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، هاستمیسسازمانی به این  یهاتیفعالو وابستگی بسیاری از  هاسازماناطالعاتی به  یهاستمیسبا ورود  چکیده:

 یهاستمیس انحرافی کارمندان تعریف شد و آن، رفتار انحرافی کارمندان در حوزه اطالعات وحوزه جدید در رفتار 

با نقش میانجی انگیزه  اطالعات از سوءاستفادهبستر آماده بر قصد  ریتأث پژوهش، تعیین این از هدفسازمانی است. 

 ازلحاظر  . تحقیق حاضاست  اخالق فردی در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  یکنندگلیتعدرفتار انحرافی و نقش  

. جامعه آماری کلیه کاربران سیستم دفتر مرکزی اداره کل استهمبستگی    -توصیفی  با رویکردنوع تحقیقات کاربردی  

که طبق فرمول کوکران   ندبودنفر    148بیمه سالمت استان اصفهان بودند که با توجه به آمار واحد منابع انسانی تعداد  

 استفادهقابل  پرسشنامه  104  در دسترس  یریگنمونهروش    ازبا استفاده    تاًینهاو  شد    نیینفر تع  107حداقل حجم نمونه  

مورد  هاآنروایی صوری  شد که استفاده شده یسازیبومپرسشنامه  ابزار از هاداده گردآوری گردید. برای یآورجمع

جمعی از اساتید مدیریت رسید. همچنین جهت   تأییدتعدادی از پاسخگویان قرار گرفت و روایی محتوایی آن به    تأیید

استفاده گردید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با  یدییتأبررسی اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی 

 آن از حاکی پژوهش یهاافتهیمحاسبه شد.  7/0کرونباخ بیش از که مقدار آلفای    SmartPLSافزارنرماستفاده از 
رابطه این اخالق فردی در    گر  لیتعداز اطالعات و نقش    سوءاستفادهبر قصد   سوءاستفادهبستر آماده برای    ریتأث که بود

 سوءاستفادهانگیزه رفتار انحرافی بر قصد  ریتأث بستر آماده بر انگیزه رفتار انحرافی و ریتأث قرار نگرفت؛ ولی تأییدمورد 

 تأییدمورد  سوءاستفادهاخالق فردی در رابطه بین انگیزه رفتار انحرافی و قصد  گر لیتعدنقش . همچنین شد تأیید

 یهاستمیسنتایج مبین این نکته است که جهت مدیریت و کاهش رفتار انحرافی کارمندان در خصوص  قرار گرفت.

برخوردار  یاژهیواز اهمیت  رفتار مذکوراطالعاتی سازمانی، کنترل بستر آماده و انگیزه کارمندان در خصوص بروز 

 است.

 .اطالعات از سوءاستفادهقصد ، سوءاستفادهاخالق فردی، انگیزه رفتار انحرافی، بستر آماده برای  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هـم   جهیدرنت.  اندشده لیتبدبه جزء الینفك زندگی    هاآن ،  هاانه یرابا ظهور   در دنیای پیچیده و مدرن امروزی

  سوءاستفاده اسـت.    افتهیش یافزابـه طـرز چـشمگیری    هاسازمان در    هاانه یرااز    سوءاستفادهاسـتفاده و هـم  

اطالعاتی سازمان محلی    یهاییدارا داخلی    ییشناساقابل   سوءاستفاده، عمدی و  رمجازی غاستفاده   از رایانه به

از   هااز سوءاستفاده  %40(. امروزه بیش از Strelan and Boeckmann 2006) توسط افراد اشاره دارد 

در ایـن رهگـذر، رعایـت  (.  Ruggiero 2009)  افتدی متوسط کارمندان داخلی یك سازمان اتفاق    اطالعات

بـرای   هاسازمان تالش  رغمبهاصـول اخالقـی در استفاده از این اطالعات، امری مهم و حیاتی اسـت و 

العات شخصی دیگران، تغییر همچون مشاهده اط  هاانه یرااز    سوءاستفادهتوسـعه و اجـرای اقدامات امنیتی،  

  رمجاز یغ، کپی  هاداده از    رمجازیغ ، کپی  ی اانه یرادادن اطالعات شخصی دیگران، هك کردن، سرقت تجهیزات  

 Karimi)  است  شدهل یتبدو خرابکاری بـه یکـی از مـشکالت اصلی دهـه اخیـر    یاانه ی را، تقلب  افزارهانرم از  

and Peikari 2018  .)مشاهده اطالعات شخصی دیگران، تغییر دادن اطالعات شخصی دیگران،  هاروس یو ،

و خرابکاری   یاانهیرا، تقلب افزارها نرماز  رمجازیغ، کپی هادادهاز  رمجازیغ، کپی یاانه یراسرقت تجهیزات 

 . (Dowland et al. 1999)  اندشده شناخته   هاانهیرااز    سوءاستفادهو    جرائم  نیترمهم 

را افـزایش داده است.   سوءاستفادهیزه مطالعات اصول اخالقـی و بستر ایجاد این نوع از این حقایق انگ

از   سوءاستفادهدر گزارشی که توسط سازمان ملی آمار انگلستان منتشر شد، تعداد موارد  ،مثالعنوان به

.  (Office for National Statistics 2018میلیون مورد بوده است )  7/4،  2017کامپیوتر در انگلستان سال  

کننده و محیط سازمانی مرتبط   سوءاستفاده یشناختروان با صفات  یاده یچیپ طوربه از رایانه  سوءاستفاده

این پژوهش قصد سوءاستفاده از   در .استو یکی از انحاء رفتار انحرافی  (Lee and Kozar 2008)است 

های اطالعاتی سازمان  داخلی از دارایی  ییشناساقابل ، عمدی و  رمجازیغسوءاستفاده    قصدبه سیستم اطالعاتی  

 . ( Strelan and Boeckmann 2006; Karimi and Peikari 2018توسط افراد اشاره دارد )
باشد    مؤثر  اطالعاتسوءاستفاده از  قصد  بر    تواندی ممتعددی    عوامل  1طبق نظریه پیشگیری شرایط جرم 

(Clarke 1997;Beebe and Rao 2005;2007  Hayward  .) بستر آماده برای سوءاستفادهمثالعنوان به ، 
احتمالی   یهامهارت (. تنها دانش و Kim et al. 2016) شوندیمبر اساس آزادی و تسهیالت بررسی  که

 یراحتبهتا    دهدی ماجازه    کنندگاناستفاده که به  ) کننده نیست، بلکه محیط دفتر و ابزار فیزیکی  سوءاستفاده

نادرست   یهانگرش  کهی طوربهتسهیالت در نظر گرفته شود  تواندیم کنند( نیز  سوءاستفادهاز اطالعات 

 شود.   سوءاستفادهمنجر به    تواندیم  یراحتبه درباره امنیت اطالعات  
اشاره دارد که بر اساس   بخشلذت به احساسات  انگیزه رفتار انحرافی 2احساسات  مدلهمچنین طبق 

کننده بالقوه ممکن   سوءاستفاده(. در این حالت Russel 2003ساختار مفهومی انگیزه و احساسات است )

  . عالوه بر این، شودیم  سوءاستفادهمنجر به افزایش قصد    بیترتنیابه، مشتاق و جدی باشد،  زدهجان یهاست  

  -(1394  )موسویان و همکاران  کندیمکه بر رفتار افراد یك گروه حاکمیت    ییهاارزش قواعد و  یعنی    -اخالق

کنندگان بالقوه ممکن است نوع خاصی    سوءاستفاده،  مثالعنوان به  .کندی مخاصـی را تسـهیل  بروز رفتار    نیز

 
1.Situational Crime Prevention Theory 

2.Emotion Model 
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این احساسات ممکن   کهی درحالمحیط محافظتی تجربه کنند از احساسات و انگیزه را بر اساس ارزیابی از 

  ی ندها یفرابه فناوری اطالعات و انجام اغلب    هاسازمانبا رشد وابستگی  شود.    سوءاستفاده  قصدبه است منجر  

  سوءاستفاده جهت مدیریت و کنترل قصد  یترجامع نیاز به یك رویکرد  هاسازمان سازمانی با این فناوری، 

 . (Kim et al. 2016)دارند  از اطالعات  

با نقش   اطالعات از سوءاستفادهبر قصد  سوءاستفادهبستر آماده برای  ریتأثتعیین  باهدفاین مطالعه 

انجام    اداره کل بیمه سالمت استان اصفهاندر    میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل گر اخالق فردی

، در این اداره،  اوالًاین بود که    موردمطالعهجامعه    عنوانبه ستان اصفهان  علت انتخاب اداره کل سالمت ا  شد.

