و به حداقل رساندن دسترسی غیرمجاز به آنها اشاره میکند(جعفری و صادقی
مجرد .)1386 ،هدف از امنیت اطالعات ،استفاده از مجموعهای از سیاستها ،راهکارها ،ابزارها ،سختافزارها
و نرمافزارها ،برای فراهم آوردن محیطی عاری از تهدید در تولید ،پالیش ،انتقال و توزیع اطالعات است.
فراهم آوردن چنین محیطی مستلزم انجام مواردی است که میتوان از آنها به عنوان نیازهای امنیت اطالعات
نام برد (ملک الکمالی .)1392 ،در واقع هر سازمان بسته به سطح اطالعات خود نیازمند طراحی سیستم مدیریت
امنیت اطالعات می باشد تا از این طریق بتواند تهدیداتی که سازمان در معرض آن قرار دارد را شناسایی و
مدیریت کند(سامرو .)2016 ،1با توجه به اینکه وجود امنیت اطالعات در سازمانی چون ،کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی از اهمیت زیادی برخوردار است ،لذا این تحقیق بر آن بوده که با شناسایی عوامل مؤثر برمدیریت
امنیت اطالعات ،به اطالعاتی یکپارچه و نظاممند در امر حفاظت و امنیت اطالعات دست یابد و با مدیریت این
اطالعات و برنامهریزی دقیق ،بتواند سطح مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه
علوم پزشکی همدان را ارتقاء بخشد و درجهت ارائه خدمات مطلوبتر گام بردارد.
پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،پژوهشهای متعددی در این
زمینه انجامشده است که در ادامه به تعدادی از این پژوهشها اشاره میشود.
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رضوانی( )1397در مطالعهای با عنوان« طراحی الگوی مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانههای
دیجیتالی» به بررسی پرداخت .یافتهها نشان داد که اثر متغیرهایی از جمله :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 ،متغیر توسعۀ سیستمهای اطالعاتی در رتبه اول و با بیشترین تأثیر ( )0/44بر امنیت اطالعات کتابخانههای
دیجیتالی معرفی شد .باغی ،بابایی و امیرحسینی ( )1394در مطالعهای با عنوان« ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت
امنیت اطالعات» به بررسی پرداختند .هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و بررسی سیستم مدیریت امنیت اطالعات
در تعدادی از کتابخانههای مرکزی دانشگاههای شهر تهران در مقایسه با شاخصهای استاندارد ایزو بود .بررسی
یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد مدیریت امنیت اطالعات در تعدادی از کتابخانههای مرکزی
دانشگاههای شهر تهران بیشتر از حد استاندارد و یا به عبارتی مطلوب بود .ملکالکالمی( )1392در مطالعهای با
عنوان« ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطالعات درکتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی مستقر
در شهر تهران براساس استاندارد بین المللی ایزو آی.ای.سی »27002به بررسی پرداخت .نتایج این پژوهش
حاکی از آن بود که شاخص امنیت منابع انسانی شامل 3 :مؤلفه تأکید بر اهمیت امنیت پیش از اشتغال افراد،
تأکید بر امنیت در حین خدمت وتأکید بر امنیت در خاتمه یا تغییر شغل است .همچنین نتایج نشان داد به طور
کلی کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی مستقر در شهر تهران از لحاظ مدیریت امنیت اطالعات در شرایط
مطلوبی هستند و میتوان گفت میانگین مدیریت امنیت اطالعات در آنها بر اساس استاندارد ایزو آی .ای .سی
 27002برابر با  4بوده و بالتر از حد متوسط و در سطح مطلوبی قرار دارند .محمود زاده و رادرجبی()1385
در مطالعهای با عنوان« مدیریت امنیت در سیستمهای اطالعاتی» به بررسی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
نشان داد که مؤلفه عدم آگاهی کاربران ،بالترین تهدید و پسازآن امنیت نیروی انسانی ،دومین تهدید برای
امنیت اطالعات سیستمهای رایانهای میباشد .مؤلفههای امنیت فیزیکی و امنیت اطالعات به ترتیب در رتبههای
بعدی قرار دارند .با توجه به این که دغدغه اصلی کارکنان برآورده ساختن درخواستها و انجام وظایفی است
که بر عهده آنها میباشد اولین چیزی که معمولا نادیده گرفته میشود مسائل امنیتی است .دلیل عمده آن را
