
بزرگ ترین چالش 
 یکــی از موضوعــات کلیــدی کــه نیازمنــد درك آن  هســتیم، آگاهــی از چالش های اساســی آگاهی رســانی امنیتی
(Security Awarness)، مشکالتی که با آن مواجه هستند و طریقه کمک ما به عنوان یک اجتماع به آنهاست. پس ما این سوال را 

 مطرح می کنیم: بزرگ ترین چالش شما چیست؟ همان گونه که در شکل زیر مشخص است، ما در این باره بیش از صدها پاسخ مختلف 
دریافت کرده ایم.

سردرگم شدید؟ بله، ما نیز همین طور بودیم. خوش بختانه اینگولف بکر از دانشگاه لندن، این پاسخ  ها را در 12 گروه مختلف، همان گونه 
که در جدول زیر مشاهده می  کنید جای داده است. 7 قسمت اول شامل 93 درصد از پاسخ هاست که ما بر روی آنها متمرکز می شویم.

درصدتعداد پاسخنوع مشکل
5019منابع

4819اتخاذ تصمیم
4718پشتیبانی از سوی مدیریت

2710پشتیبانی کاربر
249پیدا کردن زمان برای مشارکت

239محتوا
229کمبود آگاهی پرسنل

93اجباری نبودن
42مشکالت دپارتمان حقوقی

21بدون مجازات بودن
10/5ترجمه متون

10/5معیارهای مبهم

جدول بندی بزرگ ترین چالش هایی که برنامه های آگاهی بخشی امنیت با آن مواجه اند:

اولین موضوعی که به چشــم می آید این اســت که 7 گروه اول، خود در داخل 2 گروه عمومی قرار می گیرند: کمبود منابع، 
پشتیبانی و زمان و یا نداشتن تاثیر.  افراد یا در توانایی خود برای اجرا کوتاهی کرده و یا نمی توانند تاثیر الزم را داشته باشند. 
این موضوع معمای »داســتان دو چالش« اســت. سایر قســمت های این گزارش شامل مشخص کردن و فهم این چالش ها و 

شناسایی راه حل های موجود است. 
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منابع، پشتیبانی و زمان )و یا کمبود آنها(
این موضوع برای کســانی که گزارش ســال گذشــته را مطالعه کرده اند، مایه  حیرت نخواهد بود. داده ها نشــان می دهند 
که بســیاری از کارکنان آگاهی رســانی امنیتی از کمبود منابع، پشــتیبانی و زمان برای انجام وظیفه شــان رنج می برند. 
 به طور کلی وضعیت نســبت به ســال گذشــته بهبود یافته اســت، اما نه به اندازه کافی. اینگلف این ســه دســته را این گونه 

تعریف می کند: 
  منابع: کمبود منابع فنی و مالی

  پشــتیبانی مدیریت: مافوق ها ضرورت کمپین های آگاهی رســانی امنیتی را نمی بینند و یا با آنها همکاری نکرده و برای 
تسهیل این امر عملی انجام نمی دهند. 

  کمبود نیروی کار آگاهی رسانی امنیتی: این امر نیازی به توضیح ندارد.
در زمینه بودجه باید گفت که بیش از 50درصد گزارش ها حاکی از آن است که کارکنان آگاهی رسانی امنیتی، بودجه ای کمتر 
از 5000 دالر داشته و یا از داشتن بودجه بی خبرند. تنها 25 درصد از گزارش ها دارای بودجه ای بالغ بر 25 هزار دالر هستند. 
قطعا انتظار می رود که بودجه های بیشتر مخصوص شرکت ها و مؤسسات بزرگ تر باشند، اما مشاهده می شود که مؤسسات 

بزرگ و کوچک هر دو دارای چنین بودجه هایی هستند.

