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 چکیده

مهندسی اجتماعی نوعی حمله است که در تالش برای دستکاری کارکنان برای افشای اطالعات محرمانه و یا انجام 
هدف این مقاله مطالعه هر دو عامل فردی و سازمانی است که بر  کند.ها را تهدید میسازماناقداماتی است که امنیت 

گذارند و اینکه چگونه این امر منجر به تمایل به مقاومت در برابر حمالت مهندسی آگاهی امنیت اطالعات کارکنان تاثیر می
است. نتایج تجربی کارمند تایید شده ۶۳۱ظرسنجی از های نشود. مدل تحقیق پیشنهادی با استفاده از دادهاجتماعی می

آگاهی از امنیت  گذارد. دهد که رهبری و تمایل به رفتار پرخطر بر آگاهی از امنیت اطالعات کارکنان تاثیر مینشان می
ه العات بآگاهی از امنیت اط ءاطالعات به عنوان یک عامل مرکزی برای امنیت اطالعات تایید شد که به موجب آن ارتقا

 شود. تاثیر آگاهی از امنیت اطالعاتعنوان یک جنبه مهم برای حفاظت از یک شرکت در برابر حمالت بالقوه نشان داده می
اعی، بر مقاومت در برابر مهندسی اجتم نیتبر نگرش، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی در زمینه تاثیر غیر مستقیم بر 

  کند.اهمیت این عامل تاکید می
 

 اطالعات امنیت از آگاهی اطالعات؛ امنیت ؛ ریزی شدهبرنامه رفتار نظریه اجتماعی؛ مهندسی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

های های شبکهدهد. گسترش پلتفرمها بلکه خطرات امنیتی را نیز ارائه میاطالعات دیجیتال نه تنها فرصت روزافزوناهمیت 
آوری کنند. سپس سازد تا اطالعات شخصی کارمندان را از طریق رد پای آنالین خود جمعاجتماعی، مهاجمان را قادر می

. همانطور که [۶حمالت به یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد ]تواند برای تسهیل آمده به این شیوه میدستاطالعات به
گیرند، عامل انسانی سهم مهمی در جنبه امنیت اطالعات دارد کنند و مسئولیت را بر عهده میگیری میها تصمیمانسان

کنان تاثیر ت بر کارفایده هستند که یک مهاجم بتواند با موفقیترین اقدامات حفاظتی فنی در صورتی بی. حتی قوی[۲]
. مهندسی اجتماعی شکلی از حمله است که در آن افراد به عمد برای افشای اطالعات محرمانه یا انجام اقدامات [۳بگذارد ]

. حمالت مهندسی اجتماعی شامل [۴شوند ]کند، دستکاری میمورد نظر مهاجم که امنیت فرد یا شرکت را تهدید می
 گیرند. حتی اگر چنینو فنی است که در مراحل مختلف یک حمله مورد استفاده قرار می های فیزیکی، اجتماعیجنبه
ورد تواند برای حمالت آینده مای در ابتدا ناموفق باشد، هر گونه بینش در مورد فرایندهای فردی و امنیت سازمانی میحمله

هدف ) سرقت آنالینهایی مانند . مهندسان اجتماعی از تکنیک[۵شود ]استفاده قرار گیرد. این پدیده برداشت نامیده می
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نگاه کردن پسورد از روی دست ) 4 ستادنیا یسر کس یباال، [۷] 3جستجو در زباله ها، [۹] 2جوییبهانه  ، [۸ - ۱] 1(دار
جعل یا  ،[۷] 6طعمه کردن ،[۷] 5 گودال آب ، [۷، ۱] اجتماعی(، مهندسی معکوس )[۹، ۷] (اشخاص هنگام تایپ کردن

ش کنند. کارمندان با کمبود دانهای ایمن استفاده میهای شخصی یا سیستمبرای دستیابی به داده [۹، ۱]کارکنان  تیهو
. برای اطمینان از امنیت اطالعات، اقداماتی [۶۱ترین خطرات در شرکت هستند ]زرگدر مورد چنین خطرات امنیتی از جمله ب
 . [۶۳، ۶۶رکنان ضروری است ]برای ارتقا آگاهی از امنیت اطالعات کا

بنابراین هدف این مقاله شناسایی عوامل فردی و سازمانی موثر بر آگاهی از امنیت اطالعات و بررسی تاثیر آگاهی از امنیت 
به طور خالصه کارهای مرتبط را بررسی  ۲مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی است. بخش  نیتالعات بر اط

رویکرد و نتایج بررسی  ۳شود. بخش دهد، که منجر به مدل تحقیق میکند و فرضیاتی را برای این زمینه پیشنهاد میمی
گیری نکات نتیجه ۵مورد بحث قرار گرفته و بخش  ۴رسی در بخش دهد. نتایج این برکمی و ارزیابی مدل تحقیق را ارائه می

