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Abstract 

Aim: The protection of information means maintaining information and ensuring security 
for its sustainable use. The purpose of this study was to identify the experiences of the faculty 

members of Isfahan University of Medical Sciences regarding the protection of their personal 

information collection. 
Methodology: This research was a qualitative study which was carried out using content 

analysis method. The data gathering tool was a semi-structured interview. Purposive sampling 

was done until the data saturation level was reached (n= 21 people).  
Findings: The faculty members used various tools and locations to maintain and protection 

their information. The four main areas of their storage were computers, external memories, 

virtual spaces, and traditional spaces. They also considered four components for protecting 
information, including: information maintain, information security, information archives and 

information stability. 

Conclusion: The faculty members' experiences on how to protect and preserve their 
personal information were different, but most of the concern was to get lost information. Some 

of them lacked knowledge and awareness in the security of information, and needed training in 

this regard. 
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 چکیده

ز آن است. به معنای نگهداری و حفظ اطالعات و تضمین امنیت برای استفاده پایدار ا، حفاظت از اطالعات هدف:
شناخت تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص حفاظت از ، هدف از پژوهش حاضر

 بود. مجموعه اطالعات شخصی خود
ها   پژوهش حاضر کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار گردآوری داده روش:

نفر(.  71) ها ادامه پیدا کرد  گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به سطح اشباع داده  مونهمصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ن
 ها به روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شد.  تجزیه و تحلیل داده

های مختلفی برای نگهداری و حفظ اطالعات خود   اعضای هیئت علمی مورد بررسی از ابزارها و مکان ها:  یافته
فضاهای مجازی و ، های جانبی  حافظه، ردند. چهار مکان عمده نگهداری اطالعات آنان عبارت از رایانهک  استفاده می

، گرفتند که شامل حفظ اطالعات  فضاهای سنتی بود. همچنین آنان چهار مؤلفه برای حفاظت از اطالعات در نظر می
 آرشیو اطالعات و پایداری اطالعات بود.، امنیت اطالعات

تجارب اعضای هیئت علمی در مورد نگهداری و چگونگی حفاظت از مجموعه اطالعات شخصی خود  :گیری  نتیجه
ولی دغدغه اغلب آنان مربوط به گم نشدن اطالعات است. برخی از آنان در محور امنیت اطالعات فاقد دانش ، متنوع بود

 باشند.  هایی در این خصوص می  و آگاهی کافی بوده و نیازمند آموزش

 

، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اعضای هیئت علمی، مدیریت اطالعات شخصی، حفاظت از اطالعات ها: واژهکلید

 امنیت اطالعات.
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 مقدمه . 9
اطالعات به شکل رقومی در دسترس بوده و افراد برای اهداف مختلف ، در عصر دیجیتال کنونی

گیرد.  مورد استفاده قرار نمی، بازیابی همیشه در همان لحظه، کنند. اما اطالعات  از آن استفاده می
هایی ذخیره و   الزم است افراد برخی از اطالعات را برای مقاصد شخصی خود در مجموعه، بنابراین

جدیدی و ، آزاده) ها را بازیابی و مورد استفاده قرار دهند  مجددًا آن، نگهداری کرده تا در زمان نیاز
شود. مجموعه   ای مجموعه اطالعات شخصی گفته می  (. به چنین مجموعه17ص، 9916، حقانی

ساختواره شخصی پویا و فردی است که براساس رخدادهای اطالعاتی گوناگون ، اطالعات شخصی
حفظ ، آید: انتخاب  گیرد و توسط سه فرآیند به وجود می  زندگی کاری و شخصی روزانه افراد شکل می

 . (9937، ر و همکارانفیش) های ارتباطی  و نگهداری منابع و کانال
نیاز به مدیریتی دارد که تحت عنوان مدیریت اطالعات ، ایجاد مجموعه اطالعات شخصی

از مدیریت اطالعات شخصی ارائه تعاریف متفاوتی ، شود. افراد مختلف  شخصی نام برده می
: اند. تعاریف متعدد پژوهشگران از مدیریت اطالعات شخصی چهار مؤلفه مشترک دارند  کرده

 بایگانی( و بازیابی، حفاظت، ذخیره) نگهداری، بندی(  طبقه) سازماندهی، آوری(  جمع) گردآوری
حفاظت و ، ی نگهداری اطالعات یعنی ذخیره    یابی(. در این پژوهش بر مؤلفه دوباره، یافتن)

 بایگانی اطالعات تأکید شده است. 
افراد با حجم فراوانی از اطالعات ، اتیانفجار اطالعات و سرریز اطالعهای   با توجه به پدیده

حفظ و نگهداری اطالعات به منظور ، هستند. به همین دلیلرو ها و اشکال مختلف روبهدر قالب
(. 79ص، 9917، دهی و همکاران سه) یابد  اهمیتی دو چندان می، بازیابی و استفاده در زمان نیاز

 شود  می های نگهداری شناخته  عنوان فعالیتحفظ اطالعات به منظور دسترسی و استفاده بعدی به 
سازی پاک، نحوه تهیه نسخه پشتیبانهایی همچون   ( و شامل فعالیت2999، 1اوسا و ددزی)

 رمزگذاریو  نحوه انتقال اطالعات، تروزآمدسازی و اصالح اطالعا، سازی همگام، ای  دوره
ها و راهبردهایی همچون   فعالیت، (. بنابراین65ص، 9917، دهی و همکاران  سه) است

