
ارزیابی و سنجش موفقیت آگاهی رسانی امنیتی
هدف ما از انتشــار این گزارش کمک به شماســت برای شناســایی آنچه که در برنامه های موفقیت آمیز آگاهی رســانی در حال 
پیاده ســازی و اجرا هســتند. همچنین مواردی را بررســی کرده ایم که امکان بهبود آن در برنامه های ناموفق یا به خوبی توسعه 
داده نشده، وجود دارند. این یافته ها با به کارگیری مجموعه ای از اطالعات و داده های حقیقی به دست آمده اند، تجزیه و تحلیل 
بسیار دقیق انجام گرفته بر اساس امور مربوط به آگاهی رسانی امنیتی و انجمن دانشگاهی تکمیل شده است. از این رو می توانید 

مطمئن باشید که این نتایج گزارش شده، دقیق و معنادار هستند.

مترجم: نیال زارع پور
SANS :منبع

گزارش آگاهی رسانی امنیتی 2017
زمان برقراری ارتباطات فرا رسیده است
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تعریف موفقیت
منظور از داشــتن برنامه موفق و پیشــرفته آگاهی رســانی 
چیســت؟ در انجمــن SANS  برای تعریــف این اصطالح از 
مدل بلــوغ آگاهی رســانی امنیتی اســتفاده می کنیم. این 
مدل در ســال 2011 میالدی توســط بیش از 200 مأمور و 
متخصص آگاهی رسانی توسعه داده شده است که سازمان ها 
را قادر ساخته اســت تا به راحتی بتوانند تشــخیص دهند که 
برنامه آگاهی رســانی امنیتی آ نها دقیقاً در چه مرحله ای قرار 
گرفته اســت و یک رهبر خبره چگونــه می تواند از این برنامه 
که مســیر دســتیابی به آن از قبل مشخص شده به بهترین 
نحو اســتفاده کند تا بدین ترتیب برنامه به هدف خود برسد. 
این مدل شــامل پنج مرحله مختلف است و همان طور که در 
ادامه توضیح داده شده اســت هریک از این مراحل بر اســاس 
مرحله قبلی شــکل گرفته است. در طی انجام این نظرسنجی 
این سؤال مطرح شده است که: »برنامه آگاهی رسانی شما در 
چه مرحله ای قرار گرفته است؟« اطالعات به دست آمده از این 
نظرسنجی با ســایر نتایج گزارش شده، مقایسه شده اند. این 
مدل بلوغ، پنج حوزه اصلی را که برنامه آگاهی رســانی از آنها 

نشات می گیرد، توصیف می کند.
نبــود برنامه: برنامه ای وجود نــدارد. کارکنان هیچ نظری 
در مــورد هدف آنها، نحوه تاثیرگذاری مســتقیم اقدامات و 
فعالیت های آنها بر مسائل امنیتی سازمان ندارند و همچنین 
سیاســت های ســازمانی را نمی دانند یــا درك نمی کنند و 

بدین ترتیب به راحتی قربانی حمالت می شوند.
تمرکز بر انعطاف پذیری و سازش: این برنامه در درجه اول 
به منظور رعایت موارد خاص یا رســیدگی به الزامات طراحی 
شده اســت. آمــوزش محدود به دوره های ســاالنه بوده یا به 
صورت گذرا انجام می شود. کارکنان از سیاست های سازمانی 
و یا نقش خود در حفاظت از دارایی های اطالعاتی ســازمان 

مطمئن نیستند.

ارتقای میزان آگاهی و تغییر رفتار )شــیوه عمل(: این 
برنامه، ســرفصل های آموزشــی را که دارای بیشترین تأثیر 
بر حمایت از مأموریت ســازمان هســتند، شناسایی و تعیین 
می کند و بر این موضوعات کلیدی متمرکز می شود. این برنامه 
از آموزش ساالنه فراتر می رود و مشمول تقویت و توسعه دائمی 
در طول سال است. محتوای برنامه به شیوه ای جذاب و مثبت 
به برقراری ارتباطات و اطالع رســانی می پردازد به طوری که 
منجر به تشویق تغییر شیوه عمل در محل کار و محیط خانه 
می شود، درنتیجه کارکنان سیاست های سازمانی را درك و از 
آنها پیروی می کنند و به صورت فعال به تشخیص، جلوگیری 

و گزارش حوادث می پردازند.
پایداری بلندمدت و تغییر و تحول فرهنگ کاری:  این 
برنامه برای داشتن طول عمری بلندمدت، نیازمند فرآیندها، 
منابع و پشــتیبانی رهبری اســت که این امور شامل حداقل 
یک بار بررســی ساالنه و به روز رســانی برنامه است، بنابراین 

برنامه و امنیت مجازی بخشی از فرهنگ سازمانی هستند.
چارچوب قوی از معیارهای اســتاندارد سنجش: این 
برنامه دارای چارچوبی قوی از معیارهای اســتاندارد سنجش 
برای پیگیری روند پیشرفت و سنجش میزان تأثیر آن است، 
درنتیجــه این برنامه به صورت مــداوم بهبود یافته و قادر به 
نمایش بازده ســرمایه گذاری انجام شده است. باید که به یاد 
داشته باشید زمانی که از واژه »چارچوب معیارهای استاندارد 
سنجش« استفاده می کنیم بدین معنا نیست که روش های به 
کار گرفته شده برای ارزیابی، محدود به آخرین مرحله از مدل 
هســتند. ما بر این عقیده هستیم که معیارها جزو مهم ترین 
بخش های هریک از مراحل هستند. این مرحله به سادگی این 
بیانیه را تقویت می کند که برای داشتن برنامه ای بالغ و کامل 
نه تنهــا باید در رفتار و فرهنــگ تغییر و تحویل ایجاد کنید، 
بلکه باید چارچوبی از معیارهای استاندارد سنجش به منظور 

نمایش تغییر ایجاد شده داشته باشید.

مدل بلوغ آگاهی رسانی امنیتی

نبود برنامه تمرکز بر 
 انعطاف پذیری

 و سازش

ارتقای میزان 
آگاهی و تغییر 

شیوه کار

پایداری بلند مدت و 
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چارچوب قوی از 
معیارهای استاندارد
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آیا در توده ای از واژه ها غرق شده اید؟ بله، ما هم همین طور. خوشبختانه، گروه تحقیقاتی مرکز کنترل امنیت سایبری کوگود  در 
دانشــگاه آمریکا، جزییات مربوطه را فراهم آورده، فرم های پاســخ دهندگان دارای مشاغل آزاد را ارزیابی کرده اند تا بدین ترتیب 

تفکیکی از توده واژگان ارائه شده در قالب جدولی به شکل زیر قابل ارائه شود.
پاسخ ها              درصد چالش های اصلی      

سطح بلوغ برنامه های آگاهی رسانی
سطح بلوغ برنامه ای متوسط از آگاهی رسانی امنیتی چقدر است؟ به طور کلی، ارقام به دست آمده با تفاوت سه درصدی شباهت 
بسیار زیادی با مقادیر سال قبل دارند. مشاهده ارتقای میزان آگاهی و تغییرات مربوط به شیوه کار در نیمی از پاسخ دهندگان، 
امری خوشحال کننده است و این موضوع نشان دهنده این است که به خوبی توانسته اند راهی را برای ایجاد برنامه های پایدار و 

بلندمدت بیابند.

