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Abstract
Introduction: While nurses have access to confidential information of patients' records, it is still
unknown that how information security training and awareness of information security policy can
influence their perceived certainty and severity of sanctions. The current study aimed at examining
the impact of nurses’ perception of information security training and awareness of information
security policy on their perception of severity and certainty of information security breach penalties
in specialized teaching hospitals.
Methods: The current descriptive, correlational study was conducted on all the nurses working at
specialized training hospitals of Isfahan, Iran as the study population and accordingly, 181 nurses
were selected. The data were collected by four questionnaires as information security training
developed by D’Arcy et al., security policy awareness developed by Sohrabi Safa et al., and
perceived certainty and severity of sanctions developed by Cheng et al., scored based on a fiveoption Likert scale. The data were collected using non-random sampling. To assess the validity of
the questionnaires, content, face, and construct validity, and to assess their reliability Cronbach’s
alpha were used. Descriptive statistics, including frequency and percentage were used to analyze
data with SPSS version 19; the study hypotheses were analyzed by partial least squares regression
with SmartPLS M2.0.
Results: The average for security training, security awareness, perceived certainty, and severity of
sanctions were 3.78, 3.41, 3.63, and 3.18, respectively. Nurses' awareness of security policies had a
positive and significant impact on their perceived severity (t = 9.1, P < 0.01, β =0.41) and certainty
(t = 7.3, P < 0.01, β = 0.35) of breach penalties. Training programs had also a significant impact on
their perceived severity (t = 2.3, P < 0.05, β = 0.37) and certainty (t = 2.8, P < 0.01, β = 0.44) of
breach penalties.
Conclusions: Security training and nurses' awareness of security policies can significantly predict
their perceived certainty and severity of sanctions for security breach.
Keywords: Training, Nurses, Awareness of Security Policy, Certainty and Severity of Sanctions,
Patients’ Records
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چکیده

مقدمه :دسترسی گسترده پرستاران به اطالعات محرمانه پرونده بیمار و همچنین عدم آگاهی پرستاران از اهمیت امنیت اطالعات و
نحوه محافظت از آنها ،امنیت اطالعات حساس بیماران را تهدید می کند .بنابراین نیاز به ارائه آموزشهای امنیت اطالعات و همچنین
ارتقاء آگاهی پرستاران در خصوص امنیت اطالعات می باشد .مطالعهی حاضر جهت تعیین تاثیر ادراک پرستاران از آموزش امنیت
اطالعات و آگاهی از سیاستهای امنیت اطالعات بر ادراک از شدت و قطعیت مجازات نقض امنیت اطالعات در بیمارستانهای تخصصی
آموزشی انجام شده است.
روش کار :مطالعه حاضر ،تحقیق توصیفی-همبستگی بود .جامعه پژوهش شامل پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تخصصی
شهر اصفهان بودند که نهایتا  787پرسشنامه ،جمعاوری شد .ابزارهای مورد استفاده ،شامل چهارپرسشنامهی بومیسازی شده ،آموزش
امنیت اطالعات ( D’Arcyو همکاران) ،آگاهی از سیاستهای امنیتی ( Sohrabi Safaو همکاران) و قطعیت و شدت مجازات نقض
امنیت اطالعات ( Chengو همکاران) که در فرمت لیکرت طیف  5طراحی شده بود .آمار توصیفی شامل درصد و فراوانی توسط نرم
افزار  SPSS73و فرضیهها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLSتحلیل شد.
یافتهها :میانگین برنامههای آموزشی ،آگاهی از سیاستهای امنیت اطالعات ،شدت و قطعیت ادراک شده به ترتیب ،9/17 ،9/18
 9/78 ،9/19شد .برنامههای آموزشی تاثیر مثبت بر ادراک آنها نسبت به شدت ( )t =2/9 ،P< 7/75،β = 7/91قطعیت مجازات (7/11
=  )t =8/2،P< 7/77 ،βافشای اطالعات دارد.آگاهی پرستاران از سیاستهای امنیتی سیستمهای اطالعاتی تاثیر مثبت بر ادراک آنها
نسبت به شدت ( )t =7/3،P< 7/77 ،β = 7/17و قطعیت مجازات افشای اطالعات ( )t =9/1،P< 7/77،β = 7/95دارد.
نتیجه گیری :آموزش امنیت اطالعات و ارتقاء آگاهی پرستاران از سیاستهای امنیت اطالعات بیمارستان بر ادراک پرستاران از شدت
و قطعیت مجازات ناشی از نقض امنیت اطالعات تاثیر دارد.
کلیدواژهها :آموزش ،آگاهی از سیاست امنیت اطالعات ،قطعیت و شدت مجازات ،پرستاران ،مستندات بیماران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
و گسترش شبکههای ارتباطی ،آسیبپذیری فضای تبادل اطالعات
افزایشیافتهاست و روشهای اعمال تهدیدهای یادشده گستردهتر و پیچیده-
تر میشود .ازآنجا که امنیت وکنترل اطالعات سالمت مربوط به بیمار عاملی
اساسی درتمام سیستمهای اطالعات سالمت است ( ،)7در این رابطه ،نگرانی