گیری که   افزارهای پشتیبان  سازی و ایجاد آرشیوی کوچک از اطالعات و یا استفاده از نرم  همگام
افراد برای نگهداری و حفاظت مجموعه اطالعات شخصی خود از پاک شدن و یا گم شدن 

، کلجان؛ 99ص ،9911، کوکبی و همکاران) شود  نگهداری نامیده می، دهند  اطالعات انجام می
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، جدیدی و حقانی، ؛ آزاده19ص، 9911، نیا  حیدری و فهیم، ؛ شکاری2991، 1سولینا و دیکس
های کلیدی مدیریت اطالعات شخصی است. برخی از   نگهداری یکی از فعالیت(. 93ص، 9916

ایمیل ، خوداقدامات حفظ و نگهداری اقالم اطالعاتی توسط افراد عبارتند از: ایمیل اقالم اطالعاتی به 
، ذخیره صفحات وب به عنوان یک فایل، پرینت و یا چاپ صفحات وب، اقالم اطالعاتی به دیگران

 (.2999، اوسا و ددزی ) نوشتن بر روی کاغذ و مانند آن، 2ها  مارک و فهرست عالقمندی  ایجاد بوک
ابی به موقع تضمینی برای بازی، و سازماندهی آن نگهداری، ذخیره، اما آیا جستجوی اطالعات

های بعدی است و حفاظت از مجموعه اطالعات   اطالعات یا پایداری اطالعات برای استفاده
کند؟ در صورت رویارویی افراد با حجم وسیعی از اطالعات شخصی   شخصی افراد را تضمین می

چگونه حفاظت این اطالعات تأمین خواهد شد؟ این پرسش و ، بسته به نیازهای فردی یا شغلی
کند. شاید بتوان   اهمیت مسئله حفاظت از اطالعات شخصی را مطرح می، هایی از این قبیل  سشپر

ها به دلیل ماهیت شغل خود نسبت به سایر   گفت با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه
شناسایی تجارب ، ای خود دارند  تری به حفاظت از اطالعات شخصی و حرفه  نیاز مبرم، مشاغل

 تواند در شناسایی راهکارهایی در این خصوص مؤثر باشد. فراد میاین ا

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 2

جایی که اعضای هئیت علمی به دلیل ماهیت شغلی خود که متمرکز بر آموزش و پژوهش   از آن
الزم است که بتوانند اطالعات شخصی خود ، با حجم بسیار زیادی از اطالعات روبرو هستند، است

ت کنند. در این میان فقط جستجوی اطالعات مرتبط با وظایف شغلی یا نیاز فعلی و آتی آنان را مدیری
یابی   حفاظت از آن و اطمینان از بازیابی و دوباره، اهمیت ندارد. بلکه نگهداری از این اطالعات

، های جدیدی روبرو کرده است. لذا  اعضای هیئت علمی را با چالش، اطالعات در زمان نیاز
تواند راهکارهایی احتمالی در جهت حفاظت از مجموعه اطالعات   اخت تجارب این افراد میشن

 شخصی در اختیار دیگران قرار دهد و به بهبود مدیریت اطالعات شخصی افراد یاری رساند. 

 اهداف پژوهش. 9

شناخت تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه ، هدف از این پژوهش، با توجه به آنچه گفته شد
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، لوم پزشکی اصفهان در خصوص حفاظت از مجموعه اطالعات شخصی خود است. بنابراینع
 این پژوهش درصدد است به دو پرسش زیر پاسخ دهد:

اطالعات شخصی خود را در چه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . اعضای هیئت علمی 9
 کنند؟   هایی ذخیره و نگهداری می  مکان
 کنند؟  طالعات شخصی خود حفاظت می. اعضای هیئت علمی چگونه از ا2

 پیشینه پژوهش. 4

در ادامه به برخی از مطالعات پیشین در حوزه مدیریت اطالعات شخصی اشاره خواهد شد. الزم 
به یادآوری است که هیچ پژوهشی که به طور جداگانه به حفاظت از اطالعات شخصی پرداخته شده 

 العاتی داخلی و خارجی یافت نشد. های اط حین جستجوهای مختلف در پایگاه، باشد
های مدیریت دانش   ابزارها و مهارت، ای مروری به بررسی راهبردها  در مقاله، (9933) زوارقی

، شخصی پرداخت. وی به ابزارهای مختلف مدیریت اطالعات شخصی مانند دفترچه یادداشت
 ها و مانند آن اشاره کرده است.   وبالگ، رایانه، تلفن، تقویم

 یاطالعات شخص ینگهدار ین ابزار مورد استفاده برایشتریب نشان داد، (9919) اللهی  عبد
ن یمترکو  ید   یس، یکیترونکپست ال، میتقو، سترنالکهارد اِ ، ب فلشیبه ترت یانه شخصیبعد از را

 . ت استکسیو د کمار کابزار مورد استفاده بو
انشجویان برای مدیریت اطالعات دریافتند بیشترین دغدغه د، (9919) صدقی و همکاران

 شخصی خود در زمینه نگهداری اطالعات بوده است. 
 به تبیین مفاهیم مدیریت اطالعات شخصی پرداختند و بیان کردند، (9919) زوارقی و صفایی

