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 چکیده

انی سازم محیط هایهای اطالعاتی مضر در امنیت سیستمهای که کارمندان منبع اصلی رویداد دریافته اند مطالعات متعدد

ت کند که رفتار کارکنان را نسبت به مطابقت با سیاستحقیق امنیت اطالعات بر بررسی عواملی تمرکز میدر نتیجه، . هستند

گیرد که قصد کارکنان برای این تحقیق، براساس نظریه عمل منطقی، در نظر می عمده .دهدتاثیر قرار میامنیت اطالعات تحت

باق کارکنان کند که انطاین مقاله استدالل می .ها استخوب رفتار آن کنندهبینیهای امنیت اطالعات یک پیشپیروی از سیاست

به دلیل مقاومت در برابر این  شود و عدم انطباق عمدتاًاجرا می ها معموالًهای امنیت اطالعات در داخل سازمانبا سیاست

رابر ر گذاری بر مقاومت کارکنان در باین تحقیق به بررسی نقش مجازات سازمانی و هنجارهای سازمانی در تاثی .ها استسیاست

آوری شد دهند جمعسازمان که چهار صنعت را پوشش می 1۱کارمند از  1۱۱ها از داده. پردازدهای امنیت اطالعات میسیاست

دهد که هنجارهای نتایج نشان می .مورد آزمایش و تایید قرار گرفتند PLS - SEM های تحلیلیو فرضیات با استفاده از روش

 .در کاهش مقاومت مفید هستند توصیفیاخالقی و 

های امنیت اطالعات، هنجارهای اخالقی، مجازات های اطالعاتی، سیاستمقاومت در برابر امنیت سیستم :واژگان کلیدی

 سازمانی

 

 مقدمه

ای از منجر به طیف گسترده(ISS) های اطالعاتیمهای امنیت سیستاند که افزایش نقض سیاستچندین مطالعه گزارش کرده

 ودشها یا سرقت، نفوذهای کامپیوتری و نقض حریم خصوصی میها، مانند از دست دادن دادهپیامدهای منفی برای سازمان
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های ترین حلقه در تضمین امنیت سیستماند که اغلب، کاربران نهایی ضعیفمحققان توافق کرده(. 2۱11، 1)ارنست و یانگ

؛ صفا ون 2۱1۲، ۲؛ مودی و همکاران2۱1۲، ۱اهلووالیا و ؛ مرهی2۱1۲، 2کلکووسکا و همکارانها هستند )اطالعات در سازمان

ارکنان به عنوان یک چالش بزرگ برای اجرای موفق دهند که رفتار کمطالعات متعدد همچنین نشان می. (2۱1۲، 5سولمز

یها و گیر ات در تصمیمالعبدیل اط نقش بیهمچنین . ماندها باقی میهای سختگیرانه امنیت اطالعات در سازمانسیاست

شده است. امروزه نقش پراهمیت  یاتالعات موجب تبدیل جوامع امروزی به جوامع اطالعهمچنین پیشرفت سریع فناوری اط

ات ، دگرگونی بنیادینی را در ساختار مناسبات و العآوری، ثبت و انتشار اط ات در جوامع و حساسیت فرایندهای جمعالعاط

ات شده است العارتباطات جوامع ایجاد کرده و همین امر، موجب ایجاد مخاطرات، تهدیدها و نگرانیهای جدیدی مبتنی بر اط

مانند دیگر سطوح جامعه، سازمانهای امروزی . (1۱3۲)پورنقدی، جمله است  آن ازات العاط درباره پرخطر رفتارهای مقولهکه 

شود کارمندان، اقدامات امنیتی مربوط به  ات نیاز دارند؛ بنابراین، درک آنچه موجب میالعآوری، ثبت و انتشار اط به جمع

های وضعیت جهانی بررسی سیستم"در  (.1۱۲3اسفندیارپور، )ند، حیاتی است ات را بپذیرند یا در مقابل آن مقاومت کنالعاط

های اطالعاتی ترین علت حوادث سیستمدریافت که اقدامات کارکنان به عنوان مهم ۲پی دابلیو سی، "2۱1۲اطالعاتی در سال 

بر مطالعه رفتار کارکنان در زمینه انطباق  ر این اساس، تحقیق امنیت اطالعاتب (.2۱1۲)پی دابلیو سی، ماندها باقی میدر سازمان

؛ 2۱1۱؛ مرهی و اهلووالیا، 2۱1۲، ۲؛ هوانگ و چا2۱11، ۲)بولگورکو و همکاران استهای امنیت اطالعات متمرکز شدهسیاست

منیت های ااکثر مطالعات در تحقیق امنیت اطالعات، قصد کارکنان برای اتخاذ یا استفاده از سیاست (.2۱12مرهی و اهلووالیا، 

تا  کنند که در آن کاربران آزاد هستندگیرند، در نتیجه یک محیط ارادی را فرض میاطالعات به عنوان متغیر وابسته در نظر می

کننده منعکس این فرض حقیقتاً .های امنیت اطالعات اعمال کنندها و روشهای خود را در زمینه انطباق با سیاستانتخاب

های امنیت اطالعات اغلب اجباری است، که یا توسط تکنولوژی و یا توسط یست که در آن انطباق سیاستشرایط دنیای واقعی ن

مستلزم تغییرات رفتاری در نحوه تعامل کاربران با  ISSاجرای سیاست های  عالوه بر این، .شودتهدید به مجازات اجرا می

، 3ا و دیلونکولکوفسک) در برابر چنین تغییراتی ایجاد می کندسیستم های فناوری اطالعات است که محرک هایی برای مقاومت 

تر در یک به عنوان مثال، اعمال رمزهای احراز هویت شدیدتر و پیچیده(. 2۱15مرهی و اهلووالیا، ؛ 2۱1۲، 1۱؛ کرازیت2۱1۱

رمز  برخی از کارکنان اینشود که سازمان ممکن است باعث مقاومت در برابر سیاست امنیت اطالعات شود که منجر به این می

 (.2۱11، 11)سان و همکاران های خود بنویسند حتی اگر این سیاست چنین اقداماتی را ممنوع کندرا در دفترها یا ژورنال

ردد گ به فاکتورهای مرتبط به افراد برمی اطالعاتیل نقض امنیت الای گزارش کردند که بیشتر د ژوهشگران در مطالعهپ

امنیت  هایای نظری از عواملی که مقاومت کارکنان را نسبت به رعایت سیاستبنابراین، درک ریشه  (.1۱3۲کریمی و پیکری، )

کند زیرا مطالعات بسیار توجهی را در ادبیات موجود پر میاین مقاله شکاف قابل .دهند، ضروری استتاثیر قرار میاطالعات تحت

 .اندهای امنیت اطالعات پرداختهروی از سیاستکمی به بررسی نقش مقاومت کارکنان در برابر پی

های ها به عنوان یک بازدارندگی برای به حداقل رساندن عدم رعایت سیاستای در سازمانمجازات سازمانی به طور گسترده 

قطعیت مجازات  عد آن از شدت مجازات،مفهوم مجازات و سه بُ (.2۱12، 12)لیانگ و همکاران گیردسازمانی مورد استفاده قرار می

                                                           
1 Ernst & Young 
2 Kolkowska et al., 
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4 Moody et al., 
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اطالعاتی هایسیستم امنیت برابر در مقاومت بر بازدارندگی و هنجارها عوامل تاثیر  

توجهی از متون مرتبط با امنیت اطالعات، بخش قابل .دارد GDT)(1و سرعت مجازات ریشه در نظریه عمومی بازدارندگی

ا گزارش ر متفاوتیهای های امنیت اطالعات بررسی کردند، اما یافتهنقش مجازات را بر قصد کارمندان برای مطابقت با سیاست

( 133۱، ۱؛ استراوب2۱۱3، 2؛ دی آرسی و همکاران2۱1۱بولگورکو و همکاران، بولگورکو و دیگران )به عنوان مثال،  .دادند

ی توجهبا این حال، چندین مقاله تحقیقاتی اخیر رابطه قابل .بخشددریافتند که شدت مجازات انطباق امنیت اطالعات را بهبود می

؛ سومستاد و 2۱۱۲، 5؛ پهنال و همکاران2۱12، ۲ایفینیدو) پیدا نکردندهای اطالعاتی را بین شدت مجازات و سازگاری سیستم

چندین محقق نیاز به تحقیقات بیشتر برای روشن کردن فرایندی که از طریق آن مجازات بر مقاصد اطاعت  (.2۱1۲، ۲همکاران

هنجارها موثرتر از مجازات در کنترل  شود که، گفته میقابل قبولدر برخورد با شرایط  .گذارد را بیان کردندکارکنان تاثیر می

 های امنیتشناسی برای بررسی تاثیر هنجارها بر مقاومت در برابر پیروی از سیاستدر این مقاله، ما از ادبیات جرم .رفتار هستند

اند توضیح دادهها و تعمیم آن (TPB) ۲شدهریزی، نظریه رفتار برنامه(TRA) ۲نظریه عمل منطقی اطالعات استفاده می کنیم.

، TPB  و TRA هاینظریه .تاثیر فشارهای اجتماعی نیز قرار دارندها، تحتهای آنکه رفتار و نیات افراد عالوه بر نگرش

با  را این مولفه هنجاری .اندعبارت هنجار ذهنی را به عنوان درک مردم از نظرات دیگران در مورد رفتار مورد نظر تعریف نموده

کنند که من باید یک عمل خاص را انجام دهم بیشتر افرادی که برای من مهم هستند فکر می" توان مثال زدمی یک سوال 

هنجارهای بازدارنده به عنوان  .انداضافه شده TPB و TRA هایهای بعدی نظریههای هنجاری در توسعهسایر مولفه ."یا نه

، 2۱1۱، 3)فیشبین و آجزن ."کنند باید انجام دهندست که دیگران فکر میمطابق با آن چیزی ا"شوند که رفتار افراد تعریف می

هنجارهای توصیفی از هنجارهای بازدارنده  .بنابراین، هنجارهای بازدارنده و هنجارهای ذهنی با یکدیگر برابر هستند(. 1۱1

یشبین و ف) کننددهند یا خیر اشاره میا انجام میها به ادراکات در مورد اینکه آیا دیگران رفتار مورد نظر رمتمایز هستند زیرا آن

د هستن "احساس تعهد اخالقی یا مسئولیت فرد برای انجام یا عدم انجام یک رفتار خاص"هنجارهای اخالقی، (. 2۱1۱آجزن، 

در حالی که  (.133 ،1331اجزن، ) با این حال، باید بین هنجارهای شخصی و اخالقی تمایز قائل شد (.133 ،1331اجزن، )

وانند تیافته هستند، هنجارهای شخصی میهنجارهای اخالقی ادراکات در مورد تایید اخالقی توسط یک عامل اجتماعی تعمیم

 (. 2۱1۱فیشبین و آجزن، ) شامل باورهای اخالقی خود فرد باشند

 .کنندزات و مقاومت عمل میبه عنوان میانجی بین عوامل مجا توصیفیکند که هنجارهای اخالقی و این مقاله فرض می

های نقش غیرمستقیم مجازات را به عنوان یک عمل مدیریتی بالقوه برای کاهش مقاومت در برابر سیاست محققینبنابراین، 

دهند که هنجارها در مقایسه با اجرای بازدارندگی مجازات، ابزار نشان می تحقیق .ندکنها بررسی میامنیت اطالعات در سازمان

و بسط آن  )(TPB شدهریزیدر مورد نظریه رفتار برنامه (.2۱11، 1۱)کوبه و تراکسلرموثرتری برای تنظیم رفتار فردی هستند

تاثیر هنجارهای اخالقی و توصیفی بر  .ندگذاربر رفتار فردی تاثیر می توصیفی هنجارهایدهد که هنجارهای ذهنی و نشان می