بزرگ ترین چالش پیش روی شما چیست؟
همانند گزارش ارائه شــده در ســال قبل، نظرسنجی خود را با سؤال از متخصصان 
آگاهی رســانی در مورد بزرگ ترین چالشــی شــروع کرده ایم که تا به حال با آن 
مواجه شــده اند. هدف از انجام این نظرسنجی، آگاهی از رایج ترین مشکالتی است 
که افراد با آنها درگیر هســتند. چگونه می توانیــم تحت عنوان انجمنی به افراد در 
حل مشکالت شــان کمک کنیم؟ ما این ســؤال را مطرح کرده و پاسخ هایی قطعی 

دریافت کرده ایم.
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شکل2- سطح تکامل برنامه ای متوسط از آگاهی رسانی امنیتی چقدر است؟

شکل4- چالش های اصلی پیش روی آگاهی امنیتی رسانی بر اساس ارقام

شکل3- توده ای از واژه های مربوط به نظرسنجی چالش های پیش روی انجمن
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یافته ها
در طی این بررسی دو نتیجه به دست آمده است. اوالً، ارتباطات 
و اطالع رســانی اولین مشکل اســت که در پی آن تعامل قرار 
گرفته است. حین همکاری با سازمان های مختلف در سراسر 
جهان، ما بدین نتیجه رســیده ایم که این دو مورد به شــدت 
مرتبط با یکدیگر هستند به طوری که ارتباطات و اطالع رسانی 
ضعیف دلیل اصلی عدم موفقیت در برقراری تعامل بین افراد 

است.

منابع دومین چالش اصلی به دســت آمده، است: هرچند که 
برخی از پاسخ دهندگان تنها از واژه »منابع« استفاده کرده اند 
و هیچ توضیحی برای آن ارائه نداده اند، آن هایی که توضیحاتی 
مختصر در این مورد گزارش کرده اند، مواردی مانند » زمان« 
و کمبود » بودجه« را تحت عنوان مهم ترین محدودکنندگان 
منابع معرفی کرده اند. بر اساس این داده ها،  دو چالش اصلی 
که متخصصان میزان آگاهی از مســائل امنیتی با آنها مواجه 
می شوند، تحت عنوان زمان کافی و ارتباط مؤثر قابل گزارش 

هستند.
 

حال که مهم ترین مشــکالتی را که متخصصان آگاهی رسانی 
امنیتی با آ نها مواجه می شــوند درك کرده ایم باید به بررسی 
جزییات بیشــتر پرداخته و راه حلی برای رســیدگی به آنها 

بیابیم.

 شکل 5- ارتباطات 
+ تعامل کارکنان

شکل 6- زمان
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اهمیت زمان و آگاهی رسانی امنیتی
بررسی اجمالی

امســال نیز همانند سال گذشته، بر اساس داده ها پاسخ هایی 
نادرست از سوی متخصصان آگاهی رسانی ارائه شده اند )آنها 
منابع مورد نیاز را برای انجام کار در اختیار ندارند(. 58 درصد 
از پاســخ دهندگان چنین گزارش کرده اند که کمبود منابع، 
مانعی برای رشــد برنامه های آگاهی رسانی امنیتی در داخل 

سازمان هستند.
با این حال، از آنجایی که امسال اطالعات و داده های بیشتری 
بــرای ارزیابی و بررســی در اختیار داریــم، تجزیه و تحلیل 
عمیق تری انجام خواهیم داد. آنچه که منجر به محدودشدن 
این ارزیابی و بررســی می شــود، عامل زمان است. هرچقدر 
زمان بیشتری در اختیار داشته باشید و تعداد افراد بیشتری 
به شــما کمک کنند، برنامه آگاهی رسانی شما موفق آمیزتر 
خواهدبود. این امر بســیار منطقی اســت. اگر شــما تمام 

بودجه دنیا را در اختیار داشته باشــید و پشتیبانی مدیریت 
هــم همراه با آن به صورت تمام و کمال وجود داشته باشــد، 
امــا آگاهی رســانی تنها 15 درصد از زمان شــما را به خود 
اختصاص داده باشــد، چگونه می توانید زمــان کافی برای 
برنامه ریزی، اجرا و پیاده ســازی، سنجش و پایداری برنامه 
خود داشته باشــید؟ به یاد داشته باشــید که آگاهی رسانی 
راه حلی فنی نیســت، بلکه راه حلی مبتنی بر منابع انســانی 
اســت. شــما باید با دیگران صبحت کرده، تعامل داشته و با 
آنها همکاری کنید – و تمامی این امور زمان بر هســتند. آیا 
درست است که این موضوع، مفهومی مشترك و رایج است؟ 
اما دقت کنید که داده های به دســت آمده بیانگر چه نکاتی 
هســتند، همچنین برخی از نکات را که درباره این موضوع 

قابل اجرا هستند به اشتراك بگذارید.
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 ترکیب ویژگی های کارکنان تمام وقت

مشکل مربوط به زمان

پیش از نتیجه گیری های متعدد با اســتفاده از اطالعات 
گزارش شــده در فوق باید دقت قابل توجهی به خرج داد. 
بسیاری از سازمان ها چندین نفر که اغلب آنها به صورت 
پاره وقت مشغول به کار هستند را در برنامه آگاهی رسانی 
خود دخیل می کنند. باید به بدین نکته توجه داشت که 
وقتی کسی چنین بیان می کند که تنها 15 درصد از زمان 

کاری خود را به برنامه آگاهی رسانی اختصاص می دهد در واقع می تواند بخشی از مجموعه ای بزرگ تر باشد و در تیمی )گروهی( 
متحد به فعالیت در این زمینه بپردازد. بدین دلیل اســت که ما از متخصصان آگاهی رســانی چنین سؤال کرده ایم که چه میزان از 
نیروی انســانی کارکنان تمام وقت )FTE( آنها وقت خود را به برنامه آگاهی رســانی اختصاص داده اند. به عنوان مثال، اگر دو نفر از 
کارکنان شما به صورت پاره وقت بر روی برنامه آگاهی رسانی کار می کنند از طریق متحد کردن نیروی آنها با یکدیگر می توانید یک 
FTE به دست بیاورید. سپس رقم به دست آمده را با میزان بلوغ و تکامل برنامه آگاهی رسانی آنها مقایسه می کنیم. داده ها و اطالعات 

به دســت آمده بســیار واضح هستند، هرچقدر که مجموع FTE های اختصاص داده بیشتر باشند، برنامه آگاهی رسانی شما موفق تر 
خواهدبود.این موفقیت حتی اگر ساعات FTE را بین افراد مختلف تقسیم بندی کنید نیز به دست می آید.

