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  چکیده
ها، اهمیت  هاي سازمانی، بررسی بیشتر امنیت این سامانه با افزایش استفاده از سامانه زمینه و هدف:

ها  اي در ارتباط با محرمانگی این سامانه هاي گسترده زیادي یافته است. اگرچه در حال حاضر پژوهش
ین هاي اندکی در حوزه کالن امنیت صورت پذیرفته است. در ا وجود دارد، بر خالف انتظار، پژوهش

 هاي تأثیرگذار بر امنیت هاي سازمانی و نحوه بهبود آنها و مؤلفه هاي امنیت سامانه مقاله، جنبه
  شود.  هاي مدیریت منابع انسانی ناجا بررسی می سامانه

 زین قیو ابزار تحق يو هدف آن کاربرد است یشیمایو از نوع پ یفیتوص ،قیروش تحق روش شناسی:
دانشگاه  یعلم ئتیه يو اعضافناوري اطالعات  خبرگانشامل  قیحقت ي. جامعه آماراستپرسشنامه 
شده و  ییانفر شناس  40که به تعداد  استدر ناجا  یانتظام تیو امن تیریدر حوزه مد یعلوم انتظام

سازي  در روش تجزیه و تحلیل از مدلاست.  شده عیآنها به شکل تمام شمار توز انیپرسشنامه م
  معادالت ساختاري استفاده شده و در انتها نکویی برازش مدل نهایی نیز گزارش شده است. 

 يمعماری، تیقانون و مقررات امنی، تیهاي امن گذاري سیاست هاي دهد مؤلفه بررسی ها نشان می یافته ها:
  انسانی ناجا هستند. هاي منابع امنیت سامانه یشافزدر ا ارتأثیرگذ عوامل ی،تیامن يآموزش های و تیامن

ي مطرح شده اهمیت بسیاري در امنیت  دهد چهار مؤلفه تحقیق نشان می جینتا گیري: نتیجه
سامانه اطالعاتی منابع انسانی و سامانه منابع انسانی  هاي اطالعاتی منابع انسانی ناجا نظیر سامانه

تصمیمات خود براي ایجاد، نگهداري یا الکترونیکی دارند که مدیران و کارشناسان امنیتی ناجا باید در 
گذاري، قوانین و مقررات، معماري و آموزش امنیتی را  هایی چهار مؤلفه سیاست ارتقاي چنین سازمان

  مدنظر قرار دهند. 
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  مقدمه
اي یکپارچه است که براي کسب،  اطالعاتی منابع انسانی، نوعی سامانه رایانهسامانه 

ذخیره سازي، استفاده، تحلیل، بازیابی و توزیع اطالعات مرتبط با منابع انسانی سازمان 
سامانه ). در واقع، 2017، 2؛ حسین2017، 1شود (مدیته و گومز به کار گرفته می

برنامه ریزي منابع سازمان است؛ با ذکر این نکته که  شبیه سامانه اطالعاتی منابع انسانی
این سامانه فقط بر فعالیت هاي منابع انسانی یک سازمان متمرکز است. حرکت به 

ها این امکان را  ، به سازمان3هاي منابع انسانی الکترونیک نسبت جدید، به سوي سامانه
فراهم کنند. این  سازي شده را براي کارکنان مختلف داده است که واسطی خصوصی

ها امکان درخواست کار، تغییر مزایاي مرتبط با کار و همچنین آموزش مبتنی بر  واسط
). با وجود این، تفاوتی 2016، 4کنند (جانسون، لوکاسوسکی و استون وب را فراهم می

وجود دارد؛  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  سامانه اطالعاتی منابع انسانیبنیادي بین 
متمرکز بر خود بخش منابع انسانی است و  سامانه اطالعاتی منابع انسانیطوري که،  به

سامانه کاربران نهایی آن، بیشتر شامل کارکنان منابع انسانی هستند. در حالی که، در 
، کاربران نهایی، کارکنان منابع انسانی نیستند، بلکه افراد خارج منابع انسانی الکترونیکی

هستند (یعنی کارکنان و مدیریت را نیز در بر می گیرد). تحقیقات به از منابع انسانی 
سامانه اطالعاتی منابع کلید  سامانه منابع انسانی الکترونیکیدهد  عمل آماده نشان می

  .)2009، 5(استون و لوکاسوسکی براي تمام کارکنان سازمان است انسانی
ها  منابع انسانی را در سازمانهاي اطالعاتی، کارکردهاي  پیشرفت در زمینه فناوري

) انجام دادند، بیش از 2005( 6تغییر داده است. در مطالعه اي که بیدلس، الوري و جانز
باعث  سامانه اطالعاتی منابع انسانیدرصد از مدیران منابع انسانی اعالم کردند که  80

است. عالوه بر  بهبود سطح کارآمدي اطالعات و نیز توانایی آنها براي توزیع اطالعات شده
سامانه درصد مدیران منابع انسانی در مطالعه خود، گزارش کرده اند که  90این، بیش از 

براي سازمان آنها ارزش آفرین بوده است. در نتیجه، کارشناسان  اطالعاتی منابع انسانی

                                                                                                                                               
1- Maditheti and Gomes 
2- Hosain 
3- Electronic Human Resource 
4- Johnson, Lukaszewski and Stone 
5- Stone and Lukaszewski 
6- Beadles, Lowery and Johns 
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ع سامانه اطالعاتی منابها ارزش آفرین باشند، زیرا  توانند براي سازمان منابع انسانی می
تواند وقت آنان را، به مراتب آزادتر کند و در اثر آن، امکان مشارکت بیشتر آنان  می انسانی

؛ حسین، واالس و 2002، 1را در تصمیمات راهبردي سازمانی فراهم کند (باسلر و دیویس
توان این نتیجه را نیز گرفت که کارکنان سازمان،  ). از این مطالعات می2007، 2کورنلیوس

سامانه اطالعاتی منابع ي گسترده از رین منابع هستند. کارایی حاصل از استفادهت با ارزش
، امکان جذب و نگهداشت نیروي کار الزم، براي سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  انسانی

کند. بنابراین، تعجبی ندارد که ایجاد سودآوري و موفقیت بلندمدت بنگاه را فراهم می
راه کارهاي  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  ی منابع انسانیسامانه اطالعاتبگوییم 