بودجه تخمینی سال 2016
به عالوه، افراد چقدر زمان صرف پرداختن به آگاهی رسانی 
امنیتی خود می کنند؟ اکثر اوقات مشــاهده می شــود که 
پرداختن به مقوله آگاهی یکی از بی شمار  وظایفی است که 
افراد دارا هستند. کمتر از 15 درصد افراد به طور تمام وقت 
روی مقوله آگاهی کار می کنند. با اینکه این امر بهتر از آمار 
10 درصدی سال گذشته است، مشاهده می شود که بیش 
از 65 درصد افراد کمتر از یک چهارم زمان خود را صرف این 
مقوله می کنند. اکثر افراد در بهترین شرایط، 10 ساعت در 
هفتــه روی مقوله امنیت فعالیت می کنند. تصور کنید که 
امنیت مؤسسه و شرکت شما چگونه خواهد بود اگر تیم های 
پاســخ به حادثه و امنیت شــبکه تان کمتر از 10 ساعت در 

هفته برای انجام مسئولیت شان وقت بگذارند.

زمانی که صرف آگاهی رسانی امنیتی می شود
این مشــکل تنها مختص مؤسسات و شرکت های کوچک 
نیست. شمار کســانی که به صورت نیمه وقت روی مقوله 
آگاهی فعالیت می کنند در تمامی مؤسسات، چه کوچک و 
چه بزرگ در حال افزایش است. این امر به این معنی است 
که تمامی تالش ها در این زمینه به صورت نیمه وقت بوده و 
به عالوه می توان گفت که برای تعداد زیادی از اشــخاص، 
آگاهی مقوله ای اســت که باید عالوه بر شغل اصلی شان به 
تمرکــز  آن  کامــل روی  به صــورت  و  بپردازنــد   آن 

ندارند. 
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زمان صرف شده بر روی آگاهی رسانی امنیتی بر حسب اندازه شرکت

در نهایت، آیا برنامه های آگاهی رسانی امنیتی، پشتیبانی اجرایی مورد نیاز را دارند؟ موضوع دلگرم کننده این است که بیش از 
60 درصد افراد گزارش داده اند که پشتیبانی مورد نظر را دارند. با این وجود هنوز 35 درصد دارای پشتیبانی الزم برای موفقیت 

نیستند. 
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میزان پشتیبانی اجرایی

داده ها نشان می دهد که از میان سه عاملی که اینگلف آنها را مشخص کرده است )منابع، زمان/ نیروی کاری و پشتیبانی اجرایی(، 
پشتیبانی بیشترین تاثیر را بر موفقیت این امر داشته است. تحقیقاتی که توسط گریس رچمر انجام شده ارتباط قدرتمندی را 
بین این دو مقوله نشان می دهد. بنا به این گزارش ها هرچه پشتیبانی اجرایی و آگاهی افراد بیشتر باشد، برنامه آگاهی رسانی 
 امنیتیی بلوغ بیشتری خواهند داشت. میزان بالغ بودن صنعت آگاهی رسانی امنیتی توسط مدل بلوغ آگاهی رسانی امنیتی 

مشخص می شود. 
این مدل که در ســال 2011 ایجاد شده اســت، باعث شد تا مؤسسات و شرکت ها بتوانند میزان پیشرفت برنامه آگاهی رسانی 
امنیتی خود، میزان پیشرفت آن در صورت وجود یک مدیر شایسته و راه رسیدن به آن را بدانند. این مدل بر اساس پنج مرحله 

مختلف طراحی شده که هر قسمت بر پایه قسمت قبلی است. 

مدل بلوغ آگاهی رسانی امنیتی
  معدوم: برنامه آگاهی رســانی امنیتی وجود ندارد. کارکنان هیــچ اطالعاتی در رابطه با اینکه هدف حمالت امنیتی بوده، 
اعمال شــان اثر مســتقیم بر امنیت شرکت داشته، سیاســت های شرکت چه بوده و چطور به آسانی می توانند طعمه حمالت 

امنیتی قرار بگیرند، ندارد.
  بر طبق دستور: برنامه آگاهی رسانی امنیتی در وهله اول برای پیروی از دستورات و قوانین خاص یا برای بازرسی ها طراحی 
شده است. آموزش ها محدود و به صورت سالیانه و یا تنها برای یک منظورهستند. کارکنان از سیاست های شرکت یا از نقش 

