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Extended abstract
Abstract
The aim of this research was to investigate the effect of security awareness on
compliance with security regulations by teleworkers during the epidemic of
COVID-19 using the Health Belief Model (HBM). Users who experienced
teleworking in organizations in Tehran after the outbreak of the disease were
selected as the statistical population of this study and 288 people completed the
research questionnaire and participated in it. The samples were selected using
the available sampling method and then the information and research
hypotheses were analyzed using structural equation modeling. The research
findings showed that security awareness does not directly affect the compliance
with security regulations in organizations by teleworking personnel, but it
affects their privacy concerns and security expectations, and these two elements
can lead them to more adhering to security regulations and policies of
organizations.
Introduction
Covid-19 pandemic is considered to be the most important global health disaster
of the century and is the greatest challenge facing humanity since World War II.
In fact, the corona outbreak is an example of a widespread crisis; A crisis in
which events or their sequences occur on a large scale and are of astonishing
speed, leading to a high degree of uncertainty that exacerbates irregularities. It
creates a feeling of lack of control and causes emotional disturbance in people.
This study attempts to examine the issue of security awareness and compliance
with security regulations by employees, using the health belief model.
Hochbaum (1958) developed the health belief model to study the behavior of
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individuals in health research. Based on what has been stated, the purpose of
this study is to investigate whether users involved in telecworking have security
awareness and whether there is a relationship between this security awareness
and users' compliance with security regulations.
Theoretical framework
The health belief model was developed in the 1950s to explain and predict
preventive health behaviors. This model identifies the feasibility, benefits, and
costs associated with behavior intervention or change based on the four
constructs (sensitivity, severity, benefits, and perceived barriers). In the field of
information systems, this model can be used to explain the security behavior of
users. This study uses the health belief model as the basis of its research model.
The model includes constructs of perceived severity, perceived sensitivity,
perceived threat, expectations (perceived benefits and barriers), and cues of
action. In addition, the proposed model of the present study includes three other
structures that do not exist in the health belief model: security awareness,
privacy concern, and compliance with security regulations.
Methodology
The approach of this study to achieve the results is to use a quantitative method
with the data collected through a questionnaire and a survey. The questionnaire
assesses security awareness, information privacy concerns, self-efficacy,
expectations of security measures, security threats, and participants' security
behavior. The statistical population of this study consists of people involved in
teleworking in Iranian organizations. The questionnaire consists of two parts:
general questions (gender, job title, passing security courses in the organization
and the level of proficiency in using common IT tools) and specialized
questions that are categorized based on the components of the research.
Specialized questions consist of four parts; health belief model, privacy
concern, security compliance, and security awareness. To test the hypotheses of
this study, structural equation modeling and multiple regression analysis were
used.
Discussion and results
According to the results obtained from the test of research hypotheses, it was
found that all research hypotheses were confirmed and only hypothesis 9 (the
effect of perceived threat on compliance with security regulations) was not
approved. These results mean that security awareness has a positive effect on
expectations (perceived benefits - perceived barriers), privacy concerns, and
perceived threats. These results are consistent with the results of previous
studies. In addition, the results showed that the severity and sensitivity
perceived by users has a positive effect on the perceived threat by them. These
results are consistent with the results of previous studies. Expectations and
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privacy concerns also have a positive and significant effect on compliance with
security regulations. These results are completely consistent with the results
obtained in the past. In another part of the research results, it was found that
privacy concerns and cues of action have a positive and significant effect on
perceived threat. These results are fully consistent with studies conducted other
researchers. However, the results of the study indicate that perceived threats to
security issues do not have a significant effect on compliance with security
regulations.
Conclusion
In summary, the findings of this study show that the majority of teleworking
users are somewhat aware of security issues (especially in the field of social
engineering). Although this issue does not directly affect compliance with
organizations' security regulations and policies, it does affect expectations,
privacy concerns, and perceived threats. Also, expectations and privacy
concerns have a positive and significant effect on compliance with security
regulations in organizations, but the perceived threat has no significant effect on
compliance with these regulations. Based on the above results, the managers of
organizations (especially information technology and security managers) can be
advised to improve their staff awareness of security issues related to
teleworking by holding awareness and training courses in the field of
information security. Consequently, in the case of incidents and events (such as
the outbreak of Covid-19 pandemic) that inevitably lead to teleworking, they
can comply with the organization's security regulations in their organizational
activities so as not to compromise the organization's data and information.
Keywords: Security Awareness, Covid-19, Health Belief Model, Security
Regulations.
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تاثیر آگاهی امنیتی بر پیروی از مقررات امنیتی از سوی کاربران دورکاری در دوره
همهگیری بیماری کووید19-


دکتر محمدرضا تقوا

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آگاهی امنیتی بر پیروی از مقررات امنیتی از سوی کاربران
دورکاری در دوره همهگیری بیماری کووید 19-با استفاده مدل باور سالمتی ( )HBMاست .کاربرانی که
پس از همهگیری این بیماری ،تجربه دورکاری در سازمانها در شهر تهران داشتند ،به عنوان جامعه آماری
این پژوهش انتخاب شدند و  288نفر ،پرسشنامه پژوهش را تکمیل و در آن مشارکت کردند .نمونهها با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و سپس اطالعات و فرضیههای پژوهش با استفاده از
روش مدل سازی معادالت ساختاری مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان دادند که
آگاهی امنیتی به طور مستقیم بر پیروی از مقررات امنیتی در سازمانها توسط پرسنل دورکار تاثیر ندارد،
اما بر نگرانی حریم خصوصی و انتظارات امنیتی آنها اثرگذار است و این دو مورد میتوانند منتهی به
تبعیت بیشتر پرسنل دورکار از مقررات و سیاستهای امنیتی در سازمانها شود.
واژههای کلیدی  :آگاهی امنیتی ،کووید ،19-مدل باور سالمتی ،مقررات امنیتی.

 دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
پس از ثبت اولین گزارشها از شیوع ویروس کرونا (کووید )119-به مرکزیت ووهان
چین ،این بیماری به سرعت در بیش از صد کشور به صورت بحرانی گسترش پیدا کرد
( .)Payande, Majdizade & Mirzapour, 2020این ویروس همچنان در جهان گسترش
پیدا میکند و پیامدهایی جدی را برای اقتصاد کشورها و کسبوکارهای کوچک و بزرگ به
وجود میآورد (.)Nasri, Bagheri & Boushehri, 2020
بیماری همهگیر کووید 19-به عنوان مهمترین بالی جهانی سالمت در قرن حاضر محسوب
شده و بزرگترین چالشی است که بشریت از زمان جنگ جهانی دوم با آن مواجه است .در
حقیقت شیوع کرونا یک نمونه کامل از یک بحران گسترده است؛ بحرانی که در آن رویدادها
یا توالی آنها در مقیاسهای بزرگی رخ میدهد ،سرعت خیرهکنندهای دارد و این امر منجر
به درجه باالیی از عدم قطعیت میشود که بینظمیها را شدت میبخشد ،احساس فقدان
کنترل را به وجود میآورد و در افراد اختالل عاطفی ایجاد میکند ( Mirnezami & Rajabi,
.)2020

به منظور محدود کردن انتقال بیشتر این بیماری در جامعه ،بسیاری از کشورهای درگیر،
تصمیم به قرنطینه و تعطیلی کامل کسبوکارها گرفتند (.)Chakraborty & Maity, 2020
با توجه به لزوم به حداقل رساندن حضور فیزیکی افراد در محل کار ،بسیاری از سازمانها به
روشهای جایگزین کار حضوری از جمله دورکاری 2روی آوردند .علیرغم مزایای بسیار این
شیوه ،مخاطرات پیرامون امنیت اطالعات برای بسیاری از سازمانها تبدیل به چالش بزرگی
بر سر راه بهکارگیری دورکاری شده است.
حمالت به سیستمهای کامپیوتری ،همچنان یک مسئله جدی است .حمالت بدافزار و
فیشینگ 3ساالنه میلیونها کاربر را تحتتاثیر قرار میدهد و کسبوکارها و مصرفکنندگان
متحمل میلیاردها دالر هزینه میشوند ( .)Anti-Phishing Workgroup, 2015کاربران باید
از این حمالت آگاه باشند و بیاموزند چطور از خود در برابر این حمالت محافظت کنند

1-COVID-19
2-Teleworking
3-Phishing
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( .)Kritzinger & von Solms, 2010بنابراین آگاهی امنیتی کاربران نقش بسزایی در امنیت
اطالعات سازمان در این نوع کار دارد.
با این وجود ،بسیاری از نقضهای امنیت اطالعات حین کار ،ناشی از عدم پیروی کارکنان از
سیاستهای امنیت اطالعات سازمانها است .اشتباهها ،خطاها ،عادات نامناسب و عدم
آگاهی افراد میتواند موجب به خطر افتادن امنیت اطالعات در سازمان گردد؛ بنابراین باید
به این نکته توجه کرد که پیروی کارکنان ،مهمترین عامل در امنیت سیستمهای اطالعاتی
در سازمان است ( )Jafari, Hamidizadeh & Montazeri Najafabadi, 2016و لذا درک
میزان پیروی کارکنان از سیاستهای امنیتی برای سازمانها بسیار حیاتی است
(.)Bulgurcu, Cavusoglu & Benbasat, 2010

این پژوهش تالش میکند تا موضوع آگاهی امنیتی و پیروی از مقررات امنیتی توسط
کارکنان را با استفاده از مدل باور سالمتی 1بررسی کند .هوکبام ( )Hochbaum, 1958مدل
باور سالمتی را برای مطالعه رفتار افراد در پژوهشهای مربوط به سالمت توسعه داد .این
مدل بر اساس مدلهای روانشناختی و رفتاری فرض میکند که رفتار یک فرد به ارزشی
که وی برای یک هدف خاص قائل است و احتمال دستیابی به آن هدف با انجام یک عمل
مشخص بستگی دارد (.)Janz & Becker, 1984
عالوه بر روشن نبودن میزان آگاهی امنیتی کاربران درگیر دورکاری ،اینکه چه بخشی از
آگاهی امنیتی در انگیزه دادن به کاربران در پیروی از مقررات امنیتی نقش دارد نیز روشن
نیست .اگرچه کاربران تا حدی با مفاهیم آگاهی امنیتی آشنایی دارند ( Cone, Irvine.,
 ،)Thompson & Nguyen, 2007; Kruger & Kearney, 2006اما هنوز خود را با رفتار
ناامن در معرض خطر قرار میدهند ( Rhee, Kim, & Ryu, 2009; Styles & Tryfonas,
.)2009

بر اساس آنچه بیان شد ،هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا کاربران درگیر
دورکاری ،آگاهی امنیتی دارند و آیا رابطهای میان این آگاهی امنیتی و پیروی از مقررات
امنیتی توسط کاربران وجود دارد .در بخشهای بعدی به پیشینه تحقیقات انجامشده در

