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چکیده
اطالعات و حفاظت از آن یکي از ارکان مهم بقاي سازمانهاي امروزي است از اینرو دستاوردهاي مطالعاتيسیستم مدیریت امنیت
اطالعات)  ، ( ISMSحفاظت از اطالعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطالعات ،صحت وجامعیت اطالعات و در دسترس
بودن اطالعات تعریف ميکند و بسیاري از شکستهاي پیاده سازي  ISMSرا ریشه در مسائل سازماني و بيتوجهي به وضعیت
آمادگي سازمان قبل از پیادهسازي آن ميداند .لذا ارزیابي وضعیت و اولویتبندي مخاطرات امنیت اطالعات و ایجاد دید کلي و
سلسله مراتبي از آن ،در استقرار موفق سیستم امنیت اطالعات حائز اهمیت است .اما به لحاظ ابعاد و آثار و علل متعدد مخاطرات
امنیت و با توجه به تعدد شاخصها و پارامترهاي تاثیرگذار پیادهسازي  ،ISMSلزوم استفاده از مدلهاي تصمیمگیري چند
شاخصه را در ارزیابي و رتبهبندي آنها مطرح مينماید .در این پژوهش تالش شده است عوامل موثر بر سیستم مدیریت امنیت
اطالعات را به دو گروه عوامل نرم و سخت طبقهبندي نموده و به منظور رتبهبندي دقیق و تمرکز بیشتر عليالخصوص در شرایط
عدم قطعیت که در ذات اخذ تصمیمات انساني است ،به روش تحلیل سلسله مراتبي فازي( )FAHPاقدام گردید .بر این اساس و به
کمک پرسشنامه به جهت کمي نمودن نتایج از نظرات خبرگان فن شامل خبرگان دانشگاهي ،مدیران و کارکنان بخش فناوري
اطالعات شعب تامین اجتماعي استان گیالن بهعنوان مطالعه موردي این پژوهش استفاده شدهاست .نتایج حاصل نشان ميدهد،
عوامل نرم شامل عوامل مدیریتي و فرهنگي /اجتماعي نسبت به عوامل سخت شامل عوامل مالي و فني /فناورانه درسیستم مدیریت
امنیت اطالعات از اهمیت بیشتري برخوردار بوده و عوامل مدیریتي نسبت به سایر عوامل نرم و همچنین عوامل فني /فناورانه
نسبت به سایر عوامل سخت داراي بیشترین اهمیت هستند.
واژههای کلیدی  :امنیت اطالعات ،سیستم مدیریت امنیت اطالعات ،تحلیل سلسله مراتبي فازي ،عوامل نرم ،عوامل سخت
 -1مقدمه
ارائههه سههرویس مههداوم و داشههتن توانههایي پاسههخگویي بههه
انتظارها ،یکي از نیازمنديهاي کسبوکار مطمئن سازمانها
در شرایط پر از تحول و مخاطرات امروزي است ،به همهین

دلیههل داشههتن سههاختار شههبکهاي قههوي ،مههرثر و ایمههن در
سازمانها بسیار مهم است .گسترش روزافهزون اسهتفاده از
اینترنت ،تبادالت اطالعات درون سازماني و برون سهازماني
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مطلوبتر درتحقق رسهالت امنیهت اطالعهات اسهت .در ایهن
راستا نظر به اینکه تعدادي از عوامل اساسي موفقیت پیاده
سازي  ،ISMSعواملي نظیر حمایت مدیریت ارشهد ،خهط
مشي امنیتهي سهازمان ،ایجهاد مهدیریت مرکهزي بها نفهوذ
(مدیرامنیت) ،آگاهي ودانش کارکنان از امنیهت اطالعهات،
آگاهي وپایبندي به سیاست ها ،رویهها و عملیات سهازمان،
گههزارشدهههي وقههایع امنیتههي سههازمان ،سیاسههت ههها و
استراتژي هاي فناوري اطالعات و امنیهت سهازمان ،تعیهین
قلمرو امنیت سازمان ،فرهنه سهازماني ،فرهنه امنیهت
اطالعههات در سههازمان ،نهادینههه شههدن رفتههار سههازماني و
رفتارهاي امنیتي در کارکنان ،آگاهي ذینفعان و مشهتریان
از مزایاي امنیت اطالعات ،آموزش مداوم استفاده کنندگان
در زمینهههه فنهههاوري و امنیهههت اطالعهههات ،تجهیهههزات و
زیرساخت هاي امنیت اطالعات (سهخت افهزار ،نهرم افهزار و
شبکه) ،شناسهایي و ارزیهابي مخهاطرات امنیهت اطالعهات،
مدیریت مخاطرات (ریسکها) سازمان  ،تدوین و نگههداري
مسههتندات امنیههت اطالعههات ،نظههارت ،ارزیههابي ،کنتههرل و
ممیزي داخلي ،شهناخت دارایهي هها و تعیهین ارزش آنهها،
تخصههیص بودجههه مناسههب در زمینههه فنهاوري اطالعههات و
امنیههت اطالعههات ،تههامین هزینههههههاي آمههوزش در زمینههه
فناوري اطالعات و ارتباطات و امنیت اطالعات وغیره لحاظ
شده است نسبت به سهنجش و طبقهه بنهدي پارامترههایي
مانند عوامل مدیریتي و عوامل فرهنگهي در طبقهه عوامهل
نرم و پارامترهایي مانند عوامل مالي و عوامل فني /فناورانهه
در طبقه عوامل سخت اقهدام گردیهد [ ]1و ادامهه مطالهب
درقالب مباحث کمي وکاربردي ،نتایج حاصل ایهن تحقیهق
را بههه روش فراینههد تحلیههل سلسههله مراتبههي فههازي نشههان
ميدهد.

و هزینههاي صرف شده براي یکپارچگي اطالعهات ،کسهب
آمادگي کافي جهت مقابله یا اتخاذ تصهمیمات مناسهب در
مقابل حوادث فیزیکي ،جهرائم سهایبري و غیهره در ههر دو
الیههه زیرسههاخت و کههاربرد فنههاوري اطالعههات ،رهیههافتي
اجتنابناپذیر براي تضمین پایایي کسبوکاراست [.]63
بههراي حههل مسههئله امنیههت اطالعههات ،سههازمان نیازمنههد
بکارگیري مجموعه گستردهاي از فناوري ،دانهش و قهوانین
سازماني است و باید توجه داشت فناوري به تنههایي ،قهادر
به حفاظت از سازمان نیست ،چرا که امنیت اطالعات یهک
مشکل صرفاً فني نیسهت و اجهزاي کلیهدي دیگهر امنیهت
اطالعات ،شامل فرآیندها و کارکنان اسهت کهه خهود یهک
مسئله مدیریتي و کسب وکهار اسهت .بهه همهین دلیهل بها
تههدوین اولههین اسههتاندارد مههدیریت امنیههت اطالعههات
درسال ،7337نگرش سیستماتیک بهه مقولهه ایمهنسهازي
فضاي تبادل اطالعات جایگزین نگرش فني گردید [.]65
بر اساس این نگرش ،هر سازمان براي تأمین امنیت فضهاي
تبادل اطالعات درون مجموعهه خهود براسهاس یهک روش
مشخص و برنامهریزي شده به کنترل و نظارت بر پیدایش،
جابجایي و تبادالت اطالعات مهي پهردازد وبهدلیل نیهاز بهه
صرف زمان و هزینه زیاد و عدم امکان پیادهسهازي یکبهاره
سیسههتم مههدیریت امنیههت اطالعههات( ،)ISMSالزم اسههت
امنیت در یک چرخهه مهداوم ایمهنسهازي شهامل مراحهل
طراحي ،پیادهسازي ،ارزیابي و اصالح تامین گردد [.]77
از طرفي مطالعات متعدد نشان داده اسهت کهه شناسهایي
کلیه پارامترهاي تاثیرگذار درپیاده سهازي  ISMSشهامل
مولفه هاي مدیریتي ،محیطي ،فني ،آموزشهي ،اقتصهادي،
ساختاري ،فردي و فرهنگي و زیرمرلفه آن و نیهز داشهتن
دیههد کلههي و سلسههله مراتبههي از وضههعیت موجههود امنیههت
اطالعات ،در استقرار موفق سیستم امنیت اطالعهات مهوثر
است .از اینرو براي بهبود و توسعه شهاخصههاي مهدیریت
امنیت اطالعات ،رتبهبندي میزان تاثیرات عوامل یها موانهع
پیادهسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات ،در سازمانها
نقش بسزایي دارد [.]7
از اینههرو هههدف از ایههن پههژوهش ،ایجههاد سلسههله مراتههب و
اولویتبندي عوامل موثر بر پیاده سازي سیسهتم مهدیریت
امنیت در سازمان موصوف به جههت کسهب نتهایج بهتهر و