تحت صندوق بیمه  هاآن)که بخش معظمی از  شدگانمهیباطالعات متنوع و انبوهی در خصوص اطالعات 

که با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی   هستند هاآن دولتی یا خانواده  یهاسازمان کارکنان دولت، کارمند 

  ی هاسازمان برخی کشورها و  موردتوجه  تواندی م هاآنحال حاضر کشور، دستیابی به اطالعات دقیق 

باشد( شامل اطالعات فردی و دموگرافیك، آدرس محل سکونت و کار، شماره تماس و غیره    هاآن اطالعاتی  

صرف شده و غیره باشد. بدیهی است   یهانهیهزایند درمان، و فر های ماریبو همچنین اطالعات مربوط به 

واقع گردد. شاید حداقل و   سوءاستفادهمختلف مورد  یهاروش و  هازهیباانگ تواندی م یخوببهاین اطالعات 

نقض حریم خصوصی   جهیدرنتدر سطح جامعه و  هاآناز این اطالعات، افشای  سوءاستفادهکمترین سطح 

  مورداستفاده و داروهای  هاآندر خصوص مسائلی مانند بیماری  هاآنن وجهه و آبروی افراد و از بین برد

و همکاران   پور مهر) است رممکنیغ باًیتقرنیز  سوءاستفادهباشد که البته جبران این کمترین  هاآن

1397Ghazi-Asgar et al. 2018;) .  و پردازش    یساز رهیذخاطالعاتی این اداره محل    یهاستم یس،  عالوهبه

، مخدوش  یکاردست . بدیهی است استطرف قرارداد با این بیمه  یهاسازمان و   گذارانمه یباطالعات مالی 

طرف قرارداد وارد   یهاسازمان صدمات مالی هنگفتی به  تواندیمساختن و یا از بین بردن این اطالعات 

و در دست پردازش، مطالعه عوامل   شدهره یذخو حساسیت نوع اطالعات  شدهن ایبسازد. با توجه به موارد 

 . رسدی ماز اطالعات در اداره کل سالمت استان اصفهان ضروری به نظر    سوءاستفادهبر قصد    مؤثر

 

 پیشینه پژوهش
 Young and Case)  اندمواجه   اطالعاتی  یهاستمیس  از  سوءاستفاده  یجد   حوادث  با  اغلب  هاسازمان   امروزه

2003;Willison et al., 2016) ،یتیامن اقدامات یاجرا   و توسعه به  همچنان هاسازمان   اگر یحت  بنابراین  

 . گردد محسوب هاسازمان  برای جدی  یمشکل همچنان تواندیم رایانه از سوءاستفاده کنند، اقدام یشتریب

  از   کارکنان  سوءاستفاده  ازجمله  ،مسائل   از  یاگسترده  فیط  به  یدگیرس  مسئول  اطالعات  تیامن  کارشناسان

  عامل  نیتربزرگ  هاسازمان  کارمندان که اندکرده  گزارش محققان(. Stahl et al. 2012) هستند انهیرا

  سیستم   از  سوءاستفاده  قصد  پژوهش  نیدر ا  .(Kim et al. 2016)  اندبوده   محرمانه  اطالعات  افشای(  42٪)

  توسط  یمحل سازمان یاطالعات یهاییدارا از یداخل ییشناساقابل  و یعمد  ،رمجازیغ سوءاستفاده قصدبه

 . (Strelan and Boeckmann 2006)  دارد  افراد اشاره
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  است  شدهانجام  یاطالعات یهاستمیس از سوءاستفاده خصوص در یخارج و یداخل متعدد مطالعات تاکنون

 : شودی م  اشاره  هاآن  از  یبرخ  به  که

اینترنتی شبکه بانکی    جرائمنقش فناوری اطالعات در    به مطالعه  ( در پژوهشی1395مولوی و همکاران )

خصوصی و دولتی شهرستان ارومیه به بررسی    یهابانك از کارکنان    1254و نحوه جلوگیری از آن در میان  

ترنتی رابطه وجود دارد و همچنین  این  جرائمتحقیق نشان داد که بین فناوری اطالعات و  این    پرداختند. نتایج

  مؤثر اینترنتی  جرائمایجاد حریم خصوصی بر کاهش  و جرائماصالح شبکه بانکی، شناخت بیشتر و بهتر 

 . است

اخالق   یشناسب یآساخالق در فناوری اطالعات و  به بررسی نقش ( در پژوهشی1388) یپور نقد 

و آسیب اجتماعی، هنجارها و   پرداخت  نفر از کاربران عمومی فناوری اطالعات 80ارتباطات در میان 

این پژوهش نشان   یهاافتهیقرار داد.  یموردبررسو الگوهای اخالق کاربری را  اینترنت تهدیدهای اخالقی

  فناوری اطالعات قرار دارند   یهای ناهنجاراخالقی و    یهاب ی آسدرصد کاربران در معرض    85داد که بیش از  

عامل مهمی در کاهش  تواندیمتسلط دارد  افراد یاحرفهبر کار و فعالیت  که یاحرفهاخالق  صرفاًو 

 موجود در حوزه ارتباطات غلبه کند.  یهای نابهنجار 

  ی و اساسی تمدیریتی حیا  یهاسازه   یساز مدل شناسایی و    باهدف( در پژوهشی  1388الهی و همکاران )

نظر  صاحب کارشناسان، خبرگان و مدیران    پرسشنامه را در بین 80تعداد  ،  امنیت اطالعات  یاثربخشبر    مؤثر

.  کردندمخابرات ایران با توزیع    قاتیمرکز تحقو    رساختیزمخابرات، شرکت فناوری اطالعات، شرکت    شرکت

امروزی، یك مدل مدیریتی برای بررسی نقش عوامل    یهاسازمان با در نظر گرفتن اهمیت امنیت، برای    هاآن

امنیتی، مهارت   عالی، تیریمد ت یحما» یهاسازه . در این راستا اندکرده انسانی در امنیت اطالعات ارائه 

فاکتورهای    عنوانبه  «آموزش امنیتی، فرهنگ مشی امنیتی، تجربیات و خودباوری افرادِ خط  تیتقوامنیتی،  

مدل عوامل  عنوان »با مدل نهایی  تیدرنهااطالعاتی معرفی شدند و  یهاستمیساثربخشی امنیت  مؤثر بر

 است.   شدهارائه   «اطالعاتی  یهاستمیسبر امنیت    مؤثر  یانسان

از رایانه کارکنان، بینش   سوءاستفادهژوهشی با عنوان بررسی اهداف  ( در پ2016و همکاران )  1ویلیسون 

از رایانه پرداخته   سوءاستفاده جهتبه تشریح قصد کارکنان  یسازیخنث از دیدگاه عدالت، بازدارندگی و 

را بین  یاهیروتوزیعی و  -نقش دو عنصر عدالت سازمانی  هاآنچنین رفتار،  یهازه یانگاست. برای درک 

نشان داد که کارکنان   هاآن   یهاافتهی.  اندکرده بررسی    متحدهاالتیادر    وقتتمام  یا حرفهکارشناسان    3500

 از رایانه را داشته باشند.   سوءاستفاده، قصد ایجاد  یعدالتی بدر صورت وجود    توانندیم

از   سوءاستفاده ینیبشیپفرهنگی در  یهای ژگیواخالق و  به بررسی نقش( 2014و همکاران ) 2لوری 

نتایج   .مالی و صنایع بیمه انجام دادند مؤسساتبانکداری،  کارمند شاغل در 449رایانه یك نظرسنجی از 