، نرم افزار 3اس اي پی سطحی سازمان هستند. در این راستا، فروشندگان بزرگی، نظیر:
و  سامانه اطالعاتی منابع انسانی، راه کارهاي 6، اپیکور5، چک پوینت اچ آر4مردمی اوراکل

  کنند. ئه میرا ارا سامانه منابع انسانی الکترونیکی
مزایایی فراتر از حذف رویه هاي اداري  سامانه اطالعاتی منابع انسانیاستفاده از 

دستی، افزایش کارایی، کاهش هزینه هاي مربوط به عضویابی و رسیدگی به تمام 
تواند  می سامانه اطالعاتی منابع انسانیهاي استخدام آنها براي سازمان در بر دارد.  جنبه

) که آن نیز 2001، 7به ایجاد یک فرهنگ کارمندمحورتر نیز کمک بسزایی کند (کندلر
تر، تواند باعث افزایش رضایت و روحیه، کاهش ترك خدمت و پروش نیروي کار قوي می

  باانگیزه تر و وفادارتر شود.
است. بدین نیز دچار تضاد شده  سامانه اطالعاتی منابع انسانیاز سویی دیگر، کاربرد 

هاي اطالعاتی منابع انسانی، در ابتدا براي جایگزین کردن نرم افزار به  معنی که، سامانه
جاي اشخاص ایجاد شدند، به طوري که، به جاي حفظ سوابق کارکنان توسط کارکنان 

شود و در صورت لزوم، به روز  ها وارد سامانهی می بخش منابع انسانی، اطالعات و داده
، 8هاي پردازش تراکنش ، سامانهسامانه اطالعاتی منابع انسانی. با گسترش شود رسانی می

                                                                                                                                               
1- Bussler and Davis 
2- Hussain, Wallace and Cornelius 
3- SAP 
4- Oracle-PeopleSoft 
5- CheckPointHR 
6- Epicore 
7- Candler 
8- Transaction Processing System (TPS) 
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هاي شامل هوش مصنوعی، در  هاي ارتباطی و سامانه ، سامانه1هاي تصمیم یار سامانه
). تبدیل 2002، 2و همکاران به کار گرفته شدند (کواچ سامانه اطالعاتی منابع انسانی
از یک سامانه مستقل با کاربرد محدود ورود داده، به  سامانه اطالعاتی منابع انسانی

هاي نرم افزاري  هاي نرم افزاري است. سامانه سامانهی دقیق تر، مشابه تاریخچه سامانه
). با 2004، 3هاي نسل قبل، بسیار خودکارتر هستند (ماهونی امروزي در مقایسه با سامانه

هاي  هاي پردازش تراکنش وارد سامانه نهپیشرفت قابلیت هاي شبکه و رایانه کاربران، ساما
شد. این موضوع نیاز  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  سامانه اطالعاتی منابع انسانی

ها (مانند مدیریت کاربران زیاد همزمان، به روز رسانی آنی سوابقی نظیر مزایا و  سازمان
  ).1992، 4ومدیریت خطاها) به روشی مطمئن را برطرف کرد (برودریک و بودر

سامانه هایی درباره پذیرش، پیاده سازي و رضایتمندي از  اگرچه بحث ها و پژوهش
سامانه اطالعاتی منابع وجود دارد، در مورد رویکردهاي حفظ  اطالعاتی منابع انسانی

و در عین حال تضمین امنیت سازمان و ذي نفعان آن، فعالیت هاي زیادي صورت  انسانی
به صورت ماژولی از  سامانه اطالعاتی منابع انسانییش به کارگیري نگرفته است. با افزا

هاي سازمانی، امنیت آن بسیار اهمیت یافته است. همان طور که می دانید،  سامانه
ي زیادي درباره کارکنان است (نظیر اطالعات منابع انسانی، بیشتر شامل اطالعات محرمانه

ماره هاي تأمین اجتماعی، اطالعات آزمون و سوابق استخدامی، اطالعات حقوق و مزایا، ش
ارزیابی عملکرد و برنامه ریزي جانشینی و غیره). بنابراین، شرکت ها باید در مدیریت این 

هاي مرتبط با امنیت  قبیل از اطالعات دقیق تر عمل کنند. با توجه به کمبود پژوهش
در زمینه امنیت اطالعات هاي اطالعاتی منابع انسانی و به طور کلی  اطالعات در سامانه

 يها مؤلفه)، این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سوال است که، 2009، 5(ظفر و کالرك
  ی کدامند؟ انسان منابع یاطالعات يها سامانه تیامن بر تأثیرگذار

شود)  امنیت اطالعات (که گاهی امنیت کامپیوتر نیز نامیده می مبانی نظري تحقیق:
به عنوان محافظت از سامانه اطالعاتی خودکار به منظور دستیابی به اهداف کاربردي 

                                                                                                                                               
1- Decision Support System 
2- Kovach and et al 
3- Mahoney 
4- Broderick and Boudreau 
5- Zafar and Clark 



 
 ٢١۵ یمنابع انسان یاطالعات يها سامانه تیبر امن رگذاریتأث يها مؤلفه یبررس 

(محرمانگی، صحت و دسترس پذیري) منابع سامانه اطالعاتی تعریف CIA1حفظ 
کند  رمانگی تضمین می). در این راستا، مفهوم مح2008، 2شود (استالینگز و بروان می

که اطالعات شخصی از دسترس افراد غیرمجاز در امان خواهد بود. این ویژگی براي 
). تضمین 2009، 3حفظ محرمانگی اطالعات شخصی کارکنان حیاتی است (وانگ و تایت

ها به  ها و سامانه نیز بسیار حائز اهمیت است بطوریکه اطالعات و برنامه صحت داده
کند  شوند. مفهوم دسترس پذیري نیز تضمین می ز ایجاد و اصالح میروشی خاص و مجا

ها به سرعت در دسترس افرادي خواهد بود که مجاز به استفاده  که کار و خدمات سامانه
و  اطالعاتی منابع انسانیهاي  از سامانه هستند. به دلیل افزایش استفاده از سامانه