 که هنوزاست بوده نوع اولیه مدیریت اطالعات شخصی ، که مدیریت اطالعات شخصی کاغذی
، های جدید اطالعاتی و ارتباطی با ظهور فّناوریاما سی کاربرد دارد. در ادارات و مراکز بروکرا

تغییر کرده و امکانات جدیدی را برای  های ذخیره اطالعات ها و مکان محمل، ها قالب، اشکال
 اند.   فراهم کرده مدیریت اطالعات شخصی

گانه   هاردریافتند اگرچه اعضای هیئت علمی با مباحث چ، (9919) نیا  دلقندی و ریاحی
اما با ابزارهای جدید ، ها نسبتًا موفق هستند  مدیریت اطالعات شخصی آشنا بوده و در این فعالیت

 کنند.   ها استفاده نمی  مدیریت اطالعات شخصی آشنایی نداشته و از آن
نشان داد مدیریت اطالعات الکترونیکی و کاغذی شخصی ، (9911) پژوهش شکاری
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رسانی   شناسی و کتابداری و اطالع  های آموزشی علم اطالعات و دانش  اعضای هیئت علمی گروه
 پزشکی ایران در سطح مطلوبی قرار دارد. 

نیز نشان داد میانگین کلی مدیریت اطالعات شخصی چاپی و ، (9915) های سلیمانی  یافته
 الکترونیکی اعضای هیئت علمی در سطح نسبتًا مطلوب بوده و بین میانگین کلی مدیریت

 اطالعات شخصی چاپی و الکترونیکی تفاوت معناداری وجود داشت. 
میزان بکارگیری مدیریت اطالعات شخصی توسط ، (9916) در مطالعه آزاده و همکاران

های مورد نیاز مدیریت   اعضای هیئت علمی به دالیلی همچون عدم آشنایی کافی با فعالیت
 بخش نبود.  اطالعات شخصی رضایت

کارگیری علمی از نظر میزان به نشان داد اعضای هیئت نیز، (9917) دهی و همکاران  سههای فتهیا
  .های مدیریت اطالعات شخصی در وضعیت مطلوب و باالتر از میانگین مورد انتظار بودندمؤلفه

انواع مختلف ابزارهای مدیریت اطالعات شخصی و چگونگی مدیریت ، (2991) 1بوردمن
، های پست الکترونیکیپیام، های اسنادشخصی کاربران در فایل انواع گوناگون اطالعات

های مدیریت اطالعات شخصی شامل  شده را در چهار سطح فعالیتهای اینترنتی ذخیره نشانی
 نگهداری و بازیابی بررسی کرد. ، سازماندهی، آوریفراهم

جویان زن از مشخص شد دانشجویان مرد بیش از دانش، (2991) 2در مطالعه سانگ و لینگ
مدیریت اطالعات شخصی خود رضایت داشتند و تفاوت متغیرهای مدیریت اطالعات شخصی 

 کنندگان براساس تخصص و جنسیت متمرکز است. های شرکتدر میان گروه
نشان داد دانشجویان اطالعات خود را با استفاده از ، (2993) 3های پژوهش کریستالیافته

، گوناگون براساس منابع اصلی اطالعاتی که با آن مواجه هستند هایابزارهای مختلف در فرمت
 کنند. گردآوری و مدیریت می

ها و نشان داد بیشتر دانشجویان از اسامی پوشه، (2999) 4های پژوهش مجید و دیگرانیافته
اند. نیمی از دانشجویان دادن محتوای اقالم اطالعاتی خود استفاده کرده ها برای نشانبرچسب
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  اند.  شان با مشکل مواجه شدهشده اهی در زمان بازیابی اقالم ذخیرهگ

های مدیریت اطالعات الکترونیکی دانشجویان   ها و روش  در بررسی فعالیت، (2999) 1پارک
کاماًل متفاوت ، های مدیریت اطالعات شخصی افراد مختلف  فعالیت، تحصیالت تکمیلی دریافت

 باشد.   و از هم متمایز می
ابزارها و ، هاتکنیک، هاروش، منابع، (2995) 2رحمان و الصوغیر، ر پژوهش چودرید

یابی اطالعات مورد نیاز دانشمندان بررسی شد. یافتن و دوباره، سازماندهی، آوریراهبردهای فراهم
های آتی شده توسط دانشمندان برای استفادهآوری % اطالعات جمع59نتایج نشان داد بیش از 

ها این اطالعات را بر روی دسکتاپ و دیسک سخت ذخیره کرده و به   ی شده است. آننگهدار
منظور تسهیل دوبارهمارک استفاده می  ها و بوک  یابی اطالعات از فهرست عالقمندی کردند. افراد

های مرتبط با کارهای بندیها از دسته  مورد بررسی برای سازماندهی اطالعات در پوشه
 کردند.  های خود را روزآمد میها و پوشهطور منظم فایلتفاده کرده و بهشان اسمختلف

های   از روش، دهد که افراد مختلف  ها نشان می  گیری کلی از مرور پیشینه  بندی و نتیجه  جمع
نگهداری و حفاظت از آن استفاده ، سازماندهی، گوناگونی برای مدیریت اطالعات شخصی خود

 هایی در زمینه مدیریت اطالعات شخصی دارند.   رخی از آنان نیاز به آموزشکنند. همچنین ب  می