در  ادیزاحتمال به، گذارند ی منشان داد که افرادی که به یك دیدگاه اخالقی رسمی احترام  هاآنپژوهش 

عالوه بر این نتایج، پژوهش  . دارند هاگروهفعالیت بیشتری نسبت به دیگر  از رایانه سوءاستفاده یهاتیفعال

 
1.Willison 

2.Lowry 
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ارتباط دارند،   رایانهبا افزایش سوءاستفاده از  ییفردگراکه کارکنان با خصوصیت  دهدی مشان ن هاآن

 ارتباط دارد.  سوءاستفاده از رایانه با کاهش رفتار  ییگراجمع   یهاش یگرا  کهی درحال
اتی  اطالع   یهاستمیساز    سوءاستفاده  در  فرهنگبه بررسی نقش  ( در پژوهشی  2012)  1هووای و دآرسی 

و دانشجویان   کارمنداناز بین  پاسخنامه  145 و 269 تعداد و پرداخته یجنوبو کره  متحدهاالتیادر 

نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیر   .اندکرده  یآورجمع آمریکا و کره جنوبی  متحدهاالتی ا یهادانشگاه 

سن و جنسیت نیز نتایج  ریتأثاقدامات امنیتی خاص بین دو کشور متفاوت است، همچنین  یبازدارنده 

جهانی   یوکارها کسبمدیریت امنیت اطالعات در  یهاوه ی شبرای  آمدهدست بهنتایج  متفاوت را نشان داد.

 .گذاردیم  ریتأث

  كیاطالعات ) یفناور کارکنان یبرا وب به یدسترسدر پژوهشی با عنوان  (2007) 2و ناداسن  سیمور

  فزاینده   ریتأث  و  وب  از  سوءاستفاده  سطوح  شیافزا  بررسی  باهدف  وب  از  سوءاستفاده  و(  توسعهدرحال   دگاهید

  انجام  وب به یدسترس کردن محدود مورد در یریگمیتصم آن به دنبال و نترنتیا باالی نهیهز بر آن

نشان داد که سطح    جی. نتاگرفت  قرار  یموردبررس  اطالعات  یفناور  نیمتخصص  انیم  در  عوامل  نیا.  پذیرفت

 دهد یمترسی به اطالعات را افزایش  و دس  یبه وب، ادراک دانش اطالعات  یاز دسترس  یباالتر

  175 بین در رایانه از سوءاستفاده و یاانه یرا جرائم( در پژوهشی با عنوان 1999و همکاران ) 3داولند 

  اطالعات   مشاهده  ،هاروس یو  داشتند،  سروکار  انگلستان  کشور  در  تیساوب   و  اینترنت  با  که  سازمان  و  شرکت

  ، هاداده  از رمجازیغ کپی ،یاانه یرا تجهیزات سرقت دیگران، شخصی اطالعات  دادن تغییر دیگران، شخصی

  ها آن   نگاه  از  هاانهیرا  از  سوءاستفاده  و  جرائم  نیترمهم   خرابکاری  و  یاانهیرا  تقلب  ،افزارهانرم   از  رمجازیغ  کپی

 . شدند  شناخته

 خالصه پیشینه پژوهش .1جدول 

 هدف /حوزه روش جامعه منبع رديف

1 

مولوی و 

همکاران 

(1395) 

خصوصی و دولتی  یهاکارکنان بانك

 شهرستان ارومیه
 کمی

نقش فناوری اطالعات در جرائم 

 بانکی اینترنتی

2 
 یپور نقد

(1388) 
 اخالق در فناوری اطالعات نقش کمی کاربران عمومی فناوری اطالعات

3 

الهی و 

همکاران 

(1388) 

 

 

کارشناسان، خبرگان و مدیران 

نظر شرکت مخابرات، شرکت صاحب

 رساختیفناوری اطالعات، شرکت ز

 مخابرات ایران قاتیو مرکز تحق

 کمی

 یهاسازه یسازشناسایی و مدل

ی و اساسی مؤثر بر تمدیریتی حیا

 امنیت اطالعات یاثربخش

 
1.Hovav and D’Arcy 

2.Seymour and Nadasen 

3.Dowland 
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 هدف /حوزه روش جامعه منبع رديف

4 

و ویلیسون 

همکاران 

(2016) 

 کمی وقتتمام یاکارشناسان حرفه

عدالت، بازدارندگی و  ریتأث

در قصد سوءاستفاده بر  یسازی خنث

 از رایانه

5 

و لوری 

همکاران 

(2014) 

بانکداری،  کارمندان شاغل در

 مؤسسات مالی و صنایع بیمه
 کمی

فرهنگی  یهایژگیاخالق و و نقش

 سوءاستفاده از رایانه ینیب شیدر پ

6 

هووای و 

دآرسی 

(2012) 

 

 متحدهاالتیاو دانشجویان  کارمندان

 آمریکا و کره جنوبی
 کمی

سوءاستفاده از  درفرهنگ نقش 

 اطالعاتی یهاستمیس

 

7 

و ویلیسون 

همکاران 

(2016) 

 کمی وقتتمام یاکارشناسان حرفه

عدالت، بازدارندگی و  ریتأث

در قصد سوءاستفاده بر  یسازی خنث

 از رایانه

8 

سیمور و 

ناداسن 

(2007) 

متخصصین فناوری اطالعات در 

 متحدهاالتیا
 کمی

از  سوءاستفادهبررسی افزایش سطوح 

فزاینده آن بر هزینه  ریتأثوب و 

باالی اینترنت و ارائه راهکارهایی 

 جهت محدود کردن دسترسی به وب

9 

داولند و 

همکاران 

(1999) 

ی که سیانگلی هاسازمانو  هاشرکت

 .کردندیمبا اینترنت کار 
 کمی

بررسی آگاهی و حساسیت عموم در 

 خصوص در جرائم اینترنتی

اطالعاتی و تالش برای به حداکثر   یهاستمیسامنیتی  یهای مشخطمطالعات پیشین بیشتر روی موضوع 

در مطالعات داخلی موضوعاتی    مثالعنوان به .  اندنموده رساندن بازدارندگی و امور پیشگیرانه مطالعه و تمرکز  

اخالق  و  (1395 و همکاران  اینترنتی شبکه بانکی )مولوی جرائمهمچون بررسی نقش فناوری اطالعات در 

. همچنین  اندشده مطالعه  (1388 یپور نقداخالق ارتباطات ) یشناس ب یآسدر فناوری اطالعات و 

 Willison)  از رایانه توسط کارکنان  سوءاستفادههمچون بررسی اهداف    ییهاحوزه پژوهشگران خارجی در  

et al. 2016 ،) از رایانه ستفادهسوءا  ینیبش یپفرهنگی در  یهایژگی واخالق و  (Lowry et al. 

2014;Hova and D’Arcy 2012) ، از وب   سوءاستفادهبررسی افزایش سطوح  باهدفاز وب  سوءاستفاده

(Seymour and Nadasen 2007 ) سوءاستفادهو  یاانه یرا جرائم و ( از رایانهDowland et al. 1999  )

که هم از عوامل سازمانی )مانند   هستندبرخی رفتارهای سازمانی دارای ساختاری پیچیده . اندشده انجام 

و    رندیپذیم  ریتأثبستر آماده برای بروز رفتار نامطلوب( و هم از عوامل فردی )مانند انگیزه و اخالق فردی(  

رد. علیرغم اهمیت قرار گی یموردبررسدر مطالعه رفتارهای نامطلوب سازمانی  تواندیمعامل  دودستههر 

مل انسانی  ا یا عو سوءاستفادهمثل بستر  یسازماندرونعوامل  ریتأث در مورد  یامطالعه محققان  موضوع،
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  الخصوص یعل .اطالعاتی نیافتند یهاستمیسکارمندان سازمان از  سوءاستفادهبر قصد )اخالق و انگیزه( 

اطالعاتی   یهاستم یسبر نقش عوامل فردی در بروز رفتارهای سوء در استفاده از  عمدتاًمطالعات گذشته 

دسترسی    یمحدودساز در    هاسازمانسازمانی از قبیل غفلت مدیریت    ی هانه یزمو از بررسی    اندبوده متمرکز  