همچنین،  (.2۱۱۱، 12قیصر و چیتل ؛2۱15، 11)بوتتزاگیاس و همکاران است ای مورد تحقیق قرار گرفتهرفتار افراد به طور گسترده

 گذاردتاثیر نمیهای امنیت اطالعات دهند که هنجارهای بازدارنده بر انطباق کارمندان با سیاستچندین مطالعه اخیر نشان می

                                                           
1 General Deterrence Theory 
2 D’Arcy et al., 
3 Straub 
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، مقاومت کارکنان را به عنوان اوالً .کندتوجهی به ادبیات امنیت اطالعات میاین مقاله کمک قابل (.2۱1۱، 1)اندرسون و آگاروال

ها برای تحقیقات ، به درخواستثانیاً .دکنهای اطالعاتی پیشنهاد مییک متغیر وابسته به منظور درک تاثیر آن بر انطباق سیستم

با الهام  .ددههای امنیت اطالعات پاسخ میتبیشتر توسط محققان مختلف برای بررسی نقش مجازات در بهبود انطباق سیاس

نی و ازماهای تنبیهی در تنظیمات سبه دیدگاه فرآیند چگونگی عملکرد سیاست محققینهای متفاوت در ادبیات موجود، از یافته

کنیم که دو عامل مجازات یعنی قطعیت تشخیص و شدت به طور خاص، ما فرض می همچنین .ندکنعوامل همراه آن نگاه می

به عبارت دیگر، هنجارهای  .گذاردگذارد، که به نوبه خود بر مقاومت تاثیر میتاثیر می توصیفیمجازات بر هنجارهای اخالقی و 

متخصص  1۱۱ها را از داده در این تحقیق .هستند IS براخالقی و توصیفی واسطه رابطه بین مجازات سازمانی و مقاومت در برا

های تحلیلی دقیق برای ها در معرض روشداده .آوری کردیمکردند جمعکار می شهر تبریزکه در ده سازمان مختلف واقع در 

مقاله به صورت زیر ادامه این  .قرار گرفتند (PLS) های حداقل مربعات جزئیتست روابط فرض شده با استفاده از روش

دهیم و سپس ابتدا مروری مختصر بر ادبیات موضوع در مورد عوامل موجود در این مطالعه ارائه می .استسازماندهی شده

سپس روش دنبال شده توسط بحث در مورد نتایج را  .کنیمهای تحقیق را دنبال میای از فرضیهچارچوب نظری و مجموعه

  .دهیمنتایج، مفاهیم، و مسیرهای کاری آینده را ارائه میدر نهایت   .دهیمشرح می

 بررسی ادبیات

 های اطالعاتی مقاومت در برابر امنیت سیستم

، ۱؛ حسیه2۱1۲، 2آلسیوار و آباد)است های پروژه است که مقاومت کارمندان در برابر تغییر دلیل بسیاری از شکستمشخص شده

ها با تغییرات در فرآیندهای جدید در سازمان ICT ها یا محصوالتاغلب، معرفی سیستم (.2۱15؛ مرهی و اهلووالیا، 2۱1۲

توجهی محیط تاثیر این تغییرات به طور قابلکارمندان تحت .های کاری همراه استها، پاسخگویی و جریانوکار، مسئولیتکسب

جاد ها به وضع موجود، باعث ایکه چنین تغییراتی به دلیل ترجیح آندهند تحقیقات نشان می .اندکار اجتماعی و فنی را تغییر داده

 ICT دهد که مقاومت بیشتر به دلیل پیامدهای منفی تغییرات ایجاد شده توسطتحقیقات نشان می .شوندمقاومت در افراد می

تواند در طیف وسیعی از مقاومت می (.2۱1۲؛ حسیه، 2۱۱۲، ۲باتاچاریا و حیکمت)خاص است ICT جدید و نه بیشتر متمرکز بر

برای مثال، مردم ممکن است مخالفت، اعتراض،  (.2۱11 ،5بالنگر و همکارانمقاومت ) تااز انطباق  -ها ظاهر شود واکنش

توانند به آرامی مقاومت کنند و ممکن است با تضعیف همچنین افراد می .نشینی از تغییر را اعالم کنندشکایت یا درخواست عقب

دم اطاعت، تر برای افزایش عهای اجتماعی برای تاثیر گذاری بر یک گروه گستردهها و استفاده از رسانهعامل تغییر، ایجاد ائتالف

های ها به باورها و نگرشو ضرورت توجه سازمان مهم استمدیریت مقاومت  ،بنابراین .در فرآیند یا تکنولوژی خرابکاری کنند

 (.2۱۱۲، ۲)تامسون و همکاران شودهای امنیت اطالعات احساس میسیاستکارکنان در هنگام اجرای 

مقاله را نشان داد که  ۲۱آوری اطالعات، ساله ادبیات مبتنی بر فن 25، مرور (2۱۱5) ۲با توجه به تحقیقات الپواینته و ریوارد

 .را خالصه کردند  IT مقاومت در برابر ها چهار مدلآن .مقاومت را به عنوان یک مساله اجرایی مهم شناسایی کرده بودند

                                                           
1 Anderson & Agarwal 
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ها در سازمان را کاهش دهد، مردم ، قدرت آن ITسازیاستدالل کرد که اگر تغییرات ایجاد شده توسط پیاده (13۲۱) 1مارکوس

م ناشی یک مدل برابری از مقاومت ارائه داد که در آن افراد تغییرات در حقوق صاحبان سها (1331) 2جوشی .کنندمقاومت می

مردم  .کننددر سه سطح، یعنی در سطح فردی خود، در سطح سازمانی، و در سطح گروه مرجع را ارزیابی می IT سازیاز پیاده

تهاجمی را به  -های منفعل مدلی از پاسخ (133۲) ۱ماراکاس و هورنیک .کنندکنند، مقاومت میانصافی را درک میوقتی بی

یک مدل اسنادی را پیشنهاد (133۲) ۲و همکاران مارتینکودر نهایت،  .تم جدید ارائه دادنددلیل فشارهای ناشی از یک سیس

دهد که در هنگام اجرای نشان می شده بندیتحقیقات طبقه .شودهای چندگانه ایجاد میمقاومت در اثر محرک .کردند

آوری های فنهای کارمندان خود را در نظر بگیرند زیرا پروژهها باید باورها و نگرشهای امنیت اطالعات، سازمانسیاست

امسون )ت گذارندشود، تاثیر میاطالعات بر تغییرات در محیط سازمانی و فرهنگ که موجب اضطراب و مقاومت در کارکنان می

 (.2۱۱۲کاران، و هم

نگر و بال) اندهای امنیت اطالعات پرداختهدر ادبیات امنیت اطالعات، مطالعات کمی به بررسی نقش مقاومت در اجرای سیاست

مخالفت با تغییر امنیت اطالعات ممکن است تنها با ترکیب حداقل الزامات و / یا  (.2۱15؛ مرهی و اهلووالیا، 2۱11 ،همکاران

در یک محیط اجباری، مقاومت در برابر تغییر ممکن است  .دقیقه برای مطابقت با تغییرات مورد نیاز آشکار شود انتظار تا آخرین

طیف وسیعی  .(2۱۱5د، الپواینته و ریوار) نشینی از تغییر باشدشامل اعالم مخالفت، اعتراض رسمی، شکایت و درخواست عقب

اجرا شود، اعم از انطباق با مقاومت، و نگرش مثبت نسبت به تغییرات اجباری  ها ممکن است زمانی رخ دهد که انطباقاز واکنش

های امنیت اگرچه یک سازمان ممکن است در اجرای موفق سیاست (.2۱11،بالنگر و همکاران) دهدمقاومت را کاهش می

 .(2۱۱5، دریوار الپواینته و) وداطالعات از طریق اجرای دقیق موفق شود، اما مقاومت حاصل ممکن است باعث آسیب به وثیقه ش

 هنجارها: اخالقی و توصیفی 

 مهم این هنجارها براساس درک فرد از باورهای .هنجارهای اجتماعی استانداردهای رفتاری موجود در گروهی از افراد هستند

هنجارهای  (.13۲۱آجزن و فیشبین، ) باشددهند، میدیگران در یک گروه و یا آنچه که خودشان در یک موقعیت معین انجام می

 (.133۱، 5)سیالدینی و همکارانشود، هستندتوصیفی باورهایی در مورد آنچه که توسط دیگران در گروه اجتماعی فرد انجام می

، 1331جزن، )آهستند  "احساس تعهد اخالقی یا مسئولیت فرد برای انجام یا عدم انجام یک رفتار خاص"هنجارهای اخالقی، 

در حالی که هنجارهای اخالقی ادراکات (. 1331)آجزن،  با این حال، باید بین هنجارهای شخصی و اخالقی تمایز قائل شد .(133

 توانند شامل باورهای اخالقی خودیافته هستند، هنجارهای شخصی میدر مورد تایید اخالقی توسط یک عامل اجتماعی تعمیم

 (.2۱1۱فیشبین و آجزن، ) فرد باشند

کالگرن )های مختلف مانند آشفتگیمسئول تاثیر گذاری بر رفتار افراد در حوزه توصیفی هنجارهایدهند که قات نشان میتحقی 

و قمار دانش  (،2۱۱5، ۲)ریمال و ریل، استفاده از الکل( 2۱۱۲، ۲)گولدشتاین و همکاران ، حفاظت از انرژی(2۱۱۱، ۲و همکاران
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بسیاری از مطالعات دریافتند که هنجارهای توصیفی و بازدارنده به طور جداگانه و . هستند (2۱۱۱، 1)الریمر و نیبرز آموزان

  (.1335، ۱؛ پارکر و همکاران1333، 2)کونر و مک میالنگذارندمستقل بر رفتار فردی تاثیر می

مورد  ی و روانشناسی اجتماعیشناسنقش هنجارهای اخالقی در تاثیرگذاری بر رفتار افراد نیز به طور گسترده در ادبیات جامعه

تصمیمات و رفتارهای افراد شناخته  انطباق هنجارهای اخالقی به عنوان یک عامل مهم در تنظیم .استبررسی قرار گرفته

گیری نتظار کارکنان برای امنیت اطالعات شبیه به شهروندان خوب است، بنابراین شامل ابعاد اخالقی هنگام تصمیما .شوندمی

، روابط بین توصیفیاخالقی و  هنجارهایکنیم که آیا در این مقاله، ما بررسی می .سازگاری با امنیت اطالعات استدر زمینه 

کنیم که آیا ما همچنین بررسی می .کنند یا خیرعوامل مجازات سازمانی و مقاومت در برابر امنیت اطالعات را تعدیل می

  .هستند یا خیر توصیفیتاثیر هنجارهای هنجارهای اخالقی تحت

 مجازات سازمانی 

 (.133۲، ۲)بال و همکاران رودمجازات سازمانی به عنوان یک عامل بازدارنده برای کاهش رفتار نامطلوب کارکنان به کار می

 هنگامی که منافع و اهداف فردی کارمندان با اهداف سازمانی همخوانی ندارند، مدیران باید رفتار کارکنان را کنترل کنند

کند، اما شود که خطر دریافت مجازات کارکنان را از انجام اقدامات ممنوعه دلسرد میاغلب استدالل می(. 13۲3، 5)آیزنهارت

استدالل کردند که  (133۲بال و همکاران ) .اند، پیچیده استهای بسیاری از مطالعات که این موضوع را بررسی کردهیافته

  .استاغلب منجر به نتایج متناقض و نتایج نامشخص شدهتحقیق در مورد مجازات سازمانی 

؛ مودی و همکاران، 13۲3، و استروب ۲هوفر به عنوان مثال) IS محققان (،13۲۲، ۲)بلومشتاین GDTبا توجه به پژوهش