اجــازه دهید تا در ابتــدا به مرور اجمالی مشــکل بپردازیم. 
آگاهی رســانی اغلب اوقات کاری پاره وقت محسوب می شود. 
متاسفانه، این ارقام تقریباً مشابه با ارقام نمایه شده در گزارش 
2016 هستند.تنها 8 درصد از متخصصان آگاهی رسانی، تمام 
وقت خود را به آگاهی رســانی اختصاص می دهند. در عوض، 
بیــش از 75 درصد از متخصصان آگاهی رســانی 25 درصد یا 
کمتر از وقت خود را صرف امور آگاهی رســانی می کنند. این 
موضوع، تعجب برانگیز است. تصور کنید که تیم پاسخ گویی و 
مسئولیت پذیری در برابر حوادث، مرکز عملیات های امنیتی یا 
تیم های امنیت نهایی تنها به صورت پاره وقت بر مسئولیت های 
خود تمرکز داشته باشــند. در چنین حالتی، وضعیت امنیت 

سازمانی شما چگونه خواهدبود؟

شکل 8- متوسط ارقام *TFE بر اساس سطح بلوغ و تکامل

چارچوب قوی از
معیارهای استاندارد سنجش

پایداری بلندمدت و
 تغییر و تحول فرهنگی

ارتقای میزان آگاهی 
وتغییر شیوه کار

تمرکز بر انعطاف پذیری 
و سازش

نبود برنامه

وقتی کســی چنین بیان می کنــد که تنها 
15 درصــد از زمان کاری خــود را به برنامه 
آگاهی رســانی اختصاص می دهد، در واقع، 

می تواند بخشی از مجموعه ای بزرگ تر باشد.

%0/98 %1/22
%1/41

%1/84

%2/64

%50/55

%25/27

%10/28
%5/58

%8/32

500

400

300

200

100

0

شکل 7- چند درصد از زمان 
شما به آگاهی رسانی امنیتی، 

اختصاص داده شده است؟

تا 15 درصد  بین %15 
تا %25

 بین %25 
تا %50

 بین %50 
تا %75

تمام وقت

64



* شــکل شماره 8 نشــان می دهد که این رقم نشان دهنده 
حداقل تعداد TFE هایی اســت که باید به امور آگاهی رسانی 
اختصاص دهید تا بتوانید به هریک از ســطوح بلوغ و تکامل 
دست یابید. سازمان هایی که بیش از 5 هزار کارمند دارند به 
TFE های بیشــتری نیاز دارند. مفروضات در نظر گرفته شده 
بدین شرح هستند: بیش از 4 پاسخ تحت عنوان 4 و پاسخ های 

کمتر از 1 تحت عنوان 0.5 شمارش می شوند.

در ابتدایی ترین ســطح به منظور آغاز تغییر و تحول شیوه 
کار حداقــل به 1.4 کارکنان تمام وقــت نیاز دارید. برای 
دستیابی به برنامه ای که شامل چارچوب قوی از معیارهای 

اســتاندارد سنجش بوده و به معنای واقعی به بلوغ و تکامل 
رسیده اســت به TFE 2.6 نیاز دارید. به یاد داشته باشــید 
که این ارقام گزارش شــده، متوسط مقادیر اصلی هستند. 
برای ســازمان های بزرگ تر )  5هزار کارمند و بیشــتر( یا 
ســازمان هایی که دارای قوانین ســفت و سخت هستند یا 
ســازمان هایی که ســطح اغماض پایینی دارند به احتمال 
زیــاد نیازمنــد افزایش آن ارقام و اعداد هســتید. به طور 
خالصه می توان چنین بیان کرد که اگر TFE اختصاص داده 
شما به برنامه آگاهی رسانی کمتر از 1.4 باشد، احتماالً شما 
ایــن برنامه را تنها برای تکمیل اهداف انطباقی به شــکل 

صوری انجام می دهید.

تعداد TFE های استاندارد در یک برنامه آگاهی رسانی چقدر است؟
در ادامه، میانگین تعداد TFE های مورد نیاز به ازای اندازه ســازمانی، آورده شده اســت. این ارقام شــاخصی برای اندازه گیری 
موفقیت نیســتند. این اطالعات به منظور کمک به شــما در ســنجش معیاری برنامه  خود با ســایر برنامه ها بر اساس اندازه 

سازمانی تان، ارائه شده اند.

برنامه ریزی بلندمدت
ســپس ســوالی دیگری در این زمینه مطرح کرده ایم، برنامه 
آگاهی رسانی سال آتی شما تا چه اندازه دقیق و مفصل است؟ آیا 
برنامه آگاهی رسانی شما به صورت موردی طراحی شده است یا 
برنامه ای جامع و کامل با قدرت شناسایی و تعیین خطرات اصلی 
متوجه منابع انسانی است؟ چگونه بین رفتارهای اصلی که قادر 

به سازمان دهی آن خطرات هستند، ارتباط برقرار خواهیدکرد؟ 
ســطح آمادگی شما برای ســال آتی، شاخصی برای سنجش 
میزان موفقیت برنامه شما خواهدبود. تعجب آور نخواهدبود که 
هرچقدر زمان بیشتری داشته باشید، برنامه شما برای سال بعد 

دقیق تر و مفصل تر خواهدبود.

* این نمودار نشان دهنده ارقامی نیست که برای تعداد TFE هایی که باید به امور آگاهی رسانی اختصاص داده شوند، توصیه 
می کنیم. در عوض، میانگین تعداد TFE هایی را که درحال حاضر در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند نمایش می دهد. 

برای توصیه هایی در مورد TFE ها به شکل 8 مراجعه کنید.