اطالعات کارکنان، بیش از پیش در معرض افزایش پیچیدگی آنها، پردازش تراکنش ها و 
هاي امنیتی است. در نتیجه، امنیت اطالعات در حال حاضر باید یکی  تهدیدها و ریسک

هرچند بسیاري از موضوعات بسیار مهم نگران کننده براي کارکنان منابع انسانی باشد. 
هاي  اوتمحرمانگی اطالعات را مترادف با امنیت اطالعات در نظر می گیرند اما تف

) محرمانگی را به 1998( 4بنیادي بین امنیت و محرمانگی اطالعات وجود دارد. کانگ
بندي کرد. گروه اول مربوط به فضاي فیزیکی یا حفظ قلمروي یک فرد  سه گروه تقسیم

گیري  از ورود اشیاي نامطلوب است. در دیدگاه دوم، محرمانگی اساساً با توانایی تصمیم
بدون مداخله ارتباط دارد. در نهایت، گروه سوم به جریان اطالعات شخصی مربوط است. 
به طور خاص، محرمانگی کنترل فرد را بر کسب، افشاءء و استفاده از اطالعات شخصی 

  کند.  مشخص می

: سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  سامانه اطالعاتی منابع انسانیامنیت 
فراهم کردن اطالعات دقیق و به موقع براي  اطالعاتی منابع انسانیسامانه هدف اصلی 

)، ممکن است ذینفعان مختلف 2009( 5کاربران سامانه است. طبق نظر کاوانا و تایت
(نظیر کارشناسان منابع انسانی، مدیران و کارکنان) به اطالعات منابع انسانی نیاز داشته 

گیري راهبردي، شناسایی مسائل  میمباشند. ممکن است از این اطالعات براي تص
هاي آموزشی و  تبعیض در استخدام براي جلوگیري از شکایت، ارزیابی اثربخشی برنامه

                                                                                                                                               
1- Confidentiality, Integrity, Availability  
2- Stallings and Brown 
3- Wong and Thite 
4- Kang 
5- Kavanagh and Thite 
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یا پشتیبانی از عملیات روزمره نظیر کمک به مدیران در پایش زمان و حضور کارکنان 
  آنها استفاده شود.

سانی باید به خوبی از بدیهی است، که اطالعات موجود در برنامه کاربردي منابع ان
تواند شامل شماره هاي تأمین اجتماعی،  سوي سازمان محافظت شود. این برنامه می

اطالعات حقوق، سابقه عملکرد، سابقه پزشکی و اطالعات مرتبط با اطالعات فرصت 
باشد. ممکن است، اطالعات محرمانه به صورت عمدي (توسط یکی از  1شغلی برابر

سامانه کارکنان ناراضی) یا به صورت غیر عمدي (توسط فردي که در مورد استفاده از 
به درستی آموزش ندیده است) افشاء شود، و یا ممکن است این  اطالعاتی منابع انسانی

از این تهدیدها و یا تخلفات امنیتی  اطالعات تغییر داده شود یا از بین برود. هر یک
تواند تأثیر منفی بر روي ناجا داشته باشد و باعث ایجاد پیامدهاي زیانبارتري نظیر از  می

دست دادن کسب و کار، شکایات قانونی یا حتی تأثیر سوء بر روي امنیت ملی داشته 
اطالعات ذخیره  ). کارکنان سازمان قطعاً از ماهیت حساس2003، 2باشد (تاونسند و بنت

شده و تهدیدهاي بالقوه پیش رو مطلع هستند. آنها همچنین ممکن است بدانند که 
تواند باعث ایجاد نتایج منفی نظیر عدم استخدام یا  افشاءي اطالعات مربوط به آنها می

  ترفیع شود. 
هاي مختلف مبتنی بر امنیت اطالعات در  هاي پیشین، منجر به ایجاد مدل پژوهش

هاي  هاي ارائه شده عبارتند از امنیت برنامهاي مختلف شده است. برخی از مدلمحیط ه
)، کنترل دسترسی نقش محور 2001، 3و همکاران کاربردي مبتنی بر وب (جوشی

) و 2009، 5)، اقدامات پیشگیرانه امنیتی (دارسی، هواو و گالتا1996، 4(ساندو و همکاران
ها معتقدند که  ). برخی از این مدل1992، 6یریزي اقتضایی (سرولو و مک داف برنامه

شود  رویکرد کلی نگرتري براي امنیت مورد نیاز است که با فرآیند طراحی آغاز می
  ).1996، 8؛ هیچینگز1993، 7(باسکرویل
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هاي امنیتی براي یک  ها و رویه بیان روشن سیاست هاي امنیتی: گذاري سیاست
ی، میزان تعهد را نشان می دهند تیامن يها هیها و رو سیاستبنگاه مهم است، زیرا این 

ها باید طوري تعیین شوند که با افزوده شدن  ). سیاست2004، 1(ویتمن و ماتود
هاي کاربردي و کاربران جدید با دسترسی مستقیم به اطالعات شخصی، اهمیت  برنامه

هاي  پژوهش). پیشنهادهاي مطرح شده در 1991، 2آنها نیز افزایش پیدا کند (اسپرینگ
؛ اسپینلیس، 2007، 4؛ دیلون2008، 3صورت گرفته ي پژوهشگران (اندرسون

هاي امنیتی عبارتند از مشخص  ) در ارتباط با سیاست1999، 5کوکوالکیس و گریتزالیس
هاي  گذاري ها بر ذي نفعان؛ بررسی و بروزرسانی سیاست  گذاري کردن تأثیر سیاست

هاي به روز شده بین تمام ذي  گذاري توزیع سیاستامنیتی بر اساس تغییرات سازمانی؛ 
هاي امنیتی  گذاري نفعان مرتبط؛ مطمئن شدن از اینکه تمام گروه هاي ثالث از سیاست

و تمام به روز رسانی هاي بعدي آگاه هستند و در نهایت مستندسازي تغییرات 
 ها.  گذاري سیاست

هاي شبکه فرصت هاي بی  استفاده گسترده از فناوري قانون و مقررات امنیتی:
ها  شماري را براي افراد بی تجربه و یا مهاجمان فراهم کرده است. گسترش این فناوري

منجر به تصویب قوانین متعددي در ارتباط با استفاده از فناوري و امنیت اطالعات شده 
، CSA( 1987است. نمونه هایی از این قوانین عبارتند از قانون امنیت کامپیوتري سال 

) و قانون گزارش منصفانه اعتبار FPA ،2007)، قانون فدرال حریم خصوصی (2008
)FCRA ،2004 اگرچه موارد ذکر شده به هیچ وجه جامع نیستند، هدف کلی این .(

ها را به سمت یکی از  قوانین تقریباً واحد است و آن، ایجاد خط مبنایی که سازمان
 سطوح امنیت هدایت کند.