 دهد. را ارائه می
 
 ها و فرضیه نهیشیپ

/ یا بسط آن نظریه و ( TRAهای مورد استفاده در کار مرتبط نشان داد که نظریه عمل منطقی )تجزیه و تحلیل نظریه
یک نظریه درون فردی است که معموال  TPB. [۶۷ - ۶۴گیرد ]استفاده قرار میاغلب مورد  (TPBشده )ریزیرفتار برنامه
رفتاری یک فرد توسط سه عامل  نیت، TPBگیرد. براساس مورد استفاده قرار می رفتار واقعی و با نیتبینی برای پیش

. در زمینه [۶۸رفتاری درک شده ] سطح کنترل (۳هنجار ذهنی، و ) (۲نگرش نسبت به رفتار، ) (۶شود: )مستقل تعیین می
های امنیت رفتاری یک سوال اختیاری است که چگونه یک فرد از نظر انطباق با سیاست نیتهای امنیت اطالعات، سیاست

ابر مقاومت در بر نیتکننده شود، عوامل تعییناطالعات رفتار خواهد کرد. وقتی از دیدگاه مهندسی اجتماعی مشاهده می
به عنوان  TPBاز  7دهند. گولنکوتاثیر قرار میی اجتماعی و در نتیجه مقاومت واقعی در برابر حمله را تحتحمالت مهندس

پایه و اساس نظری برای توسعه یک برنامه کاربردی استفاده کرد که آگاهی از مسائل امنیتی در فیس بوک را افزایش 
عواملی هستند که تمایل به  ،هنگ امنیت اطالعات و آگاهینشان داد که رهبری تحول آمیز، فر 8فلورس و دهد. روچامی

در  یرفتار کاربران فرد یبه بررس [۶۵] گرانیو د  9سیداکیسردهند. مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی را شکل می
 یتنهای امنیت اطالعات، در زمینه سیاست اند.اند، پرداختهشده یبریسا میجرا یکه قربان یاجتماع یهاشبکه یهاتیسا

های امنیت اطالعات رفتار خواهد کرد. وقتی رفتاری یک سوال اختیاری است که چگونه یک فرد از نظر انطباق با سیاست
مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی و در  نیتکننده شود، عوامل تعییناز دیدگاه مهندسی اجتماعی مشاهده می

 لیعوامل موثر بر تما یابیارز یبرا [۶۱و همکاران ] پوننیسدهند. تاثیر قرار میاومت واقعی در برابر حمله را تحتنتیجه مق
 چندگانه استفاده کردند. یبر تئور یمدل مبتن کیاطالعات از  تیامن یهااستیس تیبه رعا

 TPB آنجا که  است. ازبه دلیل کاربرد آن با توجه به موضوع تحقیق به عنوان مبنای نظری برای کار حاضر انتخاب شده
رفتاری  یتنتحقیق بر آگاهی از امنیت اطالعات کارکنان تمرکز دارد، الزم است تحقیق حاضر با شناسایی عواملی که بر 

گذارند، گسترش یابد. بنابراین، تازگی این تحقیق، توسعه تاثیر میفرد برای مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی 

                                                           
1 (spear) phishing 
2 pretexting 
3 dumpster diving  
4 shoulder surfing  
5 waterholing  
6 baiting  
7 Gulenko  
8 Rocha Flores & Ekstedt  
9 Saridakis  

https://kaliboys.com/watering-hole/
https://kaliboys.com/watering-hole/
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 اجتماعی مهندسی برابر در مقاومت به تمایل در کارمندان اطالعات امنیت

رابر مقاومت در ب نیتیک مدل نوآورانه با ترکیب عوامل فردی و سازمانی مرتبط است که بر آگاهی از امنیت اطالعات و 
ک کارمند از دانش به عنوان درک فردی ی (ISAگذارد. آگاهی از امنیت اطالعات )حمالت مهندسی اجتماعی تاثیر می

 10ساخت نیت. [۶۹شود ]اطالعات سازمان تعریف می های امنیتکلی او در مورد امنیت اطالعات و شناخت او از سیاست
 در ادامه، چندین فرضیه از ادبیات به .شودهندسی اجتماعی تعریف مییک کارمند برای مقاومت در برابر م نیتبه عنوان 
 دهد. یک مرور کلی را نشان می ۶اند. جدول دست آمده

گذارد، تاثیر رهبری در مقاالت مورد بحث قرار تاثیر می آگاهی از امنیت اطالعاتبه عنوان یک عامل سازمانی که بر 
جاد آگاهی و انگیزه کارکنان برای تغییر رفتارهای است. در این زمینه، رهبری به عنوان اقدامات یک رهبر برای ایگرفته

یت های امنتوانند به راحتی و به وضوح اهداف تالششود، به طوری که تمام کارکنان میامنیت اطالعات خود تعریف می
که  کارکنان و رهبران مهم است یکه برا رندیگیم جهیو همکاران نت 11یکانول نایاور .عات در سازمان را درک کننداطال

 12آرکشتتو روچا فلورس . [۲۱سازمان خود باشند ] تیمسئول موفق مشترک را به اشتراک بگذارند و شخصًا یهاارزش
کند که رهبری تاثیر پیشنهاد می H1دهد که رفتار مدیران امنیتی تاثیر مثبتی بر کارکنان دارد. بنابراین فرضیه نشان می