  اند ده یورزحساس سازمانی با استفاده از شگردهای فنی و قانونی غفلت   یهاستمیسکارکنان به اطالعات و 

از   .اندشده اطالعاتی  یهاستمیس از  سوءاستفادهآزادی کارکنان در  ریتأثکه این امر موجب عدم مطالعه 

  ی پور نقد مستقیم دارد )  طوربهاخالق بر رفتار  ریتأث قبلی حکایت از مطالعات شتریب کهی درحالطرفی، 

و  )قصد رفتاری رابطه بین انگیزه و  در خصوصاخالق  یکنندگلیتعداثر  در خصوص یامطالعه (، 1388

اخالق در رابطه مذکور از این حیث   گر لیتعدمطالعه نقش  .یافت نشد( سوءاستفاده قصد  الخصوصیعل

آن، پژوهشگران قادر خواهند بود به این پرسش پاسخ دهند که آیا حتی در    بامطالعهدارای اهمیت است که  

  سوءاستفاده در بین کارمندان، آیا همچنان شاهد قصد  هاستمیساز  سوءاستفاده صورت وجود انگیزه قوی 

  خواهیم بود و یا آنکه پایبندی به اصول اخالقی قادر به کنترل و تضعیف این رابطه خواهد بود.   هاآن توسط  

مانند بستر آماده، آزادی و تسهیالت بر قصد   یعوامل ریتأثمتعدد،  یهاه ینظربا استفاده از  مطالعه حاضر

که این امر منجر به ارائه مدل نظری جدید در این حوزه با متغیرها    شودیماز اطالعات مطالعه    سوءاستفاده

از   سوءاستفادهبر  مؤثردانش پژوهشگران در حوزه عوامل  تواندیم شدهارائه مدل . شودی مو روابط جدید 

مدل نظری جدید جهت توسعه مدل    عنوانبه  پژوهشگرانتوسط    تواندی م  عالوهبهو    اطالعات را افزایش دهد

 قرار گیرد.   مورداستفادهو انجام مطالعات جدید  

 Clark)  باشد  مؤثربر وقوع جرم و خطا    تواندیمعوامل محیطی  ،  طبق نظریه پیشگیری موقعیتی از جرم

1997;Beebe and Rao 2005;Hayward 2007) . ها آن سازمان با  کنندی مکارکنانی که احساس  

کنندگی باشند و بستر آماده   سوءاستفادهبالقوه دارای خصلت  صورتبه کهیدرصورت، دینمای م یبدرفتار

را در انجام   هاآنیعنی )آزادی و تسهیالت( فراهم باشد، ممکن است  اطالعات از سوءاستفادهبرای 

ممکن است سطح آزادی   هاآن(. Willison and Bakhous 2006) د ترغیب نمای  اطالعاتاز  سوءاستفاده

 Willisonرا ارزیابی کنند ) رساندی مرا در دستیابی به اهدافشان یاری  هاآنو تسهیالت سازمان را که 

  سوءاستفاده . در این وضعیت، سطح باالیی از آزادی و تسهیالت ممکن است فضای مناسبی را برای  (2002

نتیجه گرفت که   توانیمبنابراین،  ؛  (Owdley 2010)  ایجاد کند  اطالعات  از  سوءاستفادهکننده بالقوه برای  

الت در ساختارهای  زمانی که درک کند سطح باالتری از آزادی و تسهی، یك سوءاستفاده کننده احتمالی

و بستر آماده برای سوءاستفاده )آزادی و   دینمایمرا  سوءاستفادهقصد اقدام جهت ، سازمانی وجود دارد

بنابراین فرضیه اول پژوهش  ؛ هستند اطالعات از سوءاستفادهکننده مهمی از قصد  ینیبش یپتسهیالت( 

 : زیر است  قراربه

 

 دارد.  ریتأث اطالعات  از سوءاستفادهبر قصد  سوءاستفادهبستر آماده برای   -1فرضیه 
از   سوءاستفادهبر وقوع جرم و  تواند یمطبق نظریه پیشگیری موقعیتی از جرم، عوامل محیطی مختلفی 

  سوءاستفاده بستر آماده برای    کهی درصورت(.  Beebe and Rao 2005;Hayward 2007)  باشد  مؤثرسیستم  

کنندگان    سوءاستفادهیعنی )آزادی و تسهیالت( در سطح باالیی در دسترس باشد، ممکن است    اطالعات  از
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(. انگیزه رفتار  Willison and Bakhous 2006ترغیب نماید ) اطالعاتاز  سوءاستفادهبالقوه را در انجام 

  . نجر شودم سوءاستفادهمثل  است که ممکن است به یك اقدام خاص بخشلذت انحرافی یك احساس 

را در دستیابی  هاآنکنندگان ممکن است سطح آزادی و تسهیالت سازمان را که  سوءاستفاده جهتن یازا

(. سطح باالی آزادی   Willison 2002;1388  را ارزیابی کنند )الهی و همکاران  رساندی مبه اهدافشان یاری  

فراهم    اطالعات  از  سوءاستفادهکننده بالقوه برای    سوءاستفادهو تسهیالت ممکن است فضای مناسبی را برای  

زمانی که درک کند سطح باالتری  ،  نتیجه گرفت که یك سوءاستفاده کننده احتمالی  توانی مکند. بنابراین  

و    خواهد داشت  سوءاستفادهجهت    انگیزه بیشتری،  از آزادی و تسهیالت در ساختارهای سازمانی وجود دارد

کننده مهمی از انگیزه رفتار انحرافی هستند.   ینیبش ی پفاده )آزادی و تسهیالت( بستر آماده برای سوءاست

بر اساس ذات شخصیتشان و یا شرایط مربوط به محیط    هاآنکه    ردیپذی مداخلی زمانی صورت    سوءاستفاده

 ;Willison and Bakhous 2006) باشند سوءاستفادهمنفی جهت انجام  یهازه یانگکارشان دارای 

Morrison and Robinson 1997 ) بستر آماده برای   یسازمفهوم این مطالعه به این شکاف تحقیقاتی با

بنابراین فرضیه بعدی  ؛  پردازدیمآن بر انگیزه رفتار انحرافی    ریتأث)آزادی و تسهیالت( و بررسی    سوءاستفاده

 : زیر است  قراربه پژوهش  

 

 دارد.  ریتأثبر انگیزه رفتار انحرافي  سوءاستفادهبستر آماده برای   -2فرضیه 

و مجموعه وسیعی از احساسات را   کندیمنظریه احساسات، تجربیات عاطفی را به اجزای مفصل تجزیه 

فعال دارد. این   بخشلذت (. انگیزه رفتار انحرافی اشاره به احساسات Hudlicka 2011) کندی مفراهم 

مطالعه حاضر بر  ،  و فعال بودن است  بخشلذت که ترکیب یکپارچه ابعاد    است  ریتأثساختار بر اساس مفهوم  

،  زدهجانیهکننده بالقوه ممکن است  سوءاستفادهدر این ساختار،  د.مرکز دارفعال ت بخشلذت احساسات 

. یك مطالعه نشان داده است  شود سوءاستفادهبه افزایش قصد  منجر بیترتنیابه باشد و  یپرانرژمشتاق و 

  ها آن(. Bagozzi and Pieters 1998) گذاردیماسات مثبت و منفی باال بر قصد و رفتار تأثیر که احس

که احساسات مثبت منجر به تصمیم برای ادامه دادن برنامه موجود برای رسیدن به هدف   دهندی منشان 

ثل قصد است که ممکن است به یك اقدام خاصی م بخشلذت . انگیزه رفتار انحرافی یك احساس شودیم

  رسد یمبه نظر    اطالعاتاستفاده از  در محیط سوء   .(Siponen and Vance 2010) منجر شود  سوءاستفاده

انگیزه رفتار انحرافی باالیی را  لذت و  کهی هنگامداشته باشد  سوءاستفادهکه فرد بیشتر احتمال دارد قصد 

 : زیر است  قراربه فرضیه بعدی پژوهش    نیبنابرا؛  دینمایمتجربه  

 