ررسی قرار نقش مجازات را بر روی رفتارهای امنیت اطالعات کارمندان مورد ب( 133۲، ۲استروب و ولک ؛133۱، استروب ؛2۱1۲

محققان امنیت اطالعات از دو عامل مجازات مستقل و متمایز استفاده کردند که عبارتند از: اطمینان درک شده از  .اندداده

، 11؛ ونس و همکاران2۱1۱، 1۱؛ سیپونن و همکاران13۲۱، 3؛ سیمز2۱۱3دی آرسی و همکاران، ) تشخیص و شدت درک شده

دهد اما تحقیقات امنیت اطالعات به طور به عنوان یکی از عوامل بازدارنده قرار میقطعیت مجازات را  GDT اگرچه (.2۱12

های امنیت ها بر تشخیص عدم رعایت سیاستسازمان .است مداوم از قطعیت تشخیص به جای قطعیت مجازات استفاده کرده

 ی قبول رمز عبور و غیره تاکید دارندهاهای چندگانه مانند فایروال ها، بررسی کنندهاطالعات با استفاده از مکانیسم

ظر تر از قطعیت مجازات در نبنابراین، در زمینه امنیت اطالعات، قطعیت تشخیص به عنوان یک عامل بازدارنده مناسب(. 2۱۱۱

، ونس و همکاران (2۱۱3. دی آرسی و همکاران )نتایج مختلفی در این مطالعات یافت شد (.2۱۱۱ ،کانکانحیلی) استگرفته شده

ودی و م شده است.GDT ، ثبات ISSدریافتند که شدت جریمه باعث افزایش انطباق ( 2۱1۱( و سیپونن و همکاران )2۱12)

ها همچنین در اثر تفاوت. وجود ندارد ISSاز مجازات بر روی انطباق توجهی متوجه شدند که هیچ چیز قابل (2۱1۲همکاران )

                                                           
1 Larimer & Neighbors 
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دی آرسی و . یافت شد (2۱۱3دی آرسی و همکاران ) مطالعات  های اطالعات درامنیت سیستمقطعیت تشخیص بر انطباق 

 یک رابطه منفی غیرمعنی دار پیدا کردند.( 2۱1۲( و مودی و همکاران )2۱۱3همکاران )

یت با سیاست امنها به عنوان بازدارنده در زمینه سازگاری آمده از مطالعات قبلی در مورد نقش مجازاتدستنتایج متفاوت به

کنند که نقش استدالل می (2۱1۲مودی و همکاران )  .اطالعات، نیازمند تحقیقات بیشتر برای روشن کردن این پدیده است

در این مقاله، ما  .های اطالعات نامشخص است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارددهی به انطباق امنیت سیستمها در شکلجریمه

اومت بر مق توصیفیاخالقی و  هنجارهایمل مجازات به طور غیرمستقیم از طریق عوامل هنجاری یعنی کنیم که عوافرض می

دانیم، هیچ مقاله قبلی تاثیر شدت مجازات و قطعیت تشخیص بر این تا آنجا که می. گذارنددر برابر امنیت اطالعات تاثیر می

  .عوامل هنجاری را بررسی نکرده است

 

 های تحقیق پیشینه نظری و فرضیه

GDT دیدگاه انتخاب عقالنی است که براساس آن مردم به منظور به حداکثر رساندن منافع خود و به حداقل رساندن  براساس

تواند برای مطابق با این نظریه، مفهوم مجازات و تحریم می(. 13۲5، 1؛ گیبس13۲۲)بلومشتاین،  کنندهای خود رفتار میزیان

گیرند که آیا یک رفتار خاص را براساس با توجه به این دیدگاه، مردم تصمیم می .کنترل رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد

سیاست گذاران از این دکترین برای  .های مرتبط با آن رفتار اتخاذ کنندارزیابی خود از دستاوردهای ملموس و آنی یا زیان

اساسی ثقل  امد. پیاندکنند، استفاده کردهی که ضرر و زیان را برای رفتارهای غیرقانونی الزامی میبندی قوانین و قوانینچارچوب

سه ابزار را برای تنظیم  GDT .تواند با اعمال مجازات بیشتر کاهش یابداین است که یک رفتار جنایی میGDT مفهومی

ازات درک شده، قطعیت مجازات درک شده، و سرعت مجازات اینها عبارتند از: شدت مج .کنددرجه درک شده مجازات فراهم می

در زمینه امنیت اطالعات، قطعیت درک شده از تشخیص به جای قطعیت مجازات درک شده مورد استفاده  .درک شده (چابکی)

ل تحریم، برای ها، با اعمامبنایی را برای طراحی سیاست GDTشناسی، بنابراین، حتی در خارج از حوزه جرم .استقرار گرفته

ها در اعمال تغییر رفتاری بسیار موثر ، مجازات(13۲۱) 2به گفته آروی و ایوانویچ .منصرف کردن رفتار نامطلوب فراهم کرد

پیشنهاد می کند که مجازات ها، هنگامی که به درستی استفاده شود، می ( 1۱51، ص) (13۲2) ۱( و جانستون1۱1 .صهستند )

به عنوان یک نظریه مرجع برای مطالعه  GDTبنابراین طبیعی است که  سریعتر و باثباتی در رفتار ایجاد کند.تواند تغییرات 

 مورد استفاده قرار گرفت. ISSرفتار کارکنان در زمینه نقض خط مشی 

 .نندکاستفاده می برای منصرف کردن کارمندان از ارتکاب رفتارهای نامطلوب، مدیران از مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده

مجازات سازمانی  .شوند و تمایل به اجتناب از ضرر و زیان دارندکند که مردم با سود تحریک میاستدالل می (133۲) ۲هیگینز

قبول تواند به عنوان شکلی از کنترل اجتماعی در نظر گرفته شود که به ایجاد هنجارهای گروهی با شناسایی رفتارهای قابلمی

به عبارت دیگر، مجازات سازمانی بر رفتار مناسب اعضای یک گروه تاکید . (13۲3، 5بوفر و اوریلیزکند )قبول کمک میو غیرقابل
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رود، تمایز میان اعمال مطلوب و نامطلوب را تسهیل تنبیه، هنگامی که به عنوان یک عامل بازدارنده مشروع به کار می .دارد

ها به تحکیم چنین اظهاراتی در رفتار شوند، آنواضح توسط گروه پذیرفته و ابالغ میها به طور هنگامی که سیاست .کندمی

های شدید بر روی رفتارهای خاص با افراد موردنظر ارتباط قطعیت باالی تشخیص و مجازات .کنندقبول هنجاری کمک میقابل

بر این اساس، بیشتر مطالعاتی که انطباق سیاست  .هستند(نادرستقبول )و غیرقابل درست(قبول )کند که رفتارهای قابلبرقرار می

  .ندکنسازی میهای رفتاری مدلکنند عوامل مجازات را به عنوان پیشایندهای مستقیم نیتامنیت اطالعات را بررسی می

الن و )استر ندکها، مجازات به عنوان یک بازدارندگی مستقیم عمل نمیدهند که در بسیاری از موقعیتتحقیقات نشان می

ها برای مثال، شدت مجازات برای افرادی که باور دارند شانس کمی برای تشخیص اقدامات غیرسازگار آن(. 2۱۱۲، 1بوکمن

آوری اطالعات خود در تنظیمات سازمانی، مردم به طور کلی به طور گسترده برای استفاده از فن .اهمیت استوجود دارد، بی

ت ها را نسبت به رعایت سیاست امنیت اطالعابازدارندگی مجازات ممکن است به طور مستقیم رفتار آن بنابراین، .شوندپلیس نمی

در شرایطی که نظارت بر تمام اقدامات همه افراد ممکن نیست امکان پذیر باشد، هنجارهای اجتماعی  .تاثیر قرار ندهدتحت

 هنجارهایاین مفهوم که عوامل مجازات بر  .ندگی تنبیهی داشته باشندممکن است تاثیر قویتری بر رفتار افراد نسبت به اثر بازدار

استدالل  (13۲1باندورا ) (.13۲1، 2)باندورا دارد )(SLT گذارند، یک پایه نظری در نظریه یادگیری اجتماعیتاثیر می توصیفی

جازات مشود و چه رفتاری باعث چه رفتاری باعث مجازات می -کنند کرد که افراد رفتار خود را با یادگیری از دیگران تنظیم می

لی بیشتر های بازدارنده بر رفتار کاند مانند سیاستهای تنظیمی که به طور گسترده پذیرفته شدهعالوه بر این، مکانیزم .شودمین

اگر کارمندان از استدالل  .گیرندقرار می یرفتارهنجارهای دهی گذارند، و به صورت آبشاری در شکلتاثیر می شرکت کنندگان

ها ممکن است رخ دهد، که به نوبه خود به احتمال زیاد بر های رسمی آگاه شوند، آنگاه پذیرش کلی این تحریمزیربنایی تحریم

  .گذاردمیو هنجارهای اخالقی تاثیر  توصیفی هنجارهای

در کنترل رفتار فردی به  GDT عمومیهای مختلف سواالتی را در مورد کاربرد با این حال، مطالعات تجربی متعددی در رشته

 .استدر این مقاله ذکر شدهشده در ادبیات امنیت اطالعات قبال ًهای گزارشتناقض .اندها مطرح کردهدلیل نتایج متناقض آن

 .اندشده در مطالعات تجربی مختلف نگاه کردهتوضیحات جایگزین برای توضیح تناقضات گزارش در نتیجه، محققان به

قل قبول را به اعضا منتگیرند، به وضوح رفتار غیرقابلها، زمانی که به عنوان بازدارنده قانونی مورد استفاده قرار میمجازات

ها به تحکیم چنین اظهاراتی در رفتار شوند، آنفته و ابالغ میها به طور واضح توسط گروه پذیرهنگامی که سیاست .کنندمی

تواند به عنوان شکلی از تحریم اجتماعی در نظر گرفته شود که به ایجاد مجازات می .کنندقبول هنجاری کمک میقابل

اید توسط اعضا کند که بیکند و بر قوانینی تاکید مقبول کمک میقبول و غیرقابلهنجارهای گروهی با شناسایی رفتارهای قابل

 .(13۲3بوفر،  و اوریلیز) دنبال شوند

 :کنیم کهبراساس این بحث، ما فرض می

H1.a :در ارتباط است توصیفیبا هنجارهای  های امنیت اطالعات به طور مثبتتشدت مجازات برای نقض سیاس. 

                                                           
1 Strelan & Boeckmann 2 Bandura 
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H2.a :در ارتباط است توصیفیهای امنیت اطالعات به طور مثبت با هنجارهای برای نقض سیاست قطعیت تشخیص. 