11.28- 500 کارمند

5001.30- 1000 کارمند

50001.24-1000 کارمند

50001.58- 25000 کارمند

250002.09- 100000 کارمند

1000002.45 کارمند و بیشتر

اندازه سازمان                                  تعداد متوسط TFE ها   

شکل 9- میانگین تعداد TFE های مورد نیاز به ازای اندازه سازمانی
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مشکل، بودجه نیست
ممکن اســت که این جمله بیانیه ای جسورانه تلقی شود، اما 
شما نمی توانید مشــکالت مبتنی بر منابع انسانی را تنها با 
پول خرج کردن برطرف کنید. هدف اصلی ما از بررسی این 
جامعه، جمع آوری اطالعات در مورد میزان بودجه اختصاص 
داده شــده به برنامه های آگاهی رســانی سال آتی بود. نتایج 
به دســت آمده بسیار روشن هستند. داده های به دست آمده 
چنین نشان می دهند که با وجود تأثیر قابل توجهی که میزان 
بودجه بر ســطح بلوغ و تکامل برنامه شما دارد، همگرایی و 

همبستگی بین پول و بلوغ به اندازه همبستگی بین زمان و 
بلوغ و تکامل نیست. در واقع اگر به ستون چهارم جدول زیر 
که تحت عنوان » ارتقای آگاهی رسانی و تغییر شیوه عمل« 
گزارش شده است به دقت نگاهی بیندازید متوجه خواهیدشد 
که توزیعی نسبتاً مساوی در تمامی سطوح بودجه وجود دارد. 
بــه طور خالصه می توان چنین بیان کرد که اگر زمان کافی 
بــرای انجام دادن ایــن کار را ندارید، هیچ مبلغی نمی تواند 

موفقیت برنامه آگاهی رسانی شما را تضمین کند.

بودجه
 عدم وجود

برنامه

 تمرکز بر
 انعطاف پذیری و

سازگاری

 ارتقای
 آگاهی رسانی
 و تغییر شیوه

عمل

 پایداری
 بلندمدت و

تحول فرهنگی

 چاچوب قوی
 از معیارهای
 استاندارد
سنجش

0.99%6.58%44.74%27.63%9.87%کمتر از 5 هزار دالر

0.00%10.05%59.79%19.58%2.65%5000- 25000 دالر

1.28%6.41%56.41%20.51%6.41%25000- 50000 دالر

0.00%12.90%53.23%20.97%4.84%50000- 100000 دالر

1.54%24.62%43.08%16.92%0.00%100000 دالر و بیشتر

0.80%5.58%40.64%25.90%7.97%نمی دانیم

شکل 11- میزان بودجه اختصاص داده شده به هریک از سطوح بلوغ و تکامل آگاهی رسانی امنیتی

شکل10- مدت زمان سپری شده در طراحی برنامه آگاهی رسانی

صد
 در

15 
تا

ت
م وق

ما
ت

%8/0
%25/1

%54/6

%49/3
%42/7

%4/7
%4/7

%12/3

برنامه دقیق معین

برنامه ای بدون دقت کافی

وابسته به منابع موجود

عدم وجود برنامه

برنامه دقیق معین

برنامه ای بدون دقت کافی

وابسته به منابع موجود

عدم وجود برنامه
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الزم به ذکر اســت که بسیاری از پاسخ دهندگان از کل 
بودجه اختصاص داده شــده به برنامه آگاهی رســانی 
امنیتــی خود، اطالعی نداشــتند. بیش از یک چهارم 
پاســخ دهندگان چنیــن بیان کرده اند کــه در مورد 
میــزان بودجه خود اطالعات دقیقی ندارند و داده های 

به دست آمده در مقایسه با گزارش سال گذشته، افزایش اندکی از خود نشان داده اند. این امر گیج کننده است: چرا تعداد قابل 
توجهی از متخصصان آگاهی رسانی، اطالعی از بودجه اختصاص داده شده به این امور ندارند؟ آیا مشکلی در شفافیت یا قابلیت 
دسترســی اطالعات و داده ها وجود دارد؟ آیا مانعی مســدودکننده بین ارتباط مأموران آگاهی رسانی و مسئول بودجه ریزی 
عملیاتی وجود دارد؟این امر نشــانه ای از وجود عدم پشــتیبانی است. ما بر این باور هستیم که این امر نشأت گرفته از موضوع 
ارتباطات و اطالع رسانی است. این موضوع یکی از چالش های اصلی است که متخصصان آگاهی رسانی با آن مواجه می شوند.

بسیاری از پاسخ دهندگان از بودجه اختصاص 
داده شــده به برنامه آگاهی رســانی امنیتی 

سازمان  اطالعی نداشتند.

پیشنهادها 
بسیاری از سازمان ها از آگاهی رســانی امنیتی تحت عنوان چاره اندیشی موقت در نظر می گیرند؛ فردی 
)معموالً در بخش IT( به صورت تصادفی بدون داشــتن زمان کافی یا هرگونه پشــتیبانی برای دستیابی به 
موفقیت، مسئولیت آگاهی رسانی را برعهده می گیرد. به منظور ایجاد فرهنگی امن، آگاهی رسانی امنیتی 
هم باید همانند ســایر بخش های امنیتی به صورت حرفه ای سازمان دهی شود و تمامی منابع موجود )هم 

کارکنان، هم بودجه( به منظور دستیابی به موفقیت باید در اختیار این متخصصان قرار بگیرند.

کارکنان تمام وقت
به منظور آغاز کردن تغییر شــیوه عمل خود در ســطح ســازمان به حداقل TFE 1.4 نیاز دارید. برای دســتیابی 
به برنامه ای که دارای چارچوب قوی از معیارهای اســتاندارد ســنجش باشــد و به معنای واقعی به بلوغ و تکامل 
رسیده باشــد، حداقل TFE های مورد نیاز شــما برابر با 2.6 خواهدبود. به یاد داشته باشــید که این ارقام، مقادیر 
میانگینی هســتند که برای تمامی ســازمان ها از تمامی صنایع و اندازه ها گزارش شــده اند. به احتمال زیاد برای 
سازمان های بزرگ )5000 کارمند و بیشتر(، سازمان هایی که به شدت قانونمند هستند و سازمان هایی که اغماض 

پایینی در برابر ریسک ها )خطرات( دارند نیاز به افزایش تعداد TFE های به کارگرفته شده دارید.

همکاری
با دیگران همکاری کنید. هرچقدر هم تالش کنیم نمی توانیم به اندازه کافی اهمیت این امر را تشریح کنیم. با سایر 
همکاران تان در سازمان برای کمک به خود، همکاری داشته باشید. ایجاد همکاری قاطعانه با بخش ارتباطات با 
توجه به نقش این بخش در اطالع رسانی از اهمیت برنامه شما )این مورد در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد(، 
تصویب و پذیرش آن، امری حیاتی است. سایر گروه ها هم در حین ایجاد برنامه می توانند به شما کمک کنند. این 
گروه ها شامل بخش های بازاریابی، مدیریت پروژه، منابع انسانی، گروه های طراحی گرافیکی هستند، حتی بخش 
پشتیبانی از مشتریان )میز کمک ( هم می تواند به شما کمک کند. هرگز قدرت برقراری ارتباطات درون سازمانی 

خود را دست کم نگیرید. برای صرف ناهار آنها را دعوت کرده و با آنها صحبت کنید.