)1-Health Belief Model (HBM
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زمینه پژوهش حاضر پرداخته و در ادامه ،روش تحقیق ،تحلیل یافتهها ،نتایج و پیشنهادها
بیان میشود.
پیشینه پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش که بررسی رابطه بین آگاهی امنیتی و پیروی از مقررات
امنیتی توسط کاربران درگیر دورکاری است ،در این بخش به بررسی پیشینه پژوهشهای
انجامگرفته در این حوزه پرداخته میشود .این مطالعه مدل باور سالمتی را به عنوان اساس
مدل تحقیقاتی خود مورد استفاده قرار داده است .این مدل شامل سازههای شدت درک
شده ،حساسیت درک شده ،تهدید درک شده ،انتظارات (مزایا و موانع درک شده) و
نشانههای عمل است .عالوه بر این ،مدل پیشنهادی پژوهش حاضر شامل سه سازه دیگر
است که در مدل باور سالمتی وجود ندارند :آگاهی امنیتی ،نگرانی حفظ حریم خصوصی و
پیروی از مقررات امنیتی.
مدل باور سالمتی در دهه  19۵۰برای توضیح و پیشبینی رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه
توسعه داده شد ( .)Ross, Ross, Rahman & Cataldo, 2010این مدل امکانپذیری ،مزایا و
هزینههای مربوط به مداخله یا تغییر رفتار را بر اساس چهار سازه حساسیت ،شدت ،مزایا و
موانع درک شده مشخص میکند .در حوزه سیستمهای اطالعاتی میتوان این مدل را برای
توضیح رفتار امنیتی کاربران به کار گرفت.
در مدل باور سالمتی ،حساسیت درکشده باوری است که یک فرد در مورد خطر ابتال به
یک بیماری دارد ( .)Glanz, Rimer & Viswanath, 2008شدت درکشده ،دیدگاه فرد
درباره جدی بودن بیماری و پیامدهای بالینی و/یا اجتماعی ابتال به بیماری است ( Glanz et
 .)al., 2008در این مطالعه ،حساسیت درکشده به معنای باور یک فرد درباره آسیبپذیری
در برابر تهدید امنیتی کامپیوتری و شدت درکشده ،به معنای باور وی درباره میزان
تاثیرپذیری از تهدید امنیتی کامپیوتری است .تهدید درک شده روی قصد فرد برای انجام
یک رفتار مربوط به سالمتی تاثیر میگذارد .تهدید امنیتی درک شده "میزانی است که یک
فرد فناوری اطالعات را مخاطرهآمیز یا مضر میداند" ( .)Liang & Xue, 2010, 397این
سازه ترکیبی از حساسیت و شدت درک شده است .لیانگ و ژو ( )2۰1۰نشان دادند که
ترکیب سازههای حساسیت و شدت درک شده به طور مثبت بر سازه تهدید درکشده اثر
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دارند .مزایای درکشده ،شامل دیدگاه فرد درباره تاثیر یک رفتار در کاهش شانس ابتال به
یک بیماری و یا حذف بیماری حاضر است ( .)Hayden, 2009در این مطالعه ،مزایای
درکشده ،باور به کارایی یک اقدام برای کاهش یا حذف یک تهدید امنیتی است .موانع
درکشده موانعی هستند که یک فرد آنها را به عنوان مانعی برای اقدام میداند .جانز و بکر
( )1984موانع درکشده را به عنوان مهمترین سازه برای تعیین تغییر رفتاری در نظر
میگیرند .در این مطالعه ،موانع درک شده به عنوان موانعی تعریف میشوند که روی تصمیم
فرد برای یک اقدام امنیتی معین تاثیر منفی میگذارند .نشانههای عمل ،رویدادهایی هستند
که به مردم انگیزه میدهند تا رفتار خود را تغییر دهند ( .)Hayden, 2009هوکبام ()19۵8
اظهار داشت که نشانههای عمل میتوانند تغییرات فیزیکی در بدن یک فرد ،گزارشهای
رسانهها ،مقاالت در مورد یک بیماری ،شناختن کسی که بیماری دارد ،و یا توصیه از طرف
یک فرد قابلاعتماد باشد .در این مطالعه ،نشانههای عمل ،تجربه قبلی فرد در مواجهه با
مسائل امنیتی ،گزارشهای رسانهای درباره امنیت کامپیوتری ،مقاالت امنیتی و اطالعات از
یک منبع مورد اعتماد هستند .هایدن ( )2۰۰9و جانز و بکر ( )1984نشان دادند که سازه
نشانههای عمل به طور مثبت بر سازه تهدید درکشده اثر دارد.
کاربرانی که نگران حریم خصوصی خود هستند ،بر این باورند که شرکتهای آنالین تمایل
به سوءاستفاده از اطالعات شخصی مشتریان دارند ( Dinev & Hart, 2005; Van Slyke,
 .)Shin, Johnson & Jiang, 2006نگرانی افراد برای حفظ حریم خصوصی بر تصمیم آنها
در ذخیرهسازی اطالعات خود در رسانههای الکترونیکی تاثیر میگذارد ( & Angst
 .)Agarwal, 2009; Dinev & Hart, 2005وان اسالیک و همکاران ( )2۰۰6و چو ( Cho,
 )Rivera & Lim, 2009نشان دادند که سازه نگرانی برای حفظ حریم خصوصی به طور
مثبت بر سازه تهدید درکشده اثر دارد.
آگاهی امنیتی میتواند به عنوان برخورداری از دانش درباره روشهای امنیتی مناسب و
دانستن اهمیت محافظت از دادههای شخصی /سازمانی موجود در کامپیوترهایی که کاربر به
آنها دسترسی دارد ،تعریف شود .سازه آگاهی امنیتی به طور مثبت بر سازه مزایا و موانع
درک شده اثر دارد .االبری و همکاران ( )Al Abri, McGill & Dixon, 2009و دینو و هارت
( ) 2۰۰۵نشان دادند که این سازه روی سازه نگرانی برای حفظ حریم خصوصی هم تاثیر
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مثبت دارد .دارسی و همکاران ( )D’Arcy, Hovav & Galletta, 2009نشان دادند که سازه
آگاهی امنیتی به طور مثبت بر سازه تهدید درکشده نیز اثر دارد.
بولگورجو و همکاران ( )2۰1۰ذکر میکنند که جهتگیری اصلی در پژوهشهای عوامل
انسانی در رابطه با امنیت اطالعات ،پیدا کردن عواملی است که مرتبط با رفتار کارکنان و
پیروی آنها از سیاستهای امنیت اطالعات در سازمان است .منظور از تمایل به پیروی از
سیاستهای امنیت اطالعات ،قصد کارکنان برای حفاظت از منابع فناوری و اطالعات
سازمان خویش در برابر نقض بالقوه امنیت است ( ;Bulgurcu et al., 2010; Ajzen, 1991
 .)Fishbein & Ajzen, 1975هومیدی و همکاران ( & Humaidi, Balakrishnan
 )Shahrom, 2014نشان دادند که سازههای مزایا و موانع درکشده بر سازه پیروی از
مقررات امنیتی اثر دارند .چو ( )2۰1۰نشان داد که نگرانی برای حفظ حریم خصوصی باعث
رفتار خودمحافظتی فرد میشود .این رفتار باعث میشود فرد به شیوه خود عمل کرده و در
نتیجه از از مقررات و رویههای امنیتی سازمان پیروی نکند .پس میتوان فرض کرد که سازه