میتوان نداشتن قانون مدون و ابالغشده به کارکنان دانست .نکته بسیار مهم این است که ،نداشتن مقررات
مکتوب باعث میشود اولا کارکنان ندانند چه وظایفی نسبت به حفظ اطالعات سازمان دارند و ثانیاا در صورت
بروز تخلف آن ها ،مرجعی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد که با توجه به نقاط
ضعف بسیار زیاد سازمانها در حفظ داراییهای اطالعاتی خود ،بایستی آنها با پیادهسازی سیستم مدیریت
امنیت اطالعات ،ابتدا داراییهای حیاتی خود را شناسایی کنند و پسازآن مخاطرات هر یک را مشخص کنند.
در ادامه ،به تحقیقاتی در زمینه شناسایی و رتبهبندی عوامل مختلف در حیطه مدیریت امنیت اطالعات
انجامشده است ،بررسی میگردد.
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اسماعیل پور( )1388در مطالعهای با عنوان« شناسایی و رتبهبندی عوامل و شاخصهای کلیدی مؤثر بر
بهبود نظام مدیریت امنیت اطالعات» به بررسی پرداخت .نتایج نشان داد که عوامل مربوط به حوزه فنی بر بهبود
نظام مدیریت امنیت اطالعات تأثیر دارند .که در اولویت اول عامل نظامهای حفاظتی و در اولویت بعدی
بهروزرسانی نظام قرار دارد .جعفری ،رحمانی و مهرآزمای( )1387در مطالعهای با عنوان« شناسایی و رتبهبندی
عوامل و شاخصهای کلیدی مؤثر بر مدیریت تهدیدات امنیت فیزیکی و محیطی اطالعات» به بررسی پرداختند.
در ابتدا عوامل و شاخصهای کلیدی در حوزه امنیت فیزیکی و محیطی سازمانهای مورد نظر با استفاده از
تکنیکهای آماری شناسایی ،اعتبارسنجی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و در مجموع چهار عامل کنترل
محیطی و مدیریت دسترسی ،مدیریت تسهیالت فیزیکی ،حفاظت از مرکز داده و کنترل کارکنان به دست آمد.
عالوه براین ،تحلیلهای بیشتر از مقایسه بین سازمانها نشاندهنده این مطلب است که در همه عوامل کلیدی،
تأثیر شاخص اندازه سازمان بر میزان اهمیت آنها ،از نقش اساسی برخوردار است .کاهویی و عباسی ()1394
در مطالعهای دیگر با عنوان« اولویتبندی عوامل مؤثر بر امنیت اطالعات الکترونیکی سالمت در مراکز درمانی»
دریافت که  5/7درصد از کارکنان ،نقش کاربران سیستمهای اطالعاتی 38/3 ،درصد درک اهمیت امنیت
اطالعات 33 ،درصد آموزش ضمن خدمت و  47/5درصد وجود زیرساخت مناسب را از مهمترین عوامل
امنیت اطالعات سالمت انتخاب کردند .هو1و چانگ )2006(2نیز در مطالعهای دیگر با عنوان« بررسی عوامل
سازمانی مؤثر در پیادهسازی مدیریت امنیت اطالعات» به بررسی پرداختند .این پژوهشگران ضمن تأکید بر نیاز
سازمانها به ساختارهای مدیریتی برای حفظ داراییهای اطالعاتی ،اینگونه ساختارهای امنیتی را سالحی مؤثر
برای بقا در عرصۀ رقابت عنوان میکنند .براساس یافتههای پژوهش ،توانایی مدیران فناوری اطالعات و نبود
اطمینان محیطی ،تأثیر مثبتی بر روی سازمانها در پیادهسازی مدیریت امنیت اطالعات داشته است .همچنین،
یافته ها نشان داد عوامل سازمانی شامل اندازة سازمان و نوع صنعت ،به نحو قابلتوجهی کاربرد مدیریت امنیت
اطالعات را تحت تأثیر قرار میدهد .فردیناند 3،پاتریک4و تلیما )2015(5در مطالعهای با عنوان « عوامل مؤثر
بر امنیت کتابخانهها و منابع اطالعاتی» به بررسی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از سیستم امنیتی و
ارتباطات مخابراتی برای پشتیبانی مدیریت ،پشتیبانی کارکنان ،توسعه نرمافزار ،ارتقاء سختافزار و برای
دستیابی به اهداف تعیینشده نیاز به بودجه دارد .بر این اساس ،محققان به مدیران کتابخانهها توصیه مینمایند،
در ابتدا اطمینان حاصل شودکه بودجه کافی برای کتابخانهها جهت خرید ،توسعه و نگهداری سیستمهای امنیتی
اختصاص یافته باشد و سپس سازماندهی برنامههای کاربردی و آموزشی به کارکنان در مورد نحوه استفاده از
سیستمهای امنیتی ،به درستی صورت گرفته باشد .محابی )2010(6در مطالعهای با عنوان« آگاهی از عوامل مؤثر
_______________________________________________________________
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بر امنیت اطالعات از دیدگاه مدیران سیستم و کاربران نهایی در دانشگاه ایالتی فلوریدا» به بررسی پرداخت.