 دارد.  ریتأث از اطالعات  سوءاستفادهانگیزه رفتار انحرافي بر قصد  -3فرضیه 
بسته به رویکردهای فلسفی   تواندی ماخالق  کهی درحال، شودی م یخودکنترلمنجر به  خودی خود به اخالق 

فرض   .کندی میك عامل مقررات داخلی فردی تمرکز  عنوانبه این پژوهش بر روی اخالق  .متفاوت باشد

  ریتأثیك فرد  «آمادگی اقدام»و  «تأثیر»، «ارزیابی»بر  تواندی م یخودکنترلاولیه این است که این روند 

  ریتأث اطالعات از  سوءاستفادهکه اخالق ممکن است بر قصد  دهدیمنشان  یخودکنترلبگذارد. این فرایند 

نظرات یکسانی ندارند.    گذاردیم  ریتأثبگذارد. مطالعات قبلی در مورد اینکه چطور اخالق بر قصد سوءاستفاده  
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برخی   کهی درحالدارد،  یکنندگلیتعد( بر این باورند که اخالق اثر 1992و همکاران ) 1بچمن مثال  طوربه

است اثر تهدید مجازات بر قصد رفتاری    ممکنو    دارد  یگریانجیمکه اخالق یك اثر    کنندی مادعا  محققان  

، این مطالعه بر این  اطالعاتدر زمینه سوءاستفاده از    (.Strelan and Boeckmann 2006) را کاهش دهد

دارای سطح    کهیوقتداشته باشد    سوءاستفادهکننده بالقوه کمتر احتمال دارد قصد    سوءاستفادهباور است که  

 : زیر است  قراربهفرضیه بعدی    نیبنابرا؛  باالیی از اخالق است 

 

  تعديل  را سوءاستفادهقصد  و سوءاستفادهبستر آماده برای رابطه بین اخالق فردی  -4فرضیه 

 کنديم

  تعديل   را  اطالعات از    سوءاستفادهقصد    و انگیزه رفتار انحرافي  رابطه بین  اخالق فردی    - 5ه  فرضی

 . کنديم

 

 پژوهش  شناسيروش

از اطالعات با نقش میانجی    سوءاستفادهبر قصد    سوءاستفادهبستر آماده برای    ریتأثتعیین    باهدفاین مطالعه  

  انجام شد.  اداره کل بیمه سالمت استان اصفهانانگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل گر اخالق فردی در 

.  ردیگیمروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره مطالعات میدانی قرار 

  نفر شاغل در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان   148کلیه کاربران سیستم به تعداد    موردمطالعهجامعه  

انتخاب شدند  در دسترس    یریگنمونه به روش    هاآن نفر از    107حجم نمونه  طبق فرمول کوکران  که    ندبود

جهت رعایت اخالق  پژوهش پاسخ دادند.    یهاپرسشنامه به  هاآن نفر از   104 هاپرسشنامه که پس از توزیع 

  دهندگانپاسخ  اًیثاناختیاری و داوطلبانه اعالم شد.  هاپرسشنامه شرکت در مطالعه و پاسخ به  اوالًتحقیق، 

تضمین   ثالثاًامتناع کرده و از مطالعه خارج شوند.  سؤاالتاز پاسخ به  مجاز بودند هر زمان اراده کردند

 شود.   داشتهنگه محرمانه    هاآنو محتوای پاسخ هریك از    هاآنکه هویت    شدهداده 

شامل جنسیت، سطح تحصیالت، گروه سنی و سابقه    قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی

شامل بستر   سؤال 26پنج پرسشنامه به تعداد قسمت دوم آن شامل  و پردازدی م فعالیت افراد در سازمان

است و همچنین انگیزه رفتار انحرافی،   التیو تسهکه خود شامل دو بخش آزادی  سوءاستفادهآماده برای 

معتبر علمی اقتباس    یهاژورنال در    شدهچاپکه از مقاالت    استاز اطالعات    سوءاستفادهاخالق فردی و قصد  

  ی ر یگاندازه مخالفم(    کامالً)  كیموافقم( تا    کامالً)  پنج  یادرجه  پنج  بر اساس طیف لیکرتو    شد  یسازی بومو  

 است.   ذکرشده  دوهر پرسشنامه در جدول    سؤاالتتعداد دقیق    .پاسخ داده شد  یخود گزارش  صورتبهو  

  

 
1.Bachman 
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 منابع پرسشنامه، روایی و پایایی .2جدول 

 متغیرها
تعداد 

 سؤاالت
 AVE آلفای کرونباخ  منبع

 :سوءاستفادهبستر آماده برای 

 آزادی-1
 65/0 82/0 (2016) 1هسو و لین 4

 :سوءاستفادهبستر آماده برای 

 تسهیالت-2
 57/0 75/0 (2016همکاران ) وکیم  5

 84/0 95/0 (2012) 2دآرسی و دواراج 5 انگیزه رفتار انحرافی

 53/0 88/0 (1999) 3گلدبرگ 9 اخالق فردی

 69/0 78/0 (2010) 4جانستون و وارکنتین 3 از اطالعات سوءاستفادهقصد 

جهت روایی پرسشنامه از سه روش روایی محتوا )با بررسی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین این    

  هاداده   یآور جمع حوزه(، روایی صوری )با توزیع پرسشنامه در بین عده محدودی از جامعه هدف( و پس از  

  ی هاشاخص استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه از    یدییتأبا استفاده از روایی سازه با رویکرد تحلیل عامل  

5شده استخراج متوسط واریانس 
، متوسط  شدهداده نشان  دوبار عاملی استفاده گردید. چنانکه در جدول  و 

بار عاملی تمام  است،    شدهدادهنشان    كیشکل  چنانکه در  ،  عالوه بهبیشتر بود.    5/0از    شدهاستخراج واریانس  

 بیشتر شد.   5/0ها از  گویه

 
 ریمس بیضرا .1 شکل

 
1.Hsu and Lin 

2.D’Arcy and Devaraj 

3.Goldberg 

4.Johnston and Warkentin 

5.Average Variance Extracted- AVE 
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 قاعده الرکر و فورنر .3جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرها

     806/0 آزادی 1

    754/0 675/0 تسهیالت 2

   916/0 373/0 335/0 انگیزه رفتار انحرافی 3

  728/0 316/0 514/0 505/0 اخالق فردی 4

 830/0 -313/0 337/0 591/0 653/0 سوءاستفادهقصد  5

.  اـست   ـشده  تیرعاواگرا    ییـسنجش روا  جهتالرکر  -، قاعده فورنلذکرـشده  ـسهچنانکه در جدول   نیهمچن  

  اســت  هاســازه  ســایر  با  ســازه  آن  رابطه  مقایســه  در  هایششــاخص  با  ســازه  یك  رابطه  میزان  واگرا  روایی

  با  بیشــتری  تعامل  مدل، در  ســازه  یك که  اســت  آن  از  حاکی  مدل یك  قبولقابل  واگرای  روایی  کهیطوربه

ازه  با  تا  دارد  خود  هایـشاخص   که  اـست  قبولقابل  ـسطح در  وقتی  واگرا  رواییطبق این قاعده،  .  دیگر  هایـس

  باشـد  مدل  در  دیگر  هایســازه  و  ســازه  آن  بین  اشــتراکی  واریانس  از بیشــتر  ســازه یك  برای AVE  میزان

ــنجش  جهت  الرکر  و  فورنل  قاعده  در.  (1398)ابوطالبی و همکاران   ــتمی  واگرا،  روایی  س   جذر  مقدار  بایس

AVE ــتگی میان آنمقدا  از  اول  مرتبه  پنهان  متغیرهای ــدر همبسـ ــتر باشـ )ابوطالبی و همکاران    ها بیشـ

1398.) 

