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 چكيده
 براي الزم هاي زيرساخت تأمين به ناگزير خصوصي و دولتي نهادهاي و ها سازمان جامعه، هر اداره در اطالعات امنيت فزاينده نقش به توجه با

تأثير  نيز مديريتي هاي تكنيك مادي، منابع بر عالوه اطالعات امنيت مديريت هاي سيستم موفق و بهينه اجرايبراي  .باشند مي مهم تحقق اين امر

 ها سازمان امنيتي وضعيت شود تا طراحي شده ريزي برنامه صورت به دتوان مي فاوا اطالعات امنيت حوزه در مديريتي استانداردهاي ثبت. زيادي دارند

  شود. تضمين) نرم جنگ و بحران مديريت( ديگر سطوح در اي اندازه تا و وكار كسب ادامهمنظر  از امنيت و يابد تغيير سازمان آن نياز با متناسب

 رابطه يا و غيردولتي و دولتي نهادهاي براي موضوع امنيتي سطوح جمله از مختلف داليل به متأسفانه خصوص اين در گسترده تحقيقات رغم علي

 يك استقرار و سازي پياده منظر از الزم بندي لويتوا و سازي پياده نحوه خصوص در مفيدي و شفاف اطالعات ايشان، منافع با مربوطه حوزه مستقيم

 اطالعات ،سازمان شده بندي طبقه اطالعات حفظضمن  شده است سعي تحقيق اين در لذا. است نگرفته صورت امروز تا گذشته هاي سال طي سيستم

 هاي نامه پايان مرور و اي كتابخانه مطالعات با پژوهش اينشود در اختيار ديگران قرار گيرد.  مشابه هاي سازمان ارتقاي موجب تواند مي كه اي غيرمحرمانه

 از اي مجموعه و پژوهش مصاحبه شد موضوع متوليان و خبرگان با، مطروحه موضوع خصوص در پايه و مهم اطالعات كسب از پس و شد آغاز  مرتبط

 و گرديد بندي دسته "امنيت مديريت سيستم سازي پياده در كليدي موثر عوامل" نام با متناسب هاي گروهدر  و آمد دست به "كليدي هاي شاخص"

 آماري نياز مورد هاي آزمونسپس  وشد  آوري جمعتوزيع و  بنادردر كليه  پرسشنامه 126 . تعدادگرفت قرار ارزيابي و تحليل مورد پرسشنامه ابزار توسط

  موضوع  بازآموزي و مرتبط آموزشي هاي دوره برگزاري به تنسب تا نمود متقاعد را مركزي سازمان انجامآمده دست  به نتايجگرفت.  انجام اآنه روي بر

 . نمايد اقدامافزار  ريزي و تخصيص رسانه و نرم و برنامه اطالعات امنيت سيستم

 .پذيري آسيب شدن ميزان پذيري، آسيب اطالعات، امنيت ريسك، مديريت اطالعات، امنيت مديريت سيستم :كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1
 براي رسد. مي نظر به ضروري آن از حفاظت لزوم امروزه امنيت، و تجارت در ارزش با و استراتژيك كااليي عنوان به اطالعات نقش به توجه با

 اطالعات امنيت مديريت سيستم طراحي نيازمند)  رقابتي و اقتصادي ارزش نظر از(  اطالعات سطح به بسته سازمان هر هدف اين به دستيابي

 و الكترونيكي هاي قالب در ها داده امروزه اينكه به توجه با .نمايد حفاظت خود اطالعاتي هاي سرمايه از بتواند طريق اين از تا باشد خود مي مخصوص به

 امنيت مديريت مباحث به روزافزون توجه) J. Laudon, K.C. Laudo , J.P. Laudan, 2006( دارند جريان خودكار و غيرمشهود هاي رويه

 هاي طرف الزامات و انتظارات به پاسخگويي منظور به جديد راهبردهاي به توجه همچنين و اي منطقه /ملي ضوابط و قوانين قراري بر طريق از اطالعات

 اطالعات مديريت هاي سيستم استقرار براي هايياستاندارد آمدن پديد باعث اطالعاتي، هاي سيستم و ها شبكه ايمني و امنيت از اطمينان به نسبت ذينفع

  .است شده

 از جلوگيريها  در درون سازمان يكسان االمكان حتي و مشابه رويكرديايجاد  و اطالعات امنيت مديريت استانداردسازي از هدف است بديهي

 ارتقاي موجب اگرچه "اطالعات امنيت مديريت سيستم" اجراي ناشي از آن است. هاي تنش از پيشگيري و ماليمنابع  اتالف ،اطالعات امنيت خألهاي

 در كه مراكزي و ها سازمان بسا چه. دارد را خود خاص مشكالت همواره آن اجراي و سازي پياده اما شود مي سازمان يك اطالعات روزرساني به و حفظ

 امنيت مديران بودجه، هاي محدوديت و اقتصادي نامعلوم وضعيت وجود بااند.  دست نياورده به يمطلوب نتيجه اما اند بوده پيشگام كشور در ي آناجرا

 بندي رتبهشناسايي و ند. بگذار نمايش به را امنيتي هاي هزينه كاهش بر آن تأثير و خود كار و كسب ارزش تا دارند نياز گذشته از بيش اطالعات فناوري

 كه "دريانوردي و بنادر سازمان" مانند بزرگي المللي بين و تخصصي هاي سازمان براي اطالعات امنيت مديريت سيستم اجراي در موثر كليدي عوامل

 كاربردي العاده فوق ،است كشور مرزهاي جنوب و شمال در متعددي بنادر و مراكز ،ستاد داراي و دارد راكل كشور  بنادر و سواحل حاكميتي نقش

 عنوان به امن دريانوردي اجراي و بنادر و سواحل نگهداري مسئوليت با المللي بين حاكميتي مرجع يك عنوان به دريانوردي و بنادر سازمانباشد.  مي

 مجموعه كنار در اطالعاتي امن بستر ايجاد و حفظ بنابراين. است تماس در كشور از خارج و داخل در زيادي مخاطبان با واردات و صادراتكليد  شاه

 ايجاد موجب غير آن و صادرات و واردات دپوي بارگيري، و تخليه ظرفيت ميزان ها، كشتي تردد مسير و مقصد تا فاصله مانندديگر  محيطي عوامل

 .باشد مي كشور بنادر بين كار و  كسب و گذاري سرمايهزمينه  در رقابتي بازاري

 اهداف -1-2
 دارد ضرورت است، حياتي امري زمان و هزينه به توجه با بنادر كليه در "اطالعات امنيت مديريت سيستم"ي پوياي حفظ و سازي پياده كه آنجا از

 اين اساسي و كليدي اهداف لذا. انجام شود است كشور حاكميتي هاي سازمان از يكي كه دريانوردي و بنادر سازمان مجموعه براي پژوهشي طرح اين

 عناصر كليدي استخراج) 2، (اطالعات فناوري حوزه در دريانوردي و بنادر سازمان مجموعه مشترك امنيتي هاي دارايي شناسايي ) 1عبارتند از: ( پژوهش