نتایج نشان داد مدیران سیستم تأکید بیشتری بر تهدیدهای خارجی و فنی نسبت به تهدیدهای داخلی و غیر فنی
ناشی از عوامل مختلف مانند دسترسی منابع ،رفتار با کاربران و رضایت از ابزار فنی دارند .بخش دوم مطالعه
که به بررسی کاربران نهایی مربوط بود ،حاکی از نیاز به آموزش کاربران و ارتقای آگاهی آنها بود تا بتوانند
از خود در برابر تهدیدهای امنیتی محافظت کنند .نتایج این مطالعه اهمیت عوامل انسانی در امنیت اطالعات را
مورد تأکید قرار داد.
با توجه به مطالب اشاره شده فوق و حائز اهمیت بودن مبحث مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی ،این پژوهش باهدف اصلی تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان و با اهداف فرعی شامل.1 :شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت
امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علومپزشکی همدان  .2شناسایی وضعیت عوامل
مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علومپزشکی همدان  .3رتبهبندی
عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان،
انجامشده تا با تقویت عوامل مذکور و پیادهسازی صحیح مدیریت امنیت اطالعات ،شرایطی را فراهم کرد که
سیاستگذاران ،مدیران و کتابداران و اطالعرسانان بدون دغدغه به فعالیتهای اصلی خود ادامه دهند و بتوانند
تأثیر بیشتری روی بهبود اثربخشی امنیتی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بگذارند و در نهایت ،تحقق اهداف
نهایی سازمان ،هموارتر صورت پذیرد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر رویکرد کمی و از نوع کاربردی با روش پیمایشی تحلیلی انجام شد .جامعه آماری
این پژوهش تمام مدیران و کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  1397به تعداد  40نفر
بودند .با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،اطالعات لزم به روش سرشماری یعنی بررسی کل جامعه آماری
جمعآوری گردید و روش نمونهگیری خاصی مورد استفاده قرار نگرفت .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
بود که پس از بررسی متون مرتبط (سیف و نادری بنی1386 ،؛ تاج فر ،محمودی میمند ،رضا سلطانی و دیگران،
1393؛ کاهویی و عباسی )1393 ،در دو بخش کلی شامل :بخش اول سؤالت دموگرافیک ،بخش دوم سؤالت
عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات ( شامل  7بعد :نرمافزاری ،اجرایی ،مدیریتی ،نیروی انسانی ،اقتصادی
و مالی ،رفتاری و فنی) در طیف  5گزینهای لیکرت طراحی گردید .به منظور سنجش روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه ،از نظرات  8نفر از اساتید متخصص و مدیران باسابقه دانشگاه علوم پزشکی همدان استفاده شد و با
استفاده از روش لوشه ،)1975(1ضریب نسبت روایی  (Content Validity Ratio) CVRو شاخص
روایی محتوایی  )Content Validity Index) CVIمحاسبه گردید .جهت بررسی ضریب نسبت روایی،
از اساتید و مدیران اشارهشده خواسته شد که هریک از گویههای پرسشنامه را بر اساس طیف سه درجهای
_______________________________________________________________
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«گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی نمایند .پاسخ-
ها نشان داد که نسبت روایی محتوایی همه گویهها و مؤلفههای پرسشنامه بر اساس نظر  8متخصص و مدیر،
بالتر از  0/75و با میانگین  0/89بود .در خصوص بررسی شاخص روایی محتوایی پرسشنامه نیز از اساتید و
مدیران مذکور خواسته شد سوالت پرسشنامه را در سه معیار «مربوط بودن»« ،ســاده بــودن» و «واضح بودن»
براســاس طیف لیکرت چهار قسمتی ،یک ،برابر غیر مرتبط ،دو ،برابر تا حدودی مرتبط ،سه ،برابر مرتبــط و
چهار ،برابر کامال مرتبط بیان نمایند .سپس امتیــاز  CVIبه وســیله تقسیم مجموع امتیــازات هر گویه که نمره
ســه و چهــار را کســب کــرده بود ،بــر تعــداد کل پاسخدهندگان ،محاسبه شــد؛ که برای تمام سوالت