خود در راستای محافظت از دارایی های اطالعاتی شرکت، اطمینان ندارند. 
  آگاهی ترقی یافته و تغییر در رفتار: برنامه آگاهی رسانی امنیتیی، موضوعاتی که بیشترین تاثیر را در پشتیبانی از هدف 
شرکت دارند شناسایی کرده و تمرکز خود را بر روی آنها می گذارد. برنامه پارا از آموزش های سالیانه فراتر گذاشته و در طی 
سال  به صورت مستمر تقویت می شود. محتوای این برنامه ها طوری منتقل می شوند که باعث تغییر رفتار در محل کار، خانه 
و هنگام مســافرت، می شــود؛ در نتیجه افراد از سیاست های شرکت در این زمینه پیروی کرده و  فعاالنه حوادث را شناخته از 

وقوع آن جلوگیری کرده و آنها را گزارش می کند.  
  پایداری طوالنی مدت و فرهنگ سازی: برنامه آگاهی رسانی امنیتیی دارای فعالیت ها، منابع و پشتیبانی مدیریت برای 
داشتن چرخه عمر باال است. این امر شامل حداقل یک بررسی و یک به روزرسانی به صورت ساالنه است؛ درنتیجه این برنامه 

به عنوان قسمتی از فرهنگ شرکت در جریان و قابل توجه است. 
  چارچوبــی بــرای اندازه گیــری: برنامه آگاهــی دارای یــک چارچــوب قدرتمند بــرای اندازه گیری و بررســی 
پیشــرفت و میــزان تاثیر اســت؛ در نتیجــه این برنامه به طور مــداوم بهبود یافته و هزینه های صرف شــده بــر روی آن را 
برمی گردانــد. ایــن مرحله بدین معنی نیســت که ســایر مراحل ایــن چارچوب را ندارنــد بلکه این نکته را خاطرنشــان 
 می کنــد کــه برای داشــتن یــک برنامه آگاهی رســانی امنیتیی بالغ و رســیدن به موفقیت، شــما باید ایــن چارچوب را 

داشته باشید. 

هیچ

کمتر از نیاز

کافی

بیشتر از نیاز
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گریس به این نکته پی برد که برنامه هایی که میزان بلوغ آن ها در مرحله معدوم است ارتباط مستقیمی با پشتیبانی اجرایی 
دارند. در مقابل، بالغ ترین مراحل )فرهنگ سازی و چارچوب اندازه گیری( محال است بدون این پشتیبانی باشند. همان طور 

که در نمودار زیر مشخص است، پشتیبانی اجرایی بیشترین تاثیر را بر میزان بلوغ یک برنامه آگاهی رسانی امنیتی دارد. 

نمودار بلوغ در برابر پشتیبانی اجرایی

در نهایت، ما این سوال را پرسیدیم که شرکت ها و مؤسسات، چگونه میزان آگاهی خود را از مسائل امنیتی می سنجند. ما اعتقاد 
داریم که یکی از دالیل کلیدی که باعث می شود برنامه های آگاهی دارای پشتیبانی مدیریت نباشند وجود تعداد بسیار کمی 
از اندازه گیری هایی است که مشکالت انسانی و تاثیر برنامه آگاهی بر حل این مشکالت را مشخص می کنند. پدیده  فیشینگ 
)فرستادن ایمیلی به عنوان شرکت های معتبر توسط هکرها برای به دست آوردن اطالعات شخصی( یکی از بهترین معیارها 

 دارای چارچوب 
تغییرات بلندمدت و تعریف شده

تغییر فرهنگ
ایجاد آگاهی

و تغییر در رفتار
تمرکز

وجود ندارد

بدون پشتیبانی
پشتیبانی اندك
پشتیبانی نیاز است
پشتیبانی بیشتر نیاز است

وجود ندارد تمرکز ایجاد آگاهی
و تغییر در رفتار

تغییرات بلند مدت
و تغییر فرهنگ
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در این زمینه اســت. این پدیده نه تنها یک خطر جدی انســانی به حســاب می آید بلکه یک روش موثر برای اندازه گیری خطر 
است. با این حال، پدیده فیشینگ یکی از خطرات انسانی است که شرکت ها و مؤسسات با آن مواجه اند. الزم است که خطرات 

انسانی دیگر و ارزش برنامه آگاهی رسانی امنیتی را برای مؤسسات و شرکت ها، بهتر اندازه گیری کنیم. 

