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 سرآغاز

 زنـدگی  هـاي  جنبـه  از بـسیاري  ،1ارتباطـات  و اطالعـات  فنّاوري
 اي گـسترده  تأثیر   و داده تغییر را اجتماعی ارتباطات و کار ازجمله

 هـاي   فنّـاوري  از استفاده ).1( است داشته افراد اخالقی زندگی بر
 حـوزه  و دارد را خـود  خـاص  هـاي  ویژگـی  سلـسله  یک امروزي
 2کـاري  اخـالق  از مـراد  ).2(کنـد  مـی  ایجـاد  را اخالق از جدیدي
 اسـت  اخالقـی  قواعد وها    ارزش برمبناي کاري رفتارهاي هدایت

 مناسب کار انجام به که است فرهنگی هنجار یک کار اخالق ).3(
 اخالق ).4( دهد می مثبت و معنوي ارزش یک جامعه در خوب و

 عنـوان    به افراد مسئولیت بر 3فردي اخالق مانند سو یک از کاري
 اخـالق  بـرخالف  دیگـر  سـوي  از و دارد تأکیـد    حقیقـی  شخص
 اخالقـی  هـاي  مسئولیت در نیز را شغل از برخاسته عنوان فردي،
 :از عباتند پتی نظر از کار اخالق چهارگانه ابعاد ).5( کند می لحاظ

 روابـط  ،5کـار  در جـدیت  و پـشتکار  ،4کـار  به عالقه و دلبستگی
 .)7و6( 7کـار  در شارکتمـ  و جمعـی  روح و 6کار محل در انسانی
 نـه  سـازمانی  هـاي  ارزش و کاري اخالق به متعهد انسانی نیروي
 اسـت،  دیگـر  سـازمان  نـسبت  سازمان برتري براي عاملیها    تن
 تلقـی هـا     سـازمان  از بـسیاري  براي پایداري 8رقابتی مزیت بلکه
  ).8(شود می

 جــامع سیــستم از بخــشی 9اطالعــات امنیــت مــدیریت سیــستم
 طراحـی،  بـراي  ریسک، تحلیل و برآورد برپایه هک است مدیریتی
 امنیـت  بهبود و نگهداري، بازبینی، نظارت، راهبردي، سازي، پیاده

 امنیــت مــدیریت هــاي ســرویس ).9(اســت شــده بنــا اطالعــات
 دردســترس ،11یکپــارچگی ،10محرمــانگی :از عبارتنــد اطالعــات

   ).12-10( 13پاسخگویی و 12بودن

  ) کوتاهمقالۀ پژوهشی(

   کاري اخالق و اطالعات امنیت مدیریت بین رابطه
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   )21/12/95:تاریخ پذیرش ،4/10/95:تاریخ دریافت(

 
  

  دهیچک

  . واحد مشهد استی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمنی در بکاري  اطالعات و اخالقتی امنتیری مدنی رابطه بی پژوهش بررسنیهدف ا :زمینه
 دانـشگاه آزاد  ي نفر از کارشناسان سازمان مرکـز 118 پژوهش نی در ايعه آمار جام.  است »ی همبستگ -یفیتوص« از نوع    رو  شیپژوهش پ  :روش
ها بـا اسـتفاده از پرسـشنامه     داده.  انتخاب شدندی تصادفيریگ  نفر با روش نمونه90 واحد مشهد هستند که به کمک فرمول کوکران تعداد          یاسالم

  . مورد بررسی قرار گرفتند رسونی پیمبستگ هبی از ضر با استفادهقیتحقهاي  داده و در نهایت. جمع آوري شد
 در محل کـار و  ی در کار، روابط انسان    تی با ابعاد پشتکار و جد     محرمانگی و کار  ابعاد اخالق  ی با تمام  یکپارچگی پژوهش   جیبر اساس نتا   :ها افتهی

  . و مشارکت در کار رابطه مثبت و معنادار دارندیروح جمع
  . رابطه مثبت و معنادار وجود داردکاري  اطالعات و اخالقتی امنتیری مدنیآمده بدست  ه بجیبراساس نتا :يرگی جهینت
 
   کارياخالق،  اطالعاتتی امن،تیری مد: واژگاندیکل
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 و کنترلـی  هـاي   دسـتگاه  گیـري   کار  به انسانی، هاي  جنبه لحاظ از
 کارکنان رفتار بر مفیدي یا مخرّب هاي تأثیر است ممکن امنیتی،
 اخالقی موازین از افراد اعمال گرفتن فاصله موجب و باشد داشته
 کـافی  رشد عدم دهنده نشان که شکاف این رفع براي ).13(شود
 رفتاهـاي  کـاهش  براي اخالقی دستورهاي ارائه در اخالق دانش
 اصـول  بـر  باید است، اطالعات فنّاوري   حوزه در سازمانی مخرب
 وهـا      ناهنجاري بتوان تا شود تأکید   14اخالقی کاري جو و اخالقی
 اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  ).14(داد تقلیل را حوزه این هاي نابسامانی
 اطالعـات  از حفاظـت  منظـور  بـه  اطالعات امنیت مدیریت نقش