 شناسی   روش. 5

رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه 
پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند. نمونه پژوهش به صورت 

بین آن دسته از اعضای هیئت علمی که در زمینه مدیریت مجموعه اطالعات شخصی  هدفمند از
رسیدن به حد اشباع ، انتخاب شدند. مالک کفایت نمونه، مطلع بوده و دارای تجربه کافی نیز بودند

 و دانشیار 5، استادیار 99، مربی 1کننده شامل   مشارکت 29تعداد نمونه ، ها بود. بدین ترتیب  در داده
مصاحبه  ،ها  آوری داده جمع های مختلف دانشگاه مذکور است. روش  نفر استاد از دانشکده 9

، 4پذیری  بوده و برای صحت اطالعات و ارزیابی کیفیت تحقیق چهار معیار اعتبار 3یافته  ساختار  نیمه

                                                           

1. Soojin Park 

2. Chaudhry 
3. Semi structured interviews 

4. Credibility 
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ای پیشنهاد شده ویژه تحقیقات کیفی براساس معیاره 3پذیری  و تأیید 2قابلیت اطمینان، 1پذیری  انتقال
Guba & Lincoln های کمی   هایی برای معیارهای اعتبار و پایایی مرسوم در روش  به عنوان جایگزین

به منظور (. بدین صورت که 9919، ؛ ایمان9919، ؛ فصیحی9919، زاده  عباس) لحاظ شد
، عتماد آنانکنندگان جهت مصاحبه و جلب ا  ها از تخصیص زمان کافی به شرکت  اعتبارپذیری داده

کنندگان استفاده   ها توسط برخی از شرکت  های به دست آمده و بازبینی مصاحبه  درگیری طوالنی با داده
ها مورد توجه قرار گرفت.   پذیری یافته  گیری با حداکثر تنوع برای انتقال  استفاده از تکنیک نمونه .شد

طالعات را افزایش داده و قابلیت اطمینان آن را ها نیز وسعت و عمق ا  درگیری مستمر نویسندگان با داده
کدها مرتب بازبینی و بازنگری شدند. همچنین ضریب توافق بین ، در طول شش ماه .فراهم کرد

به دست آمد که نشان از توافق مناسب در  19/9 4رمزگذاران مستقل توسط فرمول ویلیام اسکات
پذیری نیز از روش   به منظور تأیید. آیند آن بودها و قابلیت اطمینان به فر  تحلیل محتوای مصاحبه
 کنندگان و ناظرین و نظارت اصالحی آنان استفاده شد.  بازنگری توسط مشارکت

مانند معمواًل اطالعات شخصی خود را در چه ) ابتدا راهنمای مصاحبه در قالب سئواالتی کلی
کنید؟(   ی خود حفاظت میکنید؟ چگونه از اطالعات شخص  هایی ذخیره و نگهداری می  مکان

در مواردی که کنندگان مطرح شد.  های مشارکت  مطرح و سؤاالت بعدی مصاحبه مطابق با پاسخ
ی خود نیازمند کمک   ی خود دچار مشکل شده و یا برای ذکر تجربه  کننده در توصیف تجربه شرکت

، کننده نی که شرکتسازی مطرح کرد و تا زما  محقق سئواالت پیگیری را به منظور شفاف، بود
 مصاحبه پایان یافت.، سازی نداشت  ی خود را کاماًل توصیف کرده و دیگر نیازی به شفاف  تجربه

کنندگان   روش مصاحبه و حق و حقوق مشارکت، اطالعات الزم در مورد موضوع و هدف مطالعه
مکان و گزارش ، م واقعیو نابه آنان ارائه و اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند 

ها ضبط شد. شرط   مصاحبه، برای راحتی کار ها به هیچ وجه در تحقیق استفاده نخواهد شد.  آن
در صورت نخست برای ورود افراد به مطالعه نیز تمایل آنان برای شرکت در مطالعه قرار گرفت و 

 99طور میانگین  مدت زمان هر مصاحبه به. انصراف در حین مصاحبه از مصاحبه خارج شدند
 کنندگان در مصاحبه هماهنگ شد.  دقیقه بود و مکان مصاحبه نیز با شرکت

                                                           
1. Transformability 
2. Dependability  

3. Confirmability 

4. William Scott 
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ها   صورت گرفت. داده 1ها بر مبنای روش تجزیه و تحلیل موضوعی  تجزیه و تحلیل داده
ها   مصاحبه، بالفاصله بعد از مصاحبه بر روی کاغذ پیاده و در کامپیوتر ذخیره شد. پس از بازنویسی

چندین بار  ورت موضوعی کدگذاری شده و تحلیل محتوا انجام شد. بدین صورت که پس ازبه ص
ها از طریق کدگذاری باز به معنای   کد( داده) های معنایی  واحد، ها  مطالعه و مرور متن مصاحبه

، ازتبدیل شدند. در کدگذاری ب   ها  هایی قابل تحلیل از داده  اصلی شکسته و فشرده شدند و به مقوله
شناسایی مفاهیم اولیه و برچسب زدن به آن است. بدین ترتیب کدهای اولیه استخراج شده ، هدف

، ها  براساس شباهت، و پس از آن موضوعات از یکدیگر مجزا شده و از طریق کدگذاری محوری
بندی گردیدند و موضوعات و زیر موضوعات مشخص و تعیین شد. هدف از کدگذاری   طبقه