خرید زمان )صرفه جویی در زمان(
اگر بودجه کافی دارید از آن برای صرفه جویی در زمان خود استفاده کنید. بخشی از بودجه خود را در اختیار طراح 
گرافیکی قرار دهید تا به شما در ایجاد اصول اساسی کمک کند. فردی متخصص در حوزه علوم اجتماعی استخدام 
کنید تا در طراحی نظرســنجی ها به شــما کمک کند. هرچقدر بیشتر بتوانید به افراد دیگر تفویض اختیار دهید، 

زمان بیشتری برای برنامه ریزی، تداوم و پایداری و سنجش و ارزیابی خواهید داشت.
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ارتباطات امری حیاتی است
بررسی اجمالی

بررسی های سال قبل چنین نشان داده اند که فقدان مهارت های 
شــغلی یکی از مهم ترین موانع دستیابی به موفقیت در برنامه 
آگاهی رسانی است. همچنین بدین نتیجه رسیده ایم که داشتن 
مهارت های شغلی )مانند همکاری، برنامه ریزی، مدیریت پروژه، 
طرح های آموزشــی و غیره( امری ضروری است، اما یکی از این 
مهارت ها، یعنی ارتباطات، نســبت بــه بقیه از اهمیت باالتری 

برخوردار اســت. اجازه بدهید تا مفهوم این مهارت را به صورت 
آشــکارا و واضح بیان کنیم. ارتباطات به معنای داشتن توانایی 
صحبــت کردن و مشــارکت و همکاری بین کارکنان اســت، 
همچنیــن این مهارت تحت عنوان توانایــی برقراری ارتباط با 
رهبری و نمایش ارزش سازمانی برنامه آگاهی رسانی هم توصیف 

می شود. بیایید تا نگاهی دقیق تر به این مفهوم داشته باشیم.

پیشینه شما چیست؟
آیــا می دانیــد؟ اکثریت قریب به اتفــاق متخصصان 
آگاهی رســانی دارای پیشــینه فنی هستند. در واقع، 
80 درصــد. کمتر از 8 درصد از این متخصصان دارای 
پیشــینه مهارت های شــغلی مربوط بــه حوزه های 
ارتباطات، بازاریابی، آموزش یا منابع انسانی هستند. 

افرادی که دارای پیشــینه فنی هســتند از مزیت خاصی برخوردارند، چراکه آنها درك و فهم قابل توجهی از خطرات فنی و 
خطرات گریبان گیر منابع انســانی دارند. آنها می دانند که کدام یک از روش ها و شــیوه ها در مقابله با این خطرات، بیشترین 
تأثیر را دارند. با این حال، همین افراد گاهی اوقات فاقد مهارت ها یا آموزش الزم برای برقراری ارتباطات مؤثر با آن خطرات 

و مشارکت کارکنان در این رویه برای تغییر مؤثر در شیوه عمل، هستند.

80 درصد از متخصصان آگاهی رسانی امنیتی 
دارای سوابق فنی هستند ؛ اما کمتر از 8 درصد 

از آنان دارای سوابق مهارت های شغلی اند.

فناوری اطالعات
امنیت فیزیکی / اطالعاتی

حقوقی/حسابرسی/ انعطاف پذیری
آموزش

توسعه  نرم افزاری
PR / ارتباطات و اطالع رسانی

بازاریابی/ طراحی گرافیک
منابع انسانی

سایر %9/98
%0/37

%1/60
%2/59
%2/96
%3/08

%3/94
%27/96

%47/54

شکل 12- کدام یک از این موارد، نقش شما را پیش از اینکه در آگاهی رسانی امنیتی دخیل شوید، توصیف می کند؟

سفیران
برای برنامه های آگاهی رســانی که از بلوغ و تکامل باالتری برخوردار هســتند، باید برنامه سفیر امنیتی در نظر 
بگیرید. ســفیران شــبکه ای متشکل از افراد داوطلب از سراسر سازمان شما هستند که برای کمک به همکاران 

خود و مشارکت در برنامه شما، گرد هم آمده اند.

عالوه بــر این، افــرادی که بیش از حد با مســائل مربوط به 
فناوری و تکنولوژی آشــنایی دارند از مفهومی تحت عنوان 
لعنت دانش  رنج می برند. این امر نوعی از سوگیری شناختی 
اســت. این بدین معنا است که هر چقدر تخصص  فردی در 

حوزه ای خاص افزایش یابد، ارائه آموزش یا برقراری ارتباطات 
در آن مورد برای وی با ســایر افراد دشوارتر می  شود، چرا که 
فــرد دانش و اطالعات پروژه هــای منحصربه فرد خود را به 

مخاطبان هدف منتقل می کند.
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متخصصان حوزه امنیت، مســائل امنیتی را به راحتی درك 
می کننــد، چــرا که فناوری و تکنولوژی بخشــی از زندگی 
روزمره آنهاســت. همین افراد بعداً چنیــن می پندارند که 
مســائل امنیتی باید برای تمامی افرادی که در سازمان آنها 
به فعالیت می پردازند، امری آســان و بدون  دردســر باشد. 
ســپس برنامه آگاهی رســانی خود را بر اساس این تصورات 
و تفکرات نادرســت شکل می دهند. درنتیجه آنچه که ارائه 
می دهند با آنچه که کارکنان ســازمان بدان واقعاً نیاز دارند 
کاماًل نامتناسب خواهد بود. آنچه که منجر به بدتر شدن این 
شرایط می شود این است که وقتی متخصص مسائل امنیتی 
با بخش رهبری ارتباط برقرار می کند از مفاهیم و اصطالحات 
تخصصی فنی اســتفاده می کند. این کار اشــتباه اســت و 
منجر به گسســتگی جبران ناپذیری در ارتباطات می شود. 

متخصصان امور امنیتی باید با زبان عامیانه ای صحبت کنند 
که رهبران بدان عادت کرده اند تا بدین ترتیب بتوانند حمایت 
و پشــتیبانی آنها را حفظ کنند. گزارش ترازنامه سایبری که 
اخیراً توسط موسسه سینتیا منتشر شده است، درك و بینش 
قابل توجهی از امور مربوط به ارتباطات در حوزه امور امنیتی 

سایبری را برای اعضای هیئت مدیره ارائه می دهد:
»برنامه امنیت سایبری ممکن است بر روی بیت ها و بایت ها 
اجرا شوند، اما مدیران خواستار اجرا و پیاده سازی هیچ یک از 
آنها در حین جلسات برگزار شده در اتاق جلسه هیئت مدیره 
نیســتند. به یاد داشته باشید که مهارت های شغلی به جای 
مهارت های فنی در باالی لیســت پیشــنهادات ارائه شده 
توســط مأموران امنیت اطالعاتــی  و اعضای هیئت مدیره 

قرار گرفته اند«.