 در تغییراتـی  باعـث  سـت ا ممکـن  کـه  عـواملی  از یکی سازمان،
ـ  گـردد  سازمان 15اخالقی هاي ارزش  وهـا      سیاسـت  کـارگیري  هب
 و اهمیـت  پـس  .باشـد  مـی  اطالعـات  امنیت مدیریت هاي برنامه
 امنیـت  مـدیریت  رابطـه  زمینـه  در جـامع  پـژوهش  یک ضرورت
  .باشد می محسوس کاري اخالق با اطالعات

 
   روش

 طبقـه  نظر از و يکاربرد فوق تحقیق تحقیق، بندي طبقه نظر از
 .اسـت  توصیفی پژوهش یک پژوهش این روش، مبناي بر بندي
 سـازمان  کارشناسـان  از نفـر  118 پـژوهش  این در آماري جامعه
ـ  کـه  هـستند  مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه مرکزي    وسـیله  هب

  
  

 کوکران فرمول حسب بر کارکنان از نفر 90 تعداد تصادفی روش
 .اسـت  پرسـشنامه  پـژوهش،  این در پژوهش ابزار .شدند انتخاب

 پرسـشنامه  و گویه 19 شامل اطالعات امنیت مدیریت پرسشنامه
 سـنجش  بـراي  آن در کـه  باشد می گویه 23 شامل کاري اخالق
 سـطح  .شـود   می استفاده کاري اخالق و اطالعات امنیت مدیریت
 اي درجـه  5 مقیـاس  براساس و اي فاصله پرسشنامه گیري اندازه
 روش از اسـتفاده  بـا  پرسـشنامه  پایـایی  بررسی .باشد می لیکرت
 اطالعـات  امنیت مدیریت پرسشنامه براي که بود کرونباخ آلفاي
 آلفـاي  کـاري  اخـالق  پرسـشنامه  براي و 919/0 کرونباخ آلفاي

 از اسـتفاده  بـا هـا      داده تحلیـل  براي .آمد بدست 957/0 کرونباخ
 قیـق تح متغیرهـاي  بـودن  نرمال اسمیرنوف -کولموگراف آزمون
 ازهـا     متغیـر  بـودن  نرمال به توجه با که گرفت قرار بررسی مورد
هـا    متغیر بین همبستگی ارزیابی براي پیرسون همبستگی ضریب
  .شد استفاده
 

  ها یافته

 و اطالعــات امنیــت مــدیریت وضــعیت دهنــده نــشان 1 جــدول
  باشد می آنها هاي  مؤلفهو کاري اخالق

   

  اسمیرنوف-کولموگروف یق با استفاده از آزمونتعیین وضعیت متغیرهاي تحق: 1جدول 
 .Sig  انحراف معیار  میانگین    ردیف

  018/0  650/9  933/68  مدیریت امنیت اطالعات  1
  000/0  600/2  233/20  محرمانگی  2
  011/0  000/3  088/18  یکپارچگی   3
  000/0  800/1  355/11  در دسترس بودن  4
 037/0  222/4  255/19  پاسخگویی   5
  004/0  353/12  922/96  کاري اخالق  6
  002/0  889/4  844/23  دلبستگی و عالقه به کار  7
  000/0  665/3  933/25  پشتکار و جدیت در کار   8
  000/0  809/2  655/21  روابط انسانی در محل کار  9
  000/0  516/3  488/25  روح جمعی و مشارکت در کار   10
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 ،1 جـدول  در تحقیـق  متغیرهـاي  >.sig 05/0 مقدار به توجه با
 ابعـاد  و اطالعـات  امنیـت  مدیریت ابعاد بین ارتباط ارزیابی براي

  .است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از کاري، اخالق

  
  %)95بااطمینان(نتایج آنالیز همبستگی بین ابعاد مدیریت امنیت اطالعات و اخالق کاري  : 2جدول 

       اخالق کاري         
  

  عاتمدیریت امنیت اطال

دلبستگی و عالقه به 
  کار
  

پشتکار و جدیت در 
  کار

روابط انسانی در 
 محل کار

روح جمعی و 
  مشارکت در کار

  070/0  محرمانگی
192/0  

*003/0  
307/0  

*014/0  
259/0  

*002/0  
317/0  

  002/0*  یکپارچگی
325/0  

*008/0  
277/0  

*007/0  
282/0  

*001/0  
354/0  

  250/0  دردسترس بودن
122/0  

388/0  
092/0  

059/0  
200/0  

069/0  
192/0  

  013/0*  پاسخگویی
261/0  

846/0  
021/0  

380/0  
094/  

151/0  
153/0  

 
  

 آزمـون  بودن دار معنی دهنده نشان 4 جدول در مقادیر از هریک
 همبـستگی  وجـود  فـرض  پذیرش جهت مقدار این .است .sig یا
 متغیرهـایی  جـدول  در که باشد 05/0 از باالتر باید متغیر دو بین
 مـشخص  سـتاره  عالمـت  بـا  اند، داشته همبستگی یکدیگر با که
  .اند شده
 بـا  کـار  عالقه و دلبستگی جز به محرمانگی 4 جدول به توجه با