متمایز  "نادرست"را از  "درست"دهند که یافته را نشان میهنجارهای اخالقی، باورهای درک شده یک عامل اجتماعی تعمیم

اثیر یک فرد ت "احساس تعهد اخالقی یا مسئولیت برای انجام، یا امتناع از انجام یک رفتار خاص"سازد و ممکن است بر می

ناسی شای در ادبیات جامعههای اخالقی در تاثیرگذاری بر رفتار فردی به طور گستردهنقش هنجار(. 133، ص1331اجزن، بگذارد )

است و به عنوان یک عامل مهم در تنظیم تصمیمات سازگاری افراد شناخته  و روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته

کند که از نظر قضاوت اخالقی از پایین ف میمرحله استدالل اخالقی را توصی ۲ 1نظریه رشد اخالقی شناختی کولبرگ. شودمی

پیشنهاد کردند که هنجارهای اخالقی به  (133۲)2رمیتاژ آو کانر و  (1331آجزن ) (.13۲3)کولبرگ،  شوندبندی میبه باال طبقه

هنجاری افراد را هستند زیرا هنجارهای اجتماعی ممکن است تنها تا حدی رفتار  TPB مفیدی به ازودنیمنظور توضیح رفتار، 

چندین محقق اضافه کردن هنجارهای اخالقی را به عنوان  (.2۱1۱)فیشبین و آجزن،  های ابعاد اخالقی توضیح دهنددر موقعیت

مطالعات  (.1331و آجزن،  ۱)بک اندتوصیه کرده را ابعاد اخالقی در برگیرندههای کننده اضافی رفتار در موقعیتبینییک پیش

های رفتاری با اضافه کردن هنجارهای اخالقی به عنوان یک سابقه از رفتارها در بینی نیتاند که پیشهمتعدد نشان داد

 است؛ های اخالقی بهبود یافتهزمینه در برگیرندههای موقعیت

، 5استرن) زیستهای حفاظت از محیطو رعایت سیاست (۲،2۱۱۲بلکاوی-)ریاحی از جمله این موارد می توان به تمکین مالیاتی

  .استارائه شده (2۱1۱فهرست جامع تری از این مطالعات در فیشبین و آجزن ). اشاره کرد (13۲5

H1.b :در ارتباط است اخالقیهای امنیت اطالعات به طور مثبت با هنجارهای شدت مجازات برای نقض سیاست. 

H2.b :در ارتباط است اخالقیهای امنیت اطالعات به طور مثبت با هنجارهای برای نقض سیاست قطعیت تشخیص. 

به عبارت دیگر،  .دهند، اشاره داردهنجارهای توصیفی به باور افراد در مورد آنچه که بیشتر مردم در یک موقعیت خاص انجام می

اگر افراد زیادی این کار را " :کنندل منعکس می، منطق یک فرد را برای یک عمل خاص با این استدالهنجارهای توصیفی

کند که یک فرد این هنجار بر این گرایش تمرکز می(. 2۱۱۲، ۲)سیالدینی "ای استکار عاقالنه دهند، پس احتماالًانجام می

 ۲نعمت و گونکالوبه گفته  (.1333، ۲)شیران و اوربلهای باور شده دیگران را تکرار کندممکن است مجبور باشد رفتار و نگرش

در واقع، چندین مطالعه نشان  .است، تاثیر اکثریت به طور گسترده در روانشناسی اجتماعی مورد تحقیق قرار گرفته(2۱۱۲)

ثریت ها با اقدامات اکها بود، زمانی که اقدامات آنکنند که در اشتباه هستند، حتی زمانی که حق با آندهند که مردم فکر میمی

بنابراین، در میان کارکنان، تاثیر باورها در مورد رفتارهای دیگران را می توان انتظار داشت که  (. 135۲، 3)آسچ اشتمطابقت ند

 :کنیم کهبراساس این استدالل، ما فرض می .ها تاثیر بگذاردبر هنجارهای اخالقی آن

H.۱ :در ارتباط است اخالقیهنجارهای های امنیت اطالعات به طور مثبت با برای نقض سیاست هنجارهای توصیفی. 

                                                           
1 Kohlberg 
2 Conner and Armitage 
3 Beck 

4 Riahi-Belkaoui 
5 Stern 
6 Cialdini 

7 Sheeran & Orbell 
8 Nemeth and Goncalo 
9 Asch 
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H.۲ :سیاست های مقاومت امنیت اطالعات با  منفیهای امنیت اطالعات به طور برای نقض سیاست هنجارهای توصیفی

 .در ارتباط است کارکنان

همانطور  (.133۲)کانر و آرمیتاژ، دهنداخالقی، استانداردهای ضمنی گروهی هستند که درست و غلط را تشخیص می هنجارهای

در غیاب هنجارهای اخالقی،  (.2۱۱2)ادواردز و همکاران،  های از دست رفته استبحث شد، مقاومت نتیجه تهدید آزادی که قبالً

ممکن است  .دهدهایشان انجام میاقداماتی را برای از بین بردن تهدیدات علیه آزادی فردی که با مقاومت مواجه است احتماالً

به عنوان مثال، مشاهده  .گیرند، عمل کنندمقاومت با توجه به این که چگونه هنجارهای گروه شکل میبرای کاهش یا تشدید 

 کنند، با وجود این واقعیت کهکاری میهای امنیتی همها با آژانسشود که بیشتر مسافران هوایی هنگام ورود به فرودگاهمی

و گاهی اوقات حتی خطر از دست دادن هواپیماهایشان را نیز به دنبال  افزایدها میها به زمان سفر آنرفتن از طریق این روش

گیرند، چرا که خود را در خود را در مورد حریم خصوصی نادیده می مقاومت(های )در واقع، بسیاری از مسافران نگرانی .دارد

های اضافی که در حال حاضر گام علت آن این است که با وجود .دهندهای امنیتی قرار میهای نفوذی آژانسمعرض بررسی

باید بین  .اندبرای انجام سفر هوایی مورد نیاز است، مردم به طور کلی استانداردهای معمول رفتار درست و نادرست را فرا گرفته

 "هنجارهای شخصی و اخالقی"این مفهوم را به عنوان  (1331آجزن ) .هنجارهای اخالقی و هنجارهای شخصی تمایز قائل شد

یت برخالف اکثرتر از هنجار شخصی است، زیرا دومی به حس خود از تعهد شخصی )کند. مفهوم هنجار اخالقی کلیمعرفی می

از سوی دیگر،  (.2۲5 ص 2۱1۱آجزن،  و فیشینها باید یک عمل خاص را انجام دهند یا خیر )پردازد که آیا آنمی (سایرین

یک تعهد اخالقی شخصی ممکن  .باید یک عمل را انجام دهند "اکثریت سایرین"که آیا هنجار اخالقی به این باور اشاره دارد 

پیشنهاد کرد  (2۱۱۱سیپونن ) .تر در مورد درست و غلط قرار گیردای یا شخصی عالوه بر باور کلیتاثیر عوامل زمینهاست تحت

 .ها باید برای کارمندان اخالقی به نظر برسندینکه آنهای امنیت اطالعات باید مفهوم اخالق را در نظر بگیرند و اکه سیاست

بر سیاست امنیت اطالعات را  قصد انطباق بینی باور اخالقی در تاثیرگذاریحمایت تجربی برای پیش کمتریمطالعات بعدی 

  :د کهکنبا توجه به بحث فوق، این مطالعه فرض می(. 2۱12؛ ونس و همکاران، 2۱11)هو و همکاران، اندگزارش کرده

H.5 :های امنیت اطالعات مربوطهنجارهای اخالقی انطباق امنیت اطالعات به طور منفی به مقاومت کارکنان در برابر سیاست 

  .دهدمدل تحقیق پیشنهادی را نشان می 1شکل  .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 شدت مجازات
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 شناسی روش

 ها آوری دادهروش تحقیق و جمع

گیری متشکل از کارکنانی است که در چهار صنعت چارچوب نمونه .ها استفاده کردیمآوری دادهبرای جمع یما از روش پیمایش

این  شهر تبریزکارمندان ده سازمان واقع در  .کنندآوری اطالعات کار میفروشی و فنهای آموزش، مالی، خردهمختلف به نام

اول، سازمان باید  .استفاده قرار گرفتها مورد آوری دادهها برای جمعدو معیار برای تعیین تناسب سازمان .ها را فراهم کردندداده

عایت ها باید از الزامات رکارکنان در سازمان های امنیت اطالعات را به طور رسمی توسعه داده و منتشر کرده باشد؛ ثانیاًسیاست

د، در توزیع کننمراتب در ده سازمان کار میمدیرانی که در سطوح باالتری از سلسله .های امنیت اطالعات آگاه باشندسیاست

ای برای شرکت در این نظرسنجی ارائه نشده هیچ انگیزه .کنندهای خود کمک میها به سایر کارکنان در سازمانپرسشنامه

در  .ها داوطلبانه بودعالوه بر این، نامه همراه با نظرسنجی به وضوح برای پاسخ دهندگان روشن ساخت که مشارکت آن .است

 .بود % ۲1شده دریافت شد که نرخ پاسخ کلی پرسشنامه تکمیل 1۱۱توزیع شد که از این تعداد ابزار نظرسنجی  213مجموع 

 .دهداطالعات جمعیتی پاسخ دهندگان را نشان می 1جدول 

 شرکت کنندگاناطالعات جمعیتی   . 1جدول 

 درصد فراوانی مقیاس

   سن
2۲-1۲ 11 9/03 
۱۲-25 19 8/03 
۲۲-۱5 23 11 
5۲-۲5 11 0/11 
۲۲-55 7 0/1 

   تحصیالت )باالترین مدرک اخذ شده(
 8/00 11 دیپلم

 1/18 31 لیسانس
 0/11 19 لیسانسفوق 

 8/0 1 دکتری
   نوع شغل
 7/73 91 عملیاتی
 9 12 تاکتیکی
 8/18 21 راهبردی

   تجربه شغلی
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 8/12 17 سال 1-۱
 8/00 11 سال 5-2
 8/21 29 سال 1۱-۲
 8/18 21 سال 2۱-1۱

 8/12 17 سال 2۱بیشتر از 
   اندازه سازمان

 9/18 31 کارمند 5۱۱کمتر از 
333-5۱۱ 7 0/1 
۲333-1۱۱۱ 21 8/11 
1۱۱۱۱-5۱۱۱ 1 0 
 3/22 03 1۱۱۱۱بیشتر از 

   نوع صنعت
 1/12 13 آموزشی
 8/00 11 مالی

 8/11 21 خرده فروشی
 0/8 11 فناوری اطالعات

 

 معیارها 

ه بر شده در مقاالت اصلی کهای توصیهگیری دقیق متغیرهای آشکار، فرآیند توسعه ابزار از دستورالعملاندازهبه منظور ایجاد 

مطابق با  (.2۱۱۲)استراب و همکاران،  ها در مطالعات پوزیتیویستی تمرکز داشتند، پیروی کردگیریافزایش اعتبار اندازه

 .باشدتایید شده در مقاالت منتشر شده می ه در این مطالعه براساس اقدامات قبالًهای ایجاد شده، اقدامات مورد استفادکنوانسیون

معیارهای قطعیت آشکارسازی  .انداقتباس شده( 2۱۱3) توصیفی از هرث و رائوهنجارهای های مقیاس برای شدت مجازات و آیتم

 .اقتباس شدند (2۱1۱هنجارهای اخالقی از لی و همکاران )های مقیاس برای آیتم .اتخاذ شدند(2۱1۱از بولگورکو و همکاران )

های برای ترویج سازگاری آیتم .به دست آمد (2۱۱۲) 1اورگ های اطالعات ازمعیارهای مقاومت در برابر امنیت سیستم

ز راحی شدند. قبل اط "موافق کامالً"تا  "مخالف کامالً"ای لیکرت از های هفت نقطهها به عنوان مقیاسنظرسنجی، همه آیتم

چرچیل، د )تست ش قبلهای واقعی، ابزار نظرسنجی به منظور تعیین اعتبار محتوا و صوری معیارهای ساختاری از آوری دادهجمع

همه  .آزمون شرکت کردندو امنیت اطالعات در پیش IT و یازده متخصص ISچهار دانشجوی دکترای (.13۲3؛ استراب، 13۲3

ها های امنیت اطالعات برای سازمانبودند و مفاهیم بالقوه عدم انطباق سیاست IS ای دانش کافی ازاین شرکت کنندگان دار

چهل و  .انجام شد ابزارها پس از پیش تست کردن ابزار، یک تست آزمایشی به منظور ارزیابی اعتبار و پایایی .را درک کردند

                                                           
1 Oreg 
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 هایقابلیت اطمینان و اعتبار معیارها با تجزیه و تحلیل داده .کردندهشت کارمند یک دانشگاه بزرگ در آزمون آزمایشی شرکت 