معمول ترین معیارهای اندازه گیری

پیشنهادها
معموال برنامه های آگاهی رسانی امنیتی بعدا به مؤسسات اضافه می شوند. بدین صورت که مسئولیت آگاهی به یک نفر به صورت 
تصادفی، بدون داشتن زمان، منابع و یا پشتیبانی مورد نیاز برای موفقیت، داده می شود. به عالوه آگاهی رسانی امنیتی معموال 
در پاسخ به قوانین وضع شده ایجاد می شود تا یا در زمان بازرسی ها مورد استفاده قرار گیرد و یا افراد را با سیاست های شرکت 

در این زمینه آشنا سازد. ما برای این مشکل 3 راه حل پیشنهاد می کنیم: 
طرزفکر: افراد در صنعت ما از مدیریت تا درجات پایین تر، مقوله  امنیت ســایبری را صرفا جزء مشــکالت فنی و مربوط به 
آی تی به حساب می آورند. باید سیستم مدیریت را به طرز بهتری آموزش دهیم تا درك کنند که امنیت سایبری یک مشکل 
انسانی نیز هست. تا زمانی که تنها روی راه حل های فنی در این زمینه سرمایه گذاری کنیم، بازنده نبرد امنیتی خواهیم بود. 

مســیر: معموال سیســتم مدیریت، خطرناك بودن رفتار افراد را برای مؤسسات درك می کند. مشکل اینجاست که سیستم 
مدیریتی آگاهی رســانی امنیتی را راه حل مناســبی در این مورد نمی داند. مســئوالن آگاهی رســانی امنیتی باید این امر را 
خاطرنشان سازند که دارای مسیری مطمئن برای رسیدن به فرهنگ سازی برای امنیت هستند. مسیری که نه تنها بر اساس 

تئوری های آموزشی، مدل سازی رفتاری و مدیریت تغییر بوده، بلکه از تجارب دیگران نیز استفاده می کند. 
معیارها: مشخص کردن تاثیر آگاهی رسانی امنیتی میسر نیست مگر با اندازه گیری خطرات انسانی و نشان دادن تاثیر شما 
بر روی آنها. این امر شروع تغییر برای جامعه ای است که هرروزه راه های جدیدی برای شناخت رفتار ها و فرهنگ های امنیتی 
ابداع می کند. روش هایی که برای رسیدن به این مهم وجود دارند شامل ارزیابی دانش موجود در این زمینه، نظرسنجی ها و 
دیگر روش های ارزیابی رفتارها هســتند. در نهایت ارزیابی های قدرتمندتری برای کمک به نشــان دادن ارزش آگاهی رسانی 

امنیتی، نیاز است. 

خوره های کامپیوتر آگاهی رسانی امنیتیی را به ارث برده اند )آیا این خوب است؟(
در ادامه »داستان دو چالش« می بینیم که با اینکه اعضای تیم آگاهی رسانی امنیتی تمام منابع مورد نیازشان را دارا هستند، 
نمی توانند تاثیر دلخواهشــان را داشته باشــند. چرا این گونه اســت و در این باره چه کاری می توان انجام داد؟ در ابتدا به سوال 
اصلی خود بازمی گردیم که »بزرگ ترین چالش شــما چیســت؟«. اینگلف پاسخ هایی را که در ارتباط با نداشتن تاثیر به این 

صرفه جویی در هزینه ها

سایر

تجهیزات مفقود شده

افشای اطالعات

بدون شاخص

تجهیزات آلوده شده

مشکالت امنیتی

فیشینگ
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سوال داده شده است در چهار گروه دسته بندی کرد: 
اتخاذ: کاربران نمی توانند رفتار خود را به وسیله آموزش تغییر دهند.

پشتیبانی کاربر: افرادی که باید در کمپین آگاهی رسانی امنیتی شرکت کنند، این کمپین را ضروری ندانسته و معموال در 
آن شرکت نمی کنند. 

پیدا کردن زمان: به دلیل کم اهمیت بودن این امر برای کاربران، آنها معموال به سختی زمانی را برای مشارکت در این زمینه 
پیدا می کنند. 