 -2مبانی نظری پژوهش
در این بخش تعاریفي که دراین مقاله در زمینه سیستمهاي
مدیریت امنیت اطالعات مطرح هستند تعریف شده و بهطور
مختصر شرح داده ميشوند.
 -1-2امنیت اطالعات :طبق تعریف استاندارد ،امنیت
اطالعات به منظور تضمین سه اصل مورد نیاز است:
 -7محرمانگي :اطمینان از اینکه منابع فقط براي افراد مجاز
سازمان در دسترس هستند -6 .یکپارچگي :تامین دقت الزم
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چارچوب مناسبي را براي بهبود مدیریت مخاطرات امنیت
اطالعات فراهم آورد[ ]61مانند روش ویکور ،روش الکتر،
روش لین مپ ،روش مجموع وزین وغیره.
اما یکي از پرکاربردترین و در عین حال مناسبترین
روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه ،روش فرایند تحلیل
سلسله مراتبي است .به زبان ساده اگر ساختار مساله شامل
سطوح مختلفي از شاخصهاي ارزیابي و به شکل سلسله
مراتبي باشد و بخواهیم اهمیت تجمیعي و نهایي گزینهها را
با توجه به هر شاخص یا زیر شاخص بسنجیم و به اولویت
آنها بپردازیم ،روش فرایند سلسله مراتبي مناسبترین روش
تحلیل مساله است [ .]6و نیز به منظور رتبهبندي دقیق و
تمرکز بیشتر بر مباحث امنیت اطالعات عليالخصوص در
شرایط عدم قطعیت که در ذات اخذ تصمیمات انساني است،
از تکنیکهاي تحلیل فازي کمک گرفته ميشود که مدلي
بنام تحلیل سلسله مراتبي فازي ( )FAHPشکل ميگیرد
که نتیجه آن حصول نتایج مطلوبتر و دقیقتر و در نهایت
بهبود رتبهبندي عوامل مخاطرات امنیت اطالعات خواهد بود
که سبب پیادهسازي موفق  ISMSو اعمال کنترلهاي الزم
در تمام سطوح سازماني (راهبردي ،تاکتیکي و عملیاتي)
ميگردد.

و کامل بودن منابع و دادهها و روشهاي پردازش آنها-5 .
دسترسپذیري :اطمینان از این که افراد مجاز در تمامي
زمانهاي تعیین شده ،به منابع و دادهها و سرمایههاي
موجود دس ترسي داشته باشند [.]77
 -2-2سیستم مدیریت امنیت اطالعات :سیستم
مدیریت امنیت اطالعات بخشي از سیستم کلي مدیریت
بهشمار ميرود و مبتني بر رویکرد ریسک تجاري بوده و
هدف از آن ایجاد ،پیادهسازي ،بهرهبرداري ،پایش ،بازنگري،
نگهداري و بهبود امنیت اطالعات است [.]73
سیستم مدیریت امنیت اطالعات یک مفهوم مستقل نیست،
بلکه مشتقاتي از استاندارهاي مختلف از جمله
( ISO/IEC17799سري استانداردهاي  BS7799در
امنیت ) ITو ایزو  3444در مدیریت کیفیت جامع است.
بررسي و مرور مفاهیم و ادبیات موجود در زمینه مدیریت
کیفیت جامع و مدیریت امنیت اطالعات ،نشان ميدهد،
عوامل مرثر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات در دو طبقه
کلي عوامل نرم و عوامل سخت قابل طبقهبندي است [.]64
 -3-2عوامل نرم :عوامل نرم آنهایي هستند که
اندازهگیري و ارزیابي آنها نسبتاً دشوار بوده و بر بلندمدت
تأکید دارند .فرهن  ،آگاهي ،روابطکاري و انساني ،اعتماد،
مقاومت ،تغییرپذیري ،آموزش ،هماهنگي ،امنیت،
تصمیمگیري ،سازماندهي و موضوعاتي از این دست ،از جمله
عوامل نرم به شمار ميآیند [.]67

 -3پیشینه پژوهش (پیشینه تجربی)
با توجه به هدف تحقیق در خصوص بررسي عوامل
تاثیرگذار بر سیستم مدیریت امنیت ،به جهت ارتباط
موضوع در ادامه برخي از تحقیقات انجام شده در این
خصوص آورده شده است که همگي به این مطلب تاکید
دارند که پیادهسازي اثربخش امنیت اطالعات در
سازمانها ،نیازمند رویکردي مدیریتي و یکپارچه براساس
مدلهاي ارزیابي و رتبه بندي شاخصها و عوامل مطرح در
امنیت اطالعات است.
تاجفر و دیگران( )7535در مطالعه ایي تالش کردهاند
موانع پیادهسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات برحسب
میزان اهمیت ،رتبهبندي و میزان آمادگي سازمان در
پیادهسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات مشخص
نمایند .نتایج پژوهش مهمترین مانع در راه پیادهسازي
سیستم مدیریت امنیت اطالعات را ناهمخواني ساختار
سازماني با نیازهاي سیستم مدیریت امنیت اطالعات

 -4-2عوامل سخت  :عوامل سخت ،بیشتر سیستمگرا بوده
و نقش حمایتي براي اعمال عوامل نرم دارند .زیرساختهاي
فني و اقتصادي ،تأمین هزینههاي توسعه شبکه،
سرمایهگذاريها ،تهیه نرمافزارها و سختافزارهاي مربوطه و
مسائلي از این دست ،از جمله عوامل سخت بهشمار ميآیند
[.]75
 -5-2مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه :مدلهاي
تصمیمگیري چند شاخصه مجموعهاي از تکنیکها هستند
که اجازه ميدهد طیفي از شاخصهاي وابسته به یک
مبحث ،امتیازدهي و وزندهي شده و سپس رتبهبندي شوند
و پتانسیل زیادي را به منظور کاهش دادن هزینه و زمان و
باالبردن دقت در تصمیمگیريها دارا ميباشد و ميتواند
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طاهري ( )7513در پژوهشي به مطالعه نقش عوامل
انساني در امنیت نظام اطالعاتي پرداخت .نتایج نشان
ميدهد ،داشتن چارچوبي مناسب براي ایفاي درست نقش
عوامل انساني در امنیت نظام اطالعاتي ،به عنوان یکي از
مولفههاي مهم ایجاد امنیت ،متغیرهایي مانند آموزش،
فرهن و مهارت امنیتي و خودباوريهاي افراد بهعنوان
عوامل اثرگذار معرفي شدهاند [.]3
تحقیقي دیگر توسط نیکرك و سُلمز ( )6443شکلگیري
فرهن امنیت اطالعات در سازمان و تفاوت آن با فرهن
سازماني ارائه شد ،و به این نتیجه رسید که در ایجاد
فرهن امنیت اطالعات عالوه بر مصنوعات و ارزشهاي
پذیرفته شده و احساسات و اعتقادات کارمندان ،دانش و
آگاهي کارمندان از امنیت اطالعات تأثیر بسزایي دارد
[.]66
در تحقیقي که توسط چوي و دیگران ( )6441در زمینه
امنیت اطالعات انجام شد ،یافتهها حاکي از آن بود که
افزایش میزان مدیریت آگاهي و دانش کاربران از امنیت
اطالعات تأثیري مستقیم بر نحوه مدیریت عمل و رفتار
امنیتي کارکنان خواهد گذاشت و در نتیجه ،عملکرد
سازمان بهبود خواهد یافت [.]76
در تحقیق دیگري که توسط کریتزین و المي ()6441
انجام شد ،نماي کلي براي مدیریت امنیت اطالعات
(مستخرج از اسناد امنیت اطالعات همچون استانداردها،
گزارشها و غیره) به دو قسمت موضوعات فني و غیرفني
تقسیم شد ،که از جمله موضوعات غیرفني تأثیرگذار براي
مدیریت امنیت اطالعات ،موضوع عوامل انساني بود [.]71