آزمایشی، موارد  آزمونهای براساس نتایج تجزیه و تحلیل داده .شده در آزمون آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتآوریجمع

  .نهایی آماده شد هایآوری دادهدر پایان این مرحله، ابزار برای جمع .گیری کمی بیشتر اصالح شدنداندازه

 جزیه و تحلیل داده و نتایجت

های تحلیل توصیفی ما ابتدا آزمون .های آماری مختلف قرار گرفتندشده از ابزار نظرسنجی در معرض آزمونآوریهای جمعداده

روش  معلولیما در نهایت مدل علی و  .پس از آن، روایی سازه، روایی همگرا و روایی افتراقی را بررسی کردیم .را اجرا کردیم

  .مشترک را ارزیابی کردیم

 تحلیل توصیفی 

دهد که کاربران به طور منفی به نتایج نشان می .دهدهای مورد استفاده در این تحقیق را نشان میآمار توصیفی سازه 2جدول 

های پیشین از میانگین سازه همههمانطور که از این جدول مشخص است،  .دهندمقاومت در برابر امنیت اطالعات پاسخ می

اخالقی، قطعیت تشخیص و  هنجارهای، توصیفی هنجارهایشرکت کنندگان در این مطالعه به  .استاز هفت فراتر رفته ۲۲/5

ده در این مطالعه مهم کننرسد که هنجارهای اخالقی برای افراد شرکتبه نظر می .شدت مجازات به طور مثبت پاسخ دادند

 .هستند

  .  آمار توصیفی2جدول 

 سازه میانگین انحراف استاندارد

 توصیفی 81/1 1۲/1
 اخالقی 07/3 ۲۲/۱
 قطعیت 18/1 ۱1/1
 مقاومت 01/2 ۲۲/1
 شدت 18/1 ۱2/1

 

 گیری ارزیابی مدل اندازه

ما سازگاری درونی را با  .ها استفاده کردیمسنجی مقیاسروانهای برای ارزیابی ویژگی (PLS)ما از حداقل مربعات جزئی

و  3۲/۱تا  ۲۲/۱ها از ضرایب پایایی تمام سازه .های اطمینان ترکیبی و آلفای کرونباخ تجزیه و تحلیل کردیماستفاده از قابلیت

  .متغیر بود 3۲/۱تا  ۲۲/۱ها از ضرایب پایایی آن



14 

 

1141پاییز،3، شماره 2، دوره فصلنامه مدیران مبتکر  

ها معیارهای قابل اعتمادی برای ساختارهای دهنده این است که آیتمنوسان بود که نشاندر  3۲/۱تا  ۲3/۱آلفای کرونباخ از 

نتایج همچنین نشان داد که  (.2۱1۱، ۱؛ وینزی و همکاران133۲، 2؛ چین1335، 1بارکلی و همکارانانداز خود هستند )چشم

، ۲)حایر و همکاران دهنداعتبار همگرای کافی را نشان میهستند که  5/۱همه ساختارها برابر یا باالتر از آستانه  AVE مقادیر

  .اندنمایش داده شده ۱نتایج در جدول  (.2۱1۱

 . شاخص های کیفی اندازه گیری۱جدول 

آلفای 

 کرونباخ

ضریب پایایی 

 (CR)  ترکیبی

میانگین واریانس 

 (AVE) استخراجی

آماره 

 تی

بار 

 عاملی

سازه  موارد

 پنهان

 قطعیت 1قطعیت ۲۱3/۱ 5۲۱/2۲ ۲3۲/۱ ۲۲۱/۱ ۲۲۲/۱
  2قطعیت ۲۱۲/۱ 5۲۱/1۲   
  ۱قطعیت ۲5۲/۱ ۲۱۱/2۱   
 توصیفی 1توصیفی ۲۲1/۱ ۲۱۱/2۲ ۲۲۲/۱ 32۲/۱ ۲3۲/۱

  2توصیفی ۲33/۱ 5۲2/۲2   
  ۱توصیفی ۲5۱/۱ ۲2۲/1۲   
  ۲توصیفی 3۱1/۱ 23۲/۱۲   
 اخالقی 1اخالقی ۲۲5/۱ 215/۱2 ۲۲۲/۱ ۲3۲/۱ ۲۱۱/۱

  2اخالقی ۲25/۱ 3۲1/11   
  ۱اخالقی ۲31/۱ ۱23/۱۱   
 مقاومت 1مقاومت 35۲/۱ ۲۲۲/۲۱ 325/۱ 3۲۱/۱ 3۲۱/۱

  2مقاومت 3۲1/۱ 3۱۲/11۲   
  ۱مقاومت 3۲۲/۱ ۲۱۲/1۱5   
  ۲مقاومت 35۲/۱ ۲۲۲/۲3   
 شدت 1شدت 3۲1/۱ ۲۲۲/۲۱ 3۲۱/۱ 3۲3/۱ 3۲۲/۱

  2شدت 3۲۲/۱ 3۲۲/151   

  ۱شدت 3۲۱/۱ ۱۲۲/1۱۲   

 

نتایج همچنین نشان داد که معیارهای مورد استفاده در این مطالعه دارای روایی همگرای باالیی به عنوان موارد با بار باال 

 .شوندنمایش داده می ۲نتایج در جدول  .بر روی عوامل مربوطه خود هستند(۲/۱تر از بزرگ)

                                                           
1 Barclay, et al., 
2 Chin 

3 Vinzi et al., 
4 Hair et al., 
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 روایی همگرای متغیرها. ۲جدول  

  توصیفی اخالقی قطعیت مقاومت شدت

 1قطعیت 53۱/۱ ۱23/۱ 839/3 -/۱۲۱ 018/3

 2قطعیت ۱۲۱/۱ ۱۱۲/۱ 808/۱ -۱۲5/۱ 197/3

 0قطعیت ۲۲2/۱ 2۲۲/۱ 813/3 ۱33/۱ 027/3

 1توصیفی 811/3 ۱۱1/۱ ۲۲5/۱ -1۲3/۱ 230/3

 2توصیفی 899/3 ۱۲۲/۱ 5۱2/۱ -1۲۲/۱ 033/3

 0توصیفی 810/3 ۱۱۲/۱ ۲۲۱/۱ -111/۱ 231/3

 1توصیفی 931/3 ۲1۲/۱ 555/۱ -1۲3/۱ 037/3

 1اخالقی ۱۱۲/۱ 871/3 2۲2/۱ -۱۲۲/۱ 177/3

 2اخالقی 2۲۲/۱ 821/3 ۱۲5/۱ -2۲5/۱ 311/3

 0اخالقی ۲25/۱ 891/3 ۱۲۲/۱ -25۲/۱ 211/3

 1مقاومت -1۲۱/۱ -2۲2/۱ -۱5۱/۱ 917/3 301/3

 2مقاومت -15۲/۱ -۱۱3/۱ ۱۱۲/۱ 971/3 323/3

 0مقاومت -1۲۱/۱ -۱۱5/۱ -۱23/۱ 933/3 303/3

 1مقاومت -1۲۲/۱ -۱۲۱/۱ ۱۱2/۱ 911/3 -303/3
 1شدت ۱2۲/۱ 221/۱ ۱5۲/۱ ۱2۱/۱ 3۲1/۱
 2شدت ۱۱۱/۱ 1۱1/۱ ۱51/۱ ۱2۱/۱ 3۲۲/۱
 0شدت ۱۲1/۱ 1۲2/۱ ۱۱1/۱ -۱۱3/۱ 3۲۱/۱

 

ارتباط نزدیکی با ساختار خود نسبت به دیگر ، هر ساختار (5جدول با همبستگی در میان ساختارها ) AVEبا مقایسه ریشه دوم 

بنابراین، نتایج  .ساختارها داشت، که به سادگی به این معنی است که اعتبار افتراقی به اندازه کافی در این مطالعه نشان داده شد

 .دهندسنجی مناسبی را نشان میهای روانها ویژگیدهند که مقیاسنشان می

 ن سازه ای و روایی افتراقی. همبستگی های بی5جدول   

 سازه توصیفی اخالقی قطعیت مقاومت شدت

 توصیفی 871/3    
 اخالقی ۲۱۲/۱ 831/3   
 قطعیت 5۲۲/۱ ۱۲۲/۱ 801/3  
 مقاومت -1۲۲/۱ -۱۱۲/۱ -۱1۱/۱ 932/3 
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 شدت ۱۲۱/۱ 1۲5/۱ ۱5۲/۱ ۱11/۱ 3۲3/۱
هستند. عناصر خارج از مورب همبستگی بین سازه ها هستند. برای اعتبار افتراقی،  AVEتوجه: عناصر مورب ریشه های مربع 

 عناصر مورب باید بزرگتر از عناصر خارج از مورب باشند.

  هاارزیابی مدل ساختاری و آزمون فرضیه

نتایج تحلیل  .ستفاده کردیمپنهان ا سازهبرای ارزیابی روابط فرض شده در میان پنج  PLS (SmartPLS ۱) ما همچنین از

 .اندارائه شده 2به صورت گرافیکی در شکل 

 

 𝑹𝟐نتایج مدل: ضرایب مسیر و . 2شکل 

  

 

 

 

 

 

 عدم معنی داری<---؛ ۱1/۱؛ * در سطح ۱5/۱، ** در سطح ۱۱1/۱توجه: *** معنی داری در سطح 

 دهد: هنجارهایوابسته را نشان می سازهضرایب مسیر و سطوح اهمیت برای هر فرضیه و همچنین واریانس برای سه  2شکل 

 p و مقادیر t اهمیت مسیرها با استفاده از آماره .های امنیت اطالعات، هنجارهای اخالقی و مقاومت در برابر سیاستتوصیفی

  .تعیین شد بوت استرپ روشایجاد شده توسط 

تشخیص  قطعیت و هنجارهای اخالقی با (H2.a) قطعیت تشخیصتجزیه و تحلیل داده ها روابط بین هنجارهای توصیفی و 

(H2.b) .رابطه بین شدت مجازات و هنجار توصیفی  فرضیه ها را تایید کردند(H1.a ) نیز توسط داده ها مورد حمایت قرار

رابطه فرض شده بین  توسط داده ها پشتیبانی نمی شود. (H1.b)گرفت. اما رابطه بین شدت مجازات و هنجارهای اخالقی 

کنند که هنجارهای اخالقی نتایج از این فرضیه حمایت می .(H۱)  توجه استاخالقی قابل هنجارهایو  توصیفی هنجارهای

ضریب استاندارد شده رابطه بین هنجارهای اخالقی  .گذاردهای امنیت اطالعات تاثیر میبه طور منفی بر مقاومت در برابر سیاست

دهد هنجارهای اخالقی که نشان می (-1۲۱/۱)جارهای توصیفی و مقاومت است باالتر از رابطه بین هن (-۱1۲/۱و مقاومت )

هیچ یک از متغیرهای کنترل تاثیر  .کنندهای امنیت اطالعات اعمال میتاثیر منفی بیشتری بر مقاومت در برابر سیاست

  .های امنیت اطالعات نداشتندتوجهی بر مقاومت در برابر سیاستقابل

 شدت مجازات

هنجارهای 

 توصیفی

نوع   اندازه صنعت

 شغل

 ISSمقاومت در 

هنجارهای 

 اخالقی

 قطعیت تشخیص

.16** 

.0

6 

-.17* 

.36*** 

.52**

* 

 تحصیالت تجربه سن جنسیت

.28** 

-

.32*** 

R2=.20 

R2=.36 

R2=.15 
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  معمولروش  اریبی 

ما ابتدا (. 2۱۱۲؛ استراب و همکاران، 2۱۱۱، 1)پودساکوف و همکاران های رایج را ارزیابی کردیمما خطر انحراف روش