میانگین مقدار شــاخص اعتبار محتوا  0/85به دست آمد .این نتایج بیانگر این بود که پرسشنامه از اعتبار محتوایی
کامل برخوردار است .سنجش پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفت؛ که مقدار
کلی ضریب آلفای کرونباخ  0/97محاسبه شد و پایایی ابزار تأیید گردید .قبل از آزمون فرضیهها ،نرمال بودن
متغیرهای موردمطالعه توسط آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونهای بررسی شد .فرض نرمال بودن
برای تمام متغیرها برقرار بود .برای بررسی فرضیهها از آزمون تی تک نمونهای ،برای رتبهبندی از آزمون فریدمن
و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSویراست  18استفاده شد.
یافتهها
 .۱توصیف دادههای جمعیت شناختی
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه (ویژگیهای جمعیت شناختی) ،اطالعات زیر به طور خالصه در مورد
نمونه آماری مورد نظر ارائه میشود .همانطور که در جدول 1مشاهده میکنیم ،بیشترین فراوانی( 45درصد)
مربوط به پاسخدهندگان با ردهی سنی  20-30سال ،بیشترین فراوانی( 80درصد) مربوط به پاسخدهندگان خانم،
بیشترین فراوانی ( 47/5درصد) مربوط به پاسخدهندگان دارای تحصیالت کارشناسی ،بیشترین فراوانی(85
درصد) مربوط به پاسخدهندگان با رشته تحصیلی کتابداری و اطالعرسانی ،و بیشترین فراوانی( 47/5درصد)
مربوط به پاسخدهندگان با سابقه کار بین  1-5سال بود.
جدول  .۱توصیف دادههای جمعیت شناختی
متغیرها