 خصوص در بومي دستورالعمل يك تدوين) 3، (دريانوردي و بنادر سازمان محيط در موضوع خبرگان نگاه از "اطالعات امنيت سيستم" موفق سازي پياده

 .خطا كمترين با بهينه زمان در موضوع اجزاي اهميت بر تاكيد و التزام) 4و ( "اطالعات  امنيت سيستم" نگهداشت و اجرا

 اطالعات امنيت مديريت سيستم تشريح -1-3
ISMS1F استاندارد مالحظات و الزامات

 چه و داخلي راهكار يك باهدف چه اطالعات امنيت مديريت سيستم هاي چهارچوب از يكي عنوان به 2

 امنيتي مخاطرات از درستي درك داشتن و وكار كسب دامنه به توجه ساختارمند، رويكرد يك كردن دنبال نيازمند ISO 27001 گواهينامه اخذ باهدف

 شناسايي اطالعاتي هاي دارايي) 1( : تا آورد مي فراهم را فرصت اين اطالعات امنيت مديريت همان يا ISMS استقرار .باشد مي سازمان وكار كسب

 مسئوليت )4شوند، ( گذاري برچسب و بندي طبقه اطالعاتي هاي دارايي) 3، (شوند گذاري ارزش هاي متدولوژي اساس بر اطالعاتي  هاي دارايي) 2( ،شوند

 سطح به خطرها و تهديدها ميزان تا انجام گيرد امنيتي هاي كنترل) 6شوند، ( شناسايي تهديدها و طرها) خ5شود، ( شفاف اطالعاتي هاي دارايي

 برنامه) 8، (شود تدوين باال موارد همه در بازنگري و مميزي براي اجرايي روش همراه به شده بندي زمان برنامه) 7كاهش يابند، ( شده تعيين
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شفاف شود و  ها مسئوليت و تدوين امنيتي خطرات با مقابله برنامه) 9شود، ( تدوين باال موارد همه در آموزش براي اجرايي روش همراه به شده بندي زمان

 شوند.  مدون و مشخص پيشنهادات و راهنماها اجرايي، هاي روش ، ها چهارچوب امنيتي، هاي سياست) 10(

 مسئله بيان -1-4
 امنيت ، امنيت از تعاريفي ابتدا رابطه اين در .باشد مي مديريتي سيستم يك سازي پياده خصوص در جامع مدلي وجود عدم تحقيق،، اين ما در مسئله

 پرداخته شد.  سازمان وكار كسب ادامه ديدگاه با مختلف هاي حوزه تهديدات آوري جمع به سپس و شد مطالعه آن شناسايي طريقه و تهديدات اطالعات،

 و " اطالعات امنيت مديريت سيستم" در مورد سپسمدنظر قرار گرفت.  نيز را غيرعامل پدافند و بحران مديريت هاي ديدگاه در جريان مطالعه، البته

 محرمانگي، ابعاد در سازمان وكار كسب تا كنيم كاربردي و نهادينه را امنيت چگونه هكبررسي شد آخر اين مسئله  بحث شد، و دست مربوطه راهكارهاي

 كه مشابه هاي سيستم سازي پياده برشد  مروري موازي صورت به همچنين .شروع و تداوم يابد ISMS چرخه وشود  حفظ پذيري دسترس و يكپارچگي

 توضيح از پس مسئله، تشريح دررو  از اين .روند كار مي به اطالعات فناوري حوزه دركاربردي  افزار نرم يك عنوان به هم و داشته مديريتي نقش هم

  )x( موثر عوامل مرتبط، موجود استانداردهاي و تعاريف مرور ضمن ،كليدي هاي شاخص شناسايي و "اطالعات  امنيت مديريت سيستم" هاي مؤلفه

 قالب در عوامل اين آخر، دست .كشيده شد تصوير به )y( موفق اجراي با محيط و كارشناسان خبرگان، نظر ازها آن همبستگي ميزان وشد  شناسايي

 قرار بودند سيستم اين اجراي جريان در يا اند داشته قبالً را سازي پياده تجربه كه اطالعات امنيت مديريت حوزه كارشناسان سنجش در پويا اي پرسشنامه

 تهيه شد. حاكميتي مراكز براي موفق اي نمونه و پويا اجراي جهت كاربردي مدلي ،موفقيت عوامل بندي رتبه و مطالب تحليل از پس گرفت و

 نظري چارچوب -1-5
 چه و داخلي راهكار يك باهدف چه اطالعات امنيت مديريت سيستم هاي چهارچوب از يكي عنوان به ISMS استاندارد مالحظات و الزاماترعايت 

 امنيتي مخاطرات از درستي درك داشتن و وكار كسب دامنه به توجه ساختارمند، يرويكرد كردن دنبال نيازمند ISO 27001 گواهينامه اخذ باهدف

 است.  سازمان وكار كسب

 

 پژوهش شناسي روش -2
 روش تحقيق -2-1

 به تحقيق اين اينكه به توجه با و است پيمايشي و توصيفي نوع از اطالعات آوري جمع نظر از و است كاربردي هدف نظر از تحقيق اين 

 كه آنجا از. باشد مي نيز موردي مطالعه نوعي و بوده همبستگي نوع از پردازد مي ) متغيرها رابطه( نتيجه عملكرد در شاخص يك تغييرات ميزان بررسي

 خبرگان است، "اطالعات  امنيت مديريت سيستم" سازي پياده در موثر عوامل و بندر رتبه شناسايي و تحقيق اهداف به دستيابي جهت پژوهش ايندر 

 اين از همچنيناست.  آزمايشگاهي غيراز نوع  تحقيق ،شد گردآوري كاري دست بدون آمده دست به يها داده و شدند تعيين انتخابي صورت به موضوع

 بندي رتبه و شناسايي براي باشد. مي كاربردي تحقيق يك ،انجام شده است دريانوردي و بنادر سازمان مجموعهزير بنادر تمامي در اجرا با هدف كه نظر

 به سپسشد.  استفاده ها داده گردآوري جهت اي كتابخانه روش از ابتدا ،تحقيق فرضيات به توجه با اطالعات امنيت مديريت حوزه كليدي هاي شاخص

 طراحي فرعي و اصلي سئواالت راستاي در ها پرسشنامه بود. زيربنايي عوامل كشف روش، اين گيري كار هب از هدف گرديد. كامل ها داده ميداني، روش

 دوم فرضيه و دلفي آماري روش از اول  فرضيه آزمون جهت و اكتشافي عامل تحليل از متغيرها بندي دسته و مدل ارائه منظور به در نهايت و شد

 استفاده شد. SPSS افزار نرم و از فريدمن بندي رتبه

 سنجي و اعتبارابزار  -2-1
و  روابـط  در در مـورد  متخصصـان  و خبرگـان  با توجـه بـه  نظـر    است شده سعي پرسشنامه اين است. در پرسشنامهدر پژوهش حاضر  تحقيق ابزار

  شود. و در بين كارشناسان متخصص مرتبط نهايي تعيين هاي معيارها، شاخص

 بـه  و شد ليكرت طيف از استفاده به مبادرت )1(جدول  مطابق بودند، مند بهره نسبي هاي ياسمق از سئواالت شده، يطراح پرسشنامه دراز آنجا كه 