که این   دشدهییتأروایی واگرا و همگرا    جهیدرنتکلیه قواعد روایی در این مطالعه رعایت شده،    ازآنجاکه

، آلفای  ذکرشده دو. همچنین چنانکه در جدول استسازه در این مطالعه  موردقبولخود بیانگر روایی 

 . است  مورداستفادهکه بیانگر پایایی ابزار    است  7/0کرونباخ برای هر یك از متغیرها بیش از  
ها از روش  و جهت آزمون فرضیه   SPSS 21  افزارنرم این مطالعه جهت آمار توصیفی از روش فراوانی و از  

بعات جزئی یکی از  نموده است. روش حداقل مر استفاده SmartPLS افزارنرم و  حداقل مربعات جزئی

همبستگی پیچیده که دارای تعداد نمونه   یهامدل که جهت تحلیل  استمعادالت ساختاری  یهاكیتکن

 . شودی ماستفاده    هاستداده اندک یا توزیع غیر نرمال  

 

 هاافتهي  لیوتحلهيتجز
 کهی درحال( درصد 2/70مرد ) دهندگانپاسخ ، بسیاری از شده دادهنشان  چهارجدول که در  طورهمان

( سابقه  درصد  7/83سال )  10بیش از    ( بادرصد  8/79سال )  49-35بین    دهندگانپاسخ گروه از    نیتربزرگ 

 کار بودند. 
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 نتایج تحلیل جمعیت شناختی .4جدول 

 درصد فراواني طبقه

 جنسیت
 2/70 73 مرد

 8/29 31 زن

 تحصیالت

 ترشیب و  سانسیلفوق

 لیسانس

 پلمیدفوقدیپلم و 

 پلمید ریز

42 4/40 

51 49 

10 6/9 

1 1 

 سن

 0 0 سال 24تا  18

 5/12 13 سال 34تا  25

 سال 49تا  35

 سال 64تا  50
83 8/79 

8 7/7 

 0 0 سال 64بیشتر از 

 سابقه 

 7/7 8 سال 5کمتر از 

 7/8 9 سال 5-10

 6/83 87 سال 10بیش از 

شد که نشان از   4/0برابر  سوءاستفادهبرای قصد  2Rنتایج روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مقدار 

  ی ها مؤلفه از    سوءاستفادهمتغیر وابسته قصد    یر یرپذییتغ  ریتأث. همچنین میزان  دهدی مبرازش متوسط مدل  

برای دو متغیر   2Q، با توجه به اینکه مقدار عالوهبه مطلوبی است.  نسبتاًو در حد  %23در حدود  رگذاریتأث

توان گفت،  هستند؛ بنابراین می  157/0 و  175/0به ترتیب برابر با  سوءاستفادهانگیزه رفتار انحرافی و قصد  

 . است  قبولقابل بینی مطلوبی برخوردار است و در حد  مدل ساختاری از قدرت پیش 

نتایج تحلیل معادله ساختاری    است.  شدهداده روابط نشان    یداریمعنضرایب مسیر و  خالصه    پنججدول    

  ( t= 0/42, β= 0/05)  از اطالعات  سوءاستفادهبر قصد    سوءاستفادهبستر آماده برای    ریتأثکه    دهدیمنشان  

 ,t= 0/38) و قصد سوءاستفاده سوءاستفاده اخالق فردی در رابطه بین بستر آماده برای  گر لیتعدو نقش 

β= -0/05  )  بستر آماده بر انگیزه رفتار انحرافی  ریتأثکه    دهدیمنتایج نشان  همچنین    قرار نگرفت.  تأییدمورد  

(t=3/09, P < 0/01, β=0/43) سوءاستفادهانگیزه رفتار انحرافی بر قصد  ریتأث و (t= 2/7, P < 0/01, 

β=0/35)  اخالق فردی در رابطه بین انگیزه رفتار انحرافی و   گر لیتعدنقش . همچنین است تأییدمورد

  چهار و    ك ی  یهاهیفرضبنابراین  ؛  قرار گرفت  تأییدمورد    (t= 2/07, P < 0/05, β=-0/87)  سوءاستفادهقصد  

 شدند.  تأیید  پنجو    سهو    دو  یهاهیفرض  کهی درحالشدند  ن  تأیید
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 tضریب مسیر و مقدار ، هاهیفرض نتایج .5جدول 

 هافرضیه
ضريب 

 مسیر
 نتیجه Pمقدار  tمقدار 

 تأییدعدم - 42/0 05/0 سوءاستفادهقصد  <-بستر آماده 

اخالق  یگر لیتعد) سوءاستفادهقصد  <-بستر آماده 

 فردی(
 دییتأعدم - 38/0 -05/0

 دییتأ > P 01/0 09/3 43/0 انگیزه رفتار انحرافی <-بستر آماده 

 دییتأ >P 01/0 7/2 35/0 سوءاستفادهقصد  <- انگیزه رفتار انحرافی
 یگر لیتعد) سوءاستفادهقصد  <-انگیزه رفتار انحرافی

 اخالق فردی(
87/0- 07/2 05/0 P< دییتأ 

 یریگجهینت

با نقش   اطالعات از سوءاستفادهبر قصد  سوءاستفادهبستر آماده برای  ریتأث تعیین پژوهش، این از هدف

  اخالق فردی در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان  یکنندگلیتعدمیانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش 

که ت المحیط سازمانی، مانند سطح آزادی و تسهی چیدمان ، تمرکز بر بررسی نحوه پژوهش در این  د.بو

منجر شود.   اطالعات از فادهسوءاست بهکه ممکن است  دارد، شده استبر روند عاطفی کارکنان  یراتیتأث

عوامل   ریتأثگی فعلی در درک کلی چگون یهات یمحدوددر این حوزه به شناسایی  تحقیقبررسی ادبیات 

های  سیستماز    سوءاستفادهبر قصد    (و اخالق  انگیزهمانند  )و فردی  (  سوءاستفاده)بستر آماده برای  سازمانی  

 .  کندیمکمك    اطالعاتی

و قصد   سوءاستفادهارتباط بین بستر آماده برای  دییتأعدم  دهندهنشان مبتنی بر فرضیه اول  یهاافتهی

  آمده دست بهنتایج  برخالفاین نتایج  در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان بود. اطالعات از  سوءاستفاده

ارتباط بین بستر    دهندهنشان  بود که(  2016)  هسو و لین( و  2016و همکاران )  کیمدر مطالعات قبلی مثل  

. طبق نظریه پیشگیری موقعیتی از جرم، عوامل محیطی  هستند  سوءاستفادهو قصد    سوءاستفادهآماده برای  

سازمان    کنندیماحساس    (. کارکنانی کهBeebe and Rao 2005باشد )  مؤثربر وقوع جرم و خطا    تواندیم

ی باشند و بستر کنندگ سوءاستفادهبالقوه دارای خصلت  تصوربه کهیدرصورت ،دینمای م یبدرفتار هاآنبا 

  را در انجام  هاآن ممکن است  ت( فراهم باشد،آزادی و تسهیال)یعنی  اطالعات از سوءاستفاده آماده برای

ی از آزادی و  الی، سطح باوضعیت در این .(Willison and Bakhous 2006ترغیب نماید ) سوءاستفاده

ایجاد   اطالعات از سوءاستفادهکننده بالقوه برای  سوءاستفادهفضای مناسبی را برای ممکن است  تتسهیال

زمانی که ، یك سوءاستفاده کننده احتمالی نتیجه گرفت که توانیمبر اساس مبانی نظری  بنابراین؛ کند

قدام جهت  های سازمانی وجود دارد، قصد ادر ساختار تتری از آزادی و تسهیالالدرک کند سطح با

کننده مهمی از قصد    ینیبش یپ  )آزادی و تسهیالت(   سوءاستفاده  و بستر آماده برای  دینمای مرا    سوءاستفاده

نشد، شاید به این دلیل باشد   دییتأاما علت اینکه در این مطالعه این رابطه ؛ است اطالعات از سوءاستفاده

که در این مطالعه، بستر آماده از منظر فنی سنجیده شد و میزان دسترسی آزادانه و ساده افراد به  
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نظارتی سازمان بر   رساختیزممکن است  کهی درحال، اطالعات سازمان مطالعه شد یهارساخت یز

را تعدیل نماید و   سوءاستفادهآماده برای  ، بستررانهیگسخت، مبانی قانونی صریح و کارکنان  یهاتیفعال

از منابع اطالعاتی سازمان را   سوءاستفادهموجب قصد  سوءاستفادهوجود بستر آماده برای  صرفاً جهیدرنت

، دسترسی کارمندان به اطالعات سازمانی  کل بیمه سالمت استان اصفهاندر حقیقت، در اداره  فراهم نسازد.  