معماري امنیتی چارچوبی است که امکان همسویی عملیات توسعه  معماري امنیتی:
)، برخی از افرادي که احتماالً باید 2010کند. طبق نظر ویتمن ( را با اقدامات فراهم می

نویسان و  در نظر گرفته شوند عبارتند از کاربران ویژه، کاربران نهایی مجاز و برنامه
 HRIS/e-HRسی ویژه و سطح باالیی در تحلیلگران سامانه. کاربران ویژه، حق دستر
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دارند و باید تحت نظارت کارشناسان امنیت قرار بگیرند. بنابراین، در نظر گرفتن بررسی 
هاي عملکرد (واکنش) در برابر حادثه و مدیریت بحران، بررسی رویه هاي امنیت  برنامه

مستندسازي فیزیکی، بررسی رویه هاي کنترل دسترسی، بررسی تجربیات برتر صنعت و 
  تواند، مناسب باشند. تغییرات می

آموزش (به همراه پرورش و آگاهی) بخشی از یک برنامه آموزش آموزش امنیتی: 
سازمانی است که براي کاهش تعداد تخلفات امنیتی (که به دلیل عدم آگاهی امنیتی 

ی دهد) طراحی شده است. درصد زیادي از تهدیدها مربوط به کارکنان کارکنان رخ می
شوند  است که به صورت عمدي یا به صورت غیر عمدي باعث آسیب پذیري سامانه می

تواند  ). خطاي انسانی (هرچند به صورت غیر عمدي) نیز، می2005، 1(ایم و باسکرویل
 3). بر اساس نظر جانسون2009، 2موجب تخلفات امنیتی شود (ورلینگر و همکاران

اهی بخش، بسیاري از خطر هاي امنیتی کلی را هاي آگ )، مزایاي ناشی از برنامه2006(
دهد. بنابراین این امر  دهد و قابلیت اطمینان و صحت اطالعات را افزایش می کاهش می

  شود.  به تشخیص زودهنگام حوادث امنیتی بالقوه منجر می
هاي امنیتی را  هاي ایجاد زیرسامانه این پژوهش یکی از مدل مدل مفهومی تحقیق:

) ارائه شد. کالرك و 2014( 4که در ابتدا از سوي کالرك و همکاران کند اصالح می
کنند که هرچند امنیت و محرمانگی به طور کامل امکانپذیر  ) بیان می2014همکاران (

توانند از طریق وارد کردن اصول امنیتی در طول فرآیند  ها همچنان می نیست، سامانه
سامانه دست پیدا کنند. این نکته داراي  توسعه سامانه، به سطوح قابل قبولی از امنیت

اهمیت زیادي است، زیرا تحلیل گران و طراحان همیشه از مسائل امنیتی اجتناب 
سامانه در نظر می » ضمیمه«کنند یا آنها را در هنگام بروز مشکالت امنیتی به عنوان  می

وان به طراحی ت ها را می گیرند. با وجود این، بیشترین درصد حمالت امنیتی به سامانه
هایی  ). سامانه2004؛ مک گرو، 2004، 5ها نسبت داد (هوگالند و مک گراو ضعیف سامانه

را در نظر می گیرند، به دلیل  سامانه اطالعاتی منابع انسانینظیر اوراکل که کارکردهاي 
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طراحی و اجراي ضعیف سامانه در معرض آسیب پذیري هاي امنیتی شناخته شده اند 
  ). 2009، 1(موریس

کنند که پیاده سازي  بیان می سامانه اطالعاتی منابع انسانیهاي  همچنین پژوهش
تواند  ) که می2008، 2شود (بدل، کانیف و ویریک موفق با یک طراحی جامع آغاز می

). براي 2003تأثیر قابل توجهی بر اثربخشی سامانه داشته باشد (استون و همکاران، 
هاي سنتی منابع  کمتر از سامانه اطالعاتی منابع انسانیسامانه مثال، ممکن است یک 

انسانی به کار گرفته شود و با احتمال کمتري توجه افراد را جلب کند (استون و 
) به طور خاص بر مسائل 2014). اگرچه مدل کالرك و همکاران (2009لوکاسوسکی، 

داد. مدل کالرك و  توان این مسائل را نیز در آن جاي منابع انسانی تمرکز ندارد، می
موسسه ملی استانداردها و  3) مشابه مدل چرخه عمر توسعه سامانه2014همکاران (

است. امنیت از طریق دستورالعمل، تخصص تجویزي و بازدارنده در ساخت نرم  4فناوري
تواند در تمام  ). امنیت می2007، 5می افزاید (پترسون SDLCافزارهاي ایمن به ارزش 

، NISTتوسعه سامانه نیز نقش داشته باشد. در این راستا، موسسه مراحل چرخه عمر
تعدادي استاندارد و دستورالعمل، به منظور فراهم کردن امنیت مناسب اطالعات براي 
عملیات و دارایی هاي یک سازمان، تدوین کرده است. مالحظات امنیتی در چرخه عمر 

ت فناوري اطالعات یک سازمان توسعه سامانه براي کمک به ادغام مراحل ضروري امنی
، 6در زیرساخت فناوري اطالعات موجود آن، به وجود آمده است (کیسل و همکاران

 27000هاي امنیت مشابه (نظیر سري استانداردهاي  ). بر خالف برخی از مدل2008
در دسترس عموم و رایگان هستند.  NIST)، اسناد ISOسازمان بین المللی استاندارد 