 همچنـین  .دارد معنـادار  و مثبـت  رابطه کاري، اخالق دیگر ابعاد
 دارد وجـود  همبستگی کاري اخالق ابعاد تمامی و یکپارچگی بین
 روح با یکپارچگی رابطه به وطمرب همبستگی ضریب باالترین که

 دسـترس  در بـین  .اسـت  )=354/0r( کـار  در مشارکت و جمعی
  .ندارد وجود رابطه هیچ کاري اخالق ابعاد از یک هیچ با بودن

  
  بحث

 و کـاري  اخـالق  بین گفت توان می پژوهش هاي یافته به توجه با
 .دارد وجـود  معنـاداري  و مثبـت  رابطـه  اطالعات امنیت مدیریت

 افزایش باعث تواند می اطالعات امنیت هاي  سرویس یريکارگ هب
 ابعـاد  بـین  رابطـه  ارزیـابی  بـا  .شود کارکنان بین در کاري اخالق
 در سـرویس هـا   تن کـاري،  اخـالق  بـا  اطالعـات  امنیـت  مدیریت
 کـاري  اخـالق  هـاي   مؤلفه از یک هیچ با که است بودن دسترس
 امنیـت  ابطـه ر تأیید   در که دیگر محققان تحقیق در .ندارد رابطه

 اخالقـی  جوکـاري  بررسی کارگیريه  ب کاري، اخالق با اطالعات
 در اخـالق  بررسـی  همچنـین  و اطالعات فنّاوري   کارگیري هب در

ـ  تـأثیر    پردازنـد،  مـی  اطالعات امنیت  وهـا      سیاسـت  کـارگیري  هب
هـا     سـازمان  اخالقـی  هـاي   ارزش در اطالعات امنیت هاي  برنامه
 تـأثیر   مورد در که تحقیقاتی در همچنین ).16-14(شود  میتأیید  
 ایـن  تـأثیر    شده انجام اطالعات امنیت مدیریت بر انسانی عوامل
 تأییـد   اطالعـات  امنیـت  هـاي  سیاسـت  صحیح اجراي بر عوامل
 مـدیریت  بـر  کاري اخالق عامل تأثیر   پژوهش این در که شود می

  ).19-17( شود می داده نشان اطالعات امنیت
 درهـا      سـازمان  شـود   مـی  پیشنهاد آمده دست هب نتیجه به توجه با

 .کننـد  تمرکـز  اطالعـات  امنیـت  به دستیابی براي کارکنان رفتار
 انـسانی  تعامـل  گـرفتن  نظـر  در بـدون  فنی هاي جنبه به تمرکز
 نیـروي  روحیـه  افـزایش  بـراي  .نیـست  کافی سیستم، با مناسب
 براسـاس  اطالعات اینکه و اخالقی نکات گرفتن نظر در انسانی،
 هـاي   سیاسـت  اجـراي  در بایـد  نگیـرد،  شکل نادرست معیارهاي
  .شود گرفته نظر در امنیتی
 

  گیري نتیجه

 و کـاري  اخالق و امنیت مدیریت شناسایی به ابتدا تحقیق این در
 در .اسـت  شده پرداخته متغیر دو این هاي  مؤلفه معرفی به سپس
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 و اطالعـات  امنیـت  مـدیریت  بـین  کـه  گـردد  مـی  تأییـد    نهایت
 کـه  معنـا  بـدین  .دارد وجـود  معناداري و مثبت رابطه کاري قاخال
 تواند می اطالعات امنیت مدیریت هاي برنامه وها     سیاست اجراي
 همچنـین  و کنـد  کمک کارکنان کاري اخالق بردن باال جهت در
 اطالعـات  امنیت مدیریت توان می کاري اخالق رعایت افزایش با
  .داد افزایش سازمان در را
 

   اخالقی يها مالحظه

 اصل و افراد اطالعات در رازداري اصل شده سعی تحقیق این در
   .شود رعایت تحقیق، در استفاده مورد منابع ذکر در داري امانت

  
 

  نامه واژه
1. Information and communication technology  

  فنّاوري اطالعات و ارتباطات
2. Individual Ethical  اخالق فردي 
3. Ethic work کاري اخالق 
4. Dependable  لبستگی و عالقه به کارد 
5. Ambitious   پشتکار و جدیت در کار  
6. Considerate روابط انسانی در محل کار     
7. Cooperative روح جمعی و مشارکت در کار  
8. Competitive 

advantage 
  مزیت رقابتی

9. Information Security Management (ISMS) 
  نظام مدیریت امنیت اطالعات

10. Confidentiality    محرمانگی     
11. Integrity    یکپارچگی   
12. Availability   دردسترس بودن    
13. Accountabilit        پاسخگویی   
14. Ethical work climate 

 کاري اخالقی جو
15. Moral Values  هاي اخالقی ارزش  
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