به اطالعات، کپی اطالعات یا تغییر و   رمجازی غارمندان قادر به دسترسی است و ک شدهبستهفنی  ازلحاظ

از اطالعات   سوءاستفادهدارای بستر و آزادی کافی جهت   مخدوش ساختن اطالعات نبوده و به همین دلیل

دارند یا قادر به ثبت یا اصالح اطالعات   یدسترسنیستند. همچنین در خصوص کارمندانی که به اطالعات 

، به دلیل ثبت الگ در سیستم در صورت هرگونه ثبت یا تغییر اطالعات به نام  هستندم سازمان در سیست

بوده و به همین دلیل کارمندان قادر به خرابکاری آزادانه   یابیردقابلدر سیستم  یکاردست کاربر، هرگونه 

  سوءاستفاده باشد.    مؤثردر این خصوص    تواندیمشخصیتی افراد نیز    یهایژگیوهمچنین    در سیستم نیستند.

  کارشان  محیط یا شرایط مربوط به و شانیتشخص ذات بر اساس هاآن که  ردیپذی مداخلی زمانی صورت 

از طرفی،  (. Willison and Backhouse 2006) باشند سوءاستفادهجهت انجام  فیمن یهازه یانگدارای 

  باشد   سوءاستفادهو قصد    یبازدارندگعوامل فرهنگ بر توانایی    ریتأثریشه در    تواندی مریشه این عدم تطابق  

(Hova and D’Arcy 2012 )  که در مطالعه حاضر نشان داد که فراهم بودن این بستر مثل آزادی و

از اطالعات درون شبکه    هاستمیسکاربران    سوءاستفادهتسهیالت نتوانست موجب تقویت یا عدم تقویت قصد  

 اداره بیمه سالمت استان اصفهان شود.

و انگیزه    سوءاستفادهبرای    رابطه بین بستر آماده  دکنندهییتأدر خصوص فرضیه دوم، نتایج این پژوهش  

بود. طبق نظریه پیشگیری  ( 2016) و همکاران کیمپژوهش  یهاافتهیکه در راستای  استرفتار انحرافی 

باشد   مؤثراز سیستم  سوءاستفادهبر وقوع جرم و  تواندیمموقعیتی از جرم، عوامل محیطی مختلفی 

(Hayward 2007انگیزه رفتار انحرافی .)    است که ممکن است به یك اقدام خاصی    خشبلذت یك احساس

ت سازمان را  ممکن است سطح آزادی و تسهیالان  کنندگ  سوءاستفاده  ،نیبنابرا  منجر شود  سوءاستفادهمثل  

در تبیین این  (. Willison 2002) ارزیابی کنندرا  رساندی مشان یاری دستیابی به اهداف را در هاآنکه 

تری از آزادی و  الزمانی که درک کند سطح با، سوءاستفاده کننده احتمالییك گفت که  توانیم هاافتهی

از اطالعات مواجه خواهد   سوءاستفادههای سازمانی وجود دارد، با چالش کمتری در در ساختار تتسهیال

  اداره ، نتایج نشان داد چنانچه کارمندان  گریدعبارت به   خواهد داشت.  سوءاستفادهبود و انگیزه بیشتری برای  

و اطالعات شبکه اطالعاتی این اداره با چالش   هارساخت یزجهت دسترسی به  بیمه سالمت استان اصفهان

کاهش داده   هاآناین امر خود ریسك عدم موفقیت و تبعات آن را در ضمیر و مانع جدی مواجه نشوند، 

در خصوص    سوء دارای انگیزه کافی برای بروز رفتارهای    هاآن  جهیدرنتو    دهدیمشانس موفقیت را افزایش  

 . شوندی ماطالعات  

رابطه بین انگیزه رفتار انحرافی و قصد   دکنندهییتأاین پژوهش  یهاافتهیدر خصوص فرضیه سوم، 

 1ونسو    سیپوننو    (2016)  و همکاران  کیمپژوهش    یهاافتهیکه در راستای    است  اطالعات  از  سوءاستفاده

 
1.Siponen and Vance 
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  کند یمتجربیات عاطفی را به اجزای مفصل تجزیه    ،بود. نظریه احساسات (1998)1پیترز   وباگوزی   ( و2010)

این رویکرد به محققان   کهی طوربه ( Hudlicka 2011) کندیممجموعه وسیعی از احساسات را فراهم و 

افراد    یهاتینبا رفتار و    هاآناحساسات و ارتباط    یریگشکل توضیح سیستماتیك و دقیقی درباره چگونگی  

در    بخشلذت   احساسات  صورتبه  اطالعات  از  سوءاستفاده  قصدبر روی    انگیزه رفتار انحرافیمفهوم   .دهدیم

کنندگان بالقوه ممکن است نوع خاصی    سوءاستفادهدر این راستا،  .  دهدیمرخ    اطالعات  از  سوءاستفادهزمینه  

  قصدبه احساسات منجر  که اینتجربه کنند  سازماناز محیط  شانی ابیارزبر اساس  را از احساسات

و آزمایش آن   انگیزه رفتار انحرافی یسازمفهوم تحقیقاتی با  خألمطالعه به این این  .شودیم سوءاستفاده

  و باشد  یپرانرژ، مشتاق و زدهجانیهکننده بالقوه ممکن است  سوءاستفاده، در این ساختار  .ختپردا 

باگوزی و   وتوسط در یك مطالعه (. Frijda 2007) شود سوءاستفادهمنجر به افزایش قصد  بیترتن یابه

بر قصد و رفتار    الاحساسات مثبت و منفی بانشان داده است که    شدهتی هدارفتارهای  درباره   (1998)  پیترز

که احساسات مثبت منجر به تصمیم برای ادامه دادن برنامه موجود   دهندی منشان  هاآن  .گذاردیمثیر تأ

هدفمند انجام    یهاتیفعالاحتمال اینکه    تواندیمفعال    بخشلذت. یك تأثیر  شودیمبرای رسیدن به هدف  

است که ممکن    بخشلذتیك احساس    (. انگیزه رفتار انحرافیWatson et al. 1999را افزایش دهد )  شود

،  اطالعات منجر شود. در مطالعات نقض قوانین امنیتی سوءاستفادهمثل قصد است به یك اقدام خاصی 

مشاهده کردند که افرادی که احساس شرم دارند کمتر احتمال دارد قصد نقض   (2010) سیپونن و ونس

گفت    توانیماین پژوهش در مورد این فرضیه    یهاافتهیدر تبیین    .را داشته باشد اطالعات سیاست امنیتی

حتی  ، بردی ماز انجام رفتار انحرافی لذت ، که زمانی که فرد انگیزه باالتری در خصوص رفتار انحرافی دارد

  ازجملهو    برندیماز انجام آن لذت    بازهم،  اگر رفتار انحرافی منافع دیگری غیر از لذت برای فرد نداشته باشد

متعددی مانند   یهازه یانگ دارای، چنانکه کارمندان عالوه به .گنجدیمدر این زمره  اطالعات زا سوءاستفاده

نظریه انگیزه،   طبقباشند،  اطالعات از سوءاستفادهجهت خود و غیره  یهایی تواناانتقام، کنجکاوی، اثبات 

 . دهدیمرا افزایش    سوءاستفادهجهت    هاآن این امر قصد  

و قصد    سوءاستفادهارتباط بین بستر آماده برای    دییتأعدم   دهندهنشانمبتنی بر فرضیه چهارم    یهاافتهی

با نقش تعدیل گر اخالق فردی در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان بود. نتایج    اطالعات  از  سوءاستفاده

 Hova and D’Arcyبازدارندگی بود )  فرهنگ و آداب و سنن ملی بر توانایی  ریتأث  دکنندهییتأاین تحقیق  

  شود احساسات تمرکز  نظریه روی بایستی که، اطالعات  از سوءاستفادهبرای توضیح رفتارهای (. 2012