 با يكپارامترناو  كيفي اطالعات ترتيب بدين .شد گرفته نظر در 5و  4، 3، 2، 1ضرايب  خيلي كم و متوسط، كم خيلي زياد ،زياد، هاي ينهگز براي ترتيب

 زمشد. ال استفاده متغيرها از عنوان هر اهميت تعيين ليكرت براي مقياس ند. ازگرفت قرار عمل مالك ها محاسبه در و شدند تعبير يعدد پ و كمي مقادير



 پرسشـنامه  31 كـه  شـد  توزيع متخصصين و خبرگان بين پرسشنامه 44 تعداد تحقيق براي انجام تست اوليه مجموعاً از بخش اين در كه است ذكر به

 .شد داده عودت

 

 متخصصيننظر كارشناسان و  يريگ اندازهميزان عامل 
 خيلي زياد 5
 زياد 4
 متوسط 3
 كم 2
 خيلي كم  1

 پرسشنامه ليكرت مقياس):  1( جدول

 

هاي  را تكميل كردند و سپس با استفاده از دادهآزمون  نفره دو بار پرسشنامه پيش  30نفره و  25ي ها نمونهي اوليه شامل ها نمونهبدين منظور 

 ) محاسبه شد.2به شرح جدول (ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ  SPSS 21افزار آماري  ها و به كمك نرم دست آمده از اين پرسشنامه به

 نفره 30آلفاي كرونباخ نمونه  نفره 25آلفاي كرونباخ نمونه  تعدادسئواالت متغيرهاي تحقيق
 0.914 0.916 15 عوامل فناوري و تكنولوژي

 0.927 0.936 13 عوامل سازماني يا دروني
 0.720 0.773 5 عوامل خارجي يا بيروني

 ISMS 3 0.847 0.858سازي  اثربخشي و موفقيت پياده
 0.952 0.957 33 متغير مستقل

 0.958 0.961 36 متغير مستقل و وابسته
 قيتحق يرهايمتغ كرونباخ يآلفا زانيم): 2ل (جدو

 

قابل قبولي  توان گفت پرسشنامه از پايايي يمباشد  يم 7/0كه مقدار به دست آمده آلفاي كرونباخ براي همه متغيرهاي تحقيق باالي از آنجا 

 برخوردار است.

  تحقيق فرضيات و سئواالت -2-2
 . نمود بندي طبقه زير شرح به فرعي و اصلي زيرگروه دو در توان مي را تحقيق اين سؤاالت

  اصلي سئوال
 اند؟ كدام) ISMS( اطالعات امنيت مديريت سيستم موفق سازي پياده  و اجرا در موثر كليدي عوامل

 فرعي سئواالت
 است؟ چگونه اطالعات امنيت مديريت سيستم سازي پياده هاي شاخص بندي رتبه

 است؟ چگونه  دريانوردي و بنادر سازمان در اطالعات امنيت مديرت سيستم سازي پياده و اجرا در موثر كليدي عوامل اولويت

 تحقيق فرضيات
 :است زير شرح به تحقيق اين اساسي فرضيات از برخي

 .گذارد مي تأثير) ISMS( اطالعات امنيت مديريت سيستم مستمر اجراي و سازي پياده در كليدي، عوامل

 .اند متفاوت)  ISMS( اطالعات امنيت مديريت سيستم سازي پياده  و اجرا در موفقيت كليدي عوامل تأثير

 



 ها تجزيه و تحليل داده -3
  سازي پياده در ديمينگ مديريتي چرخه جايگاه -3-1

 پذيرش با مذكور سيستم سازي پياده در. ISMS سيستم سازي پياده براي است ساختاري PDCA مدل و متد .است پيچيده فرايند يك امنيت ايجاد

 منظم جلسات شامل بايد كار اين و داد افزايش را خود شانس توان مي دارد، مي نگه روز به را طرح كه مستمر) ريزي برنامه( ريزي طرح چرخه يك

 و مستمر بهبود .باشد است، عمليات و طرح بهبوددهنده هاي روش شناسايي و پيشرفت منظور به وكار كسب كليدي افراد دربرگيرنده كه ريزي طرح

 بهبود به مصمم كه وكارهايي كسب شود. و بهبود آن مي تغييرباعث  كارها، تر ارزان و تر آسان و تر سريع انجام و عمليات ساختن بهتر براي جستجو

 رخدادهاي بهتر مديريت به گذشته، رخدادهاي در مورد تأمل .كنند مي استفاده آينده بهبود براي گذشته تجربيات از هستند شان طرح بازبيني و مستمر

 PDCA مدل هاآن ترين معروف كه برد كار هب باشد مي دسترس در كه را مستمر بهبود هاي مدل از يكي توان مي منظور اين هب. كند مي كمك آينده

 . باشد مي

  ISMS سازي پياده در) CSFs( موثر كليدي هاي شاخص -3-2

 تمركز نيازمند خود هاي هزينه و زمان مديريت جهت يا و آميز موفقيت رقابت براي سازمان كه هستند عواملي از دسته آن موثر كليدي هاي شاخص

 منجر كليدي هاي شاخص شناسايي. شوند برآورده بايد موفق اجراي منظور به كه است شرايطي CSFs اطالعات امنيت مديريت در. هاستآن به توجه و

 در موثر شاخص درباره الزم دانش سازي فراهم بخش اين هدف شوند. مي موفقيت موجب كهاست  هايي زمينه به الزم توجه اعمال از اطمينان به

 .باشد مي امنيت مديريت سيستم موفق سازي پياده

 نظر در افزاري نرم سيستم يك و مديريتي سيستم يك اجراي از تلفيقي را سازمان يك در اطالعات امنيت مديريت سيستم اجراي مشكالت اگر

 هاي شاخص، اي كتابخانه تحقيقات به توجه با مؤثر دست پيدا كنيم. كليدي هاي شاخص شناسايي خصوص در دركي قابل نتيجه به يمتوان مي بگيريم

 دامنه، عيين) ت2، (ارشد مديريت پشتيباني و مشاركت تعهد، اراده،) 1: (دست آمد به اين شرح به اطالعت امنيت مديريت سيستم موفق سازي پياده كليدي

 فرهنگ ايجاد) 5، (كاركنان تخصص سطح يارتقا و آموزش) 4، (كاركنان آگاهي و ارتباطات) 3، (سيستم اجرا از امنيتي اهداف و  قلمرو راه، نقشه

 تحليل، موجود، ريسك و دارايي ناسايي) ش8، ()انساني نيروي و مالي(  كافي منابع تدارك) 7، (تغيير مديريت) 6، (تيمي كار توسعه و سازمان در امنيتي

 از قبل ICT هاي سرويس تداوم مديريت كارگيري به) 11، (داخلي مميزي) 10، (قوي پروژه مديريت) 9، (مناسب كنترل كارگيري به و دقيق ارزيابي

ISMS ) مناسب الگوبرداري) 12و. 