در سالهای اخیر با پیشرفت فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،حوزه درمان
شاهد به کارگیری تجهیزات الکترونیکی و روشهای مجازی در بخش
عمدهای از فعالیتهای بیمارستانها همچون ارائه خدمات درمانی ،نظارت و
اطالعرسانی میباشد .ازطرفدیگر با رشد و توسعه فزاینده فنّاوری اطالعات
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پژوهش حاضر ،هدف آن است که تاثیر آموزش و آگاهی از سیاستهای
امنیتی سازمان را بر شدت و حتمیت ادراک شده مجازات نقض امنیت
اطالعات را بین پرستاران بیمارستانهای تخصصی آموزشی شهر اصفهان
مطالعه کند.

زیادی درمورد تأمین امنیت اطالعات توسط پرسنل و کادر درمان به وجود
آورده است؛ زیرا مدارک پزشکی بیمار شامل برخی از خصوصیترین و
محرمانهترین اطالعات بیمار بوده و با توجه با اینکه اطالعات رایانهای
ازمکانهای متعددی قابل دسترس است ،بهراحتی میتواند مورد سوء
استفاده قرار گیرد .از اینرو ،حفظ امنیت تبادل اطالعات از جمله مهمترین
اهداف توسعه فنّاوری اطالعاتی و ارتباطی محسوب میشود ( .)2این درحالی
است که در برنامههای امنیت اطالعات،عامل انسانی اغلب به عنوان یکی از
اصلیترین عوامل محسوب میشوند ( .)9یکی از جنبهها و راههای مهم برای
حفاظت و مدیریت امنیت اطالعات ،ارتقاء آگاهی و ادراک کاربران از امنیت
اطالعات است .دراینصورت ،افراد آگاهیهای الزم و مربوط به نقش و
مسئولیت خویش در حفظ امنیت اطالعات در کار مربوط به خود را کسب
میکنند ( .)1براساس آنچه که گفته شد ،یکی از جنبههای مهم در مدیریت
امنیت اطالعات در سازمان ،توجه به امنیت ازمنظرمنابع انسانی
است،بطوریکه بدون درنظرگرفتن عوامل انسانی راه حلهای فنی چندان
تأثیر در مدیریت امنیت اطالعات نخواهند داشت ( )5از جمله عوامل موثر
عوامل انسانی در تامین امنیت اطالعات ،موضوع آگاهی و آموزش امنیت
اطالعات کاربران است ( .)1ایندرحالیاست که علیرغم طرح نقش آموزش
امنیت اطالعات به پرستاران درافزایش رفتار محتاطانه آنها جهت نقض
امنیت اطالعات در بیمارستانها ،محققان مطالعهای که این رابطه را در میان
پرستاران بسنجد ،نیافتند که این امر بیانگر خال تحقیقاتی در این حوزه
میباشد .البته مطالعات متعددی در حوزه امنیت اطالعات سالمت انجام
شده (به عنوان مثال مطالعات ( ،))77-1در ایران ،تنها مطالعه پیری و
همکاران ( )72به بررسی وضعیت امنیت اطالعات از دیدگاه پرستاران
پرداخته است و دیگر مطالعات بر روی پرستاران متمرکز نشدهاند .بهعالوه،
مطالعه فوق نیز صرفاً از روش پیمایشی در تحلیل دادهها استفاده کرده و
عوامل موثر بر ادراک پرستاران از قطعیت و شدت عواقب نقض امنیت
اطالعات بیماران را نسنجیده ،بلکه صرفاً عملکرد و وضعیت موجود امنیت
اطالعات سیستم اطالعات بیمارستانی را از دیدگاه پرستاران گزارش کرده
است .بنابراین نیاز به طراحی و اجرای یک مطالعه همبستگی جهت تعیین
عوامل موثر بر ادراک پرستاران از قطعیت و شدت عواقب نقض امنیت
اطالعات بیماران ضروری به نظر میرسد.
اگر آگاهی وآموزش امنیت اطالعات به عنوان بخشی از مشاغل درنظر گرفته
شود ،افراد نسبت به شغل و وظیفه خود احساس مسؤولیت میکنند (.)5
در واقع یکی از بهترین راههای کاهش خطر امنیت اطالعات در سازمانها،
آگاه سازی هرچه بیشتر کارمندان نسبت به مسائل امنیتی است .این آگاهی
به این معنا است که آنها باید مسولیت اعمال خود در محیط کاری را به
عهده گیرند ( .)79تحقیقات نشان میدهد ،قوانین و مجازاتهای تدوین
شده ،میتواند اعضای یک سازمان را از رفتار و تخلفات امنیتی برحذر دارد
( .)71بنابراین ،تدابیر قانونی زمانی قدرت بازدارندگی دارد که با ارائه آموزش
و آگاهی از رفتارهای غیرقابل قبول و سپس ایجاد ترس و یا تمایل برای
جلوگیری از پیامدهای منفی درک صحیحی ایجاد کند .از آنجا که سیاست-
های امنیتی معادل با قوانین سازمانی است ،انتظار میرود ،درک عواقب
نقض قوانین سازمانی باعث کاهش رفتارهای مرتبط با افشای اطالعات گردد،
چرا که تدوین این تدابیر باعث افزایش آگاهی کارکنان از عواقب نقض امنیت
اطالعات میشود .این درحالی است که اگر سیاست روشن و درستی در
زمینه مجازات افراد خاطی در نظر گرفته نشود ،منجر به سهلانگاری کاربران
در زمینه افشای اطالعات و نقض امنیت اطالعات میشود ( .)75لذا در