ها های آنهایی برای اطمینان از اینکه پاسخرا با برداشتن گام(2۱۱۱و همکاران ) پودساکوفشده توسط  ی ارائهپیشنهادها

 .های رایج انجام دادیمما دو تحلیل مستقل را برای ارزیابی تاثیر گرایش روش .ال کردیمد شد دنبنداشته خواهناشناس نگه

به عنوان نشانه پاتولوژیک هم خطی بودن پیشنهاد می شود و  ۱/۱بیشتر از  VIF( استدالل می کند که وقوع 2۱15) 2کوک

 ر همهبنابراین، اگ .آلوده شده باشد اریبی همچنین به عنوان نشانه ای مبنی بر اینکه یک مدل ممکن است با روش معمول

VIFs  تواند عاری از انحراف روش باشند، مدل می ۱/۱تر از ناشی از آزمون هم خطی کامل برابر یا کم "سطح فاکتور"های

اجرا کردیم و متوجه شدیم که  Smart PLS ما آزمون هم خطی را در .( ۲، ص2۱15کوک، ) "در نظر گرفته شود معمول

و برای  ۲۲/1 هنجارهای توصیفی، برای 1۲/1، برای شدت ۲3/1 قطعیتبرای   VIF مقادیر .هستند ۱/۱تر از مقادیر کمهمه 

ما همچنین ماتریس همبستگی ساختار را بررسی کردیم تا بررسی کنیم که آیا هر دو ساختار به شدت با  .است 5۱/1اخالقی 

 تواندشناختی میروش اریبکوواریانس شدید ناشی از  (.2۱۱۲، ۱)پاولو و فایگنسون (3۱/۱بیشتر از هم همبستگی دارند )

هیچ فاکتور  (5جدول ماتریس همبستگی )در  (.1353، ۲)کمپل و فیسکها را متورم کندهشده بین سنجهای مشاهدههمبستگی

 هایشناختی یافتهروش اریبدهند که یج نشان مینتا .است 5۲/۱باالترین همبستگی برابر با  .دهدهمبستگی باالیی را نشان نمی

  .کندشده در این مقاله را تحریف نمیگزارش

 بحث

ها سازمان .ها مهم هستنددهند که عوامل رفتاری برای پرداختن به چالش امنیت اطالعات در سازمانمطالعات متعددی نشان می

رفتار کارکنان به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب که ممکن است ناشی های امنیت اطالعات را برای هدایت و ارزیابی سیاست

این مقاله نقش مقاومت در برابر سیاست امنیت اطالعات را به عنوان  .دهنداز حوادث نقض امنیت اطالعات باشد، توسعه می

ادبیات مقاومت نشان  .کندمیهای امنیت اطالعات برجسته قبول انطباق سیاستیک ساختار مهم در دستیابی به سطوح قابل

ها بر شرایطی که سازمان .کندهایی است که مردم را ملزم به تغییر رفتارشان میدهد که مقاومت اغلب ناشی از محرکمی

د که هایی عمل کننتوانند به عنوان محرکهای امنیت اطالعات پیروی کنند، میکنند تا از سیاستکارکنان خود تحمیل می

به عنوان کنیم که مقاومت بنابراین، ما پیشنهاد می .مقاومت در رفتار کارکنان نسبت به علت اصلی محرکات شوندموجب ایجاد 

  .های اطالعات استسیستم با پژوهش سازگار در رابطه بااست، اما یک عامل نادیده گرفته شده

 .پردازدهای امنیت اطالعات میر برابر سیاستاین مقاله به بررسی نقش تنبیه و هنجارهای سازمانی بر مقاومت کارکنان د

 .کنندهای امنیت اطالعات به عنوان متغیرهای وابسته اصلی تمرکز میبسیاری از متون فعلی بر روی تمایل به پیروی از سیاست

اند که عوامل مجازات سازمانی یعنی قطعیت تشخیص و شدت مجازات به طور مستقیم و تعدادی از مطالعات قبلی فرض کرده

آرسی  "؛ دی 2۱1۱بولگورکو و همکاران گذارند )های امنیت اطالعات تاثیر میمثبت بر قصد کارکنان برای مطابقت با سیاست

                                                           
1 Podsakoff et al., 
2 Kock 

3 Pavlou & Fygenson 
4 Campbell & Fiske 
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برخی عوامل مجازات را به عنوان  .اندهای متناقضی را گزارش کردهلعات یافتهاین مطا (.133۱؛ استراوب 2۱۱3و همکاران 

پهنال و )پیشایندهای مهم تمایالت اطاعت کارکنان یافتند، و برخی دیگر هیچ تاثیری از مجازات بر قصد اطاعت گزارش نکردند

این مقاله  .لقوه روابط در میان عوامل مرتبط دارداین تناقض در ادبیات نیاز به تحقیق برای کشف دیگر انواع با(. 2۱۱۲همکاران، 

 .دازدپربه بررسی تاثیر غیرمستقیم عوامل مجازات سازمانی بر مقاومت در برابر امنیت اطالعات از طریق عوامل هنجاری می

  .یعنی هنجارهای توصیفی و اخالقی

GDT  دهد که رفتارهای نامطلوبنشان می ( ،با  مطابقتبه عنوان مثال جرایم ISدزدی دریایی ، )های تواند با تحریممی

زمانی که احتمال دستگیر شدن بدون پیروی از قانون باال باشد و تحریم  (.13۲۲)ویلیام و هاوکینز، خاص و شدید از بین برود

های با سیاست (.13۲3؛ هوفر و استراب، 13۲۲)بلومشتاین، شدید باشد، ناقضان بالقوه از ارتکاب اقدامات نامطلوب بازخواهند گشت

ها را به عنوان کار کنند، کارمندان سیاسترا بیان می IS هایارتباطی گسترده که به وضوح پیامدهای عدم انطباق با سیاست

 فرض شدت مجازات و قطعیت تشخیص(این مقاله از ادبیات موجود متمایز است زیرا عوامل مجازات )  .دهندانجام می "درست"

اثیر غیرمستقیمی بر مقاومت در برابر امنیت اطالعات از طریق عوامل هنجاری دارند؛ یعنی هنجارهای توصیفی و شود که تمی

 . تجزیه و تحلیل داده ها روابطتوصیفیو هنجارهای  تشخیصها، روابط فرض شده بین قطعیت تجزیه و تحلیل داده .اخالقی

 و قطعیت تشخیص و هنجارهای اخالقی را تائید می کنند. (H2.a)فرض شده بین قطعیت تشخیص و هنجارهای توصیفی 

SLT قطعیت تشخیص(. 13۲۲باندورا و سیمون، )گیرند ها و رفتارهای دیگران یاد میکند که مردم با مشاهده نگرشادعا می 

ها را در معرض خطر دریافت مجازات تواند راه درازی را در تاثیر گذاری بر افراد در اجتناب از شرایطی که ممکن است آنمی

تا آنجا که  (. 13۲۲باندورا و سیمون، )قرار دهد، طی کند و به نوبه خود اطالعات باورها و هنجارهای مشترک را آشکار سازد

همچنین روابط بین شدت مجازات و هنجارهای توصیفی   .کنداست که این روابط را بررسی میای دانیم، این اولین مقالهمی

(H1.a) اخالقی یبوسیله داده ها تایید شد اما، روابط بین شدت مجازات و هنجارها(H1.b) .از  بوسیله داده ها تائید نشدند

 .گیرندتاثیر قطعیت تشخیص به جای شدت مجازات قرار میآنجا که هنجارهای اخالقی در ابعاد اخالقی قرار دارند، بیشتر تحت

بنابراین، قطعیت تشخیص،  .خواهند کار درست را نیز انجام دهندها میعالوه بر این، آن .مردم از انجام کار درست آگاه هستند

  .گذاردبه جای شدت مجازات، بر هنجارهای اخالقی تاثیر می

در  توصیفی هنجارهایتایج اهمیت ن .(H۱)توجه استاخالقی قابل هنجارهایو  توصیفی هنجارهایرابطه فرض شده بین 

هنجارهای توصیفی باورهای فردی را در مورد آنچه که دیگران در یک  .دهداخالقی را نشان می هنجارهایتاثیر گذاری بر 

ها و افراد با مشاهده نگرش دهد کهنشان می SLT (.1331)سیالدینی،  دهندموقعیت خاص انجام خواهند داد، نشان می

است که هنجارهای نشان داده موضوعاتادبیات موجود در بین (. 13۲۲باندورا و سیمون، ) گیرندرفتارهای دیگران یاد می

  (.1333شولتز، ؛ 2۱۱۲)نوالن و همکاران، تشریحی تاثیر آماری مستقیم و مثبتی بر قصد افراد نسبت به یک رفتار خاص دارند

کنند و ها فرضیه ما را پشتیبانی میداده مطالعه ای تأثیر هنجارهای توصیفی را بر هنجارهای اخالقی بررسی نکرده است.هیچ 

کنند که هنجارهای اخالقی به نتایج از این فرضیه حمایت می .کنندهای این مطالعه به ادبیات موجود کمک میبنابراین یافته

ضریب استاندارد شده رابطه بین هنجارهای اخالقی  .گذاردهای امنیت اطالعات تاثیر میتطور منفی بر مقاومت در برابر سیاس

دهد هنجارهای اخالقی ، که نشان می(-1۲۱/۱باالتر از رابطه بین هنجارهای توصیفی و مقاومت است ) (-۱1۲/۱و مقاومت )
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های از دست مقاومت نتیجه تهدید آزادی .کنندمال میهای امنیت اطالعات اعتاثیر منفی بیشتری بر مقاومت در برابر سیاست

شده بنابراین، نیروهای اخالقی جذب .هنجارهای اخالقی با نتایج مطلوب همسو هستند (.2۱۱2)ادواردز و همکاران، رفته است

  .توسط کارکنان ممکن است برای کاهش مقاومت عمل کنند

دهنده همان طور که هنجارهای توصیفی نشان .استنیز تایید شده (H۱)و اخالقی توصیفی هنجارهایرابطه فرض شده بین 

چنین  "درستی"دهند هستند، همچنین بر درک مشترک از درک در مورد آنچه که دیگران در یک موقعیت معین انجام می

  .گذاردرفتاری تاثیر می

 داللت ها

 داللت های پژوهشی

های امنیت عدم پایبندی کاربران به سیاستگزارشات متعددی نشان می دهد  .کندتوجهی به نظریه میمقاله کمک قابل این

هنگامی   .شوندها میماند چرا که کاربران موجب نقض عمده اطالعات در داخل سازماناطالعات به عنوان یک چالش باقی می

نیاز دارد تا در برابر  IS به کاربران IT ههای امنیت اطالعات نیاز به تغییرات رفتاری در روشی دارند کشود، سیاستکه اجرا می

بیشتر  .پردازدبرای درک رفتار کارکنان می "مقاومت"بر این اساس، این مقاله به بررسی الگوی  .ها مقاومت کننداین سیاست

طالعات ا های امنیتگیرند که به منظور بهبود سازگاری کارکنان با سیاسترا به عنوان ابزار اصلی در نظر میGDT تحقیقات

دهد که عوامل مجازات همیشه در بهبود مستقیم انطباق سیاست با این حال، تحقیق نشان می .ها استدر دسترس سازمان

 GDT به این ترتیب، جامعه پژوهش نیاز به جستجوی توضیحات نظری بهتر برای تناقض عوامل .امنیت اطالعات موثر نیستند

بر این اساس، این مقاله تحقیقات  .های امنیت اطالعات داردای سازمان، به ویژه سیاستهدر بهبود پایبندی کارکنان به سیاست

ه دارند، های ایجاد شده ریشتر رفتار کارکنان که در نظریهموجود در جریان امنیت اطالعات را با بررسی توضیحات متقاعد کننده