سن

جنس
تحصیالت

۳۸

گویه ها

فراوانی

درصد

 20تا  30سال

18

45

 31تا 40سال

8

20

41تا  50سال

10

25

بیشتر از  50سال

4

10

مرد

8

20

زن

32

80

دیپلم

3

7 /5

کاردانی

0

0
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رشته تحصیلی

....................... ................................ ................................

کارشناسی

19

47/5

کارشناسی ارشد

17

42/5

دکتری

1

2 /5

کتابداری و اطالعرسانی

34

85

غیر کتابداری و اطالعرسانی

6

15

1-5

19

47/5

6-10

4

10

11-15

3

7 /5

16-20

3

7 /5

21-25

6

15

26-30

5

12/5

سابقه کار

 .2بررسی نرمال بودن داده ها
برای اطمینان از نرمال بودن دادهها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .در این
آزمون برای بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال نیستند در سطح اطمینان
 95درصد سنجیده میشود .در صورت نرمال بودن دادهها از آزمونهای آمار پارامتریک و در غیر این صورت
از آزمونهای آمار نا پارامتریک استفاده میشود .دادهها در قالب فرضیهی زیر آزمون میشوند.
فرض مقابل( :)H1فراوانی دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکند.

جدول .2بررسی عوامل مؤ ثر بر مدیریت امنیت اطالعات با کمک آزمون کولموگروف و
اسمیرنوف
موارد محاسبی
پارامترهای توزیع نرمال

تفاوتها

عوامل مؤثر
میانگین

3/65

انحراف معیار

0/630

قدر مطلق

0/097

مثبت

0/062

منفی

-0/097

آمارة کولموگروف -اسمیرنوف

0/097

مقدار معناداری

0/200

همانطور که در جدول 2مشاهده میشود سطح معنیداری به دست آمده برای تمامی متغیرها بیشتر از 5
درصد است ،بنابراین فرضیه صفر ،یعنی نرمال بودن دادهها پذیرفته میشود .لذا ،با توجه به نرمال بودن توزیع
دادهها ،میتوان از روشهای آمار پارامتریک برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده کرد.
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 .۳بررسی فرضیههای تحقیق