 موفقيت كليدي عوامل) 2و ( سازماني جامع هاي سيستم سازي پياده در موفقيت كليدي عوامل) 1: (شدندعوامل كليدي موفقيت به دو دسته تقسيم 

 اطالعاتي هاي سيستم سازي پياده در

 حمايت كسب) 1( استخراج شد: اين شرحبه هاي اطالعاتي  سازي سيستم پيادهدر اي كليدي ه شاخص ،خبرگان نظراتبندي  و جمع آوري جمع با

 سازي پياده خصوص در سازمان قبلي تجربيان كارگيري به) 4، (مالي منابع تأمين) 3، (كاركنان به مستمر رساني اطالع و آموزش) 2، (سازمان ارشد مدير

 ها دستورالعمل و مشي خط تدوين) 7، (كاركنان همكاري و مشاركت) 6، (ها دارايي با متناسب امنيتي هاي سياست) 5( معتبر، مديريتي استانداردهاي ساير

، پروژه مديريت استاندارد بر منطبق پروژه پايش و مديريت) 9( ارشد، مديريت به گزارش ارائه و داخلي مستمر مميزي) 8، (سازمان واقعيت اساس بر

 تحليل و گيري اندازه و سيستم اثربخشي هاي شاخص دقيق تعيين) 11(سيستم  سازي پياده حين كاركنان عملكرد پاداش و ارزيابي نظام كارگيري به) 10(

 كيفيت و توان) 14، (فاوا هاي طرح و ها پروژه ساير با كامل همسويي و انطباق) 13( سازي، پياده در توانمند مشاور كارگيري به و انتخاب )12، (هاآن مستمر

 بر ها دارايي ريسك ارزيابي انجام) 17، (پروژه محدوده و دامنه دقيق تعيين) 16، (استاندارد سازي پياده از قبل مناسب شكاف تحليل) 15، (كارفرما نظارتي

 .ها حريم) ت20و ( سياسي شرايط) 19، (سيستم پذيرش نظام) 18، (واقعي هايپذير آسيب و تهديدات اساس

 مقوله سه بين تنگاتنگ ارتباط رغم علي .شد اقدام حاكميتي هاي سازمان در امنيتي محور حول موجود تهديدات تحليل و شناسايي به نسبت ادامه در

 است مهم ها سازمان براي كه چيزي اوليناز اهيت متفاوتي برخوردار هستند.  كه داشت توجه بايد ،غيرعامل پدافند و بحران مديريت وكار، كسب استمرار

 هميشه بحران مديريتد. دار اهميت بحران مديريت مسئله سپس ،بيفتد اتفاق غيرطبيعي و طبيعي عوامل اساس بر تواند مي كه است وكار كسب استمرار



 طبيعي هاي فاجعه براي بحران مديريت در است. طبيعي اتفاقات منظور بلكه نيست تهاجمي اتفاقات آن، در اتفاقات از منظور و است اتفاق وقوع از بعد

 هاآن وقوع از مانع توان نمي و افتند مي اتفاق ك هستند موضوعاتي ها بحران .باشد مشخص بازيابي چگونگي وقوع، صورت در تا باشيم داشته برنامه بايد

 پدافند. گيرد مي بر در را دشمن تهديد از پيشگيري با رابطه در اقدامات انواع كه است، غيرعامل پدافند متعلق بهنيستند. رتبة آخر  بشر دست ساخته و شد

 عنوان تحت آن از و شود مي دشمن تهديدات مقابل در پذيري آسيب كاهش باعث كه است ياقدامات و ها طراحي ها، ريزي برنامه از اي همجموع غيرعامل

 ريسك، هاي مديريت، حيات هاي چرخه فرآيند سه اين از يك هر شود از وقوع اتفاق جلوگيري شود. سعي مي پدافند در .شود مي ياد نيز بازدارندگي

  .باشد داشته وجود متفاوتي تشكيالتي وساختار مديريت بايد كدام هر براي و دارند را خود به مختص بازبيني هاي طريقه و راهكارها ها، كنترل

ـ   دي كه تأثير در ايجاد امنيـت دارد از خبرگـان   تهديدات موجود عالوه بر بررسي ميداني و اكتشاف مواردر زمينه شناخت  ي و صـاحب نظـرات امنيت

در جـداول   "عوامـل فنـاوري و تكنولـوژي   "و  "، عوامل سازماني يا دروني"عوامل بيروني يا محيطي"در سه گروه كلي  عامل 116كمك گرفته شد و 

ها مجموعه عوامل كه موجب تهديدات كشف و از طريق آن يرگذار در تحقيقتأثنوع عمل  آمده عمله بهاي  در هر گروه با بررسيبندي شد.  دستهمربوطه 

مجموعـه تهديـداتي كـه    ) 2، (باشـند  مـي  كنتـرل  قابلمجموعه تهديداتي كه ) 1شد: (بندي  دسته به اين صورتهر يك  كنترلو  شد  شوند گردآوري يم

 فرض در نظر گرفته شد. يشپكنترل كه در اين تحقيق به عنوان  يرقابلغمجموعه تهديدات ) 3ي دارند و (و سختدشوار  پذيري لكنتر

 ممكن استبخشد. هرچند  يمرا ارتقا ما ها كيفيت و عمق نگرش  شناخت تهديدات در كنار دارايي ،ها در سازمان ISMSسيستم  سازي پيادهبر اي 

ريسـك بـه عنـوان    ژي برخـورد بـا   استرات براساسو  اعمال نشوداالتر انجام چرخه ديمينگ كنترل خاصي تهديدات در دور اول يا بوجود اين نسبت به 

و در  مورد سئوال قرار گرفتـه  اين تهديدات و كاركنان درگير پروژه وجود CERT، تيم نام برده شود، اما در ذهن مدير امنيت، تيم امنيتپذيرش ريسك 

 تهيه و به صورت زير ارائه شد. نمودارهاي مختلف در قالب موارد يادشده مطالب و شود.  آورده مي عنوان يك تهديد دائميتصميمات به 
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 كنترل ندارد ايجاد كنترل و تغيير زمانبر و دشوار است  ايجاد كنترل امكانپذير است 



هـاي حـاكميتي بـر     مديريت امنيت اطالعات در سـازمان  سازي سيستم كليدي موثر در پيادهعوامل  -3-3

 اساس تهديدات موجود 

توجـه بـه نـوع     و بـا  شناسايي شده در هر سطح پااليش شـد هاي  و تحقيقات ميداني انجام شده شاخصبا توجه به مطالعات صورت گرفته 

  شد.ارائه ) 5و ( )4( ،)3(صورت جدول ه بندي و ب تهديدات موجود طبقه

 
 هاي موجود و امكانات شبكه) هاي موروثي و زيرساخت فناوري اطالعات (پيچيدگي سيستم وضعيت سيستم

 )CERT(تيم هاي امنيتي و فني پاسخگو 
 نظام پذيرش سيستم (استاندارد  فاوا)

