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چکیده
سياست هاي امنيتي ابزار هاي مورد استفاده براي پياده سازي امنيت سازماني هستند .استانداردهاي جهاني وجود دارد كه مي
توان به عنوان محك براي سنجيدن سودمندي اين سياست ها ي امنيتي از آنها استفاده كرد .در اينجا ما درباره سياست هاي
امنيتي و شناختن سه بعد :
 وسعت
 وضوح و روشني
 كوتاهي و اختصار
بحث مي كنيم .از اين سه بعد مي توان براي توصيف كردن اينكه چطور يك سياست امنيتي نوشته شود استفاده كرد.
کلمات کلیدی :سياست هاي امنيتي ،معيارهاي سياست پست الكترونيك ،معتبرسازي معيارها
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مقدمه
تاثير اقتصادي خرابي اطالعات سازمان ،موضوعي است كه پژوهش براي چندين سال روي آن به عنوان تحليل خطرات انجام
مي شود .اين تحقيقات در زمينه پنهان سازي و رمز گذاري اطالعات ،توسعه و پيشرفت پرتكل اطمينان ،امنيت نرم افزار ،آنتي
ويروس و كشف و رديابي دخالت هاي خارجي انجام مي شود .امنيت در يك سازمان تابعي از اثر متقابل بين افراد و تكنولوژي
است .مديريت امنيت اطالعات در سازمان ها :استراتژي كلي و طرح و برنامه براي مطمئن ساختن و تضمين امنيت اطالعات در
يك سازمان هدف ما از سياست هاي امنيتي در اينجا سياست هاي امنيت اطالعات سازماني است .سازمان ها در ايجاد و انجام
سياست هاي امنيتي تالش مي كنند .كارمندان سياست هاي امنيتي را به عنوان يك مانع در بهره وري مي دانند .آنها فكر مي
كنند سياست هاي امنيتي ابزاري هستند كه مديران براي ديده باني و كنترل از آن استفاده مي كنند .با وجود اين انجام
سياست هاي امنيتي براي بقاء سازمان و حفظ جامعيت و محرمانگي دسترسي به اطالعات مهم است.
معيار ها و پارامترهاي يك سياست امنيتي تاثيرات آن سياست را بر روي بهبود و پيشرفت امنيت اطالعات مشخص مي كند.
در اينجا ما در مورد شكل يك سياست امنيتي و مشخص كردن و توصيف چارچوبي براي آن بحث مي كنيم .ما به پارامترهايي
اشاره مي كنيم كه بصورت تجربي و بوسيله درك و احساس كاربر معتبر مي شوند و موضوع آن پست الكترونيك مي باشد .خلق
كردن يك سياست امنيتي در گرو درك اهداف و ماموريت هاي سازمان و تعيين كردن نيازهاي آن سازمان براي امنيت
اطالعات و گسترش و كنترل امنيت مي باشد.
سیاست امنیتی
يك  docاست كه توضيح ميدهد چگونه يك سازمان براي حفاظت كردن از اطالعات خودش از تهديدهاي داخلي و خارجي
برنامه ريزي مي كند.
سازمانها معموال سياست ها را بتدرج توسعه ميدهند و اجازه ميدهند كه افزونگي و ناسازگاري به مرور زمان از اسناد آنها حذف
گردد.
توسعه و پيشرفت سياست هاي امنيتي بايد يك فرآيند تكراري باشد تا سياست كامالً تصحيح گردد و تاثير مثبتي بر روي
سازمان داشته باشد .به عنوان يك گام مقدم اتي در اين جهت ما پارامترهايي را كه مي توانند براي توصيف يك سياست امنيتي
استفاده شوند ،پيشنهاد مي دهيم .توسعه و پيشرفت سياست هاي امنيتي بايد يك فرآيند تكراري باشد تا سياست كامالً
تصحيح گردد و تاثير مثبتي بر روي سازمان داشته باشد .به عنوان يك گام مقدماتي در اين جهت ما پارامترهايي را كه مي
توانند براي توصيف يك سياست امنيتي استفاده شوند ،پيشنهاد مي دهيم.
وسعت
براي اينكه يك سياست امنيتي موثر باشد بايد همه جنبه هاي مرتبط با آن سياست ارائه شود .بنابراين جامعيت و وسعت يك
سياست امنيتي ضروري و اساسي است و هر چه جامعيت سياست بيشتر باشد تاثير پذيري آن نيز بيشتر است.
وضوح و روشنی