نگرانی برای حفظ حریم خصوصی به طور منفی بر سازه پیروی از مقررات امنیتی اثر دارد.
کالر ( )Claar, 2011و انجی و همکاران ( )Ng, Kankanhalli & Xu, 2009نشان دادند که
سازه تهدید درکشده به ط ور مثبت بر سازه رفتار امنیتی اثر دارد .از آنجا که پیروی از
مقررات امنیتی نیز نوعی رفتار امنیتی تلقی میشود ،پس میتوان فرض کرد سازه تهدید
درکشده ،تاثیر مثبتی بر سازه پیروی از مقررات امنیتی دارد.
کولوسنی و همکاران ( )2۰19در پژوهش خود ،رفتارهای امنیتی کارکنان را با استفاده از
مدل باور سالمتی بررسی کردند .آنها این مدل را برای مطالعه رفتارهای امنیتی مرسوم
(عادت های امنیتی) و رفتارهای امنیتی آگاهانه در میان کارکنان دولت تانزانیا به کار
گرفتند و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری دریافتند که قصد کارکنان در رفتارهای
امنیتی تحت تاثیر شدت ،حساسیت و موانع درکشده ،نشانههای عمل و عادتهای امنیتی
است ،اما متاثر از مزایای درکشده نیست .هومیدی و همکاران ( )2۰14در مطالعهای دیگر
و با استفاده از مدل باور سالمتی ،تاثیر عوامل آگاهی امنیتی بر رفتارهای انطباقی کاربران
در حوزه سیاستهای امنیتی سیستمهای اطالعات سالمت را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که شدت ،مزایا و موانع درکشده ،نشانههای عمل و تجربه کاری ،توانایی
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پیشببینی رفتار منطبق با سیاستهای امنیتی سیستمهای اطالعات سالمت را دارند ،در
حالی که حساسیت درکشده چنین توانایی را ندارد .انجی و همکاران ( )2۰۰9نیز با
استفاده از مدل باور سالمتی ،رفتارهای امنیتی کاربران را سنجیدند و نشان دادند که
حساسیت و مزایای درکشده ،عوامل تعیینکننده رفتارهای امنیتی کاربران پیرامون ایمیل
هستند و شدت درکشده نیز دارای اثر میانجیگری در ارتباط بین مزایای درکشده،
جهتگیری امنیتی و نشانههای عمل با رفتار امنیتی است.
با توجه به تعاریف بیان شده و بنا بر مجموعه پژوهشهای پیشین ،در این پژوهش مدل
مفهومی مطابق با شکل  1برای بررسی رابطه میان آگاهی امنیتی و پیروی از مقررات
امنیتی توسط کاربران درگیر دورکاری در سازمانها ارائه شده است.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
رویکرد این مطالعه برای رسیدن به نتایج ،استفاده از روش کمی با دادههای
جمعآوری شده از طریق پرسشنامه و به صورت پیمایشی است .این پرسشنامه آگاهی
امنیتی ،نگرانیهای حفظ حریم خصوصی اطالعات ،خودکارآمدی ،انتظارات از اقدامات
امنیتی ،تهدیدات امنیتی ،و رفتار امنیتی شرکتکنندگان را ارزیابی میکند .جامعه آماری
این مطالعه از افراد درگیر دورکاری در سازمانهای ایران تشکیل شده است .کلیه
شرکتکنندگان یک رایانه شخصی داشته و به طور منظم به اینترنت دسترسی دارند.
در این مطالعه از برنامه  SPSS SamplePowerبرای محاسبه تعداد شرکتکنندگان مورد
نیاز استفاده شده است .ورودیهای مورد نیاز برای این کار عبارتند از :تعداد متغیرها ،مقدار
 R2و توان مشاهدهشده .مطابق با گفته کوهن ( ،)Cohen, 1988مقدار  R2متوسط ۰.13
استفاده میشود .روای ،بیکر و پونتن ( ،)Rovai, Baker & Ponton, 2014استفاده از توان
مشاهدهشده  8۰.۰یا باالتر را پیشنهاد میکنند ،بنابراین توان مشاهدهشده  9۰.۰در نظر
گرفته شده است .با توجه به موارد مذکور ،حداقل تعداد شرکتکنندگان مورد نیاز 271
محاسبه شد .پرسشنامه ها از طریق ابزار و فرم طراحی پرسشنامه گوگل توزیع و جمعآوری
شدند و  288نفر به پرسشها پاسخ دادند که بیش از حداقل تعداد شرکتکنندگان مورد
نیاز بود و برای انجام تحلیل کفایت میکرد .از آنجا که ثبت پاسخ به پرسشنامه مستلزم
پاسخگویی به تمامی سواالت بود ،هیچ داده ازدسترفتهای نیز وجود نداشت.
پرسشنامهای که توسط محقق توسعه یافته ،شامل  ۵1سوال است .برای هر پرسش از یک
مقیاس لیکرت  4یا  ۵امتیازی استفاده میشود .پرسشنامه شامل دو بخش سؤاالت عمومی
(جنسیت ،عنوان شغلی ،گذراندن دورههای امنیتی در سازمان و میزان مهارت در استفاده از
ابزارهای معمول فناوری اطالعات) سؤاالت تخصصی است که بر اساس مؤلفههای مورد نظر
پژوهش دستهبندی شدهاند .از شرکتکنندگان پرسیده شد که تا چه اندازه در استفاده از
ایمیل ،رسانههای اجتماعی ،واژهپردازها ،خرید آنالین ،بانکداری آنالین و زبانهای
برنامهنویسی مهارت دارند .هنگامی که به دنبال نگرشهای شرکتکنندگان در نظرسنجی
هستیم ،مقیاس لیکرت به خوبی عمل میکند (.)Nardi, 2003; Rea & Parker, 2005
سایر محققان نیز در تحقیقات امنیتی خود برای ثبت نگرشها و باورهای شرکتکنندگان از
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مقیاس لیکرت استفاده کردهاند ( .)Claar, 2011; Grant, 2010; Ng et al., 2009بنابراین
برای سواالت مربوط به ابزارهای فوق از یک مقیاس لیکرت چهار گزینهای استفاده شد .بقیه
پرسشنامه از چهار قسمت تشکیل شده است؛ مدل باور سالمتی ،نگرانی برای حفظ حریم
خصوصی ،پیروی از مقررات امنیتی و آگاهی امنیتی .برای ثبت باورهای شرکتکنندگان در
این قسمتها نیز از یک مقیاس لیکرت پنج گزینهای استفاده شد .ابزارهای پرسشنامه باید
به طور دقیق سازههای مورد مطالعه را بسنجند .موارد انتخابی برای ابزار پرسشنامه و روش
بیان این موارد میتواند اثری منفی روی سنجش سازهها داشته باشد .استراوب ( Straub,
 )1989پیشنهاد میکند که هر زمان که ممکن است ،از پرسشنامههای مطالعات قبلی
استفاده شود .بنابراین ،اکثریت سواالت این پرسشنامه از پرسشنامههای موجود در مطالعات
قبلی اقتباس شدهاند .برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه نیز نرمافزارهای  SPSSو
 LISRELمورد استفاده قرار گرفتند .خالصه نتایج حاصلشده پیرامون ویژگیهای
جمعیتشناختی مشارکتکنندگان این مطالعه در جدول  1آمده است.
جدول  :1فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی و عمومی
ویژگیهای جمعیتشناختی یا عمومی
جنس