 کارمندان دارد.  آگاهی از امنیت اطالعاتمثبتی بر روی 
و انگیزه دادن به کارکنان برای عمل فراتر از منافع خود به نفع گروه،  آگاهی از امنیت اطالعاتاحتمال دیگر برای ترویج 

اعالم سیاست امنیت اطالعات است. هدف از چنین دستوری این است که تمام کارکنان به وضوح و به راحتی هدف 
ت اطالعات های امنیرا درک کنند. یورنا کونولی و همکاران دریافتند که استقرار سیاست معیارهای امنیت اطالعات در شرکت

گاهی گذارد. این بدان معنی است که آبه صورت غیرمستقیم از طریق آگاهی از امنیت اطالعات بر اقدامات کارکنان تاثیر می
تواند های غیرقانونی به نوبه خود میدهای فعالیتکارکنان از الزامات امنیت اطالعات سازمانی، تهدیدهای امنیتی و پیام

 شود. می H2رفتار سازگار را ارتقا دهد. این امر منجر به فرضیه 
 

 یشنهادیپ یهاهیفرض. ۶جدول 

 فرضیه شماره
H1 اطالعات کارکنان دارد. تیامن یبر آگاه یمثبت ریتاث یرهبر 
H2 اطالعات کارکنان دارد. تیامن یبر آگاه یمثبت ریتاث یتیامن یهااستیس 
H3 یهابرنامه SETA اطالعات کارکنان دارند. تیامن یبر آگاه یمثبت ریتاث 
H4 گذاردیم ریاطالعات کارکنان تاث تیامن یبر آگاه یبه اعتماد باال به طور منف لیتما. 
H5 اطالعات کارکنان دارد. تیامن یبر آگاه یمثبت ریتر تاثکم یهاسکیبه اتخاذ ر لیتما 

H6 
 یاجتماع یها نسبت به مقاومت در برابر مهندسبر نگرش آن یمثبت ریاطالعات کارکنان تاث تیاز امن یآگاه
 دارد.

H7 درک شده دارد. یبر کنترل رفتار یمثبت ریاطالعات کارکنان تاث تیاز امن یآگاه 
H8 گذاردیم ریدرک شده تاث یاطالعات کارکنان به طور مثبت بر هنجار ذهن تیاز امن یآگاه. 
H9 دارد. یاجتماع یمقاومت در برابر مهندس نیتبر  یمثبت ریاطالعات کارکنان تاث تیاز امن یآگاه 
H10  گذاردیم ریتاث یاجتماع یمقاومت در برابر حمالت مهندس یها براآن نیتنگرش کارکنان به طور مثبت بر. 

H11 
 یمقاومت در برابر حمالت مهندس یها براآن نیتدرک شده کارکنان به طور مثبت بر  یکنترل رفتار

 .گذاردیم ریتاث یاجتماع

                                                           
10  construct intention  
11 Yuryna Connolly  
12 Rocha Flores & Ekstedt  
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H12 
 یاجتماع یمقاومت در برابر حمالت مهندس یها براآن نیتکارکنان به طور مثبت بر  یذهن یهنجارها

 .گذاردیم ریتاث
 

های "برنامه) یو آگاه یآموزش یبرنامه ها، امنیت های آموزشکنند که برنامهو همکاران استدالل می 13دی آرسی
SETA)" حیو همکاران توض 14تیاسم .[۲۶های اطالعاتی ضروری هستند ]برای جلوگیری از سو استفاده از سیستم 

 کندیک مها کمبلکه به آن سازد،آگاه  جیکاربران را نسبت به نتا شودینه تنها باعث م یدفاع کیتکن نیکه ا دهندیم
های خاص، با توانایی تشخیص حمالت به این صورت با استفاده از ویژگیداشته باشند.  یاز اصول اساس یتر قیدرک عم

رای جلوگیری اه موثر بکه یک ردهند  حقیقات مرتبط نیز نتیجه میکنند. تکارکنان به احتمال زیاد تهدید را شناسایی می
 شود. می H3بندی فرضیه ها منجر به فرمول. این یافته[۲۵ - ۲۲، آموزش کارمندان است ]از حمالت مهندسی اجتماعی

در مورد رویکرد حمالت  [۲۱] 15کارمندان تاثیر دارند. ورکمن ISAهمانطور که قبال ذکر شد، عوامل فردی نیز بر روی 
کند که در آن یک قربانی بالقوه برای همدردی با مهاجم و اعتماد به او از طریق ایجاد یک میمهندسی اجتماعی بحث 

برداری از نیاز به دوستی، ایجاد حس شباهت با قربانی شود. مهندسان اجتماعی از الگوی اعتماد با بهرهرابطه ایجاد می
اد کنند. زبان و دانش حقایق موقعیتی باعث ایجه میبالقوه، جعل ارتباطات شخصی، یا حتی تظاهر به مشهور بودن استفاد

تواند به عنوان تمایل به . اعتماد در یک محیط آنالین می[۲۷شود ]یب قربانیان بالقوه میاعتبار و اعتماد به نفس برای فر
ی اوهشخصی به شیز هر گونه اطالعات ها و تعهداتشان دیده شود، این باور که دیگران ااتکا به دیگران برای تحقق وعده