دانسته و ترس کارکنان از سخت شدن فرآیندهاي کار با
اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات را کماهمیتترین
مانع معرفي کرده است؛ ضمن آنکه میزان آمادگي
مدیریت اکتشاف در پیادهسازي سیستم مدیریت امنیت
اطالعات پایینتراز حد متوسط است[.]7
قرایي و آقا محيالدین( )7535در پژوهشي به معرفي
امکان بهبود رتبهبندي مخاطرات امنیت اطالعات با
استفاده از مدل تصمیمگیري چند شاخصه پرداختند و این
مدل را روشي کاربردي جهت ارزیابي و بهبود اقدامات
مخاطرات امنیت دانستهاند [.]6
بهرامي ( )7534در پژوهشي ضمن معرفي برخي از
استانداردهاي معتبر در زمینه مدیریت امنیت اطالعات و
ارتباطات ،با ارائه یک چرخه مدیریت امنیت مناسب،
شاخصهاي مدیریت امنیت را جهت طراحي و پیادهسازي
در یک سازمان بزرگ ،معرفي نمودند [.]4
زندهدل نوبري ( )7513مدلي براي رتبهبندي سازمانها بر
مبناي اندازهگیري و شناسایي میزان بلوغ امنیت اطالعات
در آنها ارائه نمود .بدین منظور ،پس از تعیین شاخصهاي
امنیت اطالعات در قالب دو دستهي کلي فني و مدیریتي و
با توجه به معیارهاي سهگانهي «امنیت»« ،ایمني» و
«پایداري» ،نظرهاي خبرگان فناوري اطالعات بخشهاي
انفورماتیک در سه سازمان مطالعه شد [.]5
آرام ( )7511شاخصهاي مرثر بر مدیریت امنیت
اطالعات در فناوري اطالعات شرکت گاز پارس جنوبي را
مورد سنجش قرار داد .نتایج پژوهش حاکي از تأثیرگذاري
بیشتر عوامل انساني از دیدگاه کارشناسان فناوري اطالعات
بود و پس از آن شاخصهاي مربوط به عوامل مدیریتي،
فني و مالي قرار داشت [.]5
صالحیان ( )7511در پژوهشي به بررسي استقرار نظام
مدیریت امنیت اطالعات در دستگاههاي دولتي پرداخت.
نتایج پژوهش بیان ميدارد ،استقرار نظام مدیریت امنیت
اطالعات در سازمانهاي دولتي براساس استاندارد خانواده
بي.اس 5533.نشاندهنده اهمیت پیادهسازي سیاست
کنترلي مشخص براي افراد سازمان و حفاظت از اطالعات
سازمان است [.]7

در پژوهش دیگري توسط چان ( )6445نیز نتیجه گرفته
شد که فرهن سازماني ،تأثیر مستقیم بر ایجاد فرهن
امنیت اطالعات دارد .از جمله مرلفههاي سازماني شامل
همکاري ،نوآوري ،سازگاري ،کارایي و تأثیربخشي بر روي
اصول امنیت اطالعات یعني محرمانگي ،در دسترس بودن،
صحت و پاسخگویي بررسي شد و یافتهها نشان داد که تمام
عوامل فرهن سازماني برمرلفههاي امنیت اطالعات تأثیر
مثبتي دارد [.]77
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کراگر و کرني ( )6443در تحقیقي در زمینه ارزیابي میزان
آگاهي کارکنان از امنیت اطالعات در شرکتهاي
بین المللي معادن ،نتایج مهمي در موارد مختلف امنیتي به
دست آوردند .آنها سطوح آگاهي از امنیت اطالعات را درسه
سطح دانش ،نگرش و رفتار تقسیم کردند و نواحي مورد
ارزیابي در این سه سطح ،شامل پایبندي به سیاستها ،ایجاد
و نگهداري رمزهاي مطمئن ،اصول اینترنت و ایمیل ،ایمني
تجهیزات سیار در انتقال اطالعات ،گزارشدهي وقایع امنیتي
و اقدامات عملیاتي مناسب بود .این پژوهشگران پس از
ارزیابيهاي خود به این نتیجه رسیدند که در کل ،سطح
آگاهي کارمندان از امنیت اطالعات در حد متوسطي قرار
دارد و به آموزش و توجه بیشتري نیاز است و براي باال بردن
سطح آگاهي از امنیت اطالعات الزم است در هرکدام از
حیطههاي دانش ،نگرش تالش بیشتري انجام دهند [.]73

 -1-4روششناسی پژوهش
پس از جمعآوري مهمترین عوامل و شاخصهاي تاثیر گذار
بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات از طریق مرور پیشینه
تحقیق ،کتب ،مقاالت و پایاننامهها ،و منابع اینترنتي معتبر
داخلي و خارجي و انطباق آن با مدل مفهومي پژوهش،
پرسشنامههاي مقایسات زوجي تنظیم شده سپس با
استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبي فازي این
عوامل و میزان اهمیت آن مشخص شد .براي سنجش روایي
پرسشنامه از نظر خبرگان دانشگاهي استفاده گردید ،بدین
ترتیب روایي پرسشنامهها مورد تایید قرار گرفت و در تعیین
پایایي ابزار جمعآوري دادهها از نرخ سازگاري استفاده شده
است .شکل 6فرایند اجرایي تحقیق را نشان ميدهد.

 -4مدل مفهومی
در این پژوهش با توجه به مباني نظري و پیشینه مطالعات
صورت گرفته و مصاحبه با متولیان امر و محدودیتهاي
محقق در سازمان مورد نظر ،عوامل نرم موثر برسیستم
مدیریت امنیت اطالعات در قالب دو دسته کلي عوامل
فرهنگي /اجتماعي و عوامل مدیریتي و عوامل سخت نیز در
دو دسته ،عوامل فني /فناورانه و عوامل مالي طبقهبندي
شدهاند .شکل  7مدل مفهومي این پژوهش را نشان ميدهد.