سپس، ما همچنین تاثیر هنجارهای اخالقی . گیریمدر نظر میگوهای اخالقی را در این رابطه، ما مشروعیت و ال .دهدمی توسعه

دهد که هنجارهای اخالقی نتایج نشان می .های امنیت اطالعات بررسی کردیمرا بر کاهش مقاومت کارکنان در برابر سیاست

نیز موثرتر ( β=  -1۲/۱)از مقاومت کارکنان هستند، بلکه در مقایسه با هنجارهای  اثر منفی(توجه )نه تنها یک سابقه قابل

(۱2/۱-  =β )اند که رفتار مردم را می توان با اضافه کردن هنجارهای اخالقی بهمحققان برجسته پیشنهاد کرده .هستند TPB 

به  TPB و GDT هایدر نهایت، مقاله حاضر همچنین به بررسی رابطه بین نظریه (.1331 ،زنو آجبک بهتر توضیح داد )

  .پردازدهای امنیت اطالعات میر کارکنان نسبت به انطباق سیاستمنظور توضیح رفتا

  داللت های کاربردی

نتایج در مورد اثرات شدت مجازات و قطعیت مجازات بر روی عوامل هنجاری  .توجهی در عمل دارداین مقاله همچنین سهم قابل

ارتباطی گسترده که به وضوح پیامدهای نقض رفتار مورد های با سیاست IS کاربران .ای داردپیامدهای مهمی برای افراد حرفه

هایی از داستان .گیرندها در صف قرار میرود و تعداد زیادی از آنها انتظار میدانند که چه چیزی از آنکنند، مینیاز را بیان می

ه از بالگ ها، خبرنامه ها و ایمیل کنند را می توان با استفادکارمندانی که به دلیل عدم انطباق مجازات سازمانی دریافت می

های امنیت شود کارمندان بدانند که سیاستاین باعث می .شوندمنتشر کرد، بنابراین دیگران از عواقب عدم انطباق آگاه می
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 .کنندمیها مقاومت نگیرند و در مقابل آنها را به کار میاطالعات کار درستی است که باید انجام دهند و برخی دیگر این سیاست

  .بر این اساس، ما معتقدیم که این مطالعه سهم مهمی در تئوری و عمل دارد

 ها و تحقیقات آینده حدودیتم

ها یا ها همچنین فرصتاین محدودیت .های آن باید مورد تایید قرار گیردتوجهی دارد، اما محدودیتاگرچه این مقاله سهم قابل

به منظور تایید  .آوری شدمتحده جمعهای واقع در جنوب غربی ایاالتابتدا، نمونه از سازمان .دهندتحقیقات آینده را ارائه می

اعتبار بخشیدن  .های مختلف داشته باشدها، مدل پیشنهادی در این مطالعه ممکن است نیاز به تایید در محیطتعمیم پذیری یافته

بدنه دانش را غنی خواهد کرد و درک ما از عوامل موثر  نگ قطعاًها / کشورها و در نظر گرفتن فرهبه این مدل در دیگر مکان

فاصله قدرت یکی از عوامل فرهنگی است که ممکن است بر مقاومت  .بر مقاومت در برابر امنیت اطالعات را افزایش خواهد داد

نده ممکن است اثر تعدیل کنندگی بنابراین، تحقیقات آی .های امنیت اطالعات به طور متفاوت تاثیر بگذاردمردم در برابر سیاست

جویی در مدل تحقیق به منظور تمرکز دوم، صرفه .شده در این مطالعه مورد بررسی قرار دهندهای ارائهفاصله قدرت را بر فرضیه

تواند تابعی از چیزی باشد که در در نهایت، مقاومت کارکنان می .بر روابط بین ساختارهای اصلی مورد تاکید قرار گرفت

با این حال، این مقاله به بررسی نقش هنجارهای اجتماعی در مدیریت مقاومت کارکنان  .های امنیت اطالعات وجود داردیاستس

عات های امنیت اطالهای سیاستما خواستار تحقیقات بیشتری هستیم که ویژگی .پردازدهای امنیت اطالعات میدر برابر سیاست

  .را بررسی کندها بر مقاومت کارکنان و تاثیر آن

 گیری نتیجه

اکثر  .پردازدها میهای امنیت اطالعات در سازماناین مقاله به بررسی نقش مقاومت رفتاری کارکنان در درک انطباق سیاست

های امنیت اطالعات سازمانی تمرکز دارد، تحقیقات موجود در جریان امنیت اطالعات بر مقاصد افراد برای مطابقت با سیاست

این امر در  .ها اختیاری استشوند و اقدامات آنهای آزاد مواجه میاست که افراد با انتخاببراساس این فرض استوار شدهکه 

بنابراین، این مقاله  . "کنندهای ایجاد شده میکارکنان را ملزم به پایبندی به سیاست"ها دنیای واقعی صادق نیست زیرا سازمان

های امنیت اطالعات ممکن است عامل مهمی در سطوح باالی حوادث کارکنان در برابر سیاستکند که مقاومت استدالل می

این مقاله به دنبال پر کردن یک شکاف مهم در ادبیات موجود در  .شده توسط مطالعات مختلف باشدامنیت اطالعات گزارش

رد های سیستم اطالعاتی را مورابر سیاستمورد امنیت اطالعات است زیرا تحقیقات بسیار کمی نقش مقاومت کارکنان در ب

 .است بررسی قرار داده

  

 منابع

(. عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطالعات توسط کارمندان در سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد. 1۱۲3اسفندیارپور، ا. )

 دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.



21 

 

 
 

اطالعاتی هایسیستم امنیت برابر در مقاومت بر بازدارندگی و هنجارها عوامل تاثیر  

(. فرصت ها و تهدیدهای امنیت در شبکه های اجتماعی مجازی برای دانشجویان، پژوهش های راهبردی امنیت و 1۱3۲) پورنقدی، ب.

 .۲۲-۲3، صص 2نظم اجتماعی، سال هفتم، شماره 

ادراک از (. تاثیر ادراک پرستاران از آموزش امنیت اطالعات و آگاهی از سیاست های امنیت اطالعات بر 1۱3۲کریمی، ز. و پیکری، ح. )

. صص 2سال هفتم، شماره  شدت و قطعیت مجازات نقض امنیت اطالعات؛ مورد مطالعه: بیمارستان های تخصصی آموزشی شهر اصفهان،

۲۱-۱1. 

Ajzen, I., & Fishbein, M. (13۲۱). Understanding attitudes and predicting social behavior, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

Ajzen, I. (1331). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision 

Processes, 5۱(2), 1۲3-211. 

Alcivar, I., & Abad, A. G. (2۱1۲). Design and evaluation of a gamified system for ERP 

training. 

Computers in Human Behavior, 5۲, 1۱3-11۲. 

Anderson, C.L. & Agarwal, R. (2۱1۱). Practicing safe computing: A multimedia empirical 

examination of home computer user security behavioral intentions. MIS Quarterly, 

۱۲(۱):۲1۱-۲۲۱. 

Arvey, R. D., & Ivancevich, J. M. (13۲۱). Punishment in organizations: a review, 

propositions, 

and research suggestions. Academy of Management Review, 5(1), 12۱-1۱2. 

Asch, S. E. (135۲). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a 

unanimous majority. Psychological Monographs: General and Applied, ۲۱(3), 1-۲۱. 

Ball, G. A., Trevino, L. K., & Sims Jr., H. P. (133۲). Just and unjust punishment: influences 

on 

subordinate performance and citizenship. Academy of Management Journal, ۱۲(2), 233- ۱22. 

Bandura, A. K. (13۲1). Social learning theory. Stanford University Press, Palo Alto, 

California. 

Bandura, A., & Simon, K. M. (13۲۲). The role of proximal intentions in self-regulation of 

refractory behavior. Cognitive Therapy and Research, 1(۱), 1۲۲-13۱. 

Barclay, D., Thompson, R., & Higgins, C. (1335). The partial least squares (PLS) approach 

to 

causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology 

Studies, 2, 2۲5-۱۱3. 

Beck, L. & Ajzen, I. (1331). Predicting dishonest actions using the theory of planned 

behavior. 



22 

 

1141پاییز،3، شماره 2، دوره فصلنامه مدیران مبتکر  

Journal of Research in Personality, 25(۱), 2۲5-۱۱1. 

Belanger, F., Collignon, S., Enget, K., & Negangard, E. (2۱11). User resistance to the 

implementation of a mandatory security enhancement. The Dewald Roode Workshop on 

Information Systems Security Research, IFIP WG۲111/WG1111۱, Virginia Tech, Blacksburg, 

Virginia. 

Bhattacherjee, A., & Hikmet, N. (2۱۱۲). Physicians’ resistance toward healthcare 

information 

technology: A theoretical model and empirical test. European Journal of Information 

Systems, 1۲(۲) ۲25-۲۱۲. 

Blumstein, A. (13۲۲). Introduction, Blumstein, A., Cohen, J., Nagin, D., Deterrence and 

incapacitation: estimating the effects of criminal sanctions on crime rates. National 

Academy of Sciences, Washington, DC. 

Botetzagias, I., Dima, A. F., & Malesios, C. (2۱15). Extending the theory of planned 

behavior in 

the context of recycling: the role of moral norms and of demographic predictors. Resources, 

Conservation and Recycling, 35, 5۲-۲۲. 

Bulgurcu, B., Cavusoglu, H., & Benbasat. I. (2۱1۱). Information security policy compliance: 

An 

empirical study of rationality–based beliefs and information security awareness. MIS 

Quarterly, ۱۲(۱), 52۱-5۲۲. 

Chin, W. W. (133۲). Modern methods for business research, in The Partial Least Squares 

Approach for Structural Equation Modeling, G. A. Marcoulides, Ed., ed Mahwah, NJ. 

Churchill Jr, G. A. (13۲3). A paradigm for developing better measures of marketing 

constructs. 

Journal of Marketing Research, 1۲(1), ۲۲-۲۱. 

Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (133۱). A focus theory of normative conduct: 

Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of personality 

and social psychology, 5۲(۲), 1۱15-1۱2۲. 

Cialdini, R. B., Kallgren, C. A., & Reno. R. R. (1331). A Focus theory of normative 

conduct: A 

theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior. Advances 

in Experimental Social Psychology, 2۲(2۱), 2۱1-2۱۲. 

Cialdini, R. B. (2۱۱۲). Descriptive social norms as underappreciated sources of social 

control. 

Psychometrika, ۲2(2), 2۲۱-2۲۲. 

Conner, M., & Armitage, C. J. (133۲). Extending the theory of planned behavior: A review 

and 



23 

 

 
 

اطالعاتی هایسیستم امنیت برابر در مقاومت بر بازدارندگی و هنجارها عوامل تاثیر  

avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 2۲(15), 1۲23-1۲۲۲. 

Conner, M., & McMillan, B. (1333). Interaction effects in the theory of planned behaviour: 

Studying cannabis use. British Journal of Social Psychology, ۱۲(2), 135-222. 

D’Arcy, J., Hovav, A., & Galletta, D. (2۱۱3). User awareness of security countermeasures 

and 

its impact on information systems misuse: A deterrence approach. Information Systems 

Research, 2۱(1), ۲3-3۲. 

Edwards, S. M., Li, H., & Lee, J.-H. (2۱۱2). Forced exposure and psychological reactance: 

Antecedents and consequences of the perceived intrusiveness of pop-up ads. Journal of 

Advertising, ۱1(۱), ۲۱-35. 

Eisenhardt, K. M. (13۲3). Agency theory: An assessment and review. Academy of 

Management 

Review, 1۲(1), 5۲-۲۲. 

Ernst and Young (2۱11). Into the cloud, out of the fog: global information security survey. 

Available at: https://www.techzim.co.zw/wp-content/uploads/ey-global-

informationsecurity-survey-zimbabwe-report-۲-december-2۱11.pdf. 