محتوا: مشارکت کنندگان در این زمینه معموال به سختی می توانند محتوای مناسبی تهیه کنند.
ما کار خود را با ارزیابی مشارکت کنندگان در زمینه آگاهی رسانی امنیتی، شروع می کنیم. این طور که پیداست اکثریت افرادی 
که در آگاهی رســانی امنیتی مشــارکت می کنند، خوره های کامپیوتر هستند. همان طور که در نمودار مشاهده می شود، 79 

درصد این افراد دارای پیش زمینه فنی هستند. 

نقش های پیش از پیوستن به تیم آگاهی رسانی امنیتی

بخش بزرگی از هر برنامه آگاهی رسانی امنیتی به مهارت ها به خصوص در زمینه ارتباط بستگی دارد. برای متوجه شدن افراد، 
مشارکت کنندگان در مبحث آگاهی رسانی امنیتی باید برای آنها با زبانی ساده توضیح دهند که چرا آگاهی برای آنها اهمیت 
دارد و چه کاری باید انجام دهند. با این وجود اکثر افرادی که آگاهی های امنیتی را منتقل می کنند از کمترین مهارت ارتباطی 
ممکن برخوردارند. درواقع افراد دارای پیش زمینه های امنیتی، نامناسب ترین افراد برای انتقال آگاهی رسانی امنیتی هستند، 

چراکه دارای مشکلی به نام »نفرین دانش بیش از حد« هستند. 
نفرین دانش بیش از حد، یک تعصب شناختی است. بدین معنی که هرچه شما در موضوعی خبره تر باشید، برایتان دشوارتر 
اســت تا آن موضوع را آموزش داده و منتقل کنید. متخصصان مبحث امنیت، این مبحث را به راحتی درك می کنند، چراکه 

به طور روزمره با آن سروکار دارند. 
این افراد فرض می کنند که این مبحث برای سایر افراد شرکت نیز به همان سادگی است و برنامه آگاهی رسانی امنیتی خود 
را بر پایه این فرضیات بنا می کنند؛ د رنتیجه اطالعات نامناســبی را منتقل می کنند. بســیاری از افراد فنی از عدم درك این 
موضوع رنج می برند. یک مثال بارز این امر، کلمه عبور اســت. متخصصان امنیت همواره به افراد گوشــزد می کنند که کلمات 

عبور پیچیده ای داشته باشند. 
وقتی افراد از این امر سر باز می زنند، متخصصان گمان می کنند که این مشکل به دلیل عدم انگیزه است. پس وقت بسیاری 
را صرف توضیح دلیل اهمیت کلمه عبور پیچیده می کنند. در واقع، مشــکل عدم انگیزه نیســت، بلکه بسیاری از افراد کلمات 

عبور پیچیده را گیج کننده و دشوار می دانند. 

منابع انسانی

طراحی گرافیک

ارتباطات و روابط عمومی

آموزش

سایر

امنیت اطالعات / امنیت فیزیکی

فناوری اطالعات
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به جای اینکه همواره به افراد گوشزد کنیم که این امر اهمیت دارد باید تمرکز خود را روی مقوله هایی مانند چگونگی ساده سازی 
کلمه عبور بگذاریم. برای مثال عبارات عبور را معرفی کرده، طریقه استفاده از نرم افزارهای مدیریت کلمه عبور را آموزش داده 

و یا به توضیح مبحث احراز هویت دو عاملی بپردازیم. 
این امر نیز نگران کننده است که تنها 4 درصد از مشارکت کنندگان در آگاهی رسانی امنیتی، دارای پیش زمینه ارتباطی هستند 
به خصوص در جاهایی که این امر حیاتی اســت. همان طور که در پایین مشــاهده می کنید، عالوه بر نامناسب بودن مهارت ها، 

بیش از 90 درصد از برنامه های آگاهی رسانی امنیتی، وابسته به قسمت فنی هستند و به آنها گزارش می دهند. 