با اعتماد  زین [۲۱و همکاران ] یکونول ورنای کنند، یا این تصور که هر ارتباطی با طرف دیگر ایمن است.اخالقی استفاده می
کنند که درجه باالیی از سازگاری اجتماعی منجر به ها استدالل میآن .کنندیها برخورد ماطالعات سازمان تیامن نهیدر زم

 بدست آمد.  H4کنند. بنابراین فرضیه شود، که به موجب آن به یکدیگر اعتماد میص بین کارمندان مییک پیوند خا
. بنابراین دومین عامل فردی که برای این تحقیق مورد توجه است تمایل [۲۸نزدیکی با مفهوم ریسک دارد ]اعتماد ارتباط 

موقعیت  بینی احتمال پذیرش خطر در یکعاملی است که به پیش 16ادراکیپذیری است. ریسک رفتار کارکنان به ریسک
تفاوت است، نگرش نسبت به ریسک های فردی م. در حالی که درک ریسک در موقعیت[۲۵کند ]نامشخص کمک می

به صورت ها کنند، مانند ارتباط با غریبهماند. در زمینه سازمانی، کارمندان ریسک میپایدار باقی می شده نسبتًا ادراکی
از نظر  .[۶۵دسی اجتماعی را افزایش دهد ]تواند احتمال حمله مهنآنالین یا به اشتراک گذاری اطالعات شخصی، که می

تر کم یریپذسکیبه ر لیکه تما یاست که افراد با وجدان تر، همدل تر و روشنفکرتر و کسانمشخص شده ،یتیشخص
 شود.پیشنهاد می H5. بنابراین فرضیه [۲۹رند ]اطالعات دا تیاز امن یباالتر یدارند، آگاه

. هدف از ایجاد این [۳۱، ۲۹شود ]ت در نظر گرفته میبه عنوان عامل اصلی امنیت اطالعا آگاهی از امنیت اطالعاتتاثیر 
است. های خود ها و مسئولیتها در مورد نقشآگاهی، توانمندسازی کارکنان با خطرات امنیت اطالعات و آموزش آن

، اعتقاد بر این است که آگاهی از امنیت اطالعات نه تنها بر باورهای کارکنان  (TPBشده )ریزیبراساس نظریه رفتار برنامه
. نگرش [۶۹گذارد ]یت اطالعات تاثیر میگذارد، بلکه به طور مستقیم بر نگرش کارکنان به انطباق امندر مورد نتایج تاثیر می

. .ودشبه طور مثبت ارزیابی میشود که در آن عملکرد رفتار امنیت اطالعات ای تعریف میوان درجهدر این زمینه به عن
کند تاثیر مثبتی بر نگرش دارد، زیرا به کارکنان کمک می آگاهی از امنیت اطالعاتعالوه بر این، نشان داده شد که افزایش 

ی ، آگاهکنترل رفتاری درک شدهه بر این، با توجه به عامل تا اهمیت اقدامات امنیت اطالعات را بهتر درک کنند. عالو
یار واکنش به آن بس های مشترک مهندسی اجتماعی وکارمندان از تهدیدات امنیت اطالعات به منظور شناسایی تکنیک

                                                           
13 D'Arcy  
14 Smith  
15 Workman  
16 perceived risk 
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اعی مکند در برابر مهندسی اجتشده در اینجا به عنوان میزان کنترل فردی که فکر میکنترل رفتاری ادراک .مهم است
یک عامل حیاتی در افزایش  آگاهی از امنیت اطالعاتکند که نیز بیان می [۶۴شود. گولنکو ]کند، دیده میمقاومت می

کنترل رفتاری درک شده کارکنان است. عالوه بر این، تاثیر هنجارهای ذهنی بر رفتار مردم در ادبیات مورد بحث قرار 
ی با توجه به این مفهوم، فرد زمان .دهندره اجتماعی خود سوق میبه سمت رفتار دای است. بنابراین مردم رفتار خود راگرفته

 H8و  H6 ،H7های . براساس تحقیق مذکور، فرضیه[۶۴هوشیارتر رفتار خواهد کرد ] کند،که محیط اجتماعی تغییر می
 اند. در نظر گرفته شده

رفتار  قیعامل مهم در تشو کیبه عنوان  آگاهی از امنیت اطالعاتدر مورد  [۲۱و همکاران ] یکونول ورنای ن،یعالوه بر ا
کنند دلیلی برای مقررات خاص دهد که کارمندان زمانی که درک میها نشان مینتایج مطالعه آن. کنندیسازگار بحث م

دهند که دانش تهدیدات و همکاران نشان می 17کنند. مک کورمکهای ایمن استفاده میوجود دارد، به احتمال زیاد از شیوه
. از آنجا که [۲۹شود ]ه رفتار سازگار نیز میدهد بلکه منجر بتاثیر قرار میبالقوه و اقدامات حفاظتی نه تنها نگرش را تحت

و با توجه  [۲]صوص در زمینه امنیت اطالعات ماند، به خها در مورد رفتارهای واقعی چالش برانگیز باقی میآوری دادهجمع
کارکنان تمرکز  نیت، این مطالعه بر گرفتن [۶۸ه فوری از رفتار واقعی است ]یک سابق نیتشده، ریزیبه نظریه رفتار برنامه