Fishbein M., & Ajzen, I. (2۱1۱). Predicting and changing behavior: The reasoned action 

approach. Taylor & Francis. 

Gibbs, J. P. (13۲5). Crime, punishment, and deterrence. Elsevier, New York, NY. 

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2۱۱۲). A room with a viewpoint: Using 

social norms to motivate environmental conservation in hotels. Journal of consumer 

research, ۱5(۱), ۲۲2-۲۲2. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2۱1۱). Multivariate data analysis: 

A 

global perspective (۲th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. Pearson. 

Hair, J., Hollingsworth, C.L., Randolph, A.B., & Chong, A. Y. L. (2۱1۲). An updated and 

xpanded assessment of PLS-SEM in information systems research, Industrial Management 

& Data Systems, 11۲(۱), ۲۲2-۲5۲ 

Herath, T., & Rao, H. R. (2۱۱3a). Encouraging information security behaviors in 

organizations: 

Role of penalties, pressures and perceived effectiveness. Decision Support Systems, ۲۲(2), 

15۲-1۲5. 

Higgins, E. T. (133۲). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52(12), 12۲۱-1۱۱۱. 

Hoffer, J., & Straub, D. W. (13۲3). The 3 to 5 underground: Are you policing computer 

crimes? 



24 

 

1141پاییز،3، شماره 2، دوره فصلنامه مدیران مبتکر  

Sloan Management Review, ۱۱(۲), ۱5-۲۱. 

Hsieh, P. J. (2۱1۲). An empirical investigation of patients’ acceptance and resistance toward 

the 

health cloud: The dual factor perspective. Computers in Human Behavior, ۲۱, 353-3۲3. 

Hu, Q., Xu, Z., Dinev, T., & Ling, H. (2۱11). Does deterrence work in reducing information 

security policy abuse by employees?. Communications of the ACM, 5۲(۲), 5۲-۲۱. 

Hwang, I., & Cha, O. (2۱1۲). Examining technostress creators and role stress as potential 

threats 

to employees’ information security compliance. Computers in Human Behavior, ۲1, 2۲2- 

23۱. 

Ifinedo, P. (2۱12). Understanding information systems security policy compliance: An 

ntegration of the theory of planned behavior and the protection motivation theory. 

Computers & Security, ۱1(1), ۲۱-35. 

Johnston, J. M. (13۲2). Punishment of human behavior. The American Psychologist, 2۲(11), 

1۱۱۱-1۱5۲. 

Kaiser, F. G., & Scheuthle, H. (2۱۱۱). Two challenges to a moral extension of the theory of 

planned behavior: Moral norms and just world beliefs in conservationism. Personality and 

Individual Differences, ۱5(5), 1۱۱۱-1۱۲۲. 

Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini. R. B. (2۱۱۱). A focus theory of normative conduct: 

When norms do and do not affect behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 

2۲(۲), 1۱۱2-1۱12. 

Kim, H. W., & Kankanhalli, A. (2۱۱3). Investigating user resistance to information systems 

implementation: A status quo bias perspective. MIS Quarterly, ۱۱(۱), 5۲۲-5۲2. 

Kohlberg, L. (13۲3). Stages in the development of moral thought and action. Holt, Rinehart 

and 

Winston, New York. 

Kolkowska, E., & Dhillon, G. (2۱1۱). Organizational power and information security rule 

compliance. Computers & Security, (۱۱:March), ۱-11. 

Kolkowska, E., Karlsson, F., & Hedström, K. (2۱1۲). Towards analysing the rationale of 

information security non-compliance: Devising a Value-Based Compliance analysis 

method. The Journal of Strategic Information Systems, 2۲(1), ۱3-5۲. 

Krazit, T. (2۱1۲). Employees are the weakest link in computer security. Available at: 

http://fortune.com/2۱1۲/۱۲/2۱/employees-computer-security/ 

Kube, S. & Traxler, C. (2۱11). The interaction of legal and social norm enforcement. 

Journal of 



25 

 

 
 

اطالعاتی هایسیستم امنیت برابر در مقاومت بر بازدارندگی و هنجارها عوامل تاثیر  

Public Economic Theory, 1۱(5), ۲۱3-۲۲۱. 

Lapointe, L., & Rivard, S. (2۱۱5). A multilevel model of resistance to information 

technology 

implementation. MIS Quarterly, 23(۱), ۲۲1-۲31. 

Larimer, E., & Neighbors, C. (2۱۱۱). Normative misperception and the impact of descriptive 

and 

injunctive norms on college student gambling. Psychology of Addictive Behaviors, 1۲(۱), 

2۱5-2۲۱. 

Li, H., Zhang, J., & Sarathy, R. (2۱1۱). Understanding compliance with internet use policy 

from 

the perspective of rational choice theory. Decision Support Systems, ۲۲(۲), ۲۱5-۲۲5. 

Liang, H., Xue, Y., & Wu, L. (2۱12). Ensuring employees’ it compliance: Carrot or stick? 

Information Systems Research, 2۲(2), 2۲3-23۲. 

Merhi, M. I., & Midha, V. (2۱12). The impact of training and social norms on information 

security compliance: A pilot study. In International Conference of Information Systems 

(ICIS) 2۱12, Orlando, FL. 

Merhi, M.I., & Ahluwalia, P. (2۱1۱). Information security policies compliance: The role of 

organizational punishment. Proceedings of Americas Conference on Information Systems, 

Chicago, Illinois 

Merhi, M.I., & Ahluwalia, P. (2۱1۲). Country environments and e-commerce adoption: A 

crosscountry analysis. Proceedings of Decision Sciences Institute, Tampa, Florida 

Merhi, M.I., & Ahluwalia, P. (2۱1۲). The role of punishment and task dissonance in 

information 

security policies compliance. Proceedings of Americas Conference on Information Systems, 

Savannah, Georgia 

Merhi, M.I., & Ahluwalia, P. (2۱15). Top management can lower resistance toward 

information 

security compliance. Proceedings of International Conference on Information Systems 2۱15, 

Fort Worth, Texas. 

Merhi, M.I., Ahluwalia (2۱1۲). Moral and subjective norms: How do they effect information 

security compliance? Proceedings of Americas Conference on Information Systems, New 

Orleans, Louisiana. 

Moody, G. D., Siponen, M., & Pahnila, S. (2۱1۲). Toward a unified model of information 

security policy compliance. MIS Quarterly, ۲2(1), 2۲5-۱11. 

Nemeth, C., & Goncalo, J. (2۱۱۲). Influence and Persuasion in Small Groups. UC Berkeley: 

Institute for Research on Labor and Employment. Retrieved from 



26 

 

1141پاییز،3، شماره 2، دوره فصلنامه مدیران مبتکر  

https://escholarship.org/uc/item/3n۲۱۲۱j۲ 

O’Reillys, C. A., & Puffer, S. M. (13۲3). The impact of rewards and punishments in a social 

context: A laboratory and field experiment. Journal of Occupational Psychology, ۲2(1), ۲1-

5۱. 

Oreg, S. (2۱۱۲). Personality, context, and resistance to organizational change. European 

Journal 

of Work and Organizational Psychology, 15(1), ۲۱-1۱1. 

Pahnila, S., Siponen, M., & Mahmood, A. (2۱۱۲). Employees’ behavior towards is security 

policy compliance. In ۲۱th Annual Hawaii International Conference on System Sciences 

(HICSS) Waikoloa, HI. 

Parker, D., Manstead, A. S. R., & Stradling, S. G. (1335). Extending the theory of planned 

behaviour: The role of personal norm. British Journal of Social Psychology, ۱۲(2), 12۲- 1۱۲. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J-Y., & Podsakoff, N. P. (2۱۱۱). Common method 

biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended 

remedies. Journal of applied psychology, ۲۲(5), ۲۲3-3۱۱. 

PWC (2۱1۲). The global state of information security survey 2۱1۲. Available online at: 

https://www.pwc.com/us/en/cybersecurity/information-security-survey.html 

Riahi-Belkaoui, A. (2۱۱۲). Relationship between tax compliance internationally and selected 

determinants of tax morale. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 

1۱(2), 1۱5-1۲۱. 

Rimal, R. N., & Real, K. (2۱۱5). How behaviors are influenced by perceived norms: A test 

of the 

theory of normative social behavior. Communication Research, ۱2(۱), ۱۲3-۲1۲. 

Safa, N. S., & Von Solms, R. (2۱1۲). An information security knowledge sharing model in 

organizations. Computers in Human Behavior, 5۲, ۲۲2-۲51. 

Schultz, P. W. (1333). Changing behavior with normative feedback interventions: A field 

experiment on curbside recycling. Basic and Applied Social Psychology, 21(1), 25-۱۲. 

Sheeran, P., & Orbell S. (1333). Augmenting the theory of planned behavior: Roles for 

anticipated regret and descriptive norms. Journal of Applied Social Psychology, 23(1۱), 

21۱۲-21۲2. 

Sims, H. P. (13۲۱). Further thoughts on punishment in organizations. Academy of 

Management 

Review, 5(1), 1۱۱-1۱۲. 

Siponen, M. T. (2۱۱۱). A conceptual foundation for organizational information security 

awareness. Information Management & Computer Security, ۲(1), ۱1-۲1. 



27 

 

 
 

اطالعاتی هایسیستم امنیت برابر در مقاومت بر بازدارندگی و هنجارها عوامل تاثیر  

Siponen, M., Pahnila, S., & Mahmood, M. (2۱1۱). Compliance with information security 

policies: an empirical investigation. Computer, ۲۱(2), ۲۲-۲1. 

Sommestad, T., Hallberg, J., Lundholm, K., & Bengtsson, J. (2۱1۲). Variables influencing 

information security policy compliance: A systematic review of quantitative studies. 

Information Management & Computer Security, 22(1), ۲2-۲5. 

Stern, P. C., Dietz, T., & Black, S. (13۲5). Support for environmental protection: The role of 

moral norms. Population and Environment, ۲(۱–۲), 2۱۲-222. 

Straub, D. W. (133۱). Effective is security: An empirical study. Information Systems 

Research, 1(۱), 255-2۲۲. 

Straub, D. W., & Welke, R. J. (133۲). Coping with systems risk: Security planning models 

for 

management decision making. MIS Quarterly, 22(۲), ۲۲1-۲۲۱. 

Strelan, P. & Boeckmann, R. J. (2۱۱۲). Why drug testing in elite sport does not work: 

Perceptual 

deterrence theory and the role of personal moral beliefs. Journal of Applied Social 

Psychology, ۱۲(12), 23۱3-23۱۲. 

Sun, J., Ahluwalia, P. & Koong. K. S. (2۱11). The more secure the better? A study of 

information security readiness. Industrial Management & Data Systems, 111(۲), 5۲۱-5۲۲. 

Thomson, K. L., von Solms, R., & Louw, L. 2۱۱۲. Cultivating an organizational information 

security culture. Computer Fraud and Security, 2۱۱۲(1۱), ۲-11. 

Vance, A., Siponen, M., & Pahnila, S. (2۱12). Motivating IS security compliance: Insights 

from 

habit and protection motivation theory. Information & Management, ۲3(۱), 13۱-13۲. 

Venkatesh, V. & Davis, F. D. (2۱۱۱). A theoretical extension of the technology acceptance 

model: Four longitudinal field studies. Management Science, ۲۲(2), 1۲۲-2۱۲. 

Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2۱1۱). Handbook of Partial Least 

Squares: 

Concepts, Methods and Applications. Springer Handbooks of Computational Statistics. 

Williams, K. R. and Hawkins, R. (13۲۲). Perceptual research on general deterrence: A 

critical 

review. Law & Society Review, 2۱(۲), 5۲5-5۲2. 