روش کار
روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره
مطالعات میدانی قرار میگیرد .جامعه مورد مطالعه پرستاران رسمی (قطعی/
آزمایشی) ،پیمانی و طرحی به تعداد 593نفر شاغل در بیمارستانهای
آموزشی تخصصی شهر اصفهان بودند که اساس جدول مورگان حجم نمونه
 227نفر از آنها به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که پس از
توزیع پرسشنامهها  787نفر از آنها به پرسشنامههای پژوهش ،پاسخ دادند.
جهت رعایت اخالق تحقیق ،نخست شرکت در مطالعه و پاسخ به پرسشنامه-
ها اختیاری و داوطلبانه اعالم شد .همچنین پرستاران مجاز بودند ،هر زمان
اراده کردند از پاسخ به سواالت امتناع کرده و از مطالعه خارج شوند .درمرحله
بعد ،تضمین داده شده که هویت آنها و محتوای پاسخ هریک از آنها محرمانه
نگه داشته شود .قسمت اول پرسشنامه  ،مشخصات جمعیتشناختی و
بخش بعدی پرسشنامههای خودگزارشدهی شامل  71سوال در چهار
پرسشنامه بومی سازی شده آگاهی از سیاست های امنیتی ( )71قطعیت و
شدت مجازات نقض امنیت اطالعات ( )71و آموزش امنیت اطالعات ()78
بر اساس طیف لیکرت  5درجه ای ( 5کامال موافقم) تا ( 7کامال مخالفم)
بود .اندازهگیری میزان آگاهی پرستاران از سیاستهای امنیت اطالعات
سازمان ،از آنها در خصوص مطالبی مانند آشنایی آنها با سیاستهای سازمان
در خصوص دسترسی به کامپیوتر ،دسترسی به اطالعات ،و روشهای
محافظت از کامپیوتر سوال شد .پرسشهای مربوط به آموزش مواردی مانند
ارائه آموزشهای الزم به پرستاران جهت محافظت از امنیت اطالعات،
آموزشهایی در خصوص سیاستهای امنیت اطالعات سازمان و آموزش-
هایی در خصوص عواقب نقض امنیت اطالعات را دربرمیگرفت .سواالت
قطعیت مجازات نقض امنیت اطالعات شامل پرسشهایی در خصوص
آگاهی فرد از وجود تنبیهها و مجازاتهای نقض اصول امنیت اطالعات بود.
پرسشنامهی شدت مجازات نقض امنیت اطالعات ،مواردی مانند انتظار
پاسخ دهنده را در خصوص شدت مجازاتهای نقض امنیت اطالعات
(برخوردهای شدید و اخراج از کار) میسنجد .تعداد دقیق سواالت هر
پرسشنامه در جدول  7ذکر شده است .محدوده نمرات هر یک از پرسشنامه-
های آگاهی از سیاستهای امنیتی و شدت ادراک شده مجازات بین  1تا
 27میباشد .محدوده نمرات پرسشنامههای آموزش امنیت اطالعات بین 5
تا  25و قطعیت ادراک شده مجازات بین  9تا  75میباشد .نمره باالتر در
هر یک از این پرسشنامهها ،بیانگر وضعیت بهتر پاسخگو در هر یک از
متغیرهای مورد مطالعه است .جزئیات گویههای مربوط به  1پرسشنامه فوق
در قسمت ضمائم ارائه شده است .جهت روایی پرسشنامه از سه روش روایی
محتوا (با بررسی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین این حوزه) ،روایی
صوری (با توزیع پرسشنامه در بین عده محدودی از جامعه هدف) و پس از
جمعاوری دادهها با استفاده از روایی سازه با رویکرد تحلیل عامل تاییدی
انجام شد .جهت بررسی روایی سازه از شاخصهای متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVE: Average Variance Extractedو بار عاملی
استفاده شد .چنانکه در جدول  7نشان داده شده ،متوسط واریانس