 گیرد. را در نظر می H9کند و فرضیه می
تر باشد، احتمال وی. هرچه نیت در جهت رفتار واقعی ق[۶۸] یک فرد برای انجام یک رفتار است نیت TPBعامل اصلی 

با نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی  نیتاینکه رفتار در واقع انجام شود، بیشتر خواهد بود. تغییرات در 
مالت مقاومت در برابر ح نیتبر  که این سه عامل ذاتی مستقیمًا نداستیت دریافتو شوند. روچا فلورس توضیح داده می

کارکنان برای پیروی از  نیتو همکاران نیز تاثیر مثبت سه عامل را بر  18. سیپونن[۲گذارند ]میسی اجتماعی تاثیر مهند
های نیز فرضیه ([۳۱، ۲۷، ۲۲، ۶۴به عنوان مثال ]ی قبلی اضافی )ا. کاره[۶۱اند ]نیت اطالعات نشان دادههای امسیاست

H10 ،H11  وH12 کند. را پشتیبانی می 
 

 مطالعه تجربی 
است. پردازد. طراحی تحقیق و اجرای تحقیق تشریح شدهشده، این فصل به مطالعه تجربی میهای مطرحبراساس فرضیه

 گیرند. شده ارائه و نتایج اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار میآوریهای جمعسپس داده
 آوری اطالعات طراحی پرسشنامه و جمع

مرور ادبیات در بخش قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و موارد مورد استفاده در مطالعات مرتبط شده از آوریکار جمع
های مورد استفاده شناسایی شدند. ساختارها از ادبیات دیگر اقتباس شدند و برخی سواالت برای تناسب با زمینه ساختاربا 

اطالعات  تیآموزش امن، برنامه [۲۶موزش امنیت اطالعات ]، آبرای مثال رهبریوله شدند )این مطالعه کمی دوباره فرم
، هنجار [۲۱، ۶۵ترل رفتاری درک شده ]کن ،، نگرش[۶۹، آگاهی امنیت اطالعات ][۲۸، ۶۵، ریسک ][۲۱، ۲۵، اعتماد ][۲۶]

"کامال موافق"، "تا حدودی موافق"، "خنثی"، ) تایی ۵ 19.. به عنوان پاسخ به سواالت، یک مقیاس لیکرت[۶۹] نیت، ذهنی 
ال برای مثانتخاب شد. عالوه بر این، این مطالعه سواالتی در مورد جمعیت شناختی ) "تا حدودی مخالف"، "کامال مخالف"(

ه به تپرسید. این مطالعه اکتشافی است، زیرا تحقیقات گذش ای(جنسیت، سال تولد، اندازه شرکت، صنعت، و سابقه حرفه
گذارند، اند و بر آگاهی امنیت اطالعات کارکنان در یک مطالعه واحد تاثیر میذکر شده تمام عوامل فردی و سازمانی که قباًل

نفر از افراد با سن و  ۹آزمون با برای بررسی طرح پرسشنامه برای درک و صحت نحوی، یک پیشپرداخته نشده است. 

                                                           
17 McCormac  
18 Siponen  
19 Likert  
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آزمون، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا در مورد هر سوال نظر عنوان بخشی از پیش ای مختلف انجام شد. بهسابقه حرفه
 بندی و آرایش سواالت کمی اصالح شد. آزمون، جملهبدهند. براساس نظرات و نتایج پیش

نجی شرکت نفر در این نظرس ۲۱۷آوری شد. در مجموع ها با استفاده از پرسشنامه نظرسنجی آنالین در دوره زمانی جمعداده
رکورد حذف  ۶۲۷های ناقص، ها برای کامل بودن و مناسب بودن محتوا بررسی شدند. به دلیل پاسخکردند. سپس، داده

پاسخ کامل و صحیح برای تجزیه  ۶۳۱های نامناسب از نتایج حذف شدند. در نهایت رکورد دیگر به دلیل پاسخ ۴شدند و 
  ها مورد استفاده قرار گرفت.و تحلیل داده

 
 های نمونه ویژگی

قرار دارند.  (% ۴۲سال ) ۳۴تا  ۲۵است. اکثریت نمونه در گروه سنی مردان تقسیم شده % ۵۱/  ۷زنان و  % ۴۹/  ۳نمونه به 
شوند. یک مقدار مشابه نشان داده می (% ۶۸هر کدام به نسبت یکسانی در نمونه ) ۵۴ - ۴۵و  ۴۴ - ۳۵های سنی گروه
 . (% ۴+ هستند ) ۵۵پاسخ گو باقی مانده در گروه سنی  ۱کند. صدق می (% ۶۷) ۲۴ - ۶۵گروه سنی برای 
با همین  شرکت دیگر هایکنند. گروهکار می (% ۴۱۶۷کارمند ) ۲۵۱هایی با بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در شرکت تقریبًا
برای  % ۶۴۶۸کارمند و  ۲۴۹ - ۶۱برای گروه  % ۲۱۶۷کارمند،  ۲۴۹ - ۵۱برای گروه  % ۶۷۶۸توزیع مشابهی را با  اندازه،