عنوان شغلی

گذراندن دوره امنیتی در سازمان

ایمیل

رسانههای اجتماعی

دسته

فراوانی

درصد فراوانی

زن

124

43.1

مرد

164

۵6.9

کارشناس

22۰

76.4

مدیر

44

1۵.3

مدرس

24

8.3

بله

1۰۰

34.7

خیر

188

6۵.3

اصال

12

4.2

کم

68

23.6

متوسط

1۰۰

34.7

زیاد

1۰8

37.۵

اصال

۰

۰

کم

24

8.3

متوسط

116

4۰.3

زیاد

148

۵1.4
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ویژگیهای جمعیتشناختی یا عمومی

واژهپردازها

خرید آنالین

بانکداری آنالین

زبانهای برنامهنویسی

دسته

فراوانی

درصد فراوانی

اصال

12

4.2

کم

28

9.7

متوسط

8۰

27.8

زیاد

168

۵8.3

اصال

16

۵.6

کم

112

38.9

متوسط

12۰

41.7

زیاد

4۰

13.9

اصال

2۰

6.9

کم

36

12.۵

متوسط

12۰

41.7

زیاد

112

38.9

اصال

1۰8

37.۵

کم

72

2۵.۰

متوسط

44

1۵.3

زیاد

64

22.2

بر اساس نتایج نشان دادهشده در جدول  ،1مشارکتکنندگان مرد ( ۵6.9درصد) بیشتر از
مشارکتکنندگان زن ( )43.1بودند .مشاغل رده کارشناسی با  76.4درصد ،بیشترین میزان
شرکتکنندگان در مطالعه را به خود اختصاص دادند و مدرسان نیز با  8.3درصد ،کمترین
حضور را دارند .همچنین  6۵.3درصد از مشارکتکنندگان تاکنون هیچ دوره امنیتی در
سازمان خود نگذراندهاند و تنها  34.7درصد این افراد در چنین دورههایی شرکت داشتهاند.
در حوزه مهارت در استفاده ا ز ابزارهای معمول فناوری اطالعات نیز به طور میانگین ،غالب
افراد شرکتکننده دارای مهارت زیاد در این حوزهها بودند و درصد کمی از افراد نیز هیچ
مهارتی در استفاده از این ابزارها نداشتند.
مدلسازی معادالت ساختاری ( 1)SEMیک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و قوی
از خانواده رگرسیون چندمتغیری که به پژوهشگر امکان این را میدهد که مجموعه ای از
1-Structural Equation Modeling
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معادالت رگرسیون را به صورت همزمان مورد آزمون قرار دهند .جهت آزمودن فرضیههای
این پژوهش ،مدل سازی معادالت ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار
گرفت ( .)Gay, Mills & Airasian, 2009; Rovai et al., 2014; Weiers, 2002بررسی و
تحلیل مدلهای اندازهگیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید است ،چراکه می تواند
روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح
مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ بر این اساس مدل سازی معادالت ساختاری
شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد .در تدوین مدل محقق با استفاده
از کلیه نظریات مرتبط ،پژوهش و اطالعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این
مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف مینماید .ارتباط بین متغیرها میتواند مبین
فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک
استنتاج کرده اند .مرحله بعدی ،آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریهها با دادههای
تجربی است که از جامعه معین گردآوری شدهاند.
سازههای مورد بررسی در این مطالعه که شامل شدت درکشده ،حساسیت درکشده،
تهدید درکشده ،انتظارات (مزایای درکشده – موانع درکشده) ،نشانههای عمل ،نگران
حریم خصوصی ،پیروی از مقررات امنیتی و آگاهی امنیتی در یک مدل اندازهگیری جداگانه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای تایید هر یک از این مدلهای اندازهگیری ،سواالتی
که بار عاملی کمتر از  ۰.۵داشتد ،باید حذف میشدند؛ اگرچه همانطور که در جدول 2
قابل مشاهده است ،هیچ یک از سواالت پژوهش چنین شرایطی را نداشتند و بنابراین همگی
باقی ماندند.
جدول  :2بار عاملی و ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
سازه