78

کریمی و پیکری

 )Structural Equation Modellingمیباشد .این روش ترکیبی از
روایی سازه به روش تحلیل عامل تاییدی ،تحلیل مسیر و رگرسیون میباشد
که جهت تحلیل مدلهای همبستگی پیچیده که دارای تعداد نمونه اندک
یا توزیع غیر نرمال دادهها ،استفاده میشود.علت استفاده از این روش جهت
تحلیل فرضیهها ،این است که اوالً نوع مطالعه از نوع همبستگی بوده و
محققان سعی در آزمودن تاثیر متغیرها بر یکدیگر با استفاده از تحلیل مسیر
داشتهاند .ثانیاً این روش همزمان نتایج تحلیل عامل تاییدی را نیز برای
محقق مهیا میسازد .به عالوه از آنجا که مدل دارای پیچیدگی بوده و دارای
دو متغیر وابسته بوده و مدل توسط رگرسیون ساده قابل سنجش نبود،
بنابراین از روش حداقل مربعات جزئی برای سنجش فرضیهها استفاده شد.

استخراج شده از  7/5بیشتر بود .به عالوه ،بار عاملی تمام گویهها از 7/5
بیشتر شد.
همچنین در جدول  2ذکر شده که،قاعده  Fornelو  Larckerرعایت
شده .قاعده  Fornelو  Larckerبرای ارزیابی روایی استفاده می شود .در
این قاعده باید مجذور مقدار متوسط واریانس استخراج شده هر متغیر نهفته
بیش از میزان همبستگی این متغیر با دیگر متغیرهای مدل باشد .ازانجاکه
کلیه قواعد روایی در این مطالعه رعایت شده ،در نتیجه روایی واگرا و همگرا
تأیید شده که این خود بیانگر روایی مورد قبول سازه در این مطالعه
میباشد .روایی همگرا یعنی بین گویههای که یک متغیر را میسنجند،
همبستگی مناسبی وجود دارد ،درحالیکه روایی واگرا یعنی بین گویههای
که متغیرهای متفاوت را میسنجند ،همبستگی پایینی وجود دارد.
همچنین ،چنانکه در جدول  7ذکر شده ،آلفای کرونباخ برای هر یک از
متغیرها بیش از  7/1میباشد که بیانگر پایایی ابزار مورد استفاده میباشد.
این مطالعه جهت آمار توصیفی از روش فراوانی و از نرم افزار  SPSS 19و
جهت آزمون فرضیهها از روش حداقل مربعات جزئی ( PLS: Partial
 )Least Squareو نرمافزار  SmartPLS .0استفاده کرده است .روش
حداقل مربعات جزئی یکی از تکنیکهای معادالت ساختاری ( SEM:

یافته ها
شامل دو دسته نتایج جمعیتشناختی و نتایج فرضیهها است .همانطور که
در جدول 9نشان داده شده ،بسیاری از پاسخدهندگان مرد ()%12/38
درحالی که بزرگترین گروه از پاسخدهندهها بین  17-97سال ()%11/17
با  75-77سال ( )%29/2سابقه کار بودند.

جدول  :1منابع پرسشنامه ،روایی و پایایی
تعداد سواالت

منبع

آلفای کرونباخ

آگاهی از سیاستهای امنیتی

1

 Sohrabi Safaو همکاران ()77

7/87

AVE
7/17

متغیرها
آموزش امنیت اطالعات

5

 D’Arcyو همکاران ()77

7/87

7/53

قطعیت ادراک شده مجازات

9

 Chengو همکاران ()72

7/81

7/53

شدت ادراک شده مجازات

1

 Chengو همکاران ()72

7/11

7/12

جدول  :2قاعده الرکر و فورنر
متغیرها

2

1

3

آگاهی از سیاست امنیتی

7/175

آموزش

7/953

7/532

قطعیت مجازات

7/995

7/991

7/537

شدت مجازات

7/999

7/272

7/125

4

7/125

جدول :9نتایج تحلیل جمعیت شناختی
فراوانی

طبقه

درصد

جنسیت
مرد
زن

771
11

12/38
91/72

 97و کمتر از 97
 17-97سال
 57-17سال
بیشتر از 57

18
81
12
1

21/52
11/17
29/2
9/81

کمتر از  1سال
 77-1سال
 75-77سال
 27-71سال
 25-27سال
بیشتر از  25سال

15
95
12
75
77
71

95/37
73/91
29/2
8/23
5/52
1/19

سن

سابقه خدمت

73
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جدول  :4میانگین امتیاز متغیرها
میانگین امتیاز