ه کدهای اولیه با استفاده از قیاس و استقراء و کشف رابطه بین مقوالت شناسایی مقایس، محوری
های شناسایی شده به مقوله یا مفهوم اصلی   مقوله، شده است. سپس براساس کدگذاری انتخابی

زیرموضوع استخراج  3موضوع و  2، سازی و تبیین شد و در نهایت  پاالیش و مفهوم، ربط داده شده
 های فرعی نیز بودند.  زیر موضوعات دارای مقولهشد. برخی از 

  ها  یافته. 6

 منظور به ،مصاحبه مورد افراد یک هر
 ای  مجموعه ،خود اطالعات حفظ و نگهداری

 ایجاد خود برای شخصی اطالعات از
 محل چهار در اغلب ها  مجموعه این کردند.  می

 و مجازی فضاهای ،جانبی حافظه ،رایانه عمده
 شدند  می نگهداری و ایجاد تیسن فضاهای

 مشاهده 9 شکل در که طور  همان (.9 شکل)
 و نگهداری محل چهارگانه محورهای ،شود  می

 یا محورها به خود ،شخصی اطالعات ذخیره
 شدند.  می تقسیم نیز دیگری های  زیرمجموعه

 . محل نگهداری مجموعه اطالعات شخصی1شکل

                                                           

1. Thematic Analysis 
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های افراد مورد مصاحبه برای   پاسخ، العات خوددر پاسخ به پرسش چگونگی حفاظت از اط
، 1( حفظ اطالعات9شد:   دسته تقسیم  1به ، حفاظت از مجموعه احتمالی اطالعات شخصی

 (. 2شکل ) 4و پایداری اطالعات 3آرشیو اطالعات، 2امنیت اطالعات

 
 . حفاظت از مجموعه احتمالی اطالعات شخصی2شکل

در خصوص چگونگی حفاظت افراد از اطالعات شخصی ها   در ادامه شواهدی از مصاحبه
 گردد.  خود ارائه می

 الف. حفظ اطالعات

چگونگی ایجاد ، نوع ذخیره اطالعات، قالب، حفظ اطالعات به تصمیماتی در خصوص مکان
های قدیمی و مانند آن   حذف یا نگهداری فایل، روزآمدسازی یا تصحیح اطالعات، فایل پشتیبان

(. برای برخی از اعضای هیئت علمی مورد 9979ص، 9919، رقی و صفاییزوا) پردازد  می
حفاظت از اطالعات مجموعه شخصی خود مهم بوده و تدابیری برای آن اندیشیده بودند. ، بررسی

هایی از اظهارات و   دادند. در ادامه نمونه  در حالی که برخی دیگر به این مسئله اهمیت چندانی نمی
 شود.  دگان در این خصوص ذکر میشون  تجربیات مصاحبه

کنم و قباًل هم گفتم   "برای حفاظت اطالعاتم از کامپیوتر شخصی خودم تو خونه استفاده می
                                                           

1. Information Maintaining  

2. Information Security 
3. Information Archive 
4. Information Stability 

از مجموعه  حفاظت 

احتمالی اطالعات  

 شخصی

حفظ
 اطالعات

امنیت
 اطالعات

آرشیو
 اطالعات

پایداری
 اطالعات
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زنم. آنتی ویروسش هم آپدیت هست همیشه. هیچ کس به این   اصاًل فلش به این سیستم نمی
 .(39مصاحبه کد ) زند و کاماًل سیستم من شخصی هست"  سیستم من دست نمی

گیرم. یک سری روی سیستم شخصی یک سری   دو سری بکاپ می، نهایت مهم باشه  "اگر بی
کنم برای خودم تا خیالم راحت   هاشو ایمیل می  دی و یک سری روی فلش و یک سری  روی سی

کنم و در کامپیوتر محل کارم و در   باشه که چند جا دارمشون. اگرچه برخی از اسناد را اسکن می
 (.31مصاحبه کد ) رم"ایمیلم دا

ها از   برای حفاظت از آن، "اگر یک اکتشاف آزمایشگاهی باشد یا یک چیز خیلی مهمی باشد
شود برداشت   ها را هم می  کنم. ولی معتقدم آن قفل  گذاری و رمزگذاری استفاده می افزارهای قفل  نزم

 صد برقرار شده است"در 999توانی بگویی که امنیت   وقت شما نمی  و به همین خاطر هیچ
 (.27مصاحبه کد )

 امنیت اطالعاتب. 

اعضای هیئت علمی مورد بررسی در خصوص امنیت و نگرانی از دسترسی دیگران به مجموعه 
نظرات متفاوتی داشتند. برخی به این مسئله بسیار اهمیت داده و تدابیری در نظر گرفته ، اطالعات

امر اهمیتی نداشت. در ادامه شواهدی از تجربیات آنان این ، در حالی که برای بعضی دیگر، بودند
 شود.  ذکر می

های  کنم. مثاًل آلبوم  از رمزگذاری استفاده می، "معمواًل برای اطالعاتی که برایم مهم هستند
های ویندوز   ها از قابلیت  تصاویر شخصی و این جور چیزها. برای رمزگذاری هم خیلی وقت