عدم وجود ارتباطات یعنی بن بست
اگر متخصصان آگاهی رســانی در برقراری ارتباطات و 
اطالع رســانی دارای ضعف باشند،  ممکن است چنین 
احســاس کنید که »این موضوع واقعاً مشکل بزرگی 
نیســت«، چرا که بخش ارتباطات شما می توانند امور 
مربوط به ســخنرانی و ایجاد همکاری و مشارکت بین 

کارکنان را حل و فصل کند. متاسفانه در سال های بعدی چنین مشاهده کرده ایم که بخش ارتباطات بزرگ ترین مانعی است 
که در سر راه متخصصان آگاهی رسانی قرار گرفته است.

خوشبختانه امسال، کاهشی در درصد گزارش های ارائه شده در مورد بخش ارتباطات تحت عنوان مانعی برای آگاهی رسانی 
قابل مشاهده است، اما متاسفانه ارتباطات همچنان بزرگ ترین مانع برای دستیابی به برنامه ای موفق است. امیدواریم تا همراه 
با تکامل و بلوغ برنامه ها، بتوانیم مشــارکت و همکاری بیشــتری بین متخصصان آگاهی رســانی از امور امنیتی و بخش های 

ارتباطات، مشاهده کنیم.

بیش از 40 درصد از پاسخ دهندگان سال 2017 
میالدی، گزینه »عدم وجود مانع« را انتخاب 
کرده اند، این رقم نسبت به سال 2016 میالدی، 

بهبود 17 درصدی از خود نشان داده است.

عدم وجود مانع

ارتباطات

عملیات ها

منابع انسانی

فناوری اطالعات*

مالی

امنیت اطالعاتی

حقوقی/ حسابداری

سایر

* در سال 2017، گروهی را تحت عنوان »فناوری اطالعات« افزوده ایم که منجر به کاهشی در گروه »سایر« در مقایسه با 
نظرسنجی سال قبل شده است.

شکل 13- کدام فرد/ موقعیت شغلی/ بخش بزرگ ترین مانع در برنامه شماست؟
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حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی

هنوز به معنای واقعی به اهمیت حمایت و پشتیبانی رهبری 
پی نبرده اید؟ در اینجا شــواهدی بدین منظور آماده شده اند  
اطالعات و داده های به دســت آمده به صورتی آشکارا و واضح 
چنین نشــان می دهند که هرچقدر از حمایت و پشــتیبانی 
رهبری بیشتری برخوردار باشید، موانع کمتری در سرراه خود 

خواهید داشت. به عبارتی دیگر، رهبری اعتباری را برای شما 
فراهم می آورد که می توانید با بهره گیری از آن چنین موانعی 
برطرف کرده و با سایر بخش های موجود در سازمان، همکاری 
و مشــارکت داشته باشید. این امر برای دستیابی به موفقیت، 

ضروری و حیاتی است.

یکی از مواردی که در مورد ارتباطات و اطالع رســانی باید 
بر آن تاکید کنیم ویژگی دوســویه بودن آن اســت؛ یعنی 
هــم می تواند ســطح رهبری را افزایش دهــد و هم منجر 
به کاهش آن شــود. معموال متخصصان آگاهی رســانی بر 
برقــراری ارتباطات بــا کارکنان تمرکــز می کند، چرا که 
هدف اصلی تغییر شــیوه کار در این بخش اســت، اما آنها 

نیازمند حمایت و پشــتیبانی از ســوی رهبر هم هستند. 
همان طور که در گزارش سال پیش هم مشاهده شده است 
در گزارش امســال هم داده و اطالعات به دست آمده چنین 
نشــان می دهند که هرچقدر میزان حمایت و پشــتیبانی 
رهبری از برنامه آگاهی رسانی بیشتر باشد، امکان موفقیت 

برنامه آگاهی رسانی هم افزایش می یابد.

از طریــق ترکیــب این دو نمودار، می توان نشــان داد که 
برای ایجاد برنامه های پایدار و بالغ و کامل از آگاهی رسانی 
امنیتی اطالعات، نیاز به دریافت حمایت و پشتیبانی قابل 
توجهی از ســوی رهبری هســتیم. یکی از دالیل شکست 

اغلــب برنامه ها، عدم دریافت حمایت و پشــتیبانی مورد 
اســت، به طوری که مســئوالن آگاهی رسانی نتوانسته اند 
اهمیت برنامه آگاهی رســانی خویش را به بخش رهبریت 

سازمانی اعالم کنند.

حمایت بیش از حد مورد نیاز

حمایت و پشتیبانی

حمایت کمتر از حد نیاز

عدم وجود حمایت و پشتیبانی

دریافت حمایت بیش از حد مورد نیاز

دریافت حمایت مورد نیاز

دریافت حمایت کمتر از مقدار مورد نیاز

عدم دریافت حمایت

شکل 14- حمایت و پشیتبانی رهبری با توجه به سطوح بلوغ و تکامل آگاهی رسانی امنیتی

شکل 15- عدم وجود موانع درون سازمانی )داخلی(

چارچوب قوی از 
معیارهای استاندارد 

سنجش

 پایداری بلندمدت 
و تغییر و تحول 

فرهنگی

ارتقای میزان 
آگاهی  وتغییر 

شیوه کار

تمرکز بر 
 انعطاف پذیری

 و سازش

 عدم 
وجود برنامه

%1/6

%33/9

%1/3

%4/4 %0/0

%4/4

%0/4 %0/0

%0/0%43/5

%21/0

%50/9

%43/4

%17/1

%69/5

%13/4

%25/4

%69/7 %57/1

%42/9

%7/7

%15/3
%1/7

%75/3
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مدیریت عالی )رهبری (
به منظور برقراری ارتباط و اطالع رســانی درمورد برنامه  آگاهی رســانی از امور امنیتی خود، هر ماه، مدت زمان 
خاصی را به معاشرت با رئیس اختصاص دهید )به عنوان مثال، 4 ساعت در ماه(. این رقم بدین معنا نیست که شما 
هرماه 4 ســاعت از وقت خود را صرف معاشــرت با ریاســت می کنید، بلکه هر ماه 4 ساعت از وقت خود را به برای 
جمع آوری اطالعات و تجربیات موفق اختصاص می دهید تا بتوانید میزان تاثیرگذاری برنامه خود را به خوبی به 
نمایش بگذارید سپس باید مطمئن شوید که در هنگام اطالع رسانی و معاشرت با رئیس از اصطالحات و مفاهیم 

تجاری که از اهمیت باالیی برخوردار هستند استفاده می کنید.

نماینده ای ممتاز
نماینده ای ماهر از تیم رهبری برای خود انتخاب نمایید. اجازه دهید تا این نماینده در اطالع رســانی از ارزش و 
اهمیت برنامه شــما به ســایر رؤســا، شما را یاری کند. از آنها بخواهید تا پیغام شما را در قالب زبان تجاری انتقال 

دهند که رؤسا به راحتی آن را درك و سپس بر اساس آن عمل خواهند کرد.