اسناد به طور گسترده از سوي دولت و کارشناسان صنعت بررسی شده اند؛ همچنین این 
را  ISO 17799بنابراین، هنگامی که دولت فدرال تصمیم گرفت که استانداردهاي 

انتخاب نکند، این اسناد جزء اولین مراجعی بودند که دولت فدرال به آنها استناد کرد 
  ).2003، 7(هولدن
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(مدل  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  سامانه اطالعاتی منابع انسانی. عوامل موثر در امنیت 1شکل 

  مفهومی تحقیق)

به دلیل ماهیت فراگیرشان، طوري تدوین شده اند که امکان گسترش  NISTاسناد 
ی کند. حوزه منابع انسانی نیز از این امر مستثنآنها را در حوزه هاي مختلف فراهم می

سامانه نیست. در واقع، عوامل ذکرشده از سوي کالرك و همکاران که بر امنیت 
، 1(استین و همکاران NISTتأثیرگذار هستند، در اسناد قبلی  اطالعاتی منابع انسانی

) ذکر 2005، 3؛ پولی و ژو1995، 2هاي نرم افزاري (گاما و همکاران ) وپژوهش2008
شده اند. نمونه هاي متداول این عوامل عبارتند از استفاده از کلمات عبور ضعیف و 
ناامنی نسبی ابزارهاي گزارش دهی. عامل دیگري که باید در نظر گرفت، توازن بین 
مسائل امنیتی و کاربردپذیري است. براي مثال، در صورت استفاده غیر ضروري از 

یتی شدید (نظیر فعال سازي رمزنگاري پیشرفته و گزارش تنظیمات و رویه هاي امن
را تضعیف کنند.  HRIS/e-HRبازرسی)، دسترسی ها ممکن است عملکرد سامانه 

را ارائه  e-HRو  HRISهاي  هاي تأثیرگذار بر روي سامانه بنابراین، این تحقیق مؤلفه
است.  NIST ) و2014کند، که منعکس کننده استانداردهاي کالرك و همکاران ( می
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سامانه منابع انسانی و  سامانه اطالعاتی منابع انسانیزیرا این استانداردها به امنیت 
). 2008؛ استین و همکاران، 2008مربوط هستند (کیسل و همکاران،  الکترونیکی

  هاي ارائه شده، در شکل شماره یک نمایش داده شده است. مؤلفه

  پژوهشروش شناسی 
وع پیمایشی و از نظر هدف کاربردي است. با توجه به اینکه روش تحیقی توصیفی از ن

هاي منابع انسانی است؛ از این رو، ذي نفعان این  هدف این تحقیق، ارتقاي امنیت سامانه
روش  شوند. تحقیق، تمام کارمندان و کارشناسان نیروي انسانی ناجا محصوب می

عنوان ابزار تحقیق بهره گیري  گردآوري داده، میدانی و کتابخانه اي و از پرسشنامه به
جامعه آماري تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان صاحب نظر در حوزه  شده است.

ی و اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در انسان منابع یاطالعات سامانه تیامن
ه نفر شناسایی شده و پرسشنامه در میان آنها ب 40حوزه فاوا ناجا بوده که به تعداد 

صورت تمام شمار توزیع شده است. از آنجا که نمونه ها هدفمند و در دسترس و به 
صورت تمام شمار انتخاب شده است، ضرورتی به استفاده از روش نمونه گیري خاصی 
مشاهده نشده است. در تشریح اطالعات مربوط به حجم نمونه از شاخص مهم سطح 

سازمان، محل خدمت و سابقه کار در سازمانی پاسخ دهندگان، شامل سابقه کار در 
سمت فعلی توجه شده است. نتایج این تحقیق به صورت نتایج آزمون هاي استنباطی در 
ادامه ارائه شده است که در آن به صورت دسته بندي برخی از اهم دستاوردها و نتایج 

ن براي تعیین رواییی ابزار تحقیق پرسشنامه اي به همی این تحقیق بیان شده است.
منظور طراحی شد و پس از انتخاب کارشناسان صاحب نظر در خصوص مناسب بودن 

روایی تحقیق تهیه شد و پس از جمع آوري آراي ایشان  تأییدابزار تحقیق، پرسشنامه 
ها اصالح و تعدیل شد. از این رو، پس از انجام مطالعات میدانی با  برخی از پرسش

قلمرو مکانی تحقیق ابزار پرسشنامه به  مدیران و کارشناسان صاحب نظر در حیطه
روایی و اعتبار  تأییدهاي آماري طراحی و پس از  ها براي انجام آزمون منظور تولید داده

آن مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از آمار توصیفی براي معرفی اطالعات 
و توصیف  تأییدسازي معادالت ساختاري براي  جمعیت شناسی تحقیق و از روش مدل

  مدل استفاده شده است.
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  هاي پژوهش یافته
شود.  ها پرداخته می )، به تحلیل استنباطی داده1ها (جدول  بعد از تجزیه تحلیل توصیفی داده

  در تجزیه تحلیل استنباطی، فرضیه هاي تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار می گیرند.
  دهندگان پاسخ یشناخت تیجمع يها یژگیو: 1جدول 

  فراوانی درصد
 سال 25تا  20 0  درصد 0

 سن

 سال 30تا  25  0  درصد 0
 سال 35تا  30  8  درصد 20

 40تا  35  7  درصد 17,5
  45تا  40  18  درصد 45

  به باال 45  7  17,5
 زن  2  درصد 5  جنسیت مرد 38  درصد 95
 دیپلم 0  درصد 0

 تحصیالت
 کارشناسی  0  درصد 0

  ارشدکارشناسی   11  درصد 27,5
  دکتري  29  درصد 72,5

 سال 5زیر  0  درصد 0

 سابقه خدمت

  سال 10تا  6  0  درصد 0
  سال 15تا  11  8  درصد 20

  20تا  16  7  درصد 17,5
  25تا  20  18  درصد 45

  به باال 25  7  درصد 17,5

در قسمت آمار تحلیلی در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون 
شود. این آزمون جهت بررسی ادعاي مطرح شده در  اسمیرنوف پرداخته می- کولموگروف

هاي یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون فرض مورد توزیع داده
  صفر و فرض مقابل به شرح زیر می باشد.