سوال

بار عاملی

Q9

۰/96

Q10

۰/96

Q11

۰/94

شدت و حساسیت درك

Q12

۰/86

شده

Q13

۰/68

Q14

۰/6۰

Q15

۰/67

Q16

۰/۵7

آلفای

پایایی مرکب

متوسط واریانس

کرونباخ

()CR

استخراجشده ()AVE

۰/936

۰/971

۰/632
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سازه

تهدید درك شده

انتظارات

نشانههای عمل

نگران حریم خصوصی

پیروی از مقررات امنیتی

آگاهی امنیتی

سوال

بار عاملی

Q17

۰/88

Q18

۰/94

Q19

۰/71

Q20

۰/66

Q21

۰/69

Q22

۰/8۵

Q23

۰/8۵

Q24

۰/91

Q25

۰/66

Q26

۰/۵4

Q27

۰/6۰

Q28

۰/۵۵

Q29

۰/77

Q30

۰/72

Q31

۰/7۰

Q32

۰/74

Q33

۰/86

Q34

۰/71

Q35

۰/91

Q36

۰/9۵

Q37

۰/87

Q38

۰/81

Q39

۰/83

Q40

۰/87

Q41

۰/۵8

Q42

۰/63

Q43

۰/67

Q44

۰/67

Q45

۰/6۵

Q46

۰/86

Q47

۰/88

Q48

۰/77

Q49

۰/8۰

Q50

۰/89

آلفای

پایایی مرکب

متوسط واریانس

کرونباخ

()CR

استخراجشده ()AVE

۰/889

۰/791

۰/776

۰/91۵

۰/92۰

۰/877

۰/919

۰/843

۰/821

۰/839

۰/9۵1

۰/9۰8

۰/649

۰/۵17

۰/۵37

۰/743

۰/۵61

۰/66۰
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ارزیابی پایایی

هنگامی که محققان از سواالتی با مقیاس لیکرت در پرسشنامه استفاده میکنند ،آلفای
کرونباخ یک انتخاب مناسب برای تعیین پایایی است؛ بنابراین پایایی متغیرهای این مطالعه
نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ارزیابی شد ( Gay et al., 2009; Trochim & Donnelly,
 .)2008همچنین دو متغیر پایایی مرکب ( )CRو متوسط واریانس استخراجشده ()AVE
نیز برای سنجش پایایی این پژوهش به کار گرفته شدند .به گفته باگازی و ئی ( & Bagozzi
 ،)Yi, 1988مقدار پایایی مرکب باید مساوی یا بیش از  ،۰.6متوسط واریانس استخراجشده
مساوی یا بیش از  ۰.۵و آلفای کرونباخ نیز مساوی یا بیش از  ۰.7باشد .همانطور که در
جدول  2مشاهده شد ،کلیه این مقادیر برای تمامی متغیرها در سطح پذیرفتهشده جای
دارند و لذا میتوان نتیجه گرفت که پایایی مدلهای اندازهگیری و متغیرهای پژوهش قابل
قبول است.
ارزیابی روایی
برای ارزیابی روایی پژوهش ،دو روش روایی محتوا ()Straub, Boudreau & Gefen, 2004

و روایی سازه (روایی همگرا و روایی واگرا) مورد استفاده قرار گرفت .روایی محتوا به میزانی
که یک سازه به اندازه کافی شامل تمام اطالعات مربوطه باشد ،اشاره دارد ( Ghauri,
 .)gronhaug & strange, 2020روایی محتوا میتواند با استفاده از سواالتی که در مطالعات
قبلی استفاده شده و روایی آنها ثابت شده است و نیز با استفاده از نظرات خبرگان حاصل
شد .ضمن اینکه تمامی بارهای عاملی سواالت هریک از سازهها از لحاظ آماری معنادار
( )P > ۰.۰۰1و مقادیر آنها بیش از  ۰.۵بود ،لذا روایی همگرا نیز مورد تایید قرار میگیرد
(جدول  .)2همچنین برای بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،معیار فورنل و الکر مورد
استفاده قرار گرفته است .روایی واگرا زمانی قابل قبول است که مقدار  AVEبرای هر سازه،
بیشتر از واریانس اشتراکی میان آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد ( & Fornell
 .)Larcker, 1981جدول  ،3ماتریس ضرایب همبستگی میان سازهها و ریشه دوم مقادیر
 AVEمربوط به هر سازه را نشان میدهد .قطر اصلی این ماتریس نشاندهنده ریشه دوم
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEرا نشان میدهد که بر اساس نتایج حاصله از آن و
همبستگیها میتوان به روایی واگرای مدل در سطح سازه بر مبنای معیار فورنل و الکر پی
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برد؛ زیرا همبستگی تمامی سازهها از جذر شاخص  AVEکمتر است .تمامی ضرایب در
سطح خطای کمتر از  ۰/۰۵معنادار هستند.
جدول  :3ضرایب همبستگی و شاخص روایی واگرا
1
شدت و حساسیت
درك شده