مشارکت و همکاری
آیا مهارت های الزم برای برای معاشــرت و اطالع رســانی مؤثر را در اختیار ندارید؟ در این صورت همکاری که 
دارای این مهارت هاست، می تواند این کار را برای شما انجام دهد. با تیم ارتباطات و اطالع رسانی همکاری کرده 
و بررسی کنید که آیا حاضر به همکاری با فردی از تیم امور امنیتی شما هستند یا نه، حتی شاید کارمندی را از 
تیم ارتباطات و اطالع رسانی به تیم امور امنیتی، انتقال دهید. بخش ارتباطات و اطالع رسانی ندارید؟ در چنین 

وضعیتی باید با کارمندی از بخش بازاریابی یا روابط عمومی همکاری و مشارکت کنید.

آموزش معاشرت و اطالع رسانی
مهارت های مورد نیاز برای معاشــرت و اطالع رســانی کارآمد را فرا بگیرید. اگر در حال حاضر فاقد این مهارت ها 
هستید، دستیابی به این مهارت ها امری حیاتی و ضروری است، چرا که در تصویب برنامه آگاهی رسانی شما نقش 

قابل توجهی برعهده دارند.

منابع انسانی
برای درك بهتر فرهنگ سازمانی و برقراری ارتباط با افرادی که به تازگی استخدام و شروع به کار کرده اند با بخش 

منابع انسانی همکاری داشته باشید.

پیشنهادها 
به طور خالصه، زمانی که از اصطالح ارتباطات و اطالع رسانی استفاده می کنیم، منظور توانایی تعامل با کارکنان 
از طریق اطالع رســانی معنادار، شناسایی و ارائه محتوای متناسب با هریک از کارکنان و اصالح روش های 
ارتباطات و اطالع رسانی چندگانه است. همچنین بر این عقیده هستیم که ارتباطات و اطالع رسانی شامل 
قابلیت برقراری ارتباط و اطالع رســانی به رهبری از ارزش و تأثیر برنامه آگاهی رسانی است. برای افزایش 

ارتباطات و اطالع رسانی از برنامه آگاهی رسانی از امور امنیتی خود، چه کاری از شما برمی آید؟
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آمار جمیعت شناختی و اطالعات اضافی 
جنسیت

در بررســی امســال فرضیه ای را هم مدنظر قرار داده ایم و 
بدین ترتیب تصمیم گرفتیم تا جنسیت پاسخ دهندگان را هم 
تحت عنوان ســوالی مطرح کنیم. فرضیه ما بر اساس تمامی 
رویدادهای مختلف آگاهی رســانی امنیتی که آنها را تجربه 
کرده ایم، این اســت که درصد بسیار باالیی از زنان در حوزه 

آگاهی رسانی امنیتی نسبت به حوزه های امنیت سایبری به 
فعالیت می پردازند. اطالعات و داده های به دست آمده چنین 
نشــان می دهند که درصد قابل توجهی از زنان در واقع بیش 
از 30 درصد در حوزه آگاهی رســانی از امور امنیتی مشغول 

به کار هستند.

با این حال، این مقدار 30 درصد کمتر از آن اســت که مورد 
انتظار ما بود. ما چنین انتظار داشــتیم که این نرخ به صورت 
نصف نصف )50/50( بین مردان و زنان در بخش آگاهی رسانی، 
توزیع شده باشــد. پس از بررسی و ارزیابی دقیق تر داده های 
جمــع آوری شــده، اطالعات جدید قابل توجهی به دســت 
آمده اند. با وجود اینکه درصد زنانی که در بخش آگاهی رسانی 
به فعالیت می پردازند کمتر از مقدار مورد انتظار ما است، تعداد 

زنانــی که به صورت فعاالنه تر در برنامه های آگاهی رســانی 
پیشــرو فعالیت می کنند به مراتب بیشتر است. یافته های ما 
چنین نشــان می دهند که اگر فردی تمام وقت کاری خود را 
به آگاهی رســانی امنیتی اختصاص دهد به احتمال دو برابر 
این فرد، یک زن اســت. عالوه بر این، اگر فردی 15 درصد یا 
کمتر از زمان کاری خود را به آگاهی رسانی اختصاص دهد به 

احتمال سه برابر این فرد، یک مرد است.

یکــی از فرضیه هایی که برای شــرح ایــن موضوع می توان 
از آن اســتفاده کرد، این اســت که اگر فردی 15 درصد یا 
کمتر از زمان خویش را به آگاهی رســانی امنیتی اختصاص 
دهــد به احتمال زیاد این فرد بــه صورت تصادفی از بخش 
فناوری اطالعات یا تیــم امور امنیتی برای بر عهده گرفتن 
مســئولیت های مربوط به آگاهی رسانی، انتخاب شده است. 
با این حال، اگر ســازمانی فردی را به منظور اختصاص تمام 

زمان کاری خود به آگاهی رســانی، استخدام کند به احتمال 
زیــاد باید به دنبال فردی با مهارت های شــغلی قوی مانند 

معاشرت و اطالع رسانی باشد.
زنان در مقایســه با مردان به احتمال دو برابر بیشــتر دارای 
چنین مهارت های شــغلی در سوابق پیشین خود هستند. از 
ســوی دیگر به احتمال سه برابر بیشتر، مردان در مقایسه با 

زنان از سوابق پیشین فنی بیشتری برخوردار هستند.

مرد

زن 

بدون پاسخ

مرد

زن 

مرد

زن 

%67/20
%30/35

%2/45

%65/55 %32/91
%17/44 %58/22

     شکل 16- درصدهای جنسیتی در آگاهی رسانی امنیتی

 شکل 17 - متخصصان آگاهی رسانی امنیتی که 
15 درصد یا کمتر از وقت خود را به این موضوع 

اختصاص می دهند

شکل 18 - متخصصان آگاهی رسانی امنیتی که تمام 
وقت خود را به این موضوع اختصاص می دهند
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%23/82
مرد

%73/35
مرد

%66/13
زن 

%33/87
زن 

مهارت های فنی

مهارت های شغلی

شکل 19- درصدهای جنسیتی مربوط به مهارت های فنی و شغلی

آنچه که اطالعات و داده های به دست آمده نشان می دهند، 
این است که با افزایش سطح بلوغ و تکامل آگاهی رسانی و 
شروع استخدام کارمندان تمام وقت توسط سازمان ها برای 
برنامه آگاهی رسانی خود، آنها به دنبال افرادی با مهارت های 

شــغلی هســتند، چرا که ضعــف اصلــی در برنامه های 
آگاهی رسانی امنیتی مربوط به این مهارت ها هستند و این 
مهارت ها به صــورت قابل توجهی در متخصصان زن قابل 

مشاهد ه اند.