، % IT۲۱۶۹: های مختلف فعالیت است )شامل بخش این نمونهدهند. کارمند نشان می ۶۱تر از هایی با کمگروه شرکت
. (% ۳، بقیه زیر % ۱های بهداشتی: ، مراقبت% ۸۶۲، صنعت خدمات: % ۶۶۶۲، بازاریابی/ ارتباطات: % ۲۱۶۹تولید / صنعت: 

، پاسخ دهندگانی که تجربه (% ۲۵۶۷های فردی، با تازه واردان به بازار کار )از نظر موقعیت شغلی، گسترش خوبی در ویژگی
و  (% ۲۱۶۱و مدیریت ارشد ) (% ۶۶۶۸دارند، برای پاسخ دهندگانی که در مدیریت متوسط ) (% ۳۱۶۸ای چند ساله )حرفه

 کنند، وجود دارد. کار می (% ۵۶۶تغال )همچنین خود اش
 

 ارزیابی مدل 
یک  PLS - SEMانتخاب شد.  PLS - SEMها، رویکرد برای تجزیه و تحلیل مدل ساختاری و برای ارزیابی فرضیه

است که هدف آن به حداکثر رساندن واریانس تبیین شده ساختارهای پنهان وابسته است. از  تصادفیسازی رویکرد مدل
PLS - SEM در مرحله اول، مدل. مناسب استتر نیز مبتنی بر واریانس استفاده شد زیرا برای اندازه نمونه کوچک 

شد. جزئیات این مراحل در زیر آورده  گیری قبل از محاسبه ضرایب مسیر برای مدل ساختاری ارزیابی و تجدید نظراندازه
 است. شده

 
 شدهتخراجمتوسط اس انسیو وار یبیترک نانیاطم تیقابل ،یکرونباچ یآلفا ،یبار عامل یهاتیدر هر ساختار، محدود هاتمیآ ییتعداد نها. ۲جدول 

 ساختار
شماره 

 آیتم

بار 
: یعامل

 حداقل

 :یبار عامل
 ماکزیمم

 یآلفا
 یچکرونبا

(CA) 

 تیقابل
 نانیاطم

مرکب 
(CR) 

 نیانگیم
 انسیوار

شده استخراج
(AVE) 

 3 0۶752 0۶896 0۶794 0۶876 0۶704 (ATTنگرش )
 6 0۶608 0۶869 0۶872 0۶904 0۶614 (INT) نیت

اطالعات  تیاز امن یآگاه
(ISA) 

5 0۶689 0۶807 0۶810 0۶866 0۶565 

اطالعات  تیآموزش امن
(ISP) 

5 0۶777 0۶837 0۶864 0۶902 0۶647 
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 5 0۶707 0۶897 0۶854 0۶895 0۶631 (LEAD) یرهبر
درک شده  یکنترل رفتار

(PERC) 
5 0۶676 0۶818 0۶791 0۶850 0۶533 

 3 0۶686 0۶748 0۶537 0۶758 0۶511 (RISK)ریسک 
اطالعات  تیآموزش امن

(SETA) 
5 0۶755 0۶873 0۶857 0۶897 0۶636 

 4 0۶753 0۶844 0۶813 0۶876 0۶639 (SUBN) یهنجار ذهن
 2 0۶808 0۶865 0۶576 0۶824 0۶701 (TRSTاعتماد )

 
به عنوان ها )که شاخص یشد، به طور یسازمدل ،3۶2۶8Smart PLS (v(با استفاده از  یانعکاس یریگمدل اندازه کی

 .در نظر گرفته شدند ار(به عنوان مثال ساختشده توسط آن عامل ) جادیپنهان به عنوان عامل ا یاز ساختارها مثال موارد(
لی در سطح ی عامار گرفته شد. تجزیه و تحلیل بارهگرایی و فاکتور بارگذاری در ابتدا در نظبرای ارزیابی مدل بیرونی، هم

ناسب هستند، فراهم مها تا چه حد به عنوان معیاری از ساختار پنهان شاخص، اطالعاتی را در مورد اینکه شاخص
از نتایج اولین ارزیابی، چندین آیتم  .قبول استطمینان شاخص قابلبرای قابلیت ا ۱۶۷مقدار باالتر یا نزدیک به .کندمی

به عنوان  یاضاف تمیآ کیمتقابل در نظر گرفته شد و  یبارگذار ن،یعالوه بر احذف شدند چون مقادیر زیر آستانه بودند. 
 یبرا ۱۶۱باالتر از  ریفعاالن با مقاد ریسا گر،ید یحذف شد. از سو ۱۶۱با مقدار باالتر از  گرید ساختارمشابه با  ساختار کی

رار به گرایی در هشت تکها، همبا این انطباق نداشتند. گرید یهاساختارها بار متقاطع با آن رایداشته شدند، زنگه لیتحل
به عنوان مثال حداقل و حداکثر مقدار های بارگذاری عامل )ها و محدودیتآیتم دست آمد. مروری بر تعداد باقی مانده