2

3

4

۵

6

۰/794

تهدید درك شده

۰/۵27

۰/8۰۵

انتظارات

۰/3۵4

۰/۵33

۰/719

نشانههای عمل

۰/4۰6

۰/۵86

۰/686

۰/732

نگران حریم خصوصی

۰/3۵7

۰/۵2۰

۰/63۰

۰/647

۰/861

۰/2۵1

۰/422

۰/647

۰/۵26

۰/472

۰/748

۰/۰49

۰/2۰۵

۰/27۵

۰/۰81

۰/۰82

۰/331

پیروی از مقررات
امنیتی
آگاهی امنیتی

7

۰/812

یافتههای پژوهش
پس از جمعآوری و تحلیل دادهها ،مدلسازی معادالت ساختاری اجرا و نتایج این
مدلسازی در شکلهای  2و  3قابل مشاهده است .این شکلها به ترتیب مدلسازی
معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق از لحاظ تخمین استاندارد و معناداری ضرایب را به
تصویر میکشند .خالصه این نتایج در جدول  4ارائه شده است.
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شکل  :2مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل  :3مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
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جدول  :4ضرایب مسیر و آمارهی t
فرضیه

ضریب مسیر ()

آماره t

نتیجه فرضیه

فرضیه 1

۰/32

4/92

تائید

فرضیه 2

۰/13

2/۰۰

تائید

فرضیه 3

۰/18

3/6۵

تائید

فرضیه 4

۰/2۵

4/۵۵

تائید

فرضیه ۵

۰/49

7/78

تائید

فرضیه 6

۰/28

۵/۰9

تائید

فرضیه 7

۰/11

2/39

تائید

فرضیه 8

۰/۵4

8/62

تائید

فرضیه 9

۰/1۰

1/91

رد

با توجه به این نتایج (جدول  )4میتوان گفت که فرضیههای پژوهش حاضر از لحاظ آماری
در سطح  p > ۰1معنادار بوده و به جز فرضیه ( 9تاثیر تهدید درکشده بر پیروی از
مقررات امنیتی) ،سایر فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار میگیرند.
در ادامه برازش مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت .هدف از برازش مدل این است که
مشخص شود آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب نظری ،مد نظر
محققین بودهاند ،به وسیله دادههای حاصله از پژوهش ،مورد تایید قرار گرفتهاند یا خیر؛ به
عبارت دیگر ،میزان انطباق مدل با دادههای تجربی ،مشخص شود .مقادیر بهدستآمده از
مجموعه شاخصهای برازندگی که در جدول  ۵آمده است ،نشان میدهند که مدل پژوهش،
از برازش خوب و مناسبی برخوردار است و نتایج شاخصهای برازش حاکی از برازش مدل
مفهومی پژوهش هستند ( RMSEA = ۰.۰73 > ۰.۰8و  .)X2/df = 2.۵2 > ۵لذا نیازی
به به انجام تعدیل جهت کفایت برازش مدل نیست.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل مفهومی
نام شاخص