 ISMSقبل از ICTكارگيري مديريت تداوم سرويس هاي  به

 ي فاواها طرحو  ها پروژهانطباق و همسويي كامل با ساير 

 هاي امنيتي و اجرايي خط مشي، سياست

 يريگ اندازهمميزي و تحليل 
 توان و كيفيت نظارتي كارفرما

 ارتقاء سطح آموزش، تخصص و مهارت كاركنان

 بكار گيري تجربيان قبلي

 سازي سيستم تعيين دامنه و قلمرو پياده

 سازي استاندارد شكاف مناسب قبل از پيادهتحليل 

 ها دارايي سكيربرآورد و ارزيابي 

 ISMSافزاري مرتبط با   افزاري و سخت كارگيري سيستم هاي نرم به

 ها و اطالعات موجود مديريت داده

 ) عوامل فناوري تكنولوژي3جدول (
 

 سازماني فرهنگ

 باورهاي مشترك

 مديريت تغيير
 مالي و انسانيمديريت منابع 

 نظام ايجاد انگيزش

 اهداف شفاف

 ارتباطات و آگاهي
 مشاركت سازنده كاركنان

 مديريت پروژه

 رسميت

 سازي سيستم نقش مديريت ارشد در پياده

 ييتمركزگرا

 مديريت دانش

 سازماني ): عوامل درون4جدول (

 
 
 
 
 

 سازماني ): عوامل برون5جدول (

 الگوبرداري

 ها ميتحر

 شرايط سياسي

 پيمانكارانمشاور، مجري و 



 تعيين نمونه آماري  -3-4
 qو  pمعمـوالً  خواهد بود. نيمي ديگر فاقد آن . يعني نيمي از جمعيت حائز صفتي معين باشند 5/0شكاف جمعيتي اگر بخواهيم حجم نمونه 

باشد. در برخي از تحقيقات براي تصحيح حجم نمونه از فرمول تصحيح  05/0 يا 01/0 تواند  مي dاست.  96/1معموالً  z. مقدار گيريم يدر نظر م 5/0را 

 باشد. ) مي1به صورت فرمول (فرمول  شده سادهشود.  كوكران استفاده مي

 فرمول

)1(  

 

 

ورد حجـم نمونـه   بـراي بـرآ   ي آماريها فرمولتوان از نو مشخص و روشن نباشد واريانس جامعه و احتمال موفقيت يا عدم موفقيت متغير اكه  وقتي

بـا توجـه بـه ايـن     . )اسـت  جامعـه  : حجـم Nنمونه،  : حجمS( .دهد يحداكثر تعداد نمونه را م . اين جدولشود مياستفاده كرد از جدول مورگان استفاده 

بـا عـدد   حجم نمونـه برابـر   كه  شدعدد) استفاده 187براي تعيين تعداد نمونه آماري در اين تحقيق از روش كوكران با جامعه آماري محدود (توضيحات 

ي آماري مـورد اسـتفاده قـرار    ها يلتحلآوري در تجزيه و  پس از جمعو اين تعداد پرسشنامه گرد شد  126گرديد كه اين عدد به عدد  125.996071278

عدد) استفاده گرديـد كـه   187با توجه به توضيحات فوق براي تعيين تعداد نمونه آماري در اين تحقيق از روش كوكران با جامعه آماري محدود ( گرفت.

هاي  يلتحلآوري در تجزيه و  گرد كرده و اين تعداد پرسشنامه را پس از جمع 126كه اين عدد را به عدد  125.996071278با عدد  شدحجم نمونه برابر 

 آماري مورد استفاده قرار گرفت .

 تحقيق وابسته و مستقل متغيرهاي -3-5
 بر زمان و دشوار بس كاري سازي سيستم مديريت امنيت اطالعات، در پياده كليدي عوامل تمامي تأثير بررسي تحقيق، موضوع به توجه با

ديگر  سوي از و گيرد قرار متخصصين و خبرگان تأييد مورد بايد كه متعددي است هاي شاخص و معيارها تعيين مستلزمسو،  زيرا از يك. باشد مي

 داشت. خواهد اي چندگانه و پيچيده آماري تحليل پرسشنامه، سؤاالت به آماري جامعه اعضاي هاي بررسي پاسخ

 تحقيق مستقل متغيرهاي -3-5-1
ها از جمله سيستم مديريت امنيت اطالعات به عنوان متغيرهـاي   ستمسازي سي عامل موثر در پياده 32دست آمده تعداد  ها و نتايج به در بررسي

 دهد.  متغيرهاي مستقل پژوهش را نشان مي) 6شد. جدول (مستقل در نظر گرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرسشنامه منابع متغيرهاي مستقل رديف

1 
هاي موروثي و زيرساخت فناوري اطالعات (پيچيدگي  وضعيت سيستم

 امكانات شبكه)هاي موجود و  سيستم

 ، كورنگي، سجاديه [26]
Q1 

 Q2 [26].[64],[35],[22],[37],[38],[43],[21],[14] (CERT)هاي امنيتي و فني پاسخگو  تيم 2

 Q3 كورنگي (شركت علمي غرب آسيا) فاوا) نظام پذيرش سيستم (استاندارد 3

 ISMS ]12][21[ Q4 قبل از ICT هاي مديريت تداوم سرويسكارگيري  به 4

 Q5 سجاديه (شركت پردازشگران داده آرا سپاهان ) ،كورنگي (شركت علمي غرب آسيا) ي فاواها طرحو  ها پروژهانطباق و همسويي كامل با ساير  5

 Q6 ايزدي -خراساني  –منافي  [23],[26] هاي امنيتي و اجرايي خط مشي، سياست 6

 Zwass 1988[23],[26],[27][14] Q7 يريگ اندازهمميزي و تحليل  7

 Q8 سجاديه -كورنگي  توان و كيفيت نظارتي كارفرما 8

 steers1977,shanks et,[23] ارتقاء سطح آموزش، تخصص و مهارت كاركنان 9
al.2000,Zwass1988,[14],[22],[26][27] 

Q9 

 Q10 سجاديه ، شاهيني، كورنگي، ايزدي بكار گيري تجربيان قبلي 10

 Q11 [14],[21],[27],[25],[22],[40] سازي سيستم دامنه و قلمرو پيادهتعيين  11

 Q12 ايزدي -سجاديه  –كورنگي  سازي استاندارد تحليل شكاف مناسب قبل از پياده 12

 Q13 ,[14]ايزدي  –سجاديه  –كورنگي  ها برآورد و ارزيابي رسيك دارايي 13

 Q14 كورنگي ، ايزدي، منافي ISMSافزاري مرتبط با   افزاري و سخت كارگيري سيستم هاي نرم به 14

 Q15 [11],[10],[9],[26] ها و اطالعات موجود مديريت داده 15

 Q16 [22],[26],[35] سازماني فرهنگ 16

 Q17 [60],[26] باورهاي مشترك 17

 Q18 2004 بالزاووا و 2000جوران و گاردفري  [23],[26],[21],[34],[33] مديريت تغيير 18

 مديريت منابع مالي و انساني 19
 شاهيني -كورنگي  –منافي  –اينتر والكر  [25][21],[26]