متغیرها

9/17

آگاهی از سیاست امنیتی
آموزش

9/18

قطعیت مجازات

9/78

شدت مجازات

9/19

جدول  :5نتایج فرضیهها ،ضریب مسیر ،مقدار  tو مقدار P
ضریب مسیر

مقدار t

مقدار P

نتیجه

آگاهی از سیاست امنیتی  >-شدت مجازات

7/17

3/7

P > 7/77

تایید

آگاهی ازسیاست امنیتی  >-قطعیت مجازات

7/95

1/9

P > 7/77

تایید

آموزش  >-شدت مجازات

7/91

2/9

P > 7/77

تایید

آموزش  >-قطعیت مجازات

7/11

2/8

P > 7/77

تایید

فرضیهها

میرود این تدابیر به عنوان یک مکانیزم بازدارنگی در نقض امنیت اطالعات
عمل کنند .لذا تدابیر و سیاستهای امنیتی بیمارستان پایهای برای بازرسی و
دادخواهی خواهد شد که ببراساس آن نحوهی مجازات پرستاران خاطی
مشخص میشود .برخی محققان اعتقاد دارند زمانی تعهد افراد نسبت به رعایت
اصول امنیت اطالعات افزایش مییابد که بدانند برای رفتارهای نامنطبق با
اصول امنیت اطالعات سازمان بطور اخص و با سیاستهای سازمانی به-
طورکلی عواقب و مجازاتهایی درنظرگرفته شده است ( .)73برخی محققان
به این موضوع اشاره میکنند که سیاستهای امنیت اطالعات سازمان با روشن
کردن موارد نقض امنیت و نوع مجازاتهای مرتبط با آن ،باعث شکلگیری
اعتقادات هنجاری و نگرشهای مرتبط با سازمان در جهت پیروی از رعایت
اصول امنیت اطالعات میشوند ( .)27بنابراین میتوان ،نتیجه گرفت ،وقتی که
پرستاران از سیاستهای امنیتی سازمان اطالع کامل داشته باشند،عواقب
ناشی از رفتارهای نقض کننده این سیاستها را میدانند و به همین خاطر
برای جلوگیری از تنبیه و مجازات وضع شده انگیزه بیشتری نسبت به رعایت
اصول امنیتی دارند .بهعبارت دیگر ،وقتی نگرش پرستاران نسبت به سیاست-
های امنیتی سازمان روش و دقیق است که بدانند در قبال تخطی از این
سیاستها ،چه عواقبی در انتظار آنها است .از طرفی ،از آنجایی که قوانین و
تدابیر امنیتی وضع شده توسط بیمارستانها عاملی برای برخورد آنها در برابر
رفتارهای نقض کننده امنیت میباشد ،بنابراین زمانی که پرستاران متوجه
مجازاتهای وضع شده در برابر رفتارهای نقض کننده امنیت اطالعات شوند و
از شدت آنها آگاهی الزم را به دست آورند ،انگیزه بیشتری برای رعایت این
اصول و قوانین پیدا میکنند و برای جلوگیری از روبرو شدن با مجازاتهای
وضع شده توسط بیمارستاران ،خود را متعهد به رعایت اصول امنیتی سازمان
میدانند Herath .و  )73( Raoاعتقاد دارند که ادراک کارکنان مبنی بر پایین
بودن شدت مجازاتها باعث افزایش رفتارهای پر خطر در مورد رعایت
اطالعات میشود .یعنی چنانچه ،کارکنان سازمانی شدت مجازاتهای مربوط
به عدم پیروی از سیاستهای امنیتی سازمان را کم شدت و گذرا ادراک
کرده ،به همان میزان،رعایت رفتارهای امنیتی نیز کاهش مییابد .در تبیین

در جدول  1میانگین امتیاز هر یک از متغیرها ذکر شده است .طبق این جدول،
آموزش بیشترین میانگین امتیاز را و قطعیت مجازات کمترین میانگین امیتاز
را به خود تخصیص دادهاند .در جدول  5خالصه ضرایب مسیر و معنی داری
روابط نشان داده شده است .نتایج تحلیل معادله ساختاری نشان میدهد که
تاثیر آگاهی از سیاستهای امنیتی بر شدت مجازات (،P > 7/77 ،β = 7/17
 )t = 3/7و قطعیت مجازات افشای اطالعات ()t = 1/9 ،P > 7/77 ،β = 7/95
با معناداری  7/33مورد تایید است .همچنین با توجه به مقدار ضریب استاندارد
شده ،می توان گفت این متغیر توانسته  7/95از تغییرات در ادراک پرستاران
از قطعیت مجازات نقض امنیت اطالعات و  7/17از تغییرات در ادراک
پرستاران از شدت مجازات نقض امنیت اطالعات را تبیین کند .همچنین نتایج
نشان میدهد که تاثیر آموزشهای امنیت اطالعات بر شدت مجازات (7/91
=  )t = 2/9 ،P > 7/75 ،βدر سطح  7/35و بر قطعیت مجازات افشای اطالعات
( )t = 2/8 ،P > 7/77 ،β = 7/11با معناداری  7/33مورد تایید است .همچنین
با توجه به مقدار ضریب استاندارد شده ،میتوان گفت ،آموزش امنیت اطالعات
به پرستاران توانسته 7/11از تغییرات در ادراک پرستاران از قطعیت مجازات
نقض امنیت اطالعات و  7/91از تغییرات در ادراک پرستاران از شدت مجازات
نقض امنیت اطالعات را تبیین کند .در مجموع ،میتوان گفت تمام روابط مدل
تایید شد و آموزش امنیت اطالعات و آگاهی از سیاستهای امنیت اطالعات
بر ادراک پرستاران از قطعیت و شدت مجازات نقض امنیت تاثیر معنادار دارند.