   



 
 ٢٢٣ یمنابع انسان یاطالعات يها سامانه تیبر امن رگذاریتأث يها مؤلفه یبررس 

   يا نمونه کی رنوفیاسم - کولموگروف آزمون: 2جدول 
  سطح معنی داري K-S Nآماره   معیارانحراف   میانگین  آماره
  003/0 45  159/0  648/0  78/3  نتایج

است. بنابراین فرض صفر  05/0با توجه به جدول باال، ضریب معناداري کمتر از    
). با توجه به رد شدن نرمال 2شود (جدول  که توزیع نرمال متغیر مورد نظر است، رد می

ها از نرم افزار لیزرل براي روش معادالت ساختاري که فرض اصلی این  بودن توزیع داده
توان استفاده کرد. از این رو، در این  هاي نرمال است، نمی دهکارگیري دا افزار، به نرم

  استفاده خواهیم کرد. Smart PLS2.0 افزار تحقیق از نرم
  ي متغیرهاي تحقیقتأییدتحلیل عاملی 

 واطالعاتی منابع انسانی  هاي سامانه تیامن«این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 
 متغیرها سنجش قیتحق نیا درپایه ریزي شده است. » سامانه منابع انسانی الکترونیکی

 انجام آنان نظر اعمال و خبره کارشناسان نظر دریافت و یکانون يها گروه از يریگ بهره با
 مدل يمتغیرها سنجش براي شده معرفی هاي شاخص و عوامل نهایتاً و است، شده

 یعامل لیتحل و يساختار معادالت سازي مدل روش قیطر از پژوهش، در يشنهادیپ
 .است گرفته قرار استفاده مورد ،Smart PLS 2.0 افزار نرم از استفاده با ،يتأیید

  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن«مدل 
نمایش داده شده است، کدگذاري  1با توجه به مدل مفهومی تحقیق که در شکل 

  نشان داده شده است.  3متغیرها و سئواالت مربوطه در جدول شماره 
اطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« مدل: راهنماي شناسایی عالئم اختصاري متغیرهاي 3 جدول

  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی و
  سواالت کد  متغیر

 میانگین مجموع سواالت e-HR  E-HR Securityو  HRISهاي  امنیت سامانه
 PO6تا  Security Policies PO1  قانون و مقررات امنیتی

 RO7تا  Security Roles RO1  امنیتی  گذاري سیاست

  SA9تا  Security Architecture SA1  معماري امنیتی
 SE7تا  Security Education SE1  آموزش هاي امنیتی
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 Smart PLSبا توجه به کدگذاري انجام شده، مدل این تحقیق از طریق نرم افزار 
نشان داده  4ها و شاخص هاي مدل در جدول  اجرا شده است. بار عاملی مربوط به مؤلفه

 می باشد. 0,4شده است. مقدار مالك براي مناسب بودن بارعاملی 

  
  Smart PLS: اجراي مدل با نرم افزار 2شکل 

همانطور که در جدول مشخص است، مجموعه سواالت ذیل داراي بارعاملی کمتر از 
  می باشند و الزم است براي پردازش نهایی حذف گردند. 0,4

{ܴ ଵܱ, ܴܱଷ, ܵܣଶ,ܵܣଷ ܲ,ଵܧܵ,ଽܣܵ,଼ܣܵ,ହܣܵ, ସܱ} 
 آلفاي کرونباخ ) وCR>0.7ترکیبی(براي سنجش پایایی از ظرایب پایایی 

)Alpha>0.7( توان گفت  شود که در صورت مناسب بودن این ضرایب می استفاده می
پرسشنامه تحقیق پایاست. براي تعیین روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس 

شود. با استفاده از این ضریب سواالت داراي بار عاملی  ) استفاده میAVEاستخراج شده(
شود تا مقدار شاخص میانگین واریانس استخراج شده باالي  حذف می 0,4از کمتر 

 ).533: 2001برسد(ادکاك و کولیر،0,4
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یا  0,7، از آنجا که ضریب آلفاي کرونباخ براي همه متغیرها باالي 4با توجه به جدول 
ن شود. در مورد روایی همگرا تحقیق هر چه ایمی تأییدنزدیک به این عدد است، پایایی 

) AVE( باشد، روایی تحقیق بیشتر است. با توجه به اینکه تمام اعداد 0,5مقدار بزرگتر از 
شود. از طرف دیگر نیز با  است روایی عوامل مناسب ارزیابی می 0,4نزدیک و بزرگتر از 

توان گفت  باالتر است، می 0,7توجه به اینکه تمامی اعداد پایایی ترکیبی تحقیق از عدد 
مامی ابعاد تحقیق مناسب است. در ادامه به بررسی بار عاملی هر یک از عوامل که پایایی ت
در  Tشود. نتایج تحلیل عاملی تاییدي و محاسبه آماره  هاي تحقیق پرداخته می و شاخص

 واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن«هاي مدل  ها و شاخص بیان تاثیرگذاري مؤلفه
 در جدول نشان داده شده است.» سامانه منابع انسانی الکترونیکی

 تیامن« مدل يبرا کل ییهمگرا ،)AVE(شده استخراج انسیوار مقدار کرونباخ، يآلفا بیضرا: 4جدول
  »e-HR و HRIS يها سامانه

آلفاي   کد  متغیر
  1کرونباخ

میانگین واریانس 
  AVE(2تبیین شده(

ضریب 
  3تعیین

 4پایایی ترکیبی
CR˃0.7 

اطالعاتی هاي  امنیت سامانه
سامانه و  منابع انسانی

 منابع انسانی الکترونیکی

E-HR 
Security 0,880  0,743  -----  0,920  

  PO5 0,809  0,589  0005/0  0,872 قانون و مقررات امنیتی
 RO6 0,702  0,501  899/0  0,756  امنیتی  گذاري سیاست

 SA7 0,835  0,609  659/0 0,885  معماري امنیتی
  SE8 0,837  0,562  00001/0  0,882  آموزش هاي امنیتی

درصد براي تمامی عوامل و  5در سطح معناداري آلفا  Tبا توجه به اینکه مقدار آماره 
(در این  0,4ها باالتر از  و بار عاملی نیز براي عوامل و شاخص 1,96ها باالتر از  مؤلفه