X2/df

NNFI

IFI

CFI

SRMR

RMSEA

مقدار بدست آمده

)2۰34.2۰/8۰7( 2.۵2

۰.91

۰.94

۰.93

۰.۰23

۰.۰73
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایجی که از آزمون فرضیههای پژوهش به دست آمد ،مشخص شد که آگاهی
امنیتی بر انتظارات (مزایای درکشده  -موانع درکشده) ،نگرانی حریم خصوصی و تهدید
درکشده اثر مثبتی دارد و در واقع با افزایش آگاهی امنیتی منجر به افزایش انتظارات،
بهبود نگرانی در مورد حریم خصوصی و افزایش تهدید درکشده میشود .بنابراین
فرضیه های اول ،دوم و سوم پژوهش مورد تایید قرار گرفتند .در این خصوص میتوان گفت
که هر چه افراد درگیر دورکاری ،اطالعات و آگاهی بیشتری نسبت به مسائل امنیتی مطرح
در این حوزه داشته باشند ،از تهدیدات موجود مطلع میشوند و بیشتر نگران حریم
خصوصی خود خواهند شد و در نتیجه انتظارات بیشتری نیز خواهند داشت .این نتایج با
نتایج مطالعات انجامگرفته توسط االبری و همکاران ( ،)2۰۰9دینو و هارت ( )2۰۰۵و
دارسی و همکاران ( )2۰۰9انطباق دارد.
عالوه بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که شدت و حساسیت درکشده توسط کاربران ،اثر
مثبتی بر تهدید درکشده از سوی آن ها دارد و این موضوع منتهی به تایید فرضیه چهارم
پژوهش میشود .اگرچه تهدید خود یک عامل خارجی محسوب میشود ،اما درک کاربران از
حساسیت و شدت رخدادهای امنیتی باعث افزایش درک آنها از تهدیدات بالقوه میشود.
این نتایج منطبق بر نتایج مطالعه انجامگرفته توسط ادواردز ( )Edwards, 2015است.
هم چنین نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که انتظارات و نگرانی حریم خصوصی ،اثر
مثبت و معناداری بر پیروی از مقررات امنیتی دارند و بنابراین ،فرضیههای پنجم و ششم
پژوهش نیز مورد تایید قرار گرفتند .هر چه کاربران مزایای امنیتی بیشتری را درک کنند،
انتظارات آنها در این حوزه باالتر رفته و در نتیجه ،پیروی آنها از مقررات امنیتی نیز
افزایش خواهد یافت .هم چنین افزایش نگرانی در مورد حریم خصوصی اطالعات کاربران،
باعث تحریک آنها در جهت رعایت سیاستها و مقررات امنیتی میشود .این نتایج کامال با
نتایج حاصلشده در مطالعات هومیدی و همکاران ( )2۰14و چو ( )2۰1۰همخوانی دارد.
در بخش دیگری از نتایج پژوهش مشخص شد که نگرانی حریم خصوصی و نشانههای عمل
بر تهدید درکشده ،تاثیر مثبت و معناداری دارند ،لذا این موضوع داللت بر تایید
فرضیه های هفتم و هشتم پژوهش حاضر دارد .افزایش نگرانی کاربران نسبت به حریم
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خصوصی خود باعث افزایش درک آنها نسبت به تهدیدات امنیتی موجود میشود و رعایت
برخی مسائل امنیتی در عمل نیز نشانهای از درک بیشتر کاربران نسبت به تهدیدات امنیتی
است .این نتایج کامال منطبق بر مطالعات صورتگرفته توسط هایدن ( ،)2۰۰9جانز و بکر
( ،)1984دینو و هارت ( ،)2۰۰۵وان اسالیک و همکاران ( ،)2۰۰6انگست و اگروال
( ،)2۰۰9دینو و هارت ( )2۰۰۵و چو ( )2۰1۰است.
اما نتایج حاصل از تحقیق داللت بر این موضوع داشتند که تهدید درکشده پیرامون مسائل
امنیتی ،اثر معناداری بر پیروی از مقررات امنیتی ندارد .این موضوع کمی دور از انتظار بود و
باعث رد فرضیه نهم پژوهش شد .لیانگ و ژو ( )2۰1۰دریافتند که تهدید درکشده بر
انگیزه اجتنابی تاثیر دارد ،اما تاثیر آن بر رفتار اجتنابی را آزمایش نکردند .اگرچه ادواردز
( )2۰1۵نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی درکشده بر رفتار امنیتی
و پیروی از مقررات امنیتی تاثیر معناداری ندارد.
به طور خالصه ،یافتههای این پژوهش نشان میدهند که اکثریت کاربران دورکار تا حدی از
مسائل امنیتی (به ویژه در حوزه مهندسی اجتماعی) آگاهی دارند .اگرچه این موضوع
مستقیما بر پیروی از مقررات و سیاستهای امنیتی سازمانها اثرگذار نیست ،اما بر
انتظارات ،نگرانی حریم خصوصی و تهدید درکشده تاثیرگذار است .همچنین انتظارات و
نگرانی حریم خصوصی ،خود بر پیروی از مقررات امنیتی در سازمانها تاثیر مثبت و
معناداری دارند ،اما تهدید درکشده فاقد اثر معناداری بر پیروی از این مقررات است.
بر اساس نتایج فوق میتوان به مدیران سازمانها (خصوصا مدیران امنیت و فناوری
اطالعات) توصیه کرد که با برگزاری دورههای آگاهیرسانی و آموزش در حوزه امنیت
اطالعات ،آگاهی پرسنل خود را نسبت به مسائل امنیتی مطرح در مورد دورکاری باالتر
ببرند تا در صورت بروز حوادث و وقایعی (مانند شیوع بیماری همهگیر کووید )19-که
باالجبار باعث دورکاری آنها میشود ،مقررات امنیتی سازمان را در فعالیتهای سازمانی
خود رعایت کنند تا این اتفاق باعث به خطر افتادن دادهها و اطالعات سازمان نشود.
هم چنین کاربران دورکار که مجبور هستند برای ارسال اطالعات خود به سازمان از بستر
اینترنت استفاده کنند ،ب اید آگاهی و توجه خود را در هنگام استفاده از این فناوری ،نسبت
به تهدیدات وارد بر آن باالتر ببرند .اگرچه این موضوع خود مستقیما باعث رعایت مقررات

200

پژوهشهای مدیریت عمومی  ،زمستان 1399

امنیتی نمیشود ،اما با افزایش این آگاهی میتوان پی به مسائلی در مورد حریم خصوصی و
مزایا و موانع امنیتی برد و سپس با برخورداری از درکی باالتر پیرامون این مسائل ،مقررات
امنیتی سازمان را با دقت بیشتری رعایت کرد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود .سایر محققان در آینده میتوانند با غلبه بر
چنین محدودیتهایی ،ارزش بیشتری را در مطالعات حوزه امنیت اطالعات و دورکاری
بیافرینند .همچنین این پژوهش صرفا با خوداظهاری افراد شرکتکننده صورت گرفته است.
از این رو ،در راستای تکمیل و توسعه پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل برای پژوهشهای
آتی ارائه میشود:
 )1در پژوهش آتی می توان متغیرهایی مانند فرهنگ امنیتی سازمان یا شخص را نیز به
مدل افزود تا اثر آن بر پیروی پرسنل سازمان از مقررات امنیتی نیز مورد سنجش قرار گیرد.
 )2پژوهش های آینده به دنبال مشاهده و ثبت رفتارهای امنیتی افراد دورکار (به صورت
نامحسوس) در عمل باشند تا بیان احتمالی خالف واقعیت از سوی افراد شرکتکننده در
پژوهش ،نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار ندهد.
 )3در نهایت میتوان اثرات این همهگیری (و به دنبال آن دورکاری) را از سایر جنبهها
مانند تاثیر آن بر عملکرد سازمانی یا رضایت شغلی کارکنان ،نیز بررسی کرد.
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