شکل – 2فرایند اجرایی تحقیق

باید توجه داشت در این فرآیند عامل مههمتهر ،کیفیهت نظهر
خبرگان است .در این پهژوهش بهراي برقهراري روش فرآینهد
تحلیل سلسهله مراتبهي فهازي ( )FAHPاز نظهرات بیسهت
خبره از خبرگان دانشهگاهي و مهدیران و کارکنهان در حهوزه
مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت امنیت اطالعات استفاده
شده است .انتخاب نمونههاي پژوهش ،بر مبنهاي معیارههایي

شکل  – 1مدل مفهومی پژوهش ،عواملهای نرم و سخت
موثر بر سیستم مدیریت امنیت
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پیشنهاد داده ،استفاده شدهاست .بنا بهه گفتهه بهاکلي بهراي
تلفیق نظرات خبرگان از فرمولهاي زیر استفاده ميشود .در
اینجا  Uijیک عدد فازي مثلثي است [.]77

همچون سابقه آنهها در حهوزه فنهاوري اطالعهات و مهدیریت
امنیت اطالعات با حداقل پنج سال به باال و شهناخت عوامهل
مورد استفاده در این پژوهش بوده است.
 -2-4فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
یکي از روشهایي که در تصمیمگیهري مهورد اسهتفاده قهرار
ميگیرد ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبي فهازي اسهت .تمهامي
مقایسهههههها در فرآینههد تحلیههل سلسههله مراتبههي ،بهههصههورت
مقایسات زوجي انجام ميشهود [ .]75اعهداد فهازي اسهتفاده
شده در این فرایند معموالً اعداد فازي مثلثهي یها ذوزنقههاي
است که بهدلیهل راحتهي محاسهبات از اعهداد فهازي مثلثهي
) (T.F.Nاستفاده ميگردد .عدد فازي مثلثي بهوسهیله سهه
نقطه ( )l,m,uنشان داده ميشود .تهابع عضهویت یهک عهدد
فازي مثلثي را ميتوان بهوسیله معادله زیرنشان داد [.]3

()6

قبل محاسبه وزن معیارهها بها اسهتفاده از تحلیهل سلسهله
مراتبي فازي ابتدا باید نرخ سهازگاري پاسهخهاي خبرگهان
حساب شود [ .]65شاخص سازگاري ( )CIو نرخ سازگاري
( )CRرا بهمنظور تأیید ماتریس مقایسهات زوجهي مطهرح
کرد.

()7

()5

پاسخ خبرگان به مقایسههاي زوجي ،بر مبنا اصطالحات
(متغیر) زباني و معیار نه نقطهاي صورت ميگیرد .جدول 7
اعداد فازي متناظر با اصطالحات زباني استفاده شده را نشان
ميدهد.

ساعتي ( )7334ذکر کردهاست که بیشترین مقدار قابل
قبول نرخ سازگاري باید مطابق جدول  6باشد.
جدول -2حداکثر مقدار قابل پذیرش نرخ ناسازگاری در

جدول -1مقایسههای زبانی برای بیان درجه اهمیت
معکوس عدد

مقیاس عددی

اصطالحات(متغیر)

فازی

فازی مثلثی

زبانی

()1/9 ،1/9 ، 1/9

()9،9،9

شدیدا قوی

9

()1/9 ،1/8 ،1/7

()7،8،9

متوسط

8

()1/8 ،1/7 ،1/6

()6،7،8

بسیار قوی

7

()1/7 ،1/6 ،1/5

()5،6،7

متوسط

6

()1/6 ،1/5 ،1/4

()4،5،6

قوی

5

()1/5 ،1/4 ،1/3

()3،4،5

متوسط

4

()1/4 ،1/3 ،1/2

()2،3،4

نسبتا قوی

3

()1/3 ،1/2 ،1

()1،2،3

متوسط

2

()1،1،1

()1،1،1

دارای اهمیت

1

ارتباط با شمار معیارها(]24[ )n

عدد

n>4

4×4

3×3

n

0/1

0/08

0/05

RI

مطابق مباحث فوق به منظور اندازهگیري روابط بین عوامل و
شاخصهاي مرثّر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات ،ابتدا
باید نرخ سازگاري پاسخ خبرگان حساب گردد .جدول 5نرخ
سازگاري عوامل مرثّر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات
(نظر یکي از خبرگان) را نشان ميدهد.

پس از تبدیل جهوابههاي خبرگهان بهه اعهداد فهازي ،بهراي
یکپارچهسازي جوابهاي خبرگان از روشي کهه بهاکلي []74
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جدول - 3نرخ سازگاری عوامل مؤثّر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات (نظر یکی از خبرگان)

پس از اینکه اطمینان حاصل شد نرخ سازگاري همه
پس از اینکه اطمینان حاصل شد نرخ سازگاري همه
دادهها قابل قبول است ،اکنون زمان آن فرا رسیده که
دادهها قابل قبول است ،اکنون زمان آن فرا رسیده که
وزن عوامل مرثّر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات
وزن عوامل مرثّر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات
محاسبه شود .جدول 4ماتریس عوامل مرثّر بر سیستم
محاسبه شود .جدول 4ماتریس عوامل مرثّر بر سیستم
ترکیب
نتیجه
عوامل رامؤثّرکهبر در
اطالعات
مدیریت امنیت
مبنا راروش
خبرگان -بر
امنیت اطالعات (نظر
مدیریت
سیستم
جدول-4
کهباکلدری)نتیجه ترکیب
اطالعات
نهاییامنیت
مدیریت
پاسخهاي بیست خبره بر مبناي روش باکلي حاصل
پاسخهاي بیست خبره بر مبناي روش باکلي حاصل
شدهاند ،را نشان ميدهد.
شدهاند ،را نشان ميدهد.

درجه بزرگي  M1نسبت به  M2که با (V)M1≥ M2

پس از اطمینان از سازگاري همه دادهها در جدول
مقایسات زوجي ،براي محاسبه وزن معیارها و زیر-
معیارها ،از روش تحلیل توسعهاي که توسط چان
[ ]67ارائه شده ،استفاده شدهاست .اعداد فازي مورد
استفاده در این روش اعداد فازي مثلثي هستند.
مراحل تحلیل سلسله مراتبي فازي طبق روش تحلیل
توسعهاي چان بهصورت زیر ميباشد [:]74

نشان داده ميشود ،بهصورت زیر تعریف ميشود:

*گام اول :محاسبه ارزش هر یک از معیارها  Skاست

()7

که براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسههاي
زوجي بهصورت زیر تعریف ميشود k .بیانگر شماره
سطر و  iو  jبهترتیب نشاندهنده گزینهها و
شاخصها هستند.

*گام سوم :محاسبه میزان بزرگي یک عدد فازي

()4

مثلثي از  kعدد فازي مثلثي دیگر است که از روابط
زیر بهدست ميآید:

*گام دوم :در روش تحلیل توسعهاي پس از محاسبه
 Skهر سطر ،درجه بزرگي ارزش هر معیار نسبت به
هم بهدست آید .بهطور کلي اگر ) M1=(l1,m1,u1و
)M2=(l2,m2,u2دو عدد فازي مثلثي باشند ،درجه
بزرگي  M1نسبت به  M2که با ( V)M1≥ M2نشان
داده ميشود ،بهصورت زیر تعریف ميشود:

()3
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و با خدمات متنوع رفاهي براي آحاد جامعه برشمرده
ميشود و تقریباً نیمي از جمعیت کشور را تحت پوشش خود
دارد ،استفاده هرچه بهتر و ایمنتر از تکنولوژي و سرویسها
و خدمات جدید ميتواند تاثیر بسزایي در افزایش خدمت
رساني و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعي و ایجاد
رضایتمندي بیشتر در مخاطبان سازمان داشته باشد .نگاهي
به پیشینه فعالیتهاي سازمان و مصاحبه با خبرگان امر
شاهد این مدعاست که در هر دورهاي به فناوري اطالعات و
امنیت آن اهمیت داده شده و فضاي رشد و توسعه مناسب
فراهم شده باشد ،خدمات ارائه شده به مخاطبان اعم از
بیمهاي و درماني جهشهاي چشمگیري را نشان داده و در
هر دورهاي که به آن اهمیت جدي داده نشده است ارائه
خدمات وسرویسهاي الکترونیکي با نقصان مواجه شده
است .در این راستا نتایج حاصل ازیافتههاي آماري سئواالت
محقق از خبرگان سازماني در مطالعه موردي شعب تامین
اجتماعي استان گیالن در سه بعد قابل ذکر است:

محاسبه وزن شاخصها در ماتریس مقایسهها زوجي
بهصورت زیر عمل ميشود:
()5

بر این اساس بردار وزن شاخصها بهصورت زیر خواهد بود
که همان بردار ضرایب غیرنرمال تحلیل سلسله مراتبي
فازي است:
()1

*گام چهارم :اینک بر اساس رابطه زیر ،مقدار اوزان نرمال
شده شاخصها بهدست ميآید.
()3

در این مقاله پیشنهاد انجام اهداف تحقیق به روش فوق
توجه به این نکته بوده است که مخاطرات داراي ابعاد و
اثرات مختلفي ،با قابلیت رخداد در سطوح مختلف هستند و
اقدامات پیشگیرانه خاص خود را در هر سطح ميطلبند که
روش فوق رتبهبندي مخاطرات امنیت اطالعات در سازمان
مورد نظر را با در نظرگرفتن علل بروز هر مخاطره و وزن و
آثار آن مخاطره بنا به طبقهبندي انجام شده مطابق مدل
مفهومي ،رتبهبندي ميکند که نتایج یافتههاي آماري آن
بشرح ذیل ميباشد:

الف) شناسایی عوامل موثر بر امنیت اطالعات بر
اساس مدل مفهومی
با توجه به ادبیات پژوهش و نظر خبرگان ،عوامل مرثر بر
سیستم مدیریت امنیت اطالعات شناسایي و براساس مدل
مفهومي تحقیق طبقهبندي گردید .جدول  7نظر نهایي
حاصل از بازخورد خبرگان در مورد عوامل مرثر ،نرم و سخت
بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شعب تامیناجتماعي
استان گیالن را نشان ميدهد.

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
با توجه به اینکه سازمان تامیناجتماعي یک سازمان بیمهگر
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جدول  -5نظر نهایی حاصل از بازخورد خبرگان شعب تامین اجتماعی استان گیالن در مورد عوامل موثر نرم و سخت بر
سیستم امنیت اطالعات
عوامل اصلی

شـاخـصها

عوامل فرعی

 -5آگاهي و پایبندی به سیاسهتهها ،رویه هها و عميیهات

-1مديريتی
عوامل نرم

-1حمایت مدیریت ارشد

سازمان

 -2خطمشي امنیتي سازمان

 -6گزارشدهي وقایع امنیتي سازمان

-3ایجاد مدیریت مركزی با نفوذ(مدیر امنیت)

-7سیاسههت ا و اسههترايهی ای انههاوری اطالعههات و امنیههت

-4آگاهي و دانش كاركنان از امنیت اطالعات

سازمان
-8يعیین قيمرو امنیت سازمان

-1ارهنگ سازماني
-2فرهنگی و

 -4آگاهي ذینفعان و مشتریان از مزایای امنیت اطالعات

-2ارهنگ امنیت اطالعات در سازمان
 -3ن ادین شهدن راتهار سهازماني و راتارههای

اجتماعی

امنیتي در كاركنان
-1يج یزات و زیرساختهای امنیت اطالعهات
عوامل سخت

-1فنی و

(سختاازار ،نرماازار و شبك )

فناورانه

-2شناسهههایي و ارزیهههابي مخهههاطرات امنیهههت
اطالعات

 -5آموزش مداوم استفادهكنندگان در زمین اناوری و امنیت
اطالعات
-3مدیریت مخاطرات (ریسكها) سازمان
 -4يدوین و نگ داری مستندات امنیت اطالعات
 -5نظارت ،ارزیابي ،كنترل و ممیزی داخيي

 -1شناخت دارایيها و يعیین ارزش آنها
-2مالی

-2يخصیص بودج مناسب در زمین اناوری اطالعات و امنیت اطالعات
 -3يامین هزین های آموزش در زمین اناوری اطالعات و امنیت اطالعات

ج) اولویتبندی شـاخصـهای عـوامل موثر بر

ب) اولویتبندی عوامل اصلی و فرعی سیستم

سیستم مدیریت امنیت اطالعات

مدیریت امنیت اطالعات:
همانگونه که در جدول 3مشاهده ميگردد ،مطابق
نظر خبرگان و بر اساس تحلیل سلسله مراتبي فازي،
عوامل مدیریتي (وزن  )4/5177داراي بیشترین
اهمیت و عوامل مالي (وزن  )4/4155داري کمترین
اهمیت را در بین عوامل موثر بر سیستم مدیریت
امنیت اطالعات دارند.
جدول  -6وزن عوامل فرعی مؤثر بر سیستم
مدیریت امنیت اطالعات شعب تامین اجتماعی
استان گیالن
وزن

غیرنرمال

)V(S1,S2,S3,S4

0/3851

1

)V(S1 S2,S3,S4

0/3137

0/8146

)V(S2≥S1,S3,S4

 -3اني و اناوران

0/2138

0/5551

)V(S3≥S1,S2,S4

 -4مالي

0/0873

0/2267

)V(S4≥S1,S2,S3

2/5965

SUM

عوامل اصلی

نهايی
 -1مدیریتي
-2

ارهنگي-

اجتماعي

37

پس از مشخص شدن اولویت عوامل اصلي و فرعي
موثر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات ،نوبت تعیین
اولویت شاخصهاي شناسایي شده هریک از عوامل
مدیریتي ،فرهنگي -اجتماعي  ،مالي و فني در این
سازمان است .نتایج حاصل از پاسخ خبرگان به
پرسشنامه مقایسات زوجي ،با در نظر گرفتن نرخ
سازگاري ابتدا با روش باکلي ترکیب ،سپس با روش
تحلیل توسعهاي نسبت به اولویتبندي آن اقدام شد.
نتایج حاصل از آن در جداول  5تا  77آورده شده که
بیانگر لزوم اولویت بندي این عوامل در اخذ
تصمیمات راهبردي در تامین امنیت فضاي تولید و
تبادل اطالعات سازماني است.
در این راستا بعنوان یک مثال ،براي اندازهگیري
روابط بین شاخصهاي مدیریتي بر اساس نظر
خبرگان ،مقایسات زوجي بعمل آمد و این نظریات به
ارزشهاي زباني فازي متناظر تبدیل گردید .قبل از
اینکه وزن شاخصهاي مدیریتي با استفاده از تحلیل
سلسله مراتبي فازي حساب شود ،ابتدا باید نرخ
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سازگاري پاسخ خبرگان حساب گردد .جدول 5نرخ
سازگاري شاخصهاي مدیریتي (نظر یکي از خبرگان)
را نشان ميدهد.

ارزشهاي زباني فازي متناظر تبدیل گردید .قبل از
اینکه وزن شاخصهاي مدیریتي با استفاده از تحلیل
سلسله مراتبي فازي حساب شود ،ابتدا باید نرخ
سازگاري پاسخ خبرگان حساب گردد .جدول 5نرخ
جدول -7نرخ سازگاری شاخصهای مدیریتی (نظر یکی از خبرگان)
سازگاري شاخصهاي مدیریتي (نظر یکي از خبرگان)
را نشان ميدهد.

پس از اینکه اطمینان حاصل شد نرخ سازگاري
همه دادهها قابل قبول است ،سپس وزن شاخصهاي
مدیریتي محاسبه گردید .جدول 1ماتریس
شاخصهاي مدیریتي را که در نتیجه ترکیب
جدول -8ماتریس شاخصهای مدیریتی (نظر نهایی خبرگان -بر مبنا روش باکلی)
پاسخهاي بیست خبره بر مبناي روش باکلي حاصل
شدهاند ،نشان ميدهد.