Q19 

 Q20 [22],[25],[23] نظام ايجاد انگيزش 20

 Q21 [21],[14],[23],[26] اهداف شفاف 21

 Q22 [21],[26],[22] ارتباطات و آگاهي 22

 Q23 گورنگي ، ايزدي ، سجاديه [23] مشاركت سازنده كاركنان 23

 Q24 [37],[23],[26],[21] مديريت پروژه 24

 steers1988 Q25[23] رسميت 25

 Q26 [21],[14],[15],[26],[40],[23] سيستم سازي نقش مديريت ارشد در پياده 26

 Q27 [63],[26] تمركز گرايي 27

 Q28 [27],[22],[26] مديريت دانش 28

 Q29 [21],[39][40],[64],[65] الگوبرداري 29

 Q30 كورنگي ، ايزدي، سجاديه، خراساني تحريم ها 30

 Q31,Q33 كورنگي ، منافي شرايط سياسي 31

 Q32 [22]سجاديه ، كورنگي ، ايزدي ،  مشاور، مجري و پيمانكاران 32

 مستقل هاي متغير  ):6( جدول

 

 



 وابسته تحقيق متغير -3-5-2
سطح امنيت اطالعات  سيستم،موفقيت اجراي باشد كه در اثر  مي "موفق سيستم مديريت امنيت اطالعات يسازي و اجرا پياده"متغير وابسته اين تحقيق 

 باشد.  مي اطالعات پذيري دسترسو  يكپارچگي ، محرمانگي هاي حاصل افزاش مؤلفه ،يابد. امنيت ميافزايش  ISMSهاي حوزه  كارگيري كنترل با به

 هاي آماري  روش -6 -3

ي آماري صورت ها آزمون شود. ميانجام  SPSS 21, SPSS16, LISREL8.5افزار  يل اطالعات آماري اين تحقيق با استفاده از نرمتحلتجزيه و 

آزمون تحليل عاملي تأييدي بـه  ) 2، (ي شدهآور جمعهاي  اسميرنوف براي نرمال بودن داده –آزمون كولموگروف  )1شامل: (گرفته در انجام اين تحقيق 

من به ) آزمون فريد4، (ي كليديها شاخصبندي  سئواالت اصلي تحقيق و رتبهبه به منظور پاسخ   يا جملهتك  Tآزمون ) 3، (منظور بررسي روايي سازه

يون جهت رگرسآزمون ) 6و ( ي به منظور اثبات  فرضيه اولا تك نمونه Tآزمون ) 5، (كليديي عوامل بند رتبهسئواالت اصلي تحقيق و به منظور پاسخ 

 باشد.  مي اثبات فرضيه دوم و ارائه مدل

  بحث و تحليل -3-7
طريق شاخص از  32شده  ص شناساييشاخ 64از بين ) 1(مختلف تحليل شد. طي مراحل هاي كليدي موفقيت  شناسايي شاخصدر پژوهش حاضر 

كـه اثربخشـي    شـدند  ي طراحيا به گونهسئواالت ) 2تعيين شد، (هاي كليدي تحقيق  ، به عنوان شاخصمطالعه، مصاحبه با خبرگان و تحليل پژوهشگر

با انجام ) 3شد، (هاي مذكور تأييد  اعتبار شاخص ه و تأييد پايايي سازه پرسشنامه،هاي اولي دهند و با انجام تست قرارهاي موجود را مورد سنجش  شاخص

كه  تاحدودي مشخص شد. از آنجايجادشده (متغير وابسته ) اميزان همبستگي هر شاخص با عامل مرتبط و اثربخشي  KMOبارتلت و شاخص  آزمون

تشـخيص  ي كافي دهندگان) براي تحليل عامل است تعداد نمونه (در اينجا همان تعداد پاسخ 6/0، بيشتر از  739/0برابر است با   KMOمقدار شاخص 

تحليـل عـاملي بـراي شناسـايي     دهد  يمنشان  شد كهدرصد  5تر از  ، يعني كوچك000/0آزمون بارتلت برابر  )Sigهمچنين مقدار معناداري ( داده شد.

 دهنـده  نشـان سؤاالت  دست آمده براي هر كدام از در پي داشت  كه مقدار بهنتيجه را  هاي فوق اين ) انجام آزمون4ساختار مدل عاملي، مناسب است، (

ل شاخص شاخص با متغير مذكور ارتباط دارد، براي مثا كهاين است  دهنده نشان باشدكه هر ستوني كه مقدار بيشتري داشته  باشد ميضريب همبستگي 

 داد نشان عاملي هاي يلتحل نتايج) 5سازي سيستم مديريت اطالعات ارتباط دارد، ( پيادهبا ديدگاه فناوري در موفقيت  447/0اول در ستون اول با مقدار 

سـازي    در اثربخشـي و موفقيـت پيـاده    )يسـازمان  بـرون و  سازماني هاي  فناوري و تكنولوژي، سازماني (درون امل شاخصيادشده ش شاخص 32تمام  كه

ISMS سازي  موفقيت پياده براي و باشند مي برخوردار قبولي مورد )4/0عاملي (بيشتر از  بار و )96/1تي (بيشتر از  ، با مقاديرISMS  هـاي  شـاخص 

و آماره تـي بيشـتر از    3كه داراي ميانگين بيشتر از هايي  توان گفت شاخص يمي ا نمونهيج آزمون تي تك نتابا توجه به  )6شوند، ( يم محسوب مناسبي

سازي موفـق سيسـتم مـديريت امنيـت اطالعـات       هاي كليدي موثر در اجرا و پياده باشد به عنوان شاخص 05/0) كمتر از sigو سطح معناداري ( 96/1

(ISMS) توان   و مي رندهاي مورد سنجش ارتباط تنگاتنگي با موضوع دا تمامي شاخصكه با توجه به تحليل فوق نشان داده شد ) 7شوند، ( شناخته مي

تـوان   مـي  البتـه  به حساب آورد.سازي سيستم مديريت امنيت اطالعات  در مدل مفهومي را به عنوان شاخص كليدي در پياده شده ارائهمورد شاخص  32

براي موفقيـت  هاي كليدي  د به طور بالقوه شاخصدارن 96/1و تي باالتر از  3هايي كه ميانگين باالتر از  گيري كرد كه تمامي شاخص نتيجهگونه نيز  اين

ي بـه دسـت   يي كه ميـانگين و آمـاره كمتـر   هاآنو اطالعات مورد توجه قرار داده است. سازي سيستم مديريت امنيت  زمان مذكور در پيادهو سا باشند مي

هـا بـه عنـوان    تـوان از آن  .  لذا مـي اند شدهموجب عدم قطعيت موفقيت در متغير وابسته و عدم تمركز و توجه سازمان، به دليل فقدان موجوديت  اند آورده

 است. يادكرد. كه سازمان نسبت به آن توجه الزم نداشته  اي هاي كليدي خصشا

در آزمـون تـي    شده كسب  و آمارهمتناسب با  ميانگين  شده اثباتهاي  در كنار تقويت شاخص شده فراموشهاي  گيري شاخص ايجاد و بهرهبنابراين 

بنـابراين ميـانگين    انـد  شدهدر رابطه با يك موضوع مطرح  33و  31سئواالت از آنجا كه  شوند. يمسازي سيستم  سطح پياده ي موجب ارتقايا نمونهتك 

تـوان   ل به صـورت معكـوس مـي   ابا توجه به طرح سئو 30ل ااما در خصوص سئو محسوب شود.تواند  يرگذار ميتأثبه عنوان شاخصي  63/2دد ها با عآن