 (.19مصاحبه کد ) کنم" های رمزگذاری استفاده می autorunها هم از   تکنم. خیلی وق  استفاده می
 (.2مصاحبه کد ) ضعیف هستم" security "من در این قسمت و

که اغلب   ام. با توجه به این  ها در نظر نگرفته  "من هیچ تدبیری برای حفاظت و امنیت اون
ندهی من به روش سنتی مانع از این مجموعه اطالعاتی که دارم چاپی هستش. معمواًل همین سازما

میشه که کسی به راحتی به اونا دسترسی داشته باشه. عمومًا دسترسی و دستبرد به اطالعات 
ترین روش   های جدید کامپیوتری هست و شاید هنوز محفوظ  شخصی و مهم افراد از طریق شیوه

 (.992مصاحبه کد ) همون روش سنتی باشه"
اطالعات نام کاربردی و رمز عبور من در ، یاز به حفاظت و امنیت دارنداطالعات من که عمومًا ن"

کنم و   سال است استفاده می 93و  97های مختلف است. برای این کار از یک برنامه در حدود   سایت
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هست. حتی از این برنامه در  AI RoBBo FORMافزار   نرم از نظر امنیت بسیار راضی هستم. اسم این
cloud شود استفاده کرد. ولی برای خود این برنامه شما باید یک   هم میmaster pass  .تعریف کنید

 (.67مصاحبه کد ) کند"  اما تنها عیبی که دارد تنها با مرورگر اینترنت اکسپلورر کار می
های من   شدن تا ویندوز پسورد دارد. فلش مموری boot"سیستم کامپیوتری من در هر مرحله ار 

دیگران به محتوای ، سؤاالت امتحانی پسورد دارند و اگر فلش من در کالسی جا بماندهمه به خاطر 
مصاحبه ) که اطالعات آن را فرمت کنند که اطالعاتم از دست برود"  مگر این، آن دسترسی ندارند

 (.17کد 
 آرشیو اطالعاتج. 

وط به حفاظت از یکی دیگر از مسائل مرب، آرشیو اطالعات برای نگهداری و استفاده بلند مدت
تدابیر متفاوتی برای آن در نظر گرفته بودند. در ، مجموعه اطالعات شخصی بود که افراد مختلف

 شود.  شوندگان ذکر می  هایی از اظهارات مصاحبه  ادامه نمونه
 (.31مصاحبه کد ) کنم و در کامپیوتر محل کارم و در ایمیلم دارم"  "برخی از اسناد را اسکن می

کوتاه مدت روی هارد اکسترنال و یک بکاپ بلندمدت به صورت سه ماهه روی "یک بکاپ 
DVD ها   کنم که به صورت الکترونیکی هم آن  ام را اسکن هم می  های چاپی  گیرم. در ضمن فایل می

 (.19مصاحبه کد ) را داشته باشم"
 جواب که کنم  می کرف و کنم  می استفاده ایمیل از نشود گم که  این و مدت بلند نگهداری برای"

 (.93مصاحبه کد ) داده" جواب اآلن تا و کنم  می استفاده اآلن تا است سال 96 من چون دهد.  می
 پایداری اطالعاتد. 

از بین نرفتن و باقی ماندن اطالعات است. اعضای ، پایداری اطالعات به معنی گم نشدن
ها  هایی از آن  اند که در ادامه نمونه  هیئت علمی مورد بررسی در این خصوص تجارب متفاوتی داشته

 گردد.  ارائه می
ها اطالعاتم را برای   کنم. خیلی وقت saveهای مختلف   کنم اطالعاتم را به شیوه  سعی می"

چون چند بار ، کنم  که از چند منبع ذخیره برای خودم استفاده می  کنم. و این  هم می sent mailخودم 
فته و این تجربه به من گفته است که اطالعاتم را در چند جا ذخیره داشته قباًل اطالعاتم از دست ر

 (.33مصاحبه کد ) "باشم
، کنم  سیستم منزل و فلش نگهداری می، که من اطالعاتم را در سیستم محل کارم  عالوه بر این"
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 (.21مصاحبه کد ) کنم" اون اطالعاتی را که خیلی برای من مهم هستند را روی هارد هم کپی می
هایم را   هایم این است که این اطالعاتم گم بشود. یعنی من مدام باید فلش  یکی دیگر از نگرانی"

، کنم بکاپ بگیرم  هایم هستند یا خیر. به خاطر همین من معمواًل سعی می  چک کنم که ببینم فلش
ا را هم ه  کنم تاریخ بکاپ  ولی این بکاپ گرفتن من روتین نیست و به خاطر همین سعی می

 (.99مصاحبه کد ) بنویسم"
های من این است که در نقل و انتقاالت اطالعات فلشم و در   اتفاقًا همیشه یکی از نگرانی"

کنم که آلودگی نداشته باشد.   حتمًا مطمئن بشوم که از یک سیستمی استفاده می، جایی  زمان جابه
 (.99مصاحبه کد ) کند" میاطالعات من هم مشکل پیدا ، چون اگر آلودگی داشته باشد

 گیری   نتیجه. 7

 حفظ و نگهداری برای را گوناگونی های  روش و ابزارها ،علمی هیئت اعضای داد نشان نتایج
بوده  رایانه، یکی از ابزارهای مورد استفاده رایج آنان .کردند  می استفاده خود شخصی اطالعات