(Hudlicka 2011  .)شودیم  یخودکنترلمنجر به    خودی خود به ق  الاخ  (Frijda 2007)  ،ق  الاخ  کهی درحال

یك عامل   عنوانبه ق فردی البر روی اخ این پژوهش، سته به رویکردهای فلسفی متفاوت باشدب تواندیم

،  «ارزیابی»بر  تواندیم یخودکنترلفرض اولیه این است که این روند  .کندیممقررات داخلی فردی تمرکز 

ق ممکن  الکه اخ دهدی منشان  یخودکنترلاین فرایند . بگذارد ریتأثیك فرد  «آمادگی اقدام»و  «تأثیر»

ق بر قصد  المطالعات قبلی در مورد اینکه چطور اخ  .بگذارد ریتأث اطالعات از سوءاستفادهقصد  است بر

در توجیه این یافته   و اطالعاتدر زمینه سوءاستفاده از نظرات یکسانی ندارند.  گذاردیم ریتأثاستفاده ء سو

 
1.Bagozzi and Pieters 
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نقش تعدیل گر ، نشد دییتأ سوءاستفادهبر قصد  سوءاستفادهبستر آماده برای  ریتأث ازآنجاکهگفت  توانیم

 است.   دشدهییتأ  سوءاستفادهمستقیم اخالق بر قصد    ریتأثنشده گرچه    دییتأنیز  

ارتباط بین انگیزه رفتار انحرافی و قصد   دییتأ دهندهنشان مبتنی بر فرضیه فرعی پنجم  یهاافتهی

اخالق فردی در اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان بود. این    کنندهلی تعدنقش  با    اطالعات  از  سوءاستفاده

  سیپونن و ونس ( و 2016و همکاران ) کیماز مطالعات قبلی مثل  آمدهدست بهنتایج در راستای نتایج 

برای توضیح    پشتوانه نظرییك    عنوان به فرایند احساسات    . نظریهاستاین رابطه    دکنندهییتأ( بود که  2010)

هر دو فرآیندهای   کهی طوربه شودیمگرفته در محیط سازمان در نظر  اطالعات از سوءاستفادهاهداف 

در تبیین    (.Baskerville et al. 2014)  کندی متوصیف    وادغام    در هم  احساسی افراد و محیط سازمانی را

  هرچقدر  اطالعات از سوءاستفادهفی و قصد گفت که در ارتباط بین انگیزه رفتار انحرا توانیم هاافتهیاین 

اثرات منفی انگیزه رفتار انحرافی    توانندی مداشته باشند بیشتر    یتری قواخالقی و اعتقادی    یهاپشتوانه افراد  

شود.   اطالعات از سوءاستفادهرا کنترل کرده و منجر به کاهش قصد  شود یم سوءاستفاده قصدبهکه منجر 

اخالق در ارتباط   یگر لیتعداین پژوهش نیز رابطه معکوس و منفی را در نقش  یهاافتهیکه  طورهمان

 نمود.  دییتأ  سوءاستفادهبین انگیزه رفتار انحرافی و قصد  

  عنوان بهرعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین دسترسی به اطالعات    شودیمپیشنهاد    ،هاافتهیبر اساس  

  عنوان بهوابستگی آن به عوامل انسانی کاهش یابد    کهینحوبهآزادی و اتوماتیك سازی فرآیندهای سیستمی  

پیشنهاد    اطالعات  از  سوءاستفادهجهت کاهش قصد    انهیسودجوتسهیالت مناسب جهت جلوگیری از اقدامات  

  ی ر یپذانعطاف بتوان با  کهی نحوبه. بعالوه سطوح مختلف دسترسی در میان کاربران سازمان گرددیم

تا ضمن افزایش حس اعتماد  تعریف و نظارت شود  دسترسی به اطالعات را تفکیك، محدود و مدیریت نمود  

همچنین   .دهدیمکارمندان به سیستم )آزادی و تسهیالت(، انگیزه رفتارهای سودجویانه را در آنان کاهش  

سختی را برای سوءاستفاده از   مجازات ، عواقب و رانهیگسخت  نیقوانبا تدوین، تصویب و اجرای  توانیم

سلب کرد. این امر    هاآنرا از    اطالعاتاز    سوءاستفاده، لذت  کارکناناطالعات در نظر گرفت و با اعالم آن به  

برای   هاآن قصد  تیدرنهارا با چالش مواجه نماید که  اطالعاتاز  سوءاستفادهبرای  هاآن انگیزه  تواندیم

تقویت اخالق در بین نیروهای فعلی سازمان و همچنین ، عالوهبه هد کاست.ااطالعات را خو از سوءاستفاده

در   مؤثریك فاکتور    عنوانبه  تواندیمنیروی انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانون در سازمان    یریکارگبه

قرار   مورداستفادهحفظ انسجام سازمان و افزایش انگیزه کارکنان در حفظ و نگهداری از اطالعات سازمانی 

 الی گردد. احتم  یهاسوءاستفاده گیرد و منجر به کاهش انگیزه رفتار انحرافی جهت انجام  

 اصفهان و اداره کل بیمه سالمت  استان به  صرفاً تحقیق این نتایج  اوالًاین مطالعه فاقد محدودیت نیست.  
واحدهای خدماتی و تولیدی  ، هاسازمان ممکن است در شهرهای دیگر و همچنین سایر  و است میتعمقابل

.  شودیمدیگر پیشنهاد   واحدهای خدماتی و صنعتینتایج متفاوتی حاصل شود، بنابراین انجام این مطالعه در  

 است  ممکن  زمان گذشت  و است هاداده  یآور جمع  زمانمدت  به محدود فقط تحقیق  این  یهاافتهیهمچنین  
.  دارد ضرورت آتی زمانی یهادوره در مشابه  تحقیق انجام بنابراین ؛شود  آمدهدستبه  نتایج تغییر موجب

متغیرهای دیگری مانند    شودیماین مطالعه نقش برخی عوامل را لحاظ نکرده و بنابراین پیشنهاد    همچنین
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احتمال میل به   ینیبشیپفرهنگ، آموزش، نقش قوانین بازدارندگی و همچنین عدالت سازمانی در 

 از اطالعات در مطالعات آتی لحاظ شود.   سوءاستفاده

 

 قدرداني 
از زحمات مدیریت و کارکنان بیمه  لهیوسن یبد. استاین تحقیق فاقد هرگونه کمك مالی و تضاد منافع 

 . شودی مما را یاری رسانیدند تقدیر و تشکر    ژوهشپت استان اصفهان که در انجام این  سالم 
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Abstract: The purpose of this study was to determine the impact of abuse opportunity structure 

on abuse intention of information by considering the mediating role of abuse-positive motivation 

and the moderating role of personal morality in health insurance of Isfahan province. 

The present research is applied in terms of type of research and descriptive-correlative research 

in terms of method. The statistical population of this study was all system users of the central 

office of health insurance of Isfahan province, which according to the human resources unit, their 

number was 148 employees. According to Cochran formula, the minimum sample size of 107 

persons was obtained for answering the questions of the questionnaire. After collecting the 

questionnaires, 104 questionnaires were used. Random sampling method was used. The 

questionnaire was adopted and adapted from published sources and the items were based on 5 

point Likert scale. The face validity was confirmed by a number of respondents and its content 

validity was confirmed by a group of management professors. Confirmatory factor analysis was 

used to verify the validity of the construct. To determine reliability, Cronbach’s alpha coefficient 

was calculated using the Smart-PLS software, which calculated more than 0.7. The findings of 

the research indicated that although the impact of abuse opportunity structure on abuse intention 

and the moderating role of morality in the relationship in this relationship were not supported, 

the impact of abuse opportunity structure on abuse-positive affect (t=3.09, p<0.01) and the 

impact of abuse-positive affect on abuse intention (t=2.7, p<0.01) were statistically supported. 

Moreover, the moderating role of morality in the relationship between abuse-positive affect and 

abuse intention was supported (t=2.07, p<0.05). 

Keywords: Abuse Opportunity Structure, Abuse-Positive Motivation, Computer Abusive 

Intention, Personal Morality. 
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