محلی که به آن گزارش می شود

بزرگ ترین سد راه
آیا وجود آگاهی رســانی امنیتی در این قســمت الزم اســت؟ ما نمی دانیم. با این حال، اگر تیم آگاهی رسانی امنیتی شما در 
حوزه فنی قرار می گیرد، نیاز اســت تا روابط خوبی با قســمت ارتباطات شرکت داشته باشید. این امر، خود به این سوال منجر 
می شود که »بزرگ ترین سد راه کیست؟«. قسمت ارتباطات به عنوان سد راه شماره یک در برابر برنامه آگاهی رسانی امنیتی 

شناخته شده است. 

سایر

ریسک

واحد حقوقی / بازرسی

ارتباطات

آموزش

منابع انسانی

حقوقی - بازرسی

امنیت اطالعات

سایر

منابع انسانی

مالی

مدیریت

بدون مانع

عملیات

ارتباطات

مدیر آی تی

COO

CISO

CIO/CTO
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نکته جالب اینجاست که قسمت ارتباطات با بزرگ تر شدن شرکت، مخصوصا شرکت هایی با 1000 کارمند و یا بیشتر، سد 
راه بزرگ تری می شود. این امر تا حدودی مرتبط با این واقعیت است که شرکت های کوچک معموال دارای قسمت ارتباطات 

و یا قوانین تعریف کننده فرایندهای ارتباط داخلی نیستند. 

بزرگ ترین سد راه بر اساس اندازه شرکت

پس ما دارای افرادی متخصص و فنی هستیم که به یک قسمت تخصصی و فنی که کارش ارتباط با سایر قسمت های شرکت 
اســت، پاسخ گو هســتند که خود یکی از بزرگ ترین سد راه های برنامه آگاهی رسانی امنیتی است. آیا می بینید که مشکل از 

کجاست و چرا برنامه های آگاهی رسانی امنیتی شکست می خورند؟

پیشنهاد
تیم آگاهی رسانی امنیتی خود را برای موفقیت آماده کنید. با اینکه اکثر تیم های آگاهی رسانی امنیتی از کارهایی که باید انجام 
شود باخبر هستند، اکثر آنها نمی دانند که چگونه آ نها را انجام دهند. از اینکه اعضای تیم تان از مهارت هایی مانند ارتباطات، 

مدیریت تغییر، نظریه آموزش و مدل سازی رفتار برخوردارند اطمینان حاصل کنید. 
ارتباطات: نظر ما این است که ارتباطات یکی از اصلی ترین مهارت ها است. منظور ما از ارتباطات، توانایی ارسال پیام های با معنی به 
افراد، نهایت استفاده از روش های ارتباطی و ساخت مسیری برای پیوند این دو است. در واقع نقش هایی مانند مامور امنیت ارتباطات 
در حال به وجود آمدن در شرکت ها هستند. یک راه، قرار دادن یکی از اعضای قسمت ارتباطات شرکت در تیم آگاهی رسانی امنیتی 
خود است. راه دیگر آموزش نیروهای آگاهی رسانی امنیتی خود با تاکید اولیه بر مقوله ارتباطات است. راه سوم، استخدام کسی با 
مهارت های مورد نیازتان است. بدون توجه به مسیر انتخابی تان، در همان ابتدای برنامه آگاهی رسانی امنیتی، قسمت ارتباطات را 

درگیر کنید. هرچه قسمت ارتباطات زودتر در برنامه شما حضور داشته باشد، نیروی توانمندتری خواهد بود. 
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مشارکت: برنامه آگاهی رسانی امنیتی خود را با توضیح این امر که چرا افراد باید به این برنامه اهمیت دهند، شروع کنید. به 
جای استفاده از آمار و ارقام برای تفسیر نیاز به امنیت سایبری از طریق احساسی وارد شوید. به جای تبدیل کارکنان به هدف 

اطالعاتی با استفاده از مکالمات و مشارکت های موثر، آنها را تبدیل به اعضای فعال در زمینه آگاهی کنید.