 نيست. شده فراموشبوده و به عنوان شاخص كليدي  96/1و  3از  باالترنتيجه گرفت كه ميانگين و آماره عكس آن 

 



سايشآ  بحران اضطرار هشدار ايده آل 
 اين شاخص كليدي جزء 

هايي است كه سازمان به  شاخص
. آن توجه خوبي داشته است

سطح ي آن در نگهدارتمركز و 
 ست.مربوطه اقدام مفيد سازمان ا

هايي  اين شاخص كليدي جزء شاخص
صورت متوسط به است كه سازمان به 

آن در هنگام اجراي سيستم توجه 
سازي  يت آن تا پيادهلذا تقو. داشته است

 .است موفق الزامي

هاي  اين شاخص كليدي جزء شاخص
 بايدسازمان است و در  شده فراموش

با گيري از آن  سبت به ايجاد و بهرهن
موفق سازي  قيد فوريت جهت پياده

 سيستم اقدام گردد

 

سازمان پيشنهادي العمل عكس و ها شاخص وضعيت): 7جدول (  
 
 

 sig آماره ميانگين Q شاخص كليدي رديف
 العمل عكسنوع 

 سازمان
 هشدار Q1 3.42 6.108 .000 هاي موجود و امكانات شبكه) هاي موروثي و زيرساخت فناوري اطالعات (پيچيدگي سيستم وضعيت سيستم 1
 هشدار Q2 3.57 6.523 .000 (CERT)تيم هاي امنيتي و فني پاسخگو  2
 هشدار Q3 3.49 7.203 .000 نظام پذيرش سيستم (استاندارد  فاوا) 3
 اضطرار ISMS Q4 2.84 -1.742 .084قبل از ICT مديريت تداوم سرويس هايكارگيري  به 4
 هشدار Q5 3.35 3.834 .000 و طرح هاي فاوا ها پروژهانطباق و همسويي كامل با ساير  5
 هشدار Q6 3.56 6.227 .000 هاي امنيتي و اجرايي مشي، سياستخط  6
 ايده آل Q7 4.02 12.503 000 يريگ اندازهمميزي و تحليل  7
 هشدار Q8 3.79 10.701 .000 توان و كيفيت نظارتي كارفرما 8
 هشدار Q9 3.29 2.802 .006 ارتقاء سطح آموزش، تخصص و مهارت كاركنان 9
 هشدار Q10 3.40 5.229 .000 تجربيان قبليبكار گيري  10
 هشدار Q11 3.56 5.828 .000 سازي سيستم تعيين دامنه و قلمرو پياده 11
 هشدار Q12 3.50 6.052 .000 سازي استاندارد تحليل شكاف مناسب قبل از پياده 12
 هشدار Q13 3.32 3.710 .000 ها دارايي سكيربرآورد و ارزيابي  13
 اضطرار ISMS Q14 2.82 -1.853 .066افزاري مرتبط با   افزاري و سخت هاي نرم يستمسكارگيري  به 14
 هشدار Q15 3.75 9.218 .000 ها و اطالعات موجود مديريت داده 15
 هشدار Q16 3.49 5.797 .000 سازماني فرهنگ 16
 هشدار Q17 3.50 6.109 000 باورهاي مشترك 17
 هشدار Q18 3.41 5.218 .000 مديريت تغيير 18
 هشدار .Q19 3.29 3.839 000 مديريت منابع مالي و انساني 19
 اضطرار Q20 2.35 -5.978 .000 نظام ايجاد انگيزش 20
 اضطرار Q21 2.92 -.876 .383 اهداف شفاف 21
 هشدار Q22 3.25 2.987 .003 ارتباطات و آگاهي 22
 هشدار Q23 3.60 6.305 .000 مشاركت سازنده كاركنان 23
 هشدار Q24 3.45 4.648 .000 مديريت پروژه 24
 هشدار Q25 3.49 5.051 .000 رسميت 25
 هشدار Q26 3.53 6.267 .000 سيستم سازي نقش مديريت ارشد در پياده 26

 هشدار Q27 3.46 5.797 .000 ييتمركزگرا 27

 هشدار Q28 3.14 1.896 .060 مديريت دانش 28
 هشدار Q29 3.09 .946 .346 الگوبرداري 29
 هشدار Q30 2.53 -5.051 .000 ها ميتحر 30
 اضطرار Q31,Q33 2.63 4.211- .000 شرايط سياسي 31
 هشدار Q32 3.27 2.561 .012 مشاور، مجري و پيمانكاران 32

 سازمان پيشنهادي العمل عكس و ها شاخص ): وضعيت8جدول (

 
شـد  بندي فريد من اسـتفاده   اطالعات از رتبه سازي سيستم مديريت امنيت اولويت هريك از عوامل كليدي موثر در اجرا و پيادهبندي  به منظور رتبه

 ) به دست آمد. 9كه نتايج مندرج در جدول (شود 

 

 



 رتبه رتبه ميانگين مستقل يمتغيرها

 1 46/2 عوامل فناوري و تكنولوژي

 2 21/2 عوامل سازماني يا دروني

 3 33/1 سازماني عوامل خارجي برون

 اطالعات امنت مديريت سيستم سازي پياده در موفقيت عوامل بندي رتبه): 9( جدول

 
عوامل سازماني يـا  رتبه و  االترينداراي ب 46/2با ميانگين ها عوامل فناوري و تكنولوژيكه توان گفت  يمبا توجه به نتايج به دست آمده از ميانگين 

ـ موفق عوامـل  بندي رتبه  خصوص در منفريد آزمون جدول باشد. يمرتبه  ترين پايينداراي  33/1با ميانگين  دروني  سـتم يس سـازي  پيـاده  در تي

 باشد. ) مي10ات به شرح جدول (اطالع تيامن تيريمد

  
N 126 

Chi-square 580/90 
Df 2 
Sig 000/0 

  عوامل بندي رتبه خصوص در فريدمن آزمون): 10جدول (

 
سـازي   پيـاده يك از عوامل كليدي مـوثر در اجـرا و   هر است، ادعاي يكسان بودن رتبه (اولويت)  5/0(سطح معناداري) كمتر از  sigكه از آنجا 

 شود. ينماطالعات پذيرفته  سيستم مديريت امنيت

 

 )𝑹𝟐(ضريب تعيين كل  tآماره  )β(ضريب مسير  متغير پيش بين
  12/5** 524/0 تكنولوژيعوامل فناوري و 

529/0 
 62/2** 246/0 عوامل سازماني يا دروني
 162/0 02/0 عوامل خارجي يا بيروني

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 
 )ISMS: وابسته متغير( تعيين ضريب و t آماره مسير، ضرايب ):11(  جدول

 

سازي  بر اجرا و پياده% 99در سطح اطمينان  سازماني درونعوامل فناوري و تكنولوژي و عوامل  توان گفت يمبا توجه به ضرايب مسير و همچنين آماره 

سـازي   ير معناداري بـر اجـرا و پيـاده   تأث سازماني رند. اما متغير عوامل خارجي يا بروندا ير معنادار و مثبتتأث (ISMS)سيستم مديريت امنيت اطالعات 