صنایع
ســال گذشــته با توجه به تأثیر و نفوذ امور آموزشــی به 
دلیل شــراکت بــا EDUCUASE در برقــراری ارتباطات 
و اطالع رســانی با صنایع، مشــکالتی به وجــود آمده بود. 
با این حال، خوشــبختانه امســال شــاهد توزیعی بهتر از 
پاســخ دهندگانی بودیم که در صنایــع متعدد به فعالیت 
می پردازند. همچنین از اینکه آیا نمودار زیر قادر به نمایش 
این اســت که کدام یک از صنایع به صورت فعاالنه به اجرا 
و پیاده سازی برنامه های آگاهی رسانی پرداخته اند یا نه و یا 
اینکه آیا صنایع نمایش داده شــده در این نمودار، مواردی 

هســتند که با توجه به نظرسنجی انجام گرفته، فعال ترین 
صنایع شناسایی شده هستند یا نه، مطمئن نیستیم. حدس 
ما این اســت که این نمودار قادر به نمایش بخشی از هر دو 
مورد اســت. امیدواریم تا در آینــده بتوانیم برای هریک از 
این صنایع مختلف گزارش های جداگانه ای منتشــر کنیم. 
مثالی از این گزارش می تواند گزارش منتشــر شده توسط 
EDUCUASE باشد که براساس داده و اطالعات جمع آوری 
شده توسط ما در سال 2016 میالدی برای بخش تحصیالت 

عالی ارائه شده است.
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شکل 20- سازمان شما زیرمجموعه کدام صنعت است؟
* الزم به ذکر است که از لیست صنایع منتشر شده توسط Verizon DBIR استفاده کرده ایم.

شکل 21- توزیع پاسخ های ارائه شده به نظرسنجی جهانی

صنایع
این بررســی تا چه حد جهانی اســت؟ 67 درصد از پاسخ دهندگان در ســازمان های ایاالت متحده آمریکا و 33 درصد هم در 

سازمان های خارج از ایاالت متحده آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

اقامتگاه ها

اداری

کشاورزی

ساخت وساز

آموزش

سرگرمی

امور مالی

مراقبت های بهداشتی

اطالعات

مدیریت

تولید

معدن

فنی و حرفه ای

عمومی

مشاور امالک

خرده فروشی

تجارت

حمل ونقل

خدمات رفاهی

سایر
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FTE .1 ها: برای آغاز شیوه کار )طرز عمل( در سطح سازمانی 
به حداقل FTE 1.4 نیاز دارید. برای دســتیابی به برنامه ای 
که به معنای واقعی به بلوغ و تکامل رســیده و در عین حال 
شامل چارچوبی قوی از معیارهای استاندارد سنجش، است، 

حداقل FTE های مورد نیاز شما برابر با 2.6 خواهدبود.
2. مشارکت و همکاری: با سایر کارکنان سازمان همکاری 

و مشارکت کنید.
3. خرید زمان )صرفه جویی در وقت(: اگر بودجه کافی 

در اختیــار دارید از آن بــرای صرفه جویی در زمان خویش 
اســتفاده کنید. افرادی را برای کمک به شــما در طراحی و 

اجرای برنامه آگاهی رسانی استخدام کنید.
4. ســفیران: برای برنامه های آگاهی رســانی که بالغ تر و 
کامل تر هســتند، برنامه ای را تحت عنوان، برنامه سفیر امور 
امنیتی در نظر بگیرید. بدین منظور شبکه ای از داوطلبان از 
سراســر سازمان برای دخیل کردن کارکنان در این برنامه و 

انتقال پیغام شما ایجاد می شود.

ارتباطات و اطالع رسانی در شروع، رشد و بسط و توسعه برنامه آگاهی رسانی امنیتی، نقش قابل توجهی برعهده 
دارد.

با تاکید مجدد بر اهمیت عنصر زمان، بدین نتیجه رسیده ایم که برای دستیابی به برنامه پیشرفته وجود موارد 
زیر امری ضروری است: 

1. رهبری: هرماه مدت زمان خاصی را به بخش رهبری برای 
برقراری ارتباطات و اطالع رســانی از برنامه آگاهی رسانی از 
امور امنیتی، اختصاص دهید. اطمینان حاصل کنید که هر 
ماه به صورتی منظم با رهبران به شیوه ای که رهبران تجاری 

برای آن ارزش قائل هستند، ارتباط برقرار می کنید.
2. نماینــده: نماینده ای ماهر در تیــم رهبری برای خود 
انتخاب کنید. از این نماینده تحت عنوان رهبری برای کمک 
به شــما در اطالع رسانی از اهمیت برنامه یا انتقال پیغام تان 

در قالب زبانی قابل فهم برای سایر رهبران استفاده کنید.
3. مشارکت و همکاری:  آیا مهارت های مورد نیاز برقراری 
ارتباطات و اطالع رســانی کارآمد را ندارید؟ در این صورت با 
همکاری که می توانید این کار را انجام دهد، مشارکت کنید.
4. آمــوزش برقــراری ارتباطات و اطالع رســانی: 

مهارت های مورد نیاز برای برقراری ارتباطات و اطالع رسانی 
کارآمد را فرابگیرید. نداشــتن این مهارت ها درحال حاضر، 

بدین معنا نیست که سال آینده هم آنها را نخواهید داشت.
5. منابع انســانی: برای دستیابی به درك بهتر از فرهنگ 
ســازمانی خود و آشنایی با افرادی که به تازگی شروع به کار 

کرده اند با بخش منابع انسانی خود در ارتباط باشید.
6. مخاطبــان هدف: هم زمــان با بلوغ و تکامــل برنامه 
آگاهی رســانی تان باید به دنبال شناسایی گروه های هدف 
مختلفی در درون سازمان خود باشید. برنامه ریزی برقراری 
ارتباطات و اطالع رســانی خود را بر اســاس آنچه که منجر 
به تقویت هریک از گروه هــای هدف مانند مدیران فناوری 
اطالعات، مهندسان پروژه، اساتید، پزشکان و غیره می شود، 

سازمان دهی کنید.

نتیجه گیری
درنهایت می توان چنین بیان کرد که آگاهی رســانی امنیتی امری دشــوار است. با این حال با طی برخی 
از مراحل مهم می توانید برنامه خود را بهبود بخشــید. خــواه تمام وقت خود را به بهبود و موفقیت برنامه 
آگاهی رســانی خود اختصاص دهید یا تنها بخش اندکی از روزهای هفته خود را بدان بپردازید 〖 دو نکته 
اصلی و حیاتی برای پیشــرفت این برنامه شناسایی شده اند. زمان، ارتباطات و اطالع رسانی. بدون این دو 
عنصر اصلی، شــکل دهی پایه و اساس برنامه شما و محافظت موفقیت آمیز از سازمان و کارکنان آن، امری 

دشوار خواهدبود.
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