آمارگیری و اطالعات بیشتر
بیایید نگاهی به کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، بیندازیم. اول اینکه چه صنایعی از برنامه آگاهی رسانی امنیتی 
استفاده می کنند؟ به دلیل اینکه داده های این نظرسنجی فقط برای 2 سال است، نمی توان مطمئن بود که آیا داده ها نماینده 
صنایعی است که از برنامه آگاهی رسانی امنیتی استفاده می کنند یا اینکه فقط در رابطه با کسانی است که نظرسنجی را انجام 

داده اند. بزرگ ترین تفاوت امسال شمار باالی پاسخ دهندگان آموزشی است )20.6 درصد(. 
ما امســال با اســتفاده از این نظرســنجی، نه تنها به جامعه امنیتی، بلکه به صنایع مختلف ازجمله جامعه آموزش و پرورش با 
اســتفاده از انجمن EDUCAUSE دسترسی داشتیم. EDUCAUSE، انجمن آی تی مخصوص جامعه آموزش و پرورش است. 
نمودار پایین به این معنی نیست که دانشگاه ها بیشترین تاثیر بر برنامه آگاهی رسانی امنیتی داشته اند، بلکه نشانگر این است 
که EDUCAUSE باعث ترویج این نظرسنجی در جامعه آموزشی شده است. ما در سال آینده تصمیم داریم این نظرسنجی را 

حتی گسترده تر کرده و وارد صنایع و قسمت های دیگر نیز شویم.

شرکت کنندگان در نظرسنجی بر اساس صنعت

عالوه بر صنایع و نواحی، ما می خواهیم میزان جهانی بودن این نظرســنجی را بدانیم. ســال گذشــته بیشتر شرکت کنندگان 
مؤسسات آمریکایی بودند. امسال ما دسترسی جهانی را بهبود بخشیده و باعث شدیم تا 70 درصد از شرکت کنندگان آمریکایی 

و 30 درصد آنها خارج از آمریکا باشند. هدف ما در سال آینده دسترسی به جوامع گسترده تر و جهانی تر است. 

منابع بزرگ

سایر

اجاره ملک و تجهیزات

مدیریت سازمان های بزرگ

ساخت و ساز

کشاورزی

معادن، نفت و گاز

هنر و سرگرمی

حمل و نقل

خرده فروشی

خدمات زیربنایی

خدمات عمومی

کارخانجات

خدمات فنی و علمی

بهداشت

خدمات اطالعات

مالی و بیمه

خدمات آموزشی
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شرکت کنندگان در نظرسنجی بر اساس کشور

درنهایت باید پرســید یک برنامه متوســط آگاهی رسانی امنیتی چقدر به بلوغ رسیده است؟ همان طور که پیش تر به آن اشاره 
شد، ما میزان بلوغ را با استفاده از مدل بلوغ آگاهی رسانی امنیتی تعریف می کنیم. 33 درصد از شرکت ها به تازگی برنامه آگاهی 
خود را آغاز کرده و یا از این برنامه در راستای پیروی از قوانین استفاده می کنند. 51 درصد دارای برنامه هایی هستند که در 
حال تغییر رفتار افراد بوده که نسبت به آمار 39 درصدی سال گذشته بهبود یافته است. تنها 2 درصد مؤسسات به طور کامل 
به بلوغ در این زمینه رسیده اند. چراکه هم رفتار را تغییر داده و هم فرهنگ سازی را انجام داده اند و به عالوه دارای معیارهایی 

برای اثبات این قضیه هستند. 

میزان بلوغ برنامه های آگاهی رسانی امنیتی

 دارای چارچوب 
تعریف شده

تغییرات بلندمدت و 
تغییر فرهنگ

ایجاد آگاهی
و تغییر در رفتار

تمرکز

وجود ندارد
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داده هــا حاکــی از بلوغ بیشــتر برنامه های آگاهی رســانی امنیتی نســبت به ســال گذشــته هســتند امــا همچنان راه 
زیــادی بــرای بلــوغ کامل در این زمینه باقی اســت. چالش اصلی بیشــتر مؤسســات پــا را فراتر از تغییــر رفتار خواهد 
 گذاشــت و بــه جــای آن، ایــن چالــش تبدیل بــه ایجــاد فرهنگ ســازی و ایجــاد معیار ها بــرای نشــان دادن میزان 

موفقیت خواهد شد. 