شاخصهاي مدیریتي را که در نتیجه ترکیب
پاسخهاي بیست خبره بر مبناي روش باکلي حاصل
شدهاند ،نشان ميدهد.

براي محاسبه وزن شاخصهاي مدیریتي ،از روش
تحلیل توسعهاي استفاده ميگردد .همانگونه که
بیان گردید اعداد مورد استفاده در این روش اعداد
فازي مثلثي هستند .مراحل تحلیل سلسله مراتبي
فازي طبق روش تحلیل توسعهاي چان به صورت
زیر است:
گام اول :محاسبه  Skبراي هر یک از سطرهاي
ماتریس مقایسههاي زوجي به صورت زیر تعریف
ميشود .در اینجا  kبیانگر شماره سطر و  iو  jبه
ترتیب نشان دهنده گزینهها و شاخصها هستند.
جدول 3ماتریسي  Skبراي شاخصهاي مدیریتي را
نشان ميدهد.
گام دوم :مرحله دوم در روش تحلیل توسعهاي پس
از محاسبه  Skمربوط به هر سطر ،این است که

ترتیب نشان دهنده گزینهها و شاخصها هستند.
جدول 3ماتریسي  Skبراي شاخصهاي مدیریتي را
نشان ميدهد.
گام دوم :مرحله دوم در روش تحلیل توسعهاي پس
از محاسبه  Skمربوط به هر سطر ،این است که
درجه بزرگي آنها نسبت به هم به دست آید.
جدول ،74درجه بزرگي  Skرا نسبت به هم نشان
ميدهد.
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جدول -9مقدار  Skبرای شاخصهای مدیریتی

جدول -11درجه بزرگی  Skبرای شاخصهای مدیریتی

جدول 77وزن شاخصهاي مدیریتي (غیرنرمال ،وزن
نسبي و وزن نهایي) را نشان ميدهد.

گام سوم :محاسبه میزان بزرگي یک عدد فازي
مثلثي از  kعدد فازي مثلثي دیگر و در نهایت
محاسبه وزن شاخصهاي مدیریتي ميباشد.
جدول 77وزن شاخصهاي مدیریتي (غیرنرمال،
جدول  -11وزن شاخصهای عامل فرعی مـدیریتی از عامل اصلی نرم
وزن نسبي و وزن نهایي) را نشان ميدهد.
وزن نهايی

وزن نسبی

غیرنرمال

)V(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8

-1حمایت مدیریت ارشد

0/0780

0/203

1/000

-2خطمشي امنیتي سازمان

0/0625

0/162

0/801

-3ایجاد مدیریت مركزی با نفوذ (مدیر امنیت)

0/0602

0/156

0/771

-4آگاهي و دانش كاركنان از امنیت اطالعات

0/0544

0/141

0/697

-5آگاهي و پایبندی ب سیاست ا ،روی ها و عميیات سازمان ا

0/0441

0/130

0/643

-6گزارشدهي وقایع امنیتي سازمان

0/0454

0/118

0/582

-7سیاست ا و استرايهیهای اناوری اطالعات و امنیت

0/0322

0/084

0/413

)V(S1≥S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8
)V(S2≥S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8
)V(S3≥S1,S2,S4,S5,S6,S7,S8
)V(S4≥S1,S2,S3,S5,S6,S7,S8
)V(S5≥S1,S2,S3,S4,S6,S7,S8
)V(S6≥S1,S2,S3,S4,S5,S7,S8
)V(S7≥S1,S2,S3,S4,S5,S6,S8

-8يعیین قيمرو امنیت سازمان

0/0022

0/006

0/029

)V(S8≥S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7
SUM

شاخصهای مديريتی

سازمان
4/935
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آمده است.
مطابق جدول  76شاخص فرهن سازماني(وزن نسبي
 4/655و وزن نهایي  )4/4554داراي بیشترین اهمیت و
شاخص آموزش مداوم استفاده کنندگان در زمینه
فناوري و امنیت اطالعات (وزن نسبي  4/431و وزن
نهایي  )4/4543داري کمترین اهمیت ،در بین
شاخصهاي فرهنگي -اجتماعي است.

همانگونه که در جدول  77مشاهده ميگردد ،شاخص
حمایت مدیریت ارشد(وزن نسبي  4/645و وزن نهایي
 )4/4514داراي بیشترین اهمیت و شاخص تعیین
قلمرو امنیت سازمان(وزن نسبي  4/443و وزن نهایي
 )4/4466داري کمترین اهمیت را در بین
شاخصهاي مدیریتي در این سازمان است .سایر
شاخصها نیز به همین سبک محاسبه و مورد ارزیابي
قرارميگیرند که جداول زیر بیانگر نتایج نهایي بدست
آمده است.
جدول  -12وزن شاخصهای عامل فرعی فرهنگی -اجتماعی از عامل اصلی نرم
مطابق جدول  76شاخص فرهن سازماني(وزن نسبي
وزن نهايی
وزن نسبی غیرنرمال )V(S1,S2,S3,S4,S5
فرهنگی
اجتماعی اهمیت
دارايوبیشترین
شاخصهای)4/
 4/655و وزن نهایي 4554
0/233
0/0730
-1
V(S1≥S2,S3,S4,S5) 0/912
سازماني مداوم استفاده کنندگان در زمینه
ارهنگآموزش
شاخص
و
0/255
0/0800
-2ارهنگ امنیت اطالعات در سازمان
V(S2≥S1,S3,S4,S5) 1/000
فناوري و امنیت اطالعات (وزن نسبي  4/431و وزن
0/225
0/0707
-3ن ادین شدن راتار سازماني و راتارهای امنیتي در كاركنان
V(S3≥S1,S2,S4,S5) 0/883
نهایي  )4/4543داري کمترین اهمیت ،در بین
0/189
0/0594
-4آگاهي ذینفعان و مشتریان از مزایای امنیت اطالعات
V(S4≥S1,S2,S3,S5) 0/742
شاخصهاي فرهنگي -اجتماعي است.
-5آموزش مداوم استفادهكنندگان در زمین اناوری و امنیت اطالعات

0/098

0/0306

0/383

)V(S5≥S1,S2,S3,S4

3/920

SUM

اهمیت و شاخص نظارت ،ارزیابي ،کنترل و ممیزي
داخلي (وزن نسبي  4/477و وزن نهایي  )4/4771داري
کمترین اهمیت ،در بین شاخصهاي فني و فناورانه
است.

وزن شاخصهاي فني و فناورانه نیز در جدول 75نشان
داده شده است .که بر اساس این جدول شاخص
شناسایي و ارزیابي مخاطرات امنیت اطالعات (وزن
نسبي  4/546و وزن نهایي  )4/4343داراي بیشترین
کنترل و
اهمیت و شاخص نظارت،
ممیزيعامل فرعی فنی و فناورانه از عامل اصلی سخت
شاخصهای
ارزیابي،وزن
جدول -13
داخلي (وزن نسبي  4/477و وزن نهایي )4/4771
غیرنرمال
وزن نسبی
وزن نهايی
)V(S1,S2,S3,S4,S5
بینفناورانه
شاخصهایدرفنی و
شاخصهاي فني و
داري کمترین اهمیت،
0/786
0/237
0/0508
زیرساختهای امنیت اطالعات (سختاازار ،نرماازار و شبك )
یزات و
-1يج
)V(S1≥S2,S3,S4,S5
است.
فناورانه
-2شناسایي و ارزیابي مخاطرات امنیت اطالعات

0/0646

0/302

1/000

)V(S2≥S1,S3,S4,S5

-3مدیریت مخاطرات (ریسكها) سازمان

0/0501

0/234

0/775

)V(S3≥S1,S2,S4,S5

-4يدوین و نگ داری مستندات امنیت اطالعات

0/0365

0/17

0/565

)V(S4≥S1,S2,S3,S5

-5نظارت ،ارزیابي ،كنترل و ممیزی داخيي

0/0118

0/055

0/182

)V(S5≥S1,S2,S3,S4

3/308

SUM

مطابق جدول  74شاخص شناخت دارایيها و تعیین
ارزش آنها (وزن نسبي  4/754و وزن نهایي
 )4/4431داراي بیشترین اهمیت و شاخص تامین
هزینههاي آموزش در زمینه فناوري اطالعات و امنیت
اطالعات (وزن نسبي  4/675و وزن نهایي )4/4713
داري کمترین اهمیت ،در بین شاخصهاي مالي
هستند.