كاربران بيشتر تمايل دارند كه سياست هاي امنيتي بدون پوشيدگي اطالعات و شفاف بيان شوند تا براي كابر قابل تفسير باشند
و درك و فهم آن براي كاربر ساده باشد.
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کوتاهی و اختصار

توضيح و شرح اضافي ممك ن است براي تعدادي از كابران مفيد باشد تا كامال مفهوم را بفهمند اما اين توضيح ممكن است باعث
گيجي و سردرگمي ديگران شود .اطالعات اضافي مي تواند بوسيله حذف تكرار اطالعات كاهش پيدا كنند.
ما برروي اين سه مشخصه فوكوس مي كنيم و از اين سه معيار براي ارزيابي يك سياست امنيتي وشرح دادن كارهاي آن براي
سودمندي امنيت سازماني استفاده مي كنيم  .اين سه معيار را با توجه به در ك واحساس كاربر معتبر سازي مي كنيم .در
اينجا ما درك واحساس كاربر را در مورد اين سه معيار در زمينه پست الكترونيك بررسي مي كنيم.
 معيارهايي را براي انتخاب سياستهاي پست الكترونيك تعريف ميكنيم. معيارها را بوسيله جمع كردن درك كاربر از سياست معتبر ميكنيم. اطالعات بدست آمده را بمنظور گروه بندي يا بدست آوردن الگوهاي جديد جمع آوري ميكنيم.معیارهايی برای انتخاب سیاستهای پست الکترونیك

براي بررسي بهتر ودق يق تر سياستهاي امنيتي در يك سازمان ما خودمان را به سياستهاي پست الكترونيك در دانشگاهها
محدود ميكنيم.
بمنظور تعريف معيارهاي انتخاب سياستهاي پست الكترونيك با توجه به سه معيار مطرح شده به شكل زير تقسيم بندي مي
كنيم .و سپس درك واحساس كاربر را از آنها بدست مي آوريم .
در مورد بعد وضوح روشنی




سياست براي درك وفهم آسان است.
سياست اطالعات را بصورت شفاف و واضح ارائه مي دهد.

در مورد بعد عمق ووسعت




سياست بايد همهْ عناصر ضروري را در برداشته باشد.
سياست بايد انشعاب ها و جنبه هاي تخلف را مشخص كند.

درمورد بعد کوتاهی واختصار



سياست بايد اطالعات را بصورت فشرده ارائه دهد.

معتبر کردن معیارها
معتبرسازی شامل سه فاز است:

ابتدا يك پيشنويس پرسشنامه تهيه مي كنيم كه اين پرسشنامه بوسيله متخصصان بررسي مي شود و مورد ارزيابي قرار مي
گيرد و بدينوسيله ما آيتم ها را اصالح مي كنيم و حذف مي كنيم تا به يك توافق برسيم.
سپس پرسشنامه را در يك گروه شامل كارمندان ،استادان و دانشجويان مطرح مي كنيم و بوسيله نظرات آنها آيتم هاي
پرسشنامه را اطالح مي كنيم و مثالً پرسش هاي حشو و افزونه را حذف مي كنيم.
از نتيجه اين بررسي ها براي طرح و برنامه ريزي كردن فاكتورهايمان در آخرين فاز معتبرسازي استفاده ميكنيم.
آيتم هايی که درك کاربر از سیاست را اندازه گیری می کند



سياست بلند است.
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سياست تكراري است.
سياست اطالعات را بصورت فشرده ارائه ميدهد.
سياست اطالعات را بصورت واضح و روشن ارائه ميدهد.
سياست دراز و پرگو /داراي اطناب است.
سياست مختصر /كوتاه است.
سياست براي خواندن آسان است.
سياست براي درك و فهم آسان است.
سياست از تعداد زيادي عنوان يا سرفصل استفاده مي كند.
سياست محدوده وسيع دارد.
سياست همه عناصر ضروري براي امنيت را دربردارد.
سياست پوشش وسيعي از موضوع فراهم مي كند.
سياست داراي ساختار آشكار است.
سياست عمومي است.
سياست مناسب نواحي ومناطق مختلف است.
سياست از كلمات ويژه امنيتي استفاده مي كند.
سياست مي تواند بدون ارجاع به جوانب ديگر درك شود.
كلمات تكنيكي در سياست نياز به تفسير و رمزگشايي دارند.
سياست بوسيله كلمات و عبارات رايج انگليسي نوشته شده است.
سياست جنبه هاي ممكن تخلف را شرح ميدهد.
سياست از سازمان در مقابل نتايج تخلفات حفاظت ميكند.
معيارهاي گوناگون سياست به طور واضح متفاوت و مجزا است.