 یافت.  ۲را می توان در جدول  ها(بارگذاری عامل از آیتم
همچنین شامل یک مرور کلی از نتایج آلفای  ۲ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جدول سپس قابلیت اطمینان و اعتبار ساختار

دهد نشان می CAاست.  (AVEشده )و میانگین واریانس استخراج (CRقابلیت اطمینان ترکیبی )، (CA) 20کروباچس
از آنجایی  .دهنداطمینان را نمایش می و بنابراین قابلیت یا نه هستند ییهمگرا اعتبارهای متغیر پنهان دارای که آیا شاخص

همگرا  اعتبارمعموال به عنوان جایگزینی برای تست  CR، کم بگیردتواند قابلیت اطمینان یک مقیاس را دستمی CAکه 
آندودرم احشایی  .شوندبخش در نظر گرفته میرضایت CRبرای  ۱۶۱شود. در مطالعات اکتشافی، مقادیر باالتر از استفاده می

 ی از واریانسدر یک مدل مناسب، عوامل باید حداقل نیم.دهدیک ساختار را نشان می آمده توسطدستدرصد واریانس به
است، داده شدهنشان ۲همانطور که در جدول . باشد( ۱۶۵باید باالی  AVEیعنی های مربوطه خود را توضیح دهند )شاخص
برای مطالعات اکتشافی است.  ۱۶۱شده تر از حد توصیهکم (TRSTو اعتماد ) (RISKبرای رفتار ریسک ) CAمقادیر 

 های بیشترهر دو باالتر از آستانه هستند، دو ساختار در تجزیه و تحلیل داده AVEو  CRبا این حال، از آنجا که مقادیر 
 در نظر گرفته شدند. 

مورد ارزیابی  ²Geisser's Q-Stoneاز طریق تجزیه و تحلیل ارزش  21به طور چشم بستهمدل داخلی برای اولین بار 
. [۳۱کند ]ل ساختاری را تایید میبینی مد، که ارتباط پیش(۱یعنی باالی بودند ) ۱۶۲۶۳و  ۱۶۶بین  Q²قرار گرفت. مقادیر 

زیرنمونه و  ۵۱۱۱برای ارزیابی اهمیت ضرایب مسیر بررسی شد. این روش با  22سپس مدل با استفاده از بوت استرپینگ
>  ۶۶۹۱ ( p، (p  <10% اهمیتسطح ) ۶۶۱۵برابر با  ایبرای آزمون دو مرحله pمقادیر  -انجام شد.  ۱۶۶ اهمیتسطح 

ر از شود. مقداری باالتاست. اندازه اثر برای تعیین تاثیر بر یک متغیر پنهان درونزا استفاده می (p  <1% ) ۲۶۵۸و  (5%

                                                           
20 Cronbach's  
21 lindfolding  
22 bootstrapping  
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نهان بین متغیرهای پ ضرایب مسیر قدرت روابط .شودمتوسط" و "کم" دیده میبه ترتیب "باال"، " ۱۶۱۲و  ۱۶۶۵، ۱۶۳۵آستانه 
را  های مفروضدهند، فرضیهای را در مقابل جهت فرضی نشان نمیدهند. مسیرهایی که هیچ ارتباط یا زمینهرا نشان می

 شوند. هایی منجر به رد فرضیه مربوطه میکنند. چنین ارزشپشتیبانی نمی
، میزان واریانس تبیین اهمیتبر ضرایب مسیر و سطح است. عالوه داده شدهنشان 1ارزیابی نهایی مدل ساختاری در شکل 

 10Hو  5H ،6H ،7H ،8Hو نتایج دیگر، پنج فرضیه  قابل توجهدهد. براساس ضرایب مسیر را نشان می (2Rشده )
، H2، و شش فرضیه رد شدند )(p  <۱۶۶حمایت ضعیف نشان داد )H1 ، فرضیه (p  <۱۶۱۶حمایت قوی دریافت کردند )

H3 ،H4 ،H9 ،H11 ،H12) مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی توضیح داده شد.  نیتاز واریانس برای  % ۴۶۶۳. تقریبا 

 
قابل   … p < 0 , 1 ; * * … p < 0 , 05 ; * * * … p < 0 , 01 ; ns …) *  یآزمون مدل ساختار جینتا -1شکل

 (ستیتوجه ن

 بحث 
تاثیر گرایش به رفتارهای پرخطر قرار دارد. اگرچه مطالعات قبلی تحت امنیت اطالعاتآگاهی از دهد که ها نشان مییافته

 اند، اما هیچ کدام از مطالعات چنیندر نظر گرفته آگاهی از امنیت اطالعاتریسک را به عنوان یک عامل شخصی مرتبط با 
دهد که افراد این نتایج نشان می [۲۹همکاران ]مک کورمک و بیانات با  همراستادهند. تاثیر قوی از این عامل را نشان نمی

 عاتآگاهی از امنیت اطالهای کمتری را بپذیرند، دارای با وجدان تر، همدل تر و روشنفکرتر و افرادی که تمایل دارند ریسک
  یر دارد.تاث آگاهی از امنیت اطالعاتباالتری هستند. از سوی دیگر، تایید نشد که عامل فردی دوم "اعتماد" بر روی 