( که بیشترین ابزار مورد استفاده برای 9919) لهی( و عبدال9919) نژاد  های صالح  است که با یافته
( که 9911) همچنین پژوهش شکاری، اند  نگهداری مجموعه اطالعات شخصی را رایانه ذکر کرده

دریافت اعضای هیئت علمی به دو صورت الکترونیکی و چاپی اطالعات خود را نگهداری 
راستا است که دریافت  ( هم9917) راندهی و همکا  راستا بود. همچنین با پژوهش سه هم، کنند می

تحقیقات و ، های وابسته به وزارت علومعلمِی پژوهشگاه میزان استفاده اعضای هیئت بیشترین
« حفاظت و سازماندهی»از مؤلفه استفاده ، در خصوص مدیریت اطالعات شخصی فناوری ایران

های حفاظت و و روش فنون علمی با زیاد اعضای هیئت یآشنای دهنده  نشانبود که این امر 
اطالعات است. این نتیجه با تنوع ابزارهای مدیریت اطالعات شخصی مانند دفترچه سازماندهی 

( ذکر کرده است نیز 9933) ها و مانند آن که زوارقی  وبالگ، رایانه، تلفن، تقویم، یادداشت
ند کمتر از یک پنجم ( است که دریافت9117) 1راستا بود. اما برخالف پژوهش جونز و تامس هم

کنند و بیشتر تمایل   های الکترونیکی برای نگهداری اطالعات خود استفاده می کارمندان از فناوری
های   تواند لزوم استفاده از فناوری  های سنتی دارند. دلیل این تفاوت می  به استفاده از فناوری

 وهشی آنان باشد.اطالعاتی جدید توسط استادان به دلیل ماهیت شغل آموزشی و پژ
                                                           

1. Jones & Thomas 
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ها برای نگهداری مجموعه اطالعات شخصی   یکی دیگر از روش حافظه جانبیاستفاده از 
( در 9919) مطالعه عبداللهی   اعضای هیئت علمی مورد بررسی بود. این نتیجه در راستای پژوهش

 ونز و تامسهای ج  سی دی و دیسکت بود. اما برخالف یافته، هارد اکسترنال، مورد استفاده از فلش
( بود که دریافتند افراد بیشتر تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی برای نگهداری اطالعات 9117)

 خود دارند.
هم محل دیگری برای نگهداری مجموعه اطالعات شخصی توسط افراد  فضاهای مجازی

های   یکی از محل شبکه و بوک مارک را، ( که ایمیل2991) 1های کاپرا  مورد بررسی بود که با یافته
( که ایمیل را محل 9116) 2های وایتاکر و سیدنر  دانند و یافته  ذخیره اطالعات شخصی می

( که پست الکترونیکی و 9919) های عبداللهی  همچنین یافته، نگهداری اطالعات ذکر کرده است
معرفی  ( که ایمیل و بوک مارک را به عنوان محل نگهداری2991) بوک مارک و پژوهش بردمن

مدیریت گرچه ، اند  ( ذکر کرده9919) زوارقی و صفاییطور که   باشد. همان  همسو می، اند  کرده
های  ظهور فّناوریاما ، در ادارات و مراکز بروکراسی کاربرد دارد هنوز، اطالعات شخصی کاغذی
 اند. دهفراهم کر مدیریت اطالعات شخصیامکانات جدیدی را برای ، جدید اطالعاتی و ارتباطی

فضاهای سنتی هم روشی دیگر برای نگهداری اطالعات اعضای هیئت علمی بود که با 
سازماندهی و بازیابی اطالعات اکثر افراد ، سازی  ( که روش ذخیره9117) های جونز و توماس یافته

 های  همچنین یافته، اند  را دفتر ثبت یادداشت و خاطرات روزانه و سایر فضاهای سنتی ذکر کرده
 داند و نیز نتایج کاپرا  ( که همچنان آرشیوهای کاغذی را ارزشمند می2999) 3وایتاکر و هیرشبرگ

نویسند و   ( که نشان داد افراد شاغل در دانشگاه همچنان بر روی کاغذ اطالعات خود را می2991)
مدیریت  اند که  ( اشاره کرده9919) زوارقی و صفاییباشد. همچنین  همسو می، کنند  ذخیره می

در ادارات هم  که هنوزاست بوده نوع اولیه مدیریت اطالعات شخصی ، اطالعات شخصی کاغذی
احتمال دارد دلیل استفاده از فضاهای سنتی توسط اعضای هیئت  و مراکز بروکراسی کاربرد دارد.

ند علمی ناشی از عادت به استفاده از این ابزار به دلیل سابقه کار و سن آنان باشد که نیازم
 باشد.  های بیشتر می بررسی

                                                           

1. Capra 
2. Whittaker & Sidner 
3. Whittake & Hirschberg 
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های آن   تجارب اعضای هیئت علمی در مورد چگونگی حفاظت از اطالعات شخصی و مؤلفه
، قسمت حفظ اطالعات 1نشان داد که آنان حفاظت از مجموعه اطالعات شخصی خود را شامل 

ین منظور از دانستند. برخی برای ا  آرشیو اطالعات و پایداری از اطالعات می، امنیت اطالعات
متصل کردن فلش به سیستم خود  برخی در، کردند  کامپیوتر شخصی خود در منزل استفاده می