بحث
نتایج تحلیل آماری نشان داد ،برنامههای آموزشی پرستاران بیمارستانهای
تخصصی شهراصفهان ،تاثیر مثبت معناداری بر ادراک آنها نسبت به شدت
( )P > 7/75و قطعیت مجازات ( )P > 7/77افشای اطالعات دارد .آگاهی
پرستاران از سیاستهای امنیتی سیستمهای اطالعاتی تاثیر مثبت معنادار بر
ادراک آنها نسبت به شدت ( )P > 7/77و قطعیت مجازات افشای اطالعات
( )P > 7/77دارد .در تبیین این یافتهها میتوان ،بیان داشت که قوانین و
مجازاتهای قانونی میتواند پرستاران را از درگیر شدن در رفتارهای غیرقانونی
دلسرد کند .از آنجاکه تدابیر امنیتی معادل قوانین سازمانی میباشند ،انتظار

این فرضیه ،میتوان بیان کرد که پرستاران بر اساس تئوری بازدارنده،1

 1Deterrence Theory:یکی از نظریه های مطرح در مطالعات حوزه
مطالعات جرم شناسی و بازدارندگی و کاهش تمایل افراد برای بروز رفتار
مجرمانه و از جمله نقض امنیت اطالعات می باشد که شامل دو بعد قطعیت و
شدت مجازات رفتار مجرمانه می باشد ( .)77 ،8این به این معناست که به

عتوان مثال در حوزه امنیت اطالعات ،در صورتیکه کارمندان معتقد باشند که
در صورت نقض امنیت اطالعات در سازمان ،مجازات آنها قطعی و شدید خواهد
بود ،تمایل کمتری به بروز این رفتار خواهند داشت.
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رعایت آن استوار است ،می تواند تاثیری به سزایی در رعایت اصول
امنیت اطالعات توسط کاربران داشته باشد .برنامه های آموزشی و
افزایش آگاهی پرستاران در مورد رعایت اصول امنیت اطالعات باید
در دو بعد دان ش فنی در مورد چگونگی حفاظت و امنیت اطالعات
و همچنین میزان تحریم ها و مجازات های ناشی از عدم رعایت اصول
امنیتی در بیمارستان باشد .زمانی که پرستاران از شدت مجازاتهای
تعیین شده برای نقض اصول امنیتی آگاهی بیشتری داشته باشند،
انگیزه بیشتری در زمینه استفاده از اصول امنیتی پیدا می کنند،
که از این میان می توان به انتخاب رمزهای عبور مناسب و رعایت
دیگر اصول مرتبط کار با سیستم های اطالعاتی اشاره کرد.
درحقیقیت ،آموزش سیاست های مرتبط به رعایت اصول امنیتی
وقتی اهمیت پیدا می کند که پرستاران برای رعایت آنها انگیزه کافی
داشته باشند؛ این انگیزه زمانی به دست می آید که آنها از شدت
مجازات های مطرح شده در مورد عدم رعایت اصول امنیتی سازمان
آگاهی پیدا کنند .لذا چنین نتیجه گرفته می شود که ،وقتی
پرستاران خود را متعهد به رعایت اصول امنیتی در چارچوب برنامه-
های آموزشی و افزایش آگاهی می دانند که انگیزه کافی برای انجام
این رفتارها داشته باشند و این انگیزه حاصل نمی شود مگر زمانی
که پرستاران نه تنها نسبت به وجود و قطعیت مجازات های وضع
شده توسط بیمارستان آگاهی یابند ،بلکه از شدت این مجازاتها
نیز آگاه باشند .چنانکه پیش تر نیزبیان شد ،محققان مطالعها ی که،
سعی در تعیین عوامل موثر بر ادراک پرستاران از قطعیت و شدت
نقض امنیت اطالعات کرده باشد ،نیافتند و بنابراین این مطالعه از
لحاظ بررسی تاثیر آموزش امنیت اطالعات در قطعیت و شدت
ادراک شده مجازات نقض امنیت اطالعات در بین پرستاران دارای
نو آوری نظری می باشد .پیام اصلی این پژوهش عبارت است از این -
که ارائه آموزش نکات امنیت اطالعات و ارتقاء آگاهی پرستاران در
خصوص سیاست های امنیت اطالعات بیمارستان موجب افزایش
حساسیت پرستاران در خصوص قطعیت و شدت عواقب نقض امنیت
اطالعات می شود .باایان وجود ،مانند دیگر مطا لعات ،این تحقیق نیز
عاری از محدودیت نیست .محدودیت اول در خصوص استفاده از
پرسشنامه و روش نمونه گیری در دسترس جهت جمعاوری دادهها
است ،پیشنهاد میشود روش های دیگر جمعآوری داده ها و نمونه-
گیری جهت افزایش دقت نتایج و ارتقاء تعمیم پذیری دادهها
استفاده شود .ه مچنین ،نتایج این مطالعه در خصوص پرستاران
شاغل در بیمارستان های آموزشی تخصصی اصفهان ،قابل تعمیم
است و از تعمیم آن در بین دیگر گروه های خدمات درمانی یا دیگر
بیمارستان ها باید اجتناب نمود .محدودیت دیگر ،در خصوص
رویکرد این تحقیق در مفهوم سازی و سنجش متغیر آموز ش امنیت
اطالعات است .پیشنهاد می شود ،مطالعات آتی تاثیر روشهای
مختلف آموزش امنیت اطالعات را(مانند آموزش کوتاه مدت/بلند
مدت ،آموزش حضوری/غیر حضوری ،مستمر/غیرمستمر و  )....بر
عواقب ادراک شده نقض امنیت اطالعات ،بی ازمایند .همچنین
پیشنهاد می شود ،مطالعات آتی ،نقش آموزش امنیت اطالعات را بر
فرهنگ امنیتی و قصد رعایت/نقض امنیت اطالعات مورد سنجش
قرار دهند .پیشنهاد پژوهشی دیگر می -تواند درخصوص بررسی و
مقایسه کارآیی آموزش های رسمی و متمرکز با آموزشهای