توان  در نظر گرفته شده است) است؛ بنابراین می 0,4تحقیق بار عامل پذیرفته شده 
گیري آن سازه بیشتر  ي اندازههاي آن از واریانس خطا گفت، واریانس بین سازه و شاخص

                                                                                                                                               
1- Cronbachs Alpha 
2- Average Variance Extracted 
3- R Square 
4- Composite Reliability 
5- Security Policies 
6- Security Roles 
7- Security Architecture 
8- Security Education 



 
 ٢٢۶ 1397زمستان  ،4 شمارة ،ششم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یپژوهش -یعلم فصلنامۀ

گیري قابل قبول است. بنابراین کلیه عوامل و  بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه
سامانه منابع  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« مدلهاي تحقیق در  شاخص

میان توان گفت که ارتباط  تأثیرگذار هستند و به عبارت دیگر می» انسانی الکترونیکی
سامانه منابع  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« مدلهاي  کلیه عوامل و مؤلفه
در ابزار  GOF1شوند. براي محاسبه شاخص تناسب مدل  می تأیید، »انسانی الکترونیکی

Smart PLS شود:  از فرمول زیر بهره گرفته می  

ܨܱܩ = ට݈ܽ݊ݑ݉݉ܥଓݕݐതതതതതതതതതതതതതതതതതതത × തܴଶ 

توان گفت مدل به صورت  شود می 0,36برابر بزرگتر از  GOFدر صورتی که مقدار 
ها در  کلی معنادار و قابل قبول است. این شاخص از مجذور حاصلضرب متوسط اشتراك

ها، روابط میان  دهنده آن است، با توجه به داده شود و نشان مشخص می ضریب تعیین
تر باشد،  ست و هر چقدر به یک نزدیکمتغیرها تا چه اندازه مناسب و مطلوب ا

  دهنده مطلوبیت بیشتر مدل است. نشان
اطالعاتی منابع  يها سامانه تیامن«هاي مدل  ها و شاخص مربوط به مؤلفه T: بار عاملی و اماره 5جدول 

  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی و انسانی
  آماره تی  بار عاملی  شاخص  ردیف آماره تی بار عاملی شاخص ردیف
1 PO1 0,849 16,850 12  SA4  0,749  7,165  
2 PO2 0,860 43,079 13  SA6  0,684  8,813  
3 PO3 0,881 22,864 14  SA7  0,857  21,971  
4 PO5 0,738 10,676 15  SA8  0,671  4,501  
5 PO6 0,406 3,535 16  SE2  0,670  5,509  
6 RO2 0,433 2,258 17  SE3  0,798  10,798  
7 RO4 0,537 2,131 18  SE4  0,950  116,046  
8 RO5 0,655 9,626 19  SE5  0,676  9,728  
9 RO6 0,914 35,150 20  SE6  0,798  9,597  
10 RO7 0,511 3,288 21  SE7  0,539  7,053  
11 SA1 0,911 35,824         

  

                                                                                                                                               
1- Goodness of Fit 
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اطالعاتی منابع  يها سامانه تیامن« مدلها  : محاسبه مقادیر ضریب تعیین و متوسط اشتراك6جدول 
  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی وانسانی 

  2ضریب تعیین  1ها اشتراك متوسط  کد  متغیر
 اطالعاتی منابع انسانیهاي  امنیت سامانه

 -----  E-HR Security 0,743  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو 

  PO 0,589  0005/0  قانون و مقررات امنیتی
  RO 0,501  899/0  امنیتی  گذاري سیاست

  SA 0,609  659/0  معماري امنیتی
  SE 0,562 00001/0  آموزش هاي امنیتی

തതതതതതതതതതതതതതതതതതതݕݐଓ݈ܽ݊ݑ݉݉ܥ = 724/0  , തܴଶ = 695/0 ܨܱܩ ,  = 709/0  

توان گفت که الگوي تحقیق  شده می 709/0برابر با  GOFبا توجه به اینکه مقدار 
 مجموع داراي برازش مناسب است.، در »e-HR و HRIS يها سامانه تیامن« مدلبراي 

ها و  در بیان تاثیرگذاري مؤلفه Tنتایج تحلیل عاملی تاییدي و محاسبه آماره 
سامانه منابع  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« مدلهاي سایر ابعاد  شاخص

  به شرح زیر می باشد.» انسانی الکترونیکی
سامانه منابع انسانی  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« مدلتخمین 
  »الکترونیکی

پس از بیان مدل مفهومی، مرحله بعد بدست آوردن تخمین پارامترهاي آزاد از روي 
مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین  2هاي مشاهده شده است. شکل  اي از داده مجموعه

دهد. مدل در حالت  میمدل تحقیق در حالت معناداري را نشان  3استاندارد و شکل 
تواند بارهاي عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کند. با توجه به  تخمین استاندارد می

اش سهم بیشتري و  گیري متغیر مربوطه توان گفت کدام شاخص در اندازه می 1نمودار
تر باشد، سهم آن  کند. یعنی هر چه بار عاملی بزرگ کدام شاخص سهم کمتري ایجاد می

مدل اصلی پژوهش را در  2شود. نمودار اش بیشتر می گیري متغیر مربوطه اندازهمتغیر در 
دهد. این مدل در واقع تمامی بارهاي عاملی و ضرایب  نشان می 3حالت معناداري ضرایب

کند که براي معنی  ) بیان می1999کند. چین( آزمون می Tمسیر را با استفاده از آزمون 
                                                                                                                                               
1- Communality 
2- R Square 
3- T-value 
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باید باالتر از  Tي، قدر مطلق بار عاملی و آمارهتأیید دار بودن رابطه در تحلیل عاملی
 دار است. گیري کرد که رابطه معنی توان نتیجه باشد؛ در این صورت، می 4/0و  96/1

  
  : ضرایب مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد3شکل 

دهد. این مدل در واقع  مدل اصلی تحقیق را در حالت معناداري نشان می 5شکل 
گیري (بارهاي عاملی) و معادالت ساختاري (ضرایب مسیر) را با  تمامی معادالت اندازه

درصد  95کند. در حالت معناداري در سطح اطمینان  ، آزمون میTاستفاده از آزمون 
گیري کرد. در  ناداري ضرایب مسیرها تصمیمدر خصوص مع Tتوان بر اساس مقدار  می

صورت آن مسیر  باشد آن مسیر معنادار و در غیر این 96/1بزرگتر از Tصورتی که مقدار 
  معنادار نیست.