کردند.     برخی اسناد چاپی را اسکن کرده و در چندین جا اقدام به نگهداری آن می، محتاط بودند
همچون هارد ای به طور مرتب اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات خود در ابزارهایی   عده

ویروس خود را به آخرین نسخه به روزرسانی  کرده یا سیستم عامل و آنتی DVDاکسترنال و
کردند. همچنین مشخص شد بیشترین دغدغه افراد مربوط به گم نشدن اطالعات است. این  می

به راستا است که بیشترین دغدغه افراد را مربوط  ( هم9919) های صدقی و همکاران  نتایج با یافته
( که نگهداری و حفظ اطالعات را عامل مهمی 2997) 1پیکاس، دانستند  نگهداری اطالعات می

( که اقدامات 2999) دانست و پارک  در مدیریت اطالعات شخصی توسط مهندسان ارشد می
گذاری مجدد   بندی دوباره و نام  گروه، حفاظت از اطالعات دانشجویان را مواردی چون پاک کردن

( است که دریافتند اعضای 2992) های عبداللهی و همکاران اما برخالف یافته، رده بودشناسایی ک
هیئت علمی نسبت به دانشجویان مقطع دکترا از مهارت کمتری در نگهداری از اطالعات خود 

 برخوردارند.
اعضای هیئت علمی مورد بررسی برای نگهداری مجموعه اطالعات شخصی ، به طور کلی

ها و   کردند و در انتخاب یا عدم انتخاب این مکان  ا و ابزارهای متفاوتی استفاده میه  خود از مکان
اغلب افراد مورد بررسی دلیل عدم انتخاب موبایل ، ابزارها دالیل خاص خود را داشتند. برای مثال

دانستند.   پذیری آن می  شخصی به عنوان یک مجموعه اطالعات شخصی را عدم امنیت و آسیب
گاهی و دانش کم در مورد همچنین  دلیل عدم انتخاب و یا استفاده کم آنان از فضای ابری را عدم آ

ترین ابزارهای   های فضای ابری ذکر کرده بودند. دلیل انتخاب فلش به عنوان یکی از رایج  قابلیت
جایی آن بود و همچنین   پذیری راحت و قابلیت جابه  دسترس، مجموعه اطالعات شخصی

پذیری باال نیز یکی از دالیل عدم انتخاب آن به عنوان یک مجموعه   و قابلیت ریسک پذیری آسیب
اطالعات شخصی اعالم شد. یکی از دالیل انتخاب ایمیل به عنوان یک مجموعه اطالعات 

                                                           

1. Pikas 



 9911تابستان ، 2شامره ، 6دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 011

شخصی نیز قابلیت دسترسی بدون محدودیت مکانی به آن بود. همچنین دلیل انتخاب رایانه محل 
بود و برعکس برخی نیز به دالیل  زمان زیاد حضور در محل کار، عاتکار برای نگهداری اطال

 کردند. امنیتی رایانه محل کار را برای نگهداری اطالعات خود انتخاب نمی
رمزگذاری ، های مهم  کردن فایل hiddenهای متنوعی را مانند   این افراد روش، از سوی دیگر

های چاپی و   فایل های مختلف و اسکن کردن  کانسازی چندگانه اطالعات در م  ذخیره، ها  فایل
آرشیو اطالعات و تضمین پایداری اطالعات خود به کار ، مانند آن برای حفاظت از اطالعات

گاهی کافی بوده و نیازمند ، بردند می اما برخی از آنان در محور امنیت اطالعات فاقد دانش و آ
های مرتبط با حفظ و نگهداری اطالعات   آموزش در این خصوص بودند. افراد اغلب فعالیت

ها را در فرایند مدیریت اطالعات   شخصی را به صورت تجربی و با آزمون و خطا آموخته و آن
  گیرند.  شخصی خود به کار می

شود مدیریت مجموعه اطالعات شخصی در جوامع دانشگاهی و علمی که   یادآوری می
امری ، یاد و متنوعی از اطالعات سر و کار دارنداستادان به دلیل ماهیت شغلی خود با حجم ز

باشد.   های علمی و سازمانی می جویی در زمان و موفقیت فعالیت  ضروری و کلیدی برای صرفه
این پژوهش بر آن بود تا بتواند با شناسایی تجارب اعضای هیئت علمی مورد بررسی در ، لذا

گاهی به آنان یاری ر، مدیریت مجموعه اطالعات شخصی خود ساند. در این راستا و به دلیل عدم آ
، و مهارت کافی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با مباحث امنیت و حفاظت از اطالعات

ابزارهای یادداشت ، افزارهای استناددهیاستفاده از نرمشود برای مواردی همچون   پیشنهاد می
، هاکردن کوکی غیرفعال، گذاری اطالعاتاشتراک انتقال و به، آوریابزارهای فراهم، دیجیتالی

سازی دسکتاپ سازی و مرتبپاک، های پشتیباننسخهتهیه ، های ناشناسکردن ایمیل فیلتر
های آموزشی مناسب در   دوره، های مرتبط با حفاظت از اطالعات شخصی  و سایر فعالیت کامپیوتر

  های آموزشی برگزار شود. قالب آموزش ضمن خدمت یا کارگاه

 تقدیر و تشکر . 8

، ریزی که در بخش مقدماتی انتخاب نمونه ما را یاری دادند از آقای دکتر حسن اشرفی
 نماییم.  سپاسگزاری می
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