رفتارهای خود را تنظیم و تعیین میکنند .چنانچه ارزیابی پرستاران از شدت
مجازاتهای مربوط به عدم رعایت اصول امنیتی نادرست باشد و یا اینکه
ادراکی در مورد شدت مجازتهای مربوط به عدم رعایت اصول امنیت اطالعات
نداشته باشند ،از سیاستهای بیمارستان کمتر پیروی کرده و رفتارهای پرخطر
آنها در مورد رعایت اصول امنیت اطالعات بیماران بیشتر میشود .برخی
محققان ( )27پیشنهاد میکنند ،زمانی که به کاربران در مورد چگونگی
استفاده از اطالعات محرمانه و سیستمهای اطالعاتی آموزش داده شود و آنها
نسبت به رفتارهای خطرآفرین و روشهای ایجاد امنیت ،اطاعات و آموزش
کافی دریافت کنند ،نسبت به رفتارهای پرخطر بینش کافی به دست آورده
و از رفتارهای نقض کننده امنیت اطالعاتی آنها کاسته میشود .در واقع وقتی-
که بیمارستانها محتوی اطالعات طبقهبندی و محرمانه و رفتارهایی را که
باعث افزایش احتمال نقض امنیت اطالعات پروندههای بیماران خود میشود،
را به همراه مجازاتهای تعیین شده برای پرستاران خود توضیح میدهند،
دانش و آگاهی پرستاران را نسبت به آنچه باید انجام دهند و آنچه باید از انجام
آن پرهیز کنند ،را افزایش میدهند .به بیان دیگر ،وقتیکه پرستاران بدانند که
بیمارستان در قبال اطالعات محرمانه خود چه انتظاری از آنها دارد و همچنین
روشهای مورد قبول بیمارستان در مورد رعایت این اطالعات چیست ،ومتوجه
میزان اهمیت این اطالعات و روشهای جلوگیری از سوء استفاده آنها شوند،
درمییابند که نقض این توقعات سازمانی با تنبیهها و مجازاتهایی همراه
است ،لذا در این زمان رفتارهای امنیتی آنها افزایش یافته و به شکل متعهدانه-
ای به رعایت اصول امنیت اطالعات می میپردازند .در مطالعات مشابهی،
 D’Arcyو همکاران ( )78گزارش دادند که آموزشهای امنیت اطالعات و
ارتقاء آگاهی کارمندان سازمانها نسبت به امنیت اطالعات بر ادراک آنها از
حتمیت و قطعیت مجازاتها تاثیر دارد .به همین ترتیبSohrabi Safa ،
و همکاران ( )22نیز در مطالعهای مشابه ،گزارش کردند که آگاهی از برنامههای
امنیت سازمان ،بر نگرش پرسنل نسبت به امنیت اطالعات تاثیر خواهد داشت
که متعاقباً منجر به رفتارمحتاطانه آنان خواهد شد .از طرفی ،مطالعه دیگری
( )29توصیه به ارتقاء آگاهی از امنیت اطالعات و آموزش امنیت اطالعات در
بین پرسنل جهت ارتقاء امنیت اطالعات نموده است.