 
 ٢٢٩ یمنابع انسان یاطالعات يها سامانه تیبر امن رگذاریتأث يها مؤلفه یبررس 

  
 (T-value). ضرایب مدل تحقیق در حالت معناداري ضرایب مسیر 5شکل 

در حالت  با توجه به ضرایب مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد و مدل تحقیق
 تیامن« مدلطور بیان کرد که، درمورد تأثیر متغیرها بر  توان این معناداري می

، با توجه به »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه
  هاي تحقیق: فرضیه
 يها سامانه تیامن« و» یتیامن مقررات و قانون« يرهایمتغ نیب يمعنادار بیضر 

با . است 844/9 بربرا» سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 
توان گفت که  باشد، می 96/1توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب باید باالتر از 

دار است. از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبه  روابط بین متغیرهاي فوق معنی
 مقررات و قانون« عامل که گفت نتوا یم پسو مثبت هستند،  447/0شده برابر 

سامانه منابع انسانی  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« ،»یتیامن
از این رو معنی داري . دهد یم قرار تأثیر تحت مثبت طوره ب را »الکترونیکی

 تیامن« و یتیامن مقررات و قانونروابط و تأثیر گذاري بین متغیرهاي 
بر مدل  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه
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، »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن«
 شود. اثبات می

 يها سامانه تیامن« و» یتیامن  گذاري سیاست« يرهایمتغ نیب يمعنادار بیضر 
با . است 886/4 بربرا» سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 

توان گفت که  باشد، می 96/1توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب باید باالتر از 
دار است. از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبه  روابط بین متغیرهاي فوق معنی

  گذاري سیاست« عامل که گفت توان یم پسمثبت است،  218/0شده برابر 
سامانه منابع انسانی  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« ،»یتیامن

رو، معنی داري  از این. دهد یم قرار تأثیر تحت مثبت طوره ب را »الکترونیکی
 يها سامانه تیامن« و یتیامن  گذاري سیاستروابط و تأثیر گذاري بین متغیرهاي 

 تیامن«بر مدل  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 
، »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها يها سامانه

 شود. اثبات می

 يها سامانه تیامن« و» یتیامن يمعمار« يرهایمتغ نیب يمعنادار بیضر 
با . است 133/4 بربرا »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 

توان گفت  باشد، می 96/1توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب باید باالتر از 
دار است. از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبه  روابط بین متغیرهاي فوق معنی

 يمعمار« عامل که گفت توان یم پسو مثبت هستند،  162/0شده برابر 
سامانه منابع انسانی  وانسانی  اطالعاتی منابع يها سامانه تیامن« ،»یتیامن

از این رو معنی داري . دهد یم قرار تأثیر تحت مثبت طوره ب را» الکترونیکی
 يها سامانه تیامن« و یتیامن يمعمارروابط و تأثیر گذاري بین متغیرهاي 

 تیامن«بر مدل  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 
اثبات  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه

 شود. می

 يها سامانه تیامن« و» یتیامن يها آموزش« يرهایمتغ نیب يمعنادار بیضر 
با . است 467/7 بربرا »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 
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توان گفت که  باشد، می 1,96از  توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب باید باالتر
دار است. از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبه  روابط بین متغیرهاي فوق معنی

 يها آموزش« عامل که گفت توان یم پسو مثبت هستند،  271/0شده برابر 
سامانه منابع انسانی  واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه تیامن« ،»یتیامن

از این رو، معنی داري . دهد یم قرار تأثیر تحت مثبت طوره ب را »الکترونیکی
 يها سامانه تیامن« و یتیامن يها آموزشروابط و تأثیر گذاري بین متغیرهاي 

 تیامن«بر مدل  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی 
اثبات  »سامانه منابع انسانی الکترونیکی واطالعاتی منابع انسانی  يها سامانه

  شود. هاي فرعی اثبات می رو فرضیه اصلی و تمام فرضیه از اینشود.  می

  گیري بحث و نتیجه

و  سامانه اطالعاتی منابع انسانیدر این تحقیق به بررسی حوزه مورد پژوهش امنیت 
سامانه پرداخته شد و درباره مشکالت مرتبط با امنیت  سامانه منابع انسانی الکترونیکی

بحث شد و در عین حال  سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  منابع انسانیاطالعاتی 
دستورالعمل هاي رفع این مشکالت امنیتی از طریق یک مدل پژوهشی ارائه شد. با 

سامانه منابع انسانی ، سامانه اطالعاتی منابع انسانیتوجه به این که فقط استفاده از 
در حال افزایش است، باید نگرانی هاي مرتبط هاي سازمانی مشابه  و سامانه الکترونیکی
دهد که  این تحقیق نشان می جینتارفع کرد.  سامانه اطالعاتی منابع انسانیبا امنیت 

، قوانین و مقررات، معماري و آموزش امنیتی نقش بسزایی در  گذاري هاي سیاست مؤلفه
هاي مورد  هاي اطالعاتی منابع انسانی ناجا دارند. در بین مؤلفه برقراري امنیت سامانه

 سامانههاي امنیتی داراي بیشترین تأثیر در برقراري امنیت  گذاري اشاره، سیاست
هاي  همچنین مؤلفه دارد. سامانه منابع انسانی الکترونیکیو  اطالعاتی منابع انسانی

اند که این امر نشان از مذکور به صورت پراکنده در تحقیقات گوناگونی اشاره شده
همسویی نتایج این تحقیق با تحقیقات گذشته است. بنابراین، مدیران و کارشناسان 

هاي اطالعاتی منابع انسانی، چهار  نگهداري یا ارتقاي سامانه امنیتی ناجا باید براي ایجاد،
  ، قوانین و مقررات، معماري و آموزش امنیتی را مدنظر قرار دهند. گذاري مؤلفه سیاست
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