هزینههاي آموزش در زمینه فناوري اطالعات و امنیت
اطالعات (وزن نسبي  4/675و وزن نهایي )4/4713
داري کمترین اهمیت ،در بین شاخصهاي مالي هستند.
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جدول  -14وزن شاخصهای عامل فرعی مالی از عامل اصلی سخت
شاخصهای مــالی

وزن

وزن

نهايی

نسبی

غیرنرمال

)V(S1,S2,S3

-1شناخت دارایيها و يعیین ارزش آنها

0/0498

0/570

1

-2يخصیص بودج مناسب در زمین انآوری اطالعات و امنیت اطالعات

0/0189

0/216

0/3795

-3يامین هزین های آموزش در زمین انآوری اطالعات و امنیت اطالعات

0/0186

0/213

0/3743

)V(S1≥S2,S3
)V(S2≥S1,S3
)V(S3≥S1,S2

1/7539

SUM

درجدول  77وزن هاي (نسبي و نهایي) عوامل و
شاخصهاي مرثر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات،
شود.عوامل اصلی و شاخصهای فرعی مؤثر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شعب تامین
نهایی
داده ومي
نشاننسبی
اوزان
تفکیک
جدول -15
به
به تفکیک نشان داده ميشود.

اجتماعی استان گیالن
عوامل
اصيي

وزن

عوامل نرم

0/6989

عوامل سخت

0/3011

عوامل

وزن

ارعي

ن ایي

مدیریتي

0/3851

ارهنگي
و

0/3137

اجتماعي

شاخصها

نسبي

ن ایي

-1حمایت مدیریت ارشد

0/203

0/0780

 -2خط مشي امنیتي سازمان

0/162

0/0625

-3ایجاد مدیریت مركزی با نفوذ (مدیر امنیت)

0/156

0/0602

-4آگاهي و دانش كاركنان از امنیت اطالعات

0/141

0/0544

 -5آگاهي وپایبندی ب سیاست ا ،روی ها و عميیات سازمان

0/130

0/0441

 -6گزارشدهي وقایع امنیتي سازمان

0/118

0/0454

-7سیاست ا واسترايهی ای اناوری اطالعات وامنیت سازمان

0/084

0/0322

-8يعیین قيمرو امنیت سازمان

0/006

0/0022

-1ارهنگ سازماني

0/233

0/0730

-2ارهنگ امنیت اطالعات در سازمان

0/255

0/0800

 -3ن ادین شدن راتارسازماني و راتارهاامنیتي در كاركنان

0/225

0/0707

 -4آگاهي ذینفعان و مشتریان از مزایای امنیت اطالعات

0/189

0/0594

 -5آموزش مهداوم اسهتفادهكننهدگان در زمینه انهاوری و

0/098

0/0306

0/237

0/0508

-2شناسایي و ارزیابي مخاطرات امنیت اطالعات

0/302

0/0646

-3مدیریت مخاطرات (ریسكها) سازمان

0/234

0/0501

 -4يدوین و نگ داری مستندات امنیت اطالعات

0/171

0/0365

 -5نظارت ،ارزیابي ،كنترل و ممیزی داخيي

0/055

0/0118

 -1شناخت دارایيها و يعیین ارزش آنها

0/570

0/0498

0/216

0/0189

0/213

0/0118

امنیت اطالعات
-1يج یزات و زیرساختههای امنیهت اطالعهات (سهخت
اازار ،نرماازار و شبك )
اني و
اناوران

0/2138

-2يخصیص بودج مناسب در زمین انهاوری اطالعهات و
مالي

0/0873

وزن

امنیت اطالعات
 -3يامین هزین های آموزش درزمین انهاوری اطالعهات و
امنیت اطالعات
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اسداهلل شاهبهرامي و ........

تولید و تبادل اطالعات توسط کلیه دستگاههاي
اجرایي ،ملزم است در تدوین اسناد باالدستي خود به
بررسي مخاطرات فناوري اطالعات و ارایه راه حلهایي
درخصوص افزایش عملکرد بهینه سامانهها و ردهبندي
دارایيهاي اطالعاتي مانند بانکهاي اطالعاتي،
سرویسهاي الکترونیکي ،اسناد مکتوب یا دارایيهاي
فیزیکي (مانند رایانهها ،سرورها ،شبکه وسایر تجهیزات)،
درقالب استانداردهاي امنیتي به ممیزي وتدوین
سیاست نامهها وقوانین و دستورالعملهاي امنیتي بپردازد
که بنابراین ضرورت اینگونه مطالعات در این سازمان و
شعب تابعه آن را دو چندان نموده است و از طرفي
سیاست سازمان تامین اجتماعي در خصوص برونسپاري
خدمات و همچنین واگذاري برخي از امور به بخش
خصوصي سازمان تحت نام کارگزاريها اخیراً سرعت
گرفته است که در سایه شناسایي و اولویتبندي این
مالحظات امنیتي ،شاهد تعالي سازمان در جهت جلب
رضایت ارباب رجوع و کاهش دغدغههاي مدیریتي در
حفظ جایگاه رقابتي سازمان خواهیم بود.