نتیجه
با وجود اینکه مقوله آگاهی رســانی امنیتی در ابتدای تکامل اســت، نشــانه هایی از بلوغ در این امر در حال نمایان شــدن 
اســت. مؤسســات و شــرکت ها نسبت به سال گذشته دارای پشــتیبانی نسبتا بیشتری شده اند و متوســط میزان بلوغ این 
برنامه هــا بهبــود داشته اســت. به عالوه ما به شــناخت خوبــی از چالش هایمان و طریقــه برطرف کردن آنها رســیده ایم. 
 در نهایــت باید گفت که برنامه آگاهی رســانی امنیتی مبحث دشــواری اســت. این دشــواری ها را می تــوان به صورت زیر 

دسته بندی کرد:
پشــتیبانی ضروری اســت: برنامه های آگاهی رســانی امنیتــی پشــتیبانی الزم را بــرای موفقیت ندارنــد. بیش از 
50 درصــد شــرکت کنندگان در این نظرســنجی دارای بودجه ای کمتــر از 5 هزار دالر بوده و یا اطالعــی از میزان بودجه 
خــود ندارنــد. کمتــر از 15 درصــد از کارکنــان آگاهی رســانی امنیتی به صــورت تمام وقــت روی این مقولــه فعالیت 
می کننــد. هرچنــد ایــن امر از آمار 10 درصدی ســال گذشــته بهتر اســت اما مــا معتقدیم همچنان بســیار آمار کمی 
 اســت. در حقیقــت گزارش هــا نشــان می دهــد کــه 64 درصد از افــراد کمتــر از یک چهارم زمــان خــود را صرف این 

مقوله می کنند. 
درنهایت 35 درصد افراد گزارش کرده اند که پشــتیبانی اجرایی الزم را ندارند. چرا این داده ها مهم اســت؟ به این دلیل که 
ارتباط مستقیم میان پشتیبانی و بلوغ برنامه آگاهی رسانی امنیتی را نشان می دهند. ما نیاز به آموزش سیستم مدیریت داریم 
تا بتوان به آنها نشان داد که در مقوله امنیت تنها راه حل تکنولوژی کافی نیست، بلکه فاکتور نیروی انسانی نیز باید در نظر 
گرفته شود. مراحل کلیدی رسیدن به این مهم شامل دو قسمت است. ابتدا اینکه برای سیستم مدیریت آشکار کنید که شما 
راهی اثبات شده برای رسیدن به فرهنگ سازی مورد نیاز در زمینه امنیت دارید و به عالوه دارای معیار های مورد نیاز برای نشان 

دادن میزان تاثیر برنامه آگاهی رسانی امنیتی خود هستید. 
کمبود مهارت: سال گذشته گزارش ها نشانگر کمبود مهارت  در کارکنان آگاهی رسانی امنیتی بود. منظور از مهارت به طورکلی 
مهارت هایی ازجمله ارتباطات، مدیریت تغییر، نظریه آموزش و رفتار انسانی است. امسال نیز داده ها، گزارش های مشابهی را 

در این زمینه ارائه می دادند. 
بیش از 80 درصد کارکنان آگاهی رسانی امنیتی دارای پیش زمینه های فنی با مهارت هایی ازجمله توانایی اشکال زدایی ترافیک 
شــبکه، ســاخت وب سایت و یا امنیت سرور هستند. با این حال این بدان معنی است که بسیاری از اعضای تیم آگاهی رسانی 
امنیتــی، درکــی از مفاهیم اثبات شــده و تکنیک های تغییر رفتار و فرهنگ ندارند. به عــالوه از نظر ما توانایی ارتباط یکی از 

اصلی ترین مهارت هایی است که کمبود آن احساس می شود. 
منظور ما از توانایی ارتباط، جذب افراد با اســتفاده از پیام ها پرمعنی، ارســال محتوای مناسب به افراد درست، نهایت استفاده 
از روش های ارتباطی مختلف و ســاخت مســیر برای پیوند تمامی این موارد اســت. یک راه موفقیت، گماردن یکی از اعضای 
قسمت ارتباطات در تیم آگاهی رسانی امنیتی خود است. راه دیگر، آموزش مهارت های الزم به تیم آگاهی خود است. راه سوم 
استخدام فردی دارای مهارت است. خالصه اینکه شما عالوه بر کارشناسان امنیت، نیازمند به افرادی با مهارت های ارتباطی 

در تیم آگاهی خود هستید  
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