نتیجه گیری
طبق یافته های مطالعه حاضر ،آموزش پرستاران جهت ارتقاء سطح
آگاهی و ادراک آنان از قطعیت و شدت وجود مجازات ها رفتارهای
نقض کننده امنیت اطالعات و ازجمله ،عواملی است که باعث
پیشگیری از انجام رفتارهایی می شود که به امنیت اطالعات محرمانه
بیمارستان آسیب وارد می کند .طبق یافته های مطالعه حاضر،
آموزش سیاست های امنیت اطالعات و آشنا ساختن پرستاران با
سیاست های سازمان در خصوص امنیت اطالعات می تواند نقش
ویژه ای درافزایش حساسیت پرستاران در خصوص قطعیت و شدت
عواقب نقض امنیت اطالعات و نهایتاً بازداشتن آنها از نقض امنیت
اطالعات موجود در پرونده سالمت بیمار داشته باشد .بنابراین
مقتضی است مسئوالن حوزه درمان برنامه های آموزشی مناسبی را
در دوران تحصیل و اشتغال پرستاران جهت ارتقای آگاهی پرستاران
در خصوص سیاست های امنیت اطالعات و عواقب نقض امنیت
اطالعات برگزار کنند .از آن جایی که آگاهی افراد از رفتارهای
غیرقانونی ،تاثیر چشم گیری در رعایت اصول مرتبط با قانون دارد و
از آن جایی که این برنامه بر نوع و شدت مجازات های ناشی از عدم
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و معاونت آپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان (شعبه خوراسگان)
میباشد .ازحمایت دانشکده مدیریت و معاونت پژوهشی دانشگاه
آزاد اسالمی اصفهان (شعبه خوراسگان) که در تصویب این مطالعه
همکاری الزم را به عمل آورده وهمچنین کلیه بیمارستانهای
تخصصی -آموزشی شهر اصفهان و همه پرستارانی که در اجرای این
تحقیق همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.

غیررسمی و غیرمتمرکز در رابطه با مباحث رعایت امنیت اطالعات
و حریم خص وص بیماران توسط پرستاران طراحی شود.

سپاسگزاری
مقاله حاضر ،منتج از پایان نامه کارشناسیارشد رشته مدیریت با
کد  29827277392751مصوب کمیته پژوهشی دانشکده مدیریت

ضمیمه  :1سواالت آگاهی از سیاست امنیتی ،آموزش ،ادراک ازقطعیت مجازاتها ،ادراک از شدت مجازاتها
کامال
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مخالفم

آگاهی از سیاست امنیتی
این بیمارستان دارای سیاستها و دستورالعملهای خاص و قابل قبول برای
کار با کامپیوتر دارد.
در بیمارستان من قواعد و قانونهایی برای استفاده از منایع کامپیوتری وضع
شده است.
بیمارستان من دارای یکسری سیاستهای رسمی میباشد که دسترسی
پرستاران را به سیستمهای اطالعاتی که مجاز به استفاده از آن نمیباشند را
منع میکند.
بیمارستان من دارای دستورالعملهای خاصی برای مجاز کردن ارتباط
پرستاران با کامپیوتر میباشد.
آموزش
بیمارستان ،آموزش های الزم را برای کمک به بهبود آگاهی پرستاران از
کامپیوتر و مسائل امنیتی فراهم میکند.
بیمارستان ،آموزش الزم در قوانین کپی رایت نرم افزارهای کامپیوتری را به
پرستاران خود میدهد.
در بیمارستان من ،پرستاران در مورد عواقب دستکاری و سوءاستفاده از
دادههای کامپیوتری آگاهیهای الزم را دارند.
بیمارستان من ،پرستاران خود را در مورد مسئولیتهای امنیتی خود آموزش
میدهد.
در سازمان من ،کارمندان در مورد عواقب ناشی از دسترسی به سیستمهای
اطالعاتی که مجاز به استفاده از آنها نیستند،آگاهیهای الزم را دارند.
ادراک ازقطعیت مجازات ها
من پس از نقض امنیت اطالعات بیمارستان در نهایت گرفتار خواهم شد.
من پس از نقض امنیت اطالعات بیمارستان قطعا توسط مدیریت مواخذه
خواهم شد.
بیمارستان قوانین متقن و محکمی در خصوص نقض امنیت اطالعات دارد که
می تواند باعث جلوگیری از نقض اطالعات گردد.
ادراک از شدت مجازات ها
اگر امنیت اطالعات را نقض کنم به شدت مواخذه خواهم شد.
اگر امنیت اطالعات را نقض کنم مجازات من شدید خواهد بود.
بیمارستان کارکنانی که دفعات به نقض قوانین امنیتی پرداخته اند را از کار
اخراج می کند.
اگر امنیت اطالعات را نقض کنم دچار عواقب حقوقی و کیفری شدیدی خواهم
شد.
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