در این بخش فرضیههای تحقیق به کمک آزمونهای آماری مناسب آزمون شدهاند .برای آزمون
فرضیههای تحقیق از آزمون تی تک نمونهای استفادهشده است .در ادامه فرضیههای تحقیق به تفکیک ذکرشده
است.
 .1بین عامل نرمافزاری و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود
دارد .2.بین عامل اجرایی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود
دارد .3.بین عامل مدیریتی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارتباط معناداری
وجود دارد .4.بین عامل نیروی انسانی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارتباط
معناداری وجود دارد .5 .بین عامل اقتصادی و مالی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود دارد .6.بین عامل رفتاری و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود دارد .7.بین عامل فنی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود دارد.
برای مثال در بررسی فرضیه  :1فرضیه  H1به ترتیب زیر تدوینشده است.
 :H1بین عامل نرمافزاری و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارتباط معناداری وجود
دارد) .(μ ≠ 3با توجه به جدول  ،3اگر سطح معناداری ( )Sigبزرگتر از مقدار خطا ( )α=0/05باشد ،فرضیه
صفر را نتیجه میگیریم و در صورتی که مقدار سطح معناداری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه مقابل را
نتیجه میگیریم .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05شده است ،فرض یک ( )H1پذیرفته میشود.
بدین معنی که در فاصله اطمینان  95درصد ،تفاوت معناداری بین میانگین متغیر عامل نرمافزاری و میانگین
فرضی جامعه ( )3وجود دارد .لذا فرضیه اول تأیید میگردد .مثبت بودن مقادیر حد بال و پایین ،فاصله تفاوت
اختالف میانگین متغیر عامل نرمافزاری با ( )3را نشان میدهد که میانگین امتیازات متغیر عامل نرم افزاری از 3
بیشتر میباشد .به عبارت دیگر متغیر عامل نرمافزاری از نظر پاسخگویان دارای اهمیت است و در وضعیت
مطلوبی قرار دارد.
جدول .۳نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای برای تمام عوامل
عوامل

فاصله اطمینان %۹۵
حد باال

حد پایین

اختالف
میانگین

سطح
معنیداری

درجه
آزادی

آماره

تعداد

آزمون تی

نرمافزاری

4/02

3/58

3/800

.000

39

34/989

40

اجرایی

3/98

3/52

3/750

.000

39

33/229

40

مدیریتی

3/92

3/51

3/716

.000

39

36/816

40

نیروی انسانی

3/76

3/28

3/521

.000

39

29/641

40

40
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3/81

اقتصادی و

3/24

....................... ................................ ................................

3/525

39

.000

25/197

40

مالی
رفتاری

3/90

3/35

3/625

.000

39

26/587

40

فنی

3/80

3/11

3/458

.000

39

20/253

40

به همین ترتیب مراحل ذکرشده ،برای تمام فرضیهها بررسی گردید .با توجه به اینکه سطح معناداری
کمتر از  0/05شده است ،فرض صفر ( )H0رد شده و فرض یک ( )H1پذیرفته میشود .بدینمعنی که در
فاصله اطمینان  95درصد تفاوت معناداری بین میانگین کلیه عوامل و میانگین فرضی جامعه ( )3وجود دارد .لذا
تمام فرضیهها تأیید میگردد .به عبارت دیگر تمام عوامل از نظر پاسخگویان دارای اهمیت است و در وضعیت
مطلوبی قرار دارند.
 .4اولویتبندی متغیرهای تحقیق (آزمون فریدمن)
آزمون فریدمن یک آزمون نا پارامتری ،معادل آنالیز واریانس با اندازههای تکراری (درونگروهی) است
که از آن برای مقایسه میانگین رتبهها در بین  Kمتغیر (گروه) استفاده میکنیم .در این مطالعه برای اولویتبندی
عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی از آزمون فریدمن استفادهشده
است که بر اساس جدول ،4نتایج این رتبهبندی نشان دادهشده است.
جدول  .4اولویتبندی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
سازه