عوامل نرم

در بین سازمانها ،سازمان تامین اجتماعي با توجه به
اهمیت و تنوع فعالیتهاي آنها و به لحاظ تردد
کارفرمایان و بیمهشدگان و سایر متقاضیان و همچنین
اقدامات سازمان در انتقال حجم زیادي از دادههاي خود
در ارتباط به لیست حق بیمه و پرداخت وجه بیمه از
طریق سیستموب؛ حساسیت امنیت بستر وب ،نگهداري
دادهها ،تهیه پشتیبان و محل نگهداري پشتیبانها را
بسیارحائز اهمیت نموده است که داشتن رویکرد اساسي
به سیستم مدیریت امنیت اطالعات درآن اساسي بنظر
مي رسد و از طرفي با توجه به اینکه این دستگاه مطابق
چشمانداز تعیین شده درسند راهبردي امنیت فضاي
تبادل اطالعات کشور (سندافتا -سال  )7513یعني"-
تأمین امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات کشور ،عدم
بروز اختالل درزیرساختهاي حیاتي کشور واعتماد
وآسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه براي انجام
تمامي امور قانوني ازجمله فعالیتهاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي به منظور صیانت ازحاکمیت واقتدار
ملي درافق سال "7444و طبق مفاد بندهاي ترتیبات
اجرایي سند افتا درجهت لزوم انجام مطالعات فضاي
اجرایي،بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شعب تامین اجتماعی استان گیالن
های مؤثر
توسطسخت
اطالعاتنرم و
بندی عوامل
شاخصهاي
کلیه ودستگاه
اولویتتبادل
جدول -16تولید و
اولویت
شاخصها
اولویت اسناد عوامل
عوامل اصيي
اولویتبررسي
ارعي خود به
باالدستي
است در تدوین
ملزم
1
-1حمایت مدیریت ارشد
مخاطرات فناوري اطالعات و ارایه راه حلهایي
2
 -2خطمشي امنیتي سازمان
درخصوص افزایش عملکرد بهینه سامانهها و ردهبندي
3
-3ایجاد مدیریت مركزی با نفوذ (مدیر امنیت)
دارایيهاي اطالعاتي مانند بانکهاي اطالعاتي،
4
-4آگاهي و دانش كاركنان از امنیت اطالعات
1
مدیریتي
5
سرویسهاي الکترونیکي ،اسناد مکتوب یا دارایيهاي -5آگاهي و پایبندی ب سیاستها ،روی ها و عميیات سازمان
6
فیزیکي (مانند رایانهها ،سرورها ،شبکه وسایر تجهیزات) -6،گزارشدهي وقایع امنیتي سازمان
7
استانداردهاي امنیتي به ممیزي وتدوین-7سیاستها واسترايهیهای اناوری اطالعات و امنیت سازمان
درقالب
1
8
سیاست نامهها وقوانین و دستورالعملهاي امنیتي بپردازد-8يعیین قيمرو امنیت سازمان
2
-1ارهنگ سازماني
که بنابراین ضرورت اینگونه مطالعات در این سازمان و
1
-2ارهنگ امنیت اطالعات در سازمان
نمودهو است و از طرفي
شعب تابعه آن را دو چندان ارهنگي
3
 -3ن ادین شدن راتار سازماني و راتارهای امنیتي در كاركنان
2
اجتماعيخصوص برونسپاري
سیاست سازمان تامین اجتماعي در
4
 -4آگاهي ذینفعان و مشتریان ازمزایای امنیت اطالعات
5
خدمات و همچنین واگذاري برخي از امور به بخش -5آموزش مداوم استفادهكنندگان در زمین اناوری و امنیت اطالعات
2
خصوصي سازمان تحت نام کارگزاريها اخیراً سرعت-1يج یزات و زیرساخت ای امنیت اطالعات (سختاازار ،نرماازار وشبك )
1
گرفته است که در سایه شناسایي و اولویتبندي این-2شناسایي و ارزیابي مخاطرات امنیت اطالعات
اني و
3
مالحظات امنیتي ،شاهد تعالي سازمان در
3
جهت جلب-3مدیریت مخاطرات (ریسكها) سازمان
اناوران
4
رضایت ارباب رجوع و کاهش دغدغههاي مدیریتي در -4يدوین و نگ داری مستندات امنیت اطالعات
5
 -5نظارت ،ارزیابي ،كنترل و ممیزی داخيي
حفظ جایگاه رقابتي سازمان خواهیم بود.
عوامل سخت

مالي

4

 -1شناخت دارایيها و يعیین ارزش آنها

1

-2يخصیص بودج مناسب در زمین اناوری اطالعات و امنیت اطالعات

2

 -3يامین54
هزین های آموزش در زمین اناوری اطالعات و امنیت اطالعات

3
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شناسایي و اولویت بندي پارامترهاي تاثیرگذار بر سیستم مدیریت امنیت اطالعات (مطالعه موردي :شعب تامیناجتماعي استان گیالن)

ادعا کرد سیستم مدیریت امنیت اطالعات در سایر
مشغلههاي مدیران و کاربران محو خواهد شد .همچنین باید
توجه داشت که سیاست ارتقاي امنیت سیستم ،راهبردي
مرثر در جهت افزایش اطمینان و اعتماد مشتریان است .زیرا
آن چیزي که بیشتر مشتریان به آن اهمیت ميدهند
حفاظت از اطالعات شخصي آنان است .الزم است سازمان بر
روي عوامل نرم شامل عوامل مدیریتي و فرهنگي تمرکز
بیشتري نموده و از حمایت مدیریت ارشد در تصویب و
آموزش قوانین مرتبط با امنیت اطالعات و تشکیالت امنیت
بهرهمند شود و خط مشي ،اهداف بلندمدت و کوتاهمدت
اطالعاتي در جهت افزایش فرهن امنیت اطالعات در
سازمان را مشخص نماید .با توجه به اینکه هر گونه تغییرات
یا اصالحات در عوامل نرم ،مشمول صرف زمان و سرمایه
است الزم است بهصورت برنامهریزي شده به آن توجه شود.
از این رو حمایت مدیریت ارشد ،ایجاد یا بازنگري تشکیالت
امنیت اطالعات ،انتخاب مناسب مدیر امنیت اطالعات و
نظارت مستمر مدیر ارشد سازمان در برقراري سیستم امنیت
اطالعات بسیار حائز اهمیت است .سازمانها بایستي عالوه بر
سرمایهگذاري بر راهحلهاي فني براي حفظ امنیت اطالعات،
به عوامل غیرفني و انساني از جمله ارتقاء سطح آگاهي کلیه
کارمندان از مرلفههاي امنیت اطالعات ،توجه بیشتري داشته
باشند .براي این منظور الزم است مسئولین ذیربط در حیطه
فناوري اطالعات ،یک چارچوب مناسب در جهت ارزیابي
میزان آگاهي کارمندان و آموزش امنیت اطالعات داشته
باشند و با استفاده از این چارچوب و با در نظر گرفتن
اولویت مرلفهها و سطوح (دانش ،نگرش و رفتار) برنامههاي
آموزشي آگاهي از امنیت اطالعات را به نحوي مرثرتر و
مفیدتر ارائه دهند.

با بررسي یافتههاي تحقیق حاضر از طریهق طبقههبنهدي و
رتبهبندي عوامل موثر بر سیستم مدیریت امنیت اطالعهات
در قالب عوامل نرم و سخت براساس رویکرد تحلیل سلسله
مراتبهي فههازي در شهعب تههامین اجتمهاعي گههیالن نشههان
مي دههد کهه در بهین عوامهل اصهلي ،عوامهل نهرم بها وزن
 4/3313در رتبههه اولویههت اول و عوامههل سههخت بهها وزن
 4/5477در رتبه اولویت دوم قرار دارد .عوامل اصلي نهرم و
سخت به عوامل فرعي ،مهدیریتي ،فرهنگهي ،فنهي و مهالي
تقسیم شدند .نتایج تحقیق نشهان داد کهه در بهین عوامهل
فرعي ،عامل مدیریتي با وزن  4/5177در رتبه اول و عامل
مالي با وزن  4/4155در رتبه چهارم قرار دارد .همچنین از
بین شاخصهاي هر یک از عوامل فرعي ،حمایت مهدیریت
ارشد ،فرهنه امنیهت اطالعهات در سهازمان ،شناسهایي و
ارزیابي مخاطرات امنیت اطالعهات و شهناخت دارایهيهها و
تعیین ارزش آنها ،داراي بیشترین اهمیهت در بهین بقیهه
شاخصها به ترتیب در عوامل فرعهي مهدیریتي ،فرهنگهي،
فني و مالي هستند .درجدول  ،73اولویهتبنهدي عوامهل و
شاخصهاي مرثر بر سیستم مدیریت امنیهت اطالعهات در
شعب تامین اجتماعي استان گیالن به تفکیک نشهان داده
شدهاست.
براساس مطالعات انجام شده شرط موفقیت سازمانهاي
امروزي در ارایه خدمات متنوع و انجام وظایف بطور مطمئن
و ایمن با استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات ،نگاه ویژه به
پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات و استمرار
چرخه امنیت اطالعات است که ارتباط مستقیم با شهرت
سازمان دارد .از اینرو اگر اولویت پیادهسازي و استمرار چرخه
امنیت اطالعات در سازمان کمرن شود ،به جرات ميتوان
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