نتايج تحلیل فاکتورها
فاکتورا -وضوح و روشنی ( 5آيتم)

 : 1Cدرك و فهم سياست آسان است.
 : 2Cخواندن سياست آسان است.
 : 3Cسياست اطالعات را به صورت واضح و آشكار ارائه مي دهد.
 : 4Cسياست بوسيله كلمات و عبارات رايج انگليسي نوشته شده است.
 : 5Cسياست بدون ارجاع به جوانب و حاشيه ها قابل درك است.
فاکتور -2محدوده و وسعت (3آيتم)

 :1Rسياست از سازمان در مقابل نتايج تخلفات حفاظت مي كند.
 :2Rسياست جنبه هاي ممكن تخلف را شرح ميدهد.
 :3Rسياست همه عناصر ضروري براي امنيت را دربردارد.
فاکتور -3کوتاهی و اختصار (4آيتم)

 :1Bسياست بلند است.
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 :2Bسياست اطالعات را بصورت فشرده ارائه مي دهد.
 :3Bسياست درازو پرگو /داراي اطناب است.
 :4Bسياست تكراري است.

شکل .1 .مدل مفهومی.

شکل .2 .مدل اندازه گیری.
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وضوح و روشنی
.به معني آسان بودن براي خواندن و فهميدن متن است
FRES= 206.84-(1.015*ASL)-(84.6*ASW)
FGL= (0.39*ASL)+(11.8*ASW)-15.59
FOG= 0.4*((# of words/# of sentences)+100*(# of complex words/# of words))
----------ASL= (# of words)/(the # of sentenses)
ASW= (# of syllables)/(# of words)

وسعت
.يكي از معيارهايي است كه نشان ميدهد چقدر سياست جامع و فراگير است
n= total number of (non stop) words in the document
nt= number of technical terms in the document
Breadth= 100 * nt/n

کوتاهی و اختصار
.براي يك سند متني پرگوئي نه تنها چيزي اضافه نمي كند بلكه باعث گيجي و سردرگمي مي شود
n= total number of (non stop) words in documents
nr= number of unique words
Brevity= 100 * nr/n
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Appendix A.

Appendix B.

Appendix C.
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نتیجه گیری
معيارهاي سنجش براي سياست هاي امنيتي مي تواند فرم پايه براي موفقيت اجراي سياست با ارتباط ويژگي هاي سياست
باشد .هدف ما در توصيف سياست هاي امنيتي مارا قادر به بررسي هر گونه ارتباط بين شكل يك سياست امنيتي و اثر بخشي
آن مي سازد .اين مطالعه اولين قدم به سوي اين هدف با آشكارسازي سه بعد مجزا در زمينه سياست هاي ايميل مي باشد .اين
عوامل با استفاده از برداشت هاي كاربران و منابع آماري معتبر تأييد شده است .ما همچنين چندين تكنيك براي محاسبه ابعاد
سه گانه سياست هاي امنيتي شناسايي كرده ايم .برخي از اين معيارها در تجزيه و تحليل متن از سياست هاي امنيتي استفاده
مي كنند در حالي كه برخي ديگر بر اساس خوانايي اسناد مي باشند .اين اقدامات بر روي نقشه منجر به ابعاد مورد بحث در باال
و به كار در آينده در بررسي اثربخشي سياستها مي شود .معيارها را مي توان براي تعيين تأثير سياست هاي امنيتي بر نتايج
سازماني در تحقيقات بعدي استفاده كرد .ما معيارها را براي اختصار و وسعت تعريف كرده ايم ،با اين حال ما از شاخص خوانايي
استاندارد به عنوان معيارهاي وضوح استفاده كرده ايم .شاخص خوانايي انجام دشواري جذب محتواي واقعي در نظر گرفته نمي
شود .به عنوان مثال يكي از سياست هايي كه ممكن است منطقي نوشته شود در حالي كه سياست هاي ديگر ممكن است
آشفته باشد به طوري كه خواننده سياست اول را بهتر درك كند .بدين ترتيب به تركيب چنين قابليت ،در آينده ،ممكن است
ما را به استفاده از تجزيه و تحليل زباني براي محاسبه ويژگي هاي سند بر اساس معناشناسي متوسل كند.
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