عوامل مؤثر بر مدیریت
امنیت اطالعات در کتابخانه-
ها و مراکز اطالعرسانی

ابعاد سازه

میانگین ابعاد سازه

رتبه

نرمافزاری

4/24

2

اجرایی

4/46

1

مدیریتی

4/04

4

نیروی انسانی

3/56

7

اقتصادی و مالی

3/74

6

رفتاری

4/10

3

فنی

3/86

5

جدول  ،4بیانگر این است که سازهی اجرایی با میانگین  4/46در رتبه اول و با بیشترین اثرگذاری در
سیستم مدیریت امنیت اطالعات و سازهی نیروی انسانی با میانگین  3/56در رتبه هفتم و با کمترین اثرگذاری
شناسایی شد.
بحث و نتیجهگیری
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نشان داد که  85درصد از مدیران ،کتابداران و افراد شاغل در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای مدرک تحصیلی در رشته کتابداری و
اطالعرسانی هستند .این مورد را میتوان یکی از نقاط قوت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در دانشگاه علوم
پزشکی همدان محسوب نمود؛ که به نظر میرسد با توجه به اینکه این افراد با دارا بودن دانش و مهارتهای
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تخصصی ،میتوانند خدمات مطلوبی را در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دانشگاه ارائه نمایند ،باعث ارتقاء
مدیریت امنیت اطالعات نیز خواهند شد.
نتایج پژوهش حاضــر نشــان داد که بین عامل اجرایی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز
اطالعرســـانی ارتباط معناداری وجود دارد و متغیر اجرایی با میانگین  4/46در رتبه اول و به عنوان مؤثرترین
عامل بر مدیریت امنیت اطالعات شناخته شد .در حالی که در پژوهش ر ضوانی( ،)1397عامل نرمافزاری در
رتبه اول و به عنوان مؤثرترین عامل در امنیت اطالعات معرفیشـــده بود .لذا این نتیجه با نتایج حاصـــله از
پژوهش رضـــوانی( )1397مطابقت ندارد .ازآنجایی که کتابخانه ها و مراکز اطالعرســـانی نقش مهمی را در
دسـترسـی افراد به اطالعات گوناگون ایفا میکنند و در این میان کتابخانهها و مراکز اطالعرسـانی دانشـگاهی
بخ صوص دان شگاههای علوم پز شکی ،با مباحث مهم و بهروز پز شکی سروکار دارند و همچنین به دلیل نوع
خاصی از مراجعهکنندگان ،نیاز به ارائه انواع گوناگونی از منابع و پایگاههای اطالعاتی دارند .بنابراین ضروری
اســت که در تمام بخش های کتابخانه جهت حفظ و مدیریت امنیت اطالعات ،قوانین و اســتانداردهای امنیتی
اجرا شــود و مدیران ،کتابداران و اطالعرســانان ملزم به رعایت آن شــوند ،همچنین شــناســایی و طبقهبندی
اطالعات به صحیحترین شکل ممکن صورت پذیرد تا پژوه شگران ،اع ضای هیئت علمی و دان شجویان در
سریعترین زمان ممکن به اطالعات موردنیاز خود د ست یابند .نتایج برر سیهای انجام شده ن شان داد که بین
عامل نرمافزاری و مدیریت امنیت اطالعات نیز ارتباط معناداری وجود دارد .لذا این نتایج ،با نتایج به دســـت
آمده از پژوهش رضـــوانی( )1397مطابقت دارد .با توجه به اهمیت و نقش کلیدی برنامه های نرمافزاری و
تجهیزات ســختافزاری در تمام ســازمانها ،به مدیران ارشــد و برنامهریزان کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی
توصـــیه میشـــود که جهت حفظ و مدیریت امنیت اطالعات ،به روزآمدســـازی و یکپارچگی ســـیســـتمهای
اطالعاتی و برنامههای نرمافزاری کتابخانهها و مراکز اطالعرســـانی اهمیت فراوان دهند و با تحتوب نمودن
نرمافزار کتابخانه ،دسترسی سریع و آسانی را برای کاربران فراهم نمایند .به دنبال پیادهسازی قوانین و مقررات
امنیتی و یکپارچگی نرمافزارهای کاربردی کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی ،رعایت اخالق و رفتار امنیتی نیز
امر مهمی اســـت .بنابراین لزم اســـت که مدیران ارشـــد در کتابخانه ها و مراکز اطالعرســـانی ،کتابدارن و
اطالعرســانان را به رعایت احترام نســبت به یکدیگر ،داشــتن تعهد و وفاداری به ارزشهای ســازمان و حفظ
امنیت اطالعات و ایجاد م شارکت با یکدیگر جهت رویارویی با م سائل و م شکالت امنیتی ،ت شویق و ترغیب
نمایند تا از این طریق بتوانند در سازمان خود فضایی مناسب جهت بهبود سطح مدیریت امنیت اطالعات ایجاد
نمایند .لذا همانطور که یافته ها نیز بیانگر ارتباط معنادار ،بین عامل رفتاری و مدیریت امنیت اطالعات بود،
این یافته با یافتههای بهدســتآمده از پژوهش کاهویی و عباســی( )1394مطابقت دارد .چهارمین عامل مؤثر بر
مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی ،عامل مدیریتی اســت .یافتهها نشــان داد که بین
عامل مدیریتی و مدیریت امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعر سانی ارتباط معناداری وجود دارد .به
بیان دیگر توانایی مدیران در مدیریت محیط ،مدیریت دسترسی ،مدیریت تسهیالت فیزیکی و کنترل کارکنان
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کتابخانه ها بر پیادهســـازی مدیریت امنیت اطالعات تأثیر دارد .لذا این یافته با یافته های به دســـت آمده از
پژوهش های جعفری ،رحمانی و مهرآزمای( ،)1387چانگ و هو( )2006و رضـــوانی( )1397مطابقت دارد.
بنابراین مدیران ارشــد کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی ،میتوانند با داشــتن درک درســتی از مفهوم امنیت
اطالعات ،تعریف نمودن چ شـــــمانـــــداز و خـــــطم شـــــی مدیریت امنیت اطالعات ،پیاده سازی قوانین و
استانداردهای امنیتی ،ایجاد فرهنگ مدیریت امنیت اطالع ـات ،نظارت بر اجرای قوانین و اقدام مؤثر و مناسب