آگاهی از امنیت ، تنها یک ارتباط ضعیف بین رهبری و  آگاهی از امنیت اطالعاتاز میان سه عامل سازمانی موثر بر 
دهند که را نشان می مییک اندازه اثر کبه ، نتایج تنها [۲۶، ۲۱بر خالف سایر تحقیقات ] را می توان اثبات کرد. اطالعات

 وجود ندارد.  آگاهی از امنیت اطالعاتهای امنیتی و ستتوجهی بین سیاهیچ مسیر قابل
کند. اگرچه مطالعات دیگر نیز صدق می آگاهی از امنیت اطالعاتو اطالعات  تیآموزش امنهمین امر در مورد اقدامات 

 زمطالعه ا است، اما اینهای امنیتی و آموزش آگاهی از امنیت اطالعات را افزایش دادهدهند که به ویژه سیاستنشان می
دا پی آگاهی از امنیت اطالعاتتوجهی بین رهبری و ، همبستگی قابلاستیت و آن حمایت نکرده است. روچا فلورس

ها بر رابطه بین رهبری و مشارکت کارکنان در مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی متمرکز مطالعه آن .استکرده
توجه قابل ترل از طریق فرهنگ امنیت اطالعات توضیح دهد. بنابراین نتیجه کمتوانست آن را به طور کامبود، اما تنها می

 در مطالعه حاضر را می توان با عدم توجه به فرهنگ امنیت اطالعات در سازمان توضیح داد. 
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حمایت  عاتطالآگاهی از امنیت امقاومت در برابر حمله، همواره از تاثیر پیشنهادی  نیتاین مطالعه به جز تاثیر مستقیم بر 
ار با عوامل مشابه، و همچنین کاربرد تئوری رفتروچا فلورس و اکستدت کند. این امر نتایج مطالعات دیگر، مانند مطالعه می

یک عامل  نبه عنوا دتوانمی آگاهی از امنیت اطالعاتکند. بنابراین، شده در زمینه موضوع تحقیق را تایید میریزیبرنامه
 گذارد. تاثیر می SUBو  ATT ،PERCکه بر  ودشناسایی شکننده تعیین

مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی را می توان شناسایی کرد. این  نیتعالوه بر این، ارتباط قوی بین نگرش و 
 یز تایید شد. ن [۲۶آرسی و همکاران ] و [۲۱، یورنا کانولی و همکاران ][۶۹طالعات بولگورکو و همکاران ]موضوع با م

 
 گیری نتیجه

آن برای مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی تمرکز  نیتکارکنان و  آگاهی از امنیت اطالعاتاین مطالعه بر نقش 
ج همچنین دهد. نتایشده را در زمینه مهندسی اجتماعی نشان میریزیدارد. از دیدگاه نظری، نتایج کاربرد نظریه رفتار برنامه

افی نیت اطالعات کها مهم است که درک کنند که اقدامات فنی به تنهایی برای تضمین امدهد که برای سازماننشان می
باید در توسعه اقدامات حفاظت از امنیت اطالعات نقش اساسی  آگاهی از امنیت اطالعاتنیستند. از دیدگاه مدیریتی، ترویج 

است، رهبری و تمایل به رفتار پرخطر را می توان به عنوان عوامل مهمی که بر داده شدهداشته باشد. همانطور که نشان
گذارند، در نظر گرفت. بنابراین، ارزیابی گرایش به رفتارهای پرخطر، آموزش و تاثیر می طالعاتآگاهی از امنیت اروی 
شود. از سوی دیگر، شش فرضیه رد شدند، به ها توصیه میهای افزایش آگاهی برای سازمانهای مرتبط با فعالیتکارگاه

ا توجهی بهیچ همبستگی قابلاطالعات  تیش امنآموز برنامه های امنیت اطالعات و معیارهایعنوان مثال، که سیاست
توجهی بین کنترل رفتاری درک شده و هنجار نداشتند. به همین ترتیب، هیچ همبستگی قابل آگاهی از امنیت اطالعات

 مقاومت در برابر حمالت مهندسی اجتماعی وجود نداشت.  نیتذهنی با 
کتشافی های این مطالعه اشده مهم است. یافتههای مطالعه ارائهودیتهمانند بسیاری از تحقیقات تجربی، در نظر گرفتن محد

ف خاص، های هدتر و با گروهکوچک است. بنابراین، انجام یک نظرسنجی با یک نمونه بزرگ براساس یک نمونه نسبتًا
ها در موقعیت کارکنان مفید خواهد بود. محدودیت دیگر مقایسه کشورها، یا صنایع یا شناسایی تفاوت امکانبرای مثال، 
نده رفتار واقعی کنبینیبه عنوان یک پیش نیتبه جای رفتار واقعی است. اگرچه متون قبلی از استفاده از  نیتاستفاده از 

ی اند رفتار کنند. بنابراین، مطالعات بیشتران طور که نشان دادهاند، هیچ تضمینی وجود ندارد که کارمندان همحمایت کرده
کنند، گیری رفتار واقعی کاربر در یک طرح آزمایشی استفاده میکه از یک گروه کنترل برای دستکاری عوامل خاص و اندازه

 باید انجام شوند. 
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