  مشخص شد كه استفاده شدي كه براي اثبات فرضيه اول ا نمونههمچنين با توجه به آزمون تي تك  ندارد. (ISMS)سيستم مديريت امنيت اطالعات 

 "سـازماني  درون"و  "ژي فنـاوري و تكنولـو   "سازي سيستم مديريت امنيت اطالعات به صورت يكسان تأثير نداشته و دو عامل  عوامل موفقيت در پياده

اثبـات   ISMSسـازي    ير متفاوت عوامل كليدي موفقيت در پيادهتأثو به اين ترتيب فرضيه دوم مبني بر  است "يسازمان برون"يرشان بيشتر از عامل تأث

  شود.  مي
 

 

 

 



 t Sigآماره  ميانگين معيار

 000/0 49/8 44/3 عوامل فناوري و تكنولوژي

 000/0 06/5 29/3 سازماني درونعوامل 

 091/0 82/1 82/2 سازماني برونعوامل 

 اي نمونه تك t آزمون نتايج): 12( جدول

 

 شـود.  ينمـ رد  آن 1Hاست پس فرض  96/1بيشتر از  tو مقدار آماره % 5سازماني كمتر از  درونعوامل فناوري و تكنولوژي و عوامل  sigكه از آنجا 

سيسـتم مـديريت امنيـت اطالعـات مـوثر      سازي و اجراي مسـتمر   به عنوان عوامل كليدي در پياده  سازماني درونعوامل فناوري و تكنولوژي و عوامل 

 باشند. يم

به عنوان  سازماني برونشود. عوامل  ينمآن رد  0Hاست پس فرض 96/1كمتر از  tو مقدار آماره % 5سازماني بيشتر از  برونعوامل  sigاز آنجائيكه 

 باشد. ينمسازي و اجراي مستمر سيستم مديريت امنيت اطالعات موثر  عوامل كليدي در پياده

 

 Question نام شاخص
ه رتب

 ميانگين
بندي  رتبه

 PMO شاخص
 Q7 24.59 1 يريگ اندازهمميزي و تحليل 

 Q8 22.3 2 توان و كيفيت نظارتي كارفرما

 Q15 21.42 3 ها و اطالعات موجود مديريت داده

 Q6 20.11 4 هاي امنيتي و اجرايي خط مشي، سياست

 Q7 19.86 5 يريگ اندازهمميزي و تحليل 

 Q8 19.79 6 توان و كيفيت نظارتي كارفرما

 Q23 19.5 7 مشاركت سازنده كاركنان

 Q26 19.06 8 سيستم سازي نقش مديريت ارشد در پياده

 Q16 18.99 9 سازماني فرهنگ

 Q17 18.94 10 باورهاي مشترك

 Q12 18.73 11 سازي استاندارد تحليل شكاف مناسب قبل از پياده

 Q3 18.62 12 نظام پذيرش سيستم (استاندارد  فاوا)

 Q25 18.5 13 رسميت

 Q24 18.32 14 مديريت پروژه

 Q27 18.21 15 ييتمركزگرا

هاي موجود و امكانات  سيستمهاي موروثي و زيرساخت فناوري اطالعات (پيچيدگي  وضعيت سيستم
 Q1 18.19 16 شبكه)

 Q10 18.09 17 بكار گيري تجربيان قبلي

 Q9 17.58 18 ارتقاء سطح آموزش، تخصص و مهارت كاركنان

 Q18 17.57 19 مديريت تغيير

 Q5 17.32 20 و طرح هاي فاوا ها پروژهانطباق و همسويي كامل با ساير 

 Q32 17.23 21 مشاور، مجري و پيمانكاران

 Q13 17.11 22 ها يسك داراييربرآورد و ارزيابي 

 Q22 16.19 23 ارتباطات و آگاهي

 Q19 16.14 24 مديريت منابع مالي و انساني

 Q29 14.92 25 الگوبرداري



 Q28 14.89 26 مديريت دانش

 Q21 13.02 27 اهداف شفاف

 ISMS Q4 12.81 28قبل از ICT مديريت تداوم سرويس هايكارگيري  به

 ISMS Q14 12.47 29افزاري مرتبط با   افزاري و سخت هاي نرم يستمسكارگيري  به

 Q31,Q33 10.69 30 شرايط سياسي

 Q30 9.64 31 ها يمتحر

 Q۲۰ 9.52 32 نظام ايجاد انگيزش

 اطالعات امنيت مديريت سيستم سازي پياده در موفقيت كليدي هاي شاخص بندي رتبه جدول): 13( جدول

 

 نتيجه گيري كلي  -4
م سـازي سيسـت   سازمان مورد مطالعه در نيمه راه پياده كه هنگاميانجام اين تحقيق ) 1بندي كرد: ( توان به صورت زير جمع نتايج اين پژوهش را مي

الزم جهـت ادامـه مسـير     هـاي  و توانـايي  بسترهاافزايي مجدد در نوع نگرش به موضوع و ايجاد  بود، موجب ايجاد انرژي و هممديريت امنيت اطالعات 

هاي مختلف و تحليل  ينهزممربوطه شنيده شد و در  ادارات، مديران امنيت و روساي نجام تحقيق نظر كارشناسان مرتبطبا توجه به اينكه در ا) 2( گرديد،

ق در رابطه با مشكالت موجود شد، تفكر عميپرسش و پاسخ هاي متوالي موجب ايجاد طوفان ذهني در خصوص ، انجام گرفتمشكالت بحث و گفتگو 

يب به ارائه نظر و در نهايت تشكيل كميته شبكه و امنيت در مجموعه سازمان بنادر و دريانوردي و بنادر تابعـه  ترغصالح تا افراد ذي شدفرصتي مهيا ) 3(

بـا  ) 5درآيند كه در ابتداي راه بودند، (ي د به صورت الگوي بنادرمنيت بودني دوم يا چندم اها چرخهشرايطي پديد آمد تا بنادري كه در اجراي ) 4( شوند،

يستم امنيت اطالعات اقدام نمايد، موضوع  سي آموزشي مرتبط و بازآموزي ها دورهبه برگزاري  تتا نسب شدانجام اين تحقيق سازمان مركزي را متقاعد 

) 7(، افزاري جهت انجام امور مذكور اقـدام نمايـد   ريزي و تخصيص رسانه و نرم رنامهببه تا نسبت  شدانجام اين تحقيق سازمان مركزي را متقاعد ) با 6(

ينفع قرار گيرد و ذهاي  به عنوان يكي از مراجع مورد استفاده سازماند توان مي شد كههاي امنيتي مراكز بزرگ و مشابه گرفته  نقطه نظرات مجريان طرح

يز بـه مخاطبـان موضـوع    برانگ چالشهاي  در بعضي از موارد به عنوان سئوال هاي دولتي اخذ و سازماندر مباحث امنيت نقطه نظرات مديران امنيت ) 8(

تواند دستاورد مفيدي براي بخش خصوصي فعال در اين حوزه  ي اين مجموعه نظرات و تفكرات ميرسان اطالعانتقال داده شد و  (مجريان و پيمانكاران )

 باشد. 
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