در برابـــر نقـــا موارد امنیـــتی ،سطح امنیت اطالعات را ارتقاء دهند و در جهت ارائه خدمات مطلوبتر گام
بردارند .در بررســـی یافته های پژوهش نشـــان داده شـــد که بین عامل فنی و مدیریت امنیت اطالعات در
کتابخانه ها و مراکز اطالعرســـانی نیز ارتباط معناداری وجود دارد و این نتیجه گویای این اســـت که عوامل
مربوط به حوزه فنی از جمله ن صب سی ستم شنا ساگر متجاوز برای جلوگیری از نفوذ غیرمجاز ،بر بهبود نظام
مدیریت امنیت اطالعات تأثیر دارند .لذا این نتیجه با نتایج بهدســتآمده از پژوهشهای اســماعیلپور()1388
وکاهویی و عباســـی( )1394مطابقت دارد .یکی دیگر از یافته های پژوهش تأثیر عامل اقتصـــادی و مالی بر
مدیریت امنیت اطالعات را نشــان داد .ازآنجاییکه کتابخانهها و مراکز اطالعرســانی برای تأمین امنیت کافی
در فضـــای ک تاب خا نه و م نابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی ،خرید تجهیزات ســـ ختافزاری و بر نامه های
نرمافزاری ،اســتخدام و بــهکــارگیری مدیران متخصص و کتابداران خبره در زمینه امنیت اطالعات به بودجه
کافی نیاز دارند .لذا به مسـئولن محترم سـازمان بودجه پیشـنهاد میگردد که براسـاس نیاز کتابخانهها و مراکز
اطالعرســانی ،بودجه کافی را جهت حفظ و ارتقاء مدیریت امنیت اطالعات تأمین نمایند .درنتیجه این یافته با
یافته های به دســـت آمده از پژوهش های فردیناند ،پاتریک و تلیما ( )2015مطابقت دارد .بررســـی یافتههای
پژوهش نشــان داد که بین عامل نیروی انســانی و مدیریت امنیت اطالعات نیز ارتباط معناداری وجود دارد .به
عبارت دیگر اگر نیروی انســـانی شـــاغل در کتابخانهها دســـتورالعملهای مرتبط با مؤلفههای مدیریت امنیت
اطالعات را به شـــیوه صـــحیح رعایت نمایند میتوان انتظار داشـــت که امنیت اطالعات در کتابخانهها به طور
نســـبی رعایت میشـــود .لذا این یافته با یافته های به دســـت آمده از پژوهش های رضـــوانی( ،)1397ملک
الکالمی( )1392و محابی( )2010مطابقت دارد .در نتیجه به ســیاســتگذاران ،برنامهریزان و مدیران پیشــنهاد
میشـود که با اسـتخدام نیروی انسـانی متخصـص و خبره در کتابخانهها و مراکز اطالعرسـانی دانشـگاهی و با
انجام اقداماتی آموزشی از قبیل :برگزاری کالسها و دورههای مرتبط با مسائل امنیتی و رویارویی با مشکالت
و چالشهای آن در قالب آموزشهای ضـــمن خدمت و اســـتفاده از ابزارهای آموزشـــی متنوع در این زمینه،
نسبت به آموزش و یادگیری کتابداران و اطالعرسانان اقدام نمایند تا آنان مطلع شوند که چه وظایفی نسبت به
حفظ و مدیریت اطالعات سازمان خوددارند و همچنین موجبات رضایت مدیران از کتابداران و اطالعرسانان
و بالعکس نیز فراهم آید.بنابراین تأکید بر مســـئله امنیت پیش از اشـــتغال افراد ،در حین خدمت و در خاتمه یا
تغییر شغل امری مهم است .امید است که مدیران و م سئولین ذیربط به این مو ضوع توجه بی شتری نمایند و با
مدیریت صــحیح در امنیت اطالعات ،ضــریب امنیتی ســازمان خود را افزایش دهند تا بتوانند ،به ســمت تحقق
اهداف امنیتی و درنهایت تحقق اهداف ســازمان خودگام بردارند .زیرا اگر کارکنان یک ســازمان صــالحیت
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کافی در اجرای امور محوله نداشته باشند ،مایل به اجرای سیاستهای امنیتی نباشند و یا حتی آشنایی و درک
در ستی از مباحث امنیت اطالعات سازمان خود ندا شته با شند همهی تالشهای آن سازمان در حوزه مدیریت
امنیت اطالعات بیهوده و بدون نتیجه خواهد ماند.
در انت ها ،با نتی جهگیری کلی از یاف ته های حاصـــل از این تحقیق ،میتوان عواملی چون .1 :اجرایی.2
نرمافزاری .3رفتاری  .4مدیریتی  .5فنی .6اقتصـــادی و مالی و  .7نیروی انســـانی را از عوامل مؤثر بر مدیریت
امنیت اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی معرفی کرد .بنابراین ضروری است که مدیران ،کتابداران
و اطالعرســانان برای بهتر شــدن وضــعیت مدیریت امنیت اطالعات ســازمان خود ،تمام توان خود را در حل
مشکالت بهکارگیرند و با برنامهریزی و انجام اقداماتی از قبیل شناسایی و بهکارگیری عوامل مؤثر بر مدیریت
امنیت اطالعات ،بتوانند برنامهای متنا سب با سازمان خود در جهت مدیریت صحیح امنیت اطالعات و تقویت
نقاط قوت و ضعف امنیتی ،طراحی و پیادهسازی نمایند .با توجه به این که تحقق امنیت در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی یکی از نگرانیهای عمده محسوب می شود ،لذا پیشنهاد می شود تا با انجام پژوهشهای بیشتر در
زمینه عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطالعات ،زمینه لزم برای توســعه و پیادهســازی مدلهای امنیت اطالعات
در سطح و سیع فراهم گردد تا بتوان مدلهایی ا ستاندارد در این زمینه طراحی و از آن در جهت تحقق اهداف
امنیتی اســتفاده نمود .بنابراین بهکارگیری نتایج حاصــل از چنین تحقیقاتی ،منجر به برنامهریزی دقیق و درنظر
گرفتن عوامل دخیل در امنیت اطالعات ،در جهت رفع موانع و مشـــکالت امنیتی و تالش برای پیادهســـازی
روش های ارتقاء مدیریت امنیت اطالعات و ایمنســـازی فضـــای تبادل اطالعات در کتابخانه ها و مراکز
اطالعرسانی خواهد شد.

منابع

اسماعیل پور ،حمید رضا ( .)1388شناسایی و رتبهبندی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر بهبود سیستم
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