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چکیده
تفاوتهای فردی کاربران فناوری اطالعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است .در این راستا ،این مطالعه ،رابطه بین متغیرهای
جنسیت ،شخصیت ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی
کرده است .روش پژوهش حاضر ،روش توصیفی از نوع همبستگی بود .نمونهای با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد که به
پرســشنامههای پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو ،اطالعات جمعیت شناختی و رفتارهای امنیت رمز عبور پاسخ دادند .دادهها با استفاده از
ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تیدو ،آنوا و تحلیل رگرسیون (برای  014مورد پرسشنامه قابل قبول) مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که کاربران مرد نسبت به کاربران زن؛ رمز عبورهای قویتری انتخاب میکنند .رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور در کاربران رشتههای
تحصیلی علوم ریاضی ،حسابداری و کامپیوتر نسبت به کاربران در سایر رشتههای تحصیلی بیشتر تکرار شده است .از بین ویژگیهای
شخصیت ،رواننژندگرایی رابطه مثبت و معنادار ،تجربهپذیری و توافقپذیری رابطه منفی و معنادار و وجدانگرایی رابطه دوگانه با ویژگی نقض
امنیت رمز عبور دارد .این یافتهها با در نظر گرفتن تفاوت فردی در زمینه رفتارها و ادراکات امنیتی ،به حوزه امنیت سایبری بهویژه در ایران
کمک میکند.
واژگان کلیدی :امنیت سایبری ،رمز عبور ،شخصیت ،جنسیت ،رشته تحصیلی ،تحلیل همبستگی.

 .1مقدمه
جرایم سایبری ،1مشکلی همیشگی بوده و افزایش قربانیان آن در
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عوامل نرم شـــامل عوامل مدیریتی ،فرهنگی و اجتماعی نســـبت به
عوامل سخت شامل عوامل مالی و فنی/فناورانه در امنیت سایبری از
اهمیت بیشتری برخوردار هستند [ .]0و در بین عوامل نرم ،انسان،
به عنوان عامل مهمیدر نقض امنیت سایبری به ر سمیت شناخته
شده است [ .]1در واقع انسان ،ضعیفترین حلقه موجود در زنجیره
امنیت سایبری مح سوب می شود و در صورت انجام اقدام در ست
میتواند به قویترین سرمایه امنیتی تبدیل شود [.]1
رفتارهای امنیتی کاربران ممکن اســت به خط مشــیها ،ارزشها و
اســـتانداردهای موجود در ســـازمان ،رفتارهای مدیریت ارشـــد و
همکاران [ ،]9میزان آگاهی [ ]0یا آموزش افراد مربوط با شد .وا ضح
اســـت که با وجود همهی تمهیدات باز هم افراد با هم فرق دارند.
بع ضی از افراد ممکن ا ست با وجود همهی آموزشها و سیا ستها
همچنان رفتارهای ضعیفتری نسبت به سایر افراد داشته باشند .از
آن جا که درک ت فاوت های فردی کاربران که بر تصـــمیمگیری و
اجرای یک رف تار امنیتی خاص اثر گذار اســــت ،بررســـی نقش
تفاوتهای فردی در امنیت سایبری ،امکان سفار شی سازی آموزش
امنیتی برای بهبود عواقب را فراهم میکند[.]7
برخی پژوهشها به بررسی این تفاوتها پرداختهاند .از جمله اینکه
نقش جن سیت را در این حیطه ،مورد مطالعه قرار دادهاند .یافتههای
پژوهشهای قبلی نشــان دادهاند که زنان ،خیلی بیشتر از مردان از
رمزهای یک سان در کاربردهای مختلف ا ستفاده میکنند .همچنین،
افراد در گروه ســـنی  19-08ســـال ،با احتمال بیشتری از دیگر
گروههای سنی ،از رمزهای یک سان در کاربردهای مختلف ا ستفاده
میکن ند و اغ لب آن ها پذیرف ته ا ند که از رمز های خود در چ ندین
سایت استفاده کردهاند[.]7
پژوهشهای دیگر ،متغیر فردی دیگری مثل سن را بررسی کردهاند.
مطالعات جمعیت شناختی و آ سیبپذیری در برابر دزدی سایبری0
(هنگامیکه شخ صی تالش میکند دیگری را فریب دهد تا اطالعات
شخصی او را در اختیارش بگیرد؛ دزدی سایبری رخ دادهاست) نشان
میدهند که آ سیبپذیری به دزدی سایبری ،بین گروههای سنی و
جنســـیت های مختلف ،متغیر اســـت :افراد گروه ســـنی ،10-08
بیشترین آسـیبپذیری را به حمالت دزدی سـایبری دارند [ .]8در
یک برر سی از دزدی سایبری[ ]4ن شان داده شد که افراد جوانتر،
مخصـــوصـ ـاً دانشـــجویان ،بهخاطر داشـــتن تجارب منفی کمتر از
فریبکاریهای آنالین ،آســیبپذیری بیشتری به دزدی ســایبری
دارند .حملهی دزدی سایبری در پژوهشی با مقیاس بزرگ (05407
ع ضو از دان شگاه) ،برر سی شد و نتایج متناقض با یافتههای قبلی در
مورد ســـن بهدســـت آورد و پیشـــنهاد میکند که عوامل جمعیت

شناختی سن و جنسیت ،به تنهایی قادر به پیشبینی آسیبپذیری
کاربر در دزدیهای ســـایبری نیســـتند [ .]05در زمینه پیشـــینه
آموز شی ،پژوهشهای قبلی دریافتهاند که دان شجویان هنرهای آزاد،
آسیبپذیری بیشتری به حمالت دزدی سایبری دارند تا دانشجویان
علوم و فناوری [.]00
پژوهشهای چندی نشان میدهد که از بین متغیرهای فردی،
ویژگیهای شخصیتی ممکن است بر نحوه تعامل افراد با فناوری تأثیر
بگذارند .شخصیت شامل پنج عامل  A ،O ،E ،Nو  Cاست :نمرات
باال در ( Nرواننژندگرایی )1نشان میدهند چقدر افراد ،احساسات
منفی مثل عصبانیت ،اضطراب و ناامیدی را تجربه میکنند .نمرات
باال در ( Eبرونگرایی )1نشان میدهند چقدر افراد به دنیای بیرون
عالقمند هستند ،با دیگران ارتباط برقرار میکنند و جسارت دارند.
نمرات باال در ( Oتجربهپذیری )9نشان میدهند که چقدر افراد خالق
و هنردوست هستند ،چقدر به تجربهی چیزهای جدید عالقمند
هستند و چقدر به احساسات خود و دیگران توجه میکنند .نمرات
باال در ( Aتوافقپذیری )0نشان میدهند چقدر افراد فروتن هستند و
به هماهنگ شدن با دیگران اهمیت میدهند .چقدر مالحظهکار،
مهربان ،دوستانه و بخشنده هستند .نمرات باال در ( Cوجدانگرایی)7
نشان میدهند چقدر افراد رفتار برنامهریزیشده ،انضباط شخصی،
وظیفهشناسی و هدفمندی را ترجیح میدهند.
یافتههای پژوهش [ ]01نشان داد که دو عامل شخصیت وظیفه
شناسی و توافقپذیری با رفتارهای امنیت مربوط به فناوری اطالعات
دارند .در حالی که نتایج پژوهش دیگر [ ]01نشان میدهد که ممکن
است عوامل دیگری به جز شخصیت نیز بر قدرت رمزهای عبور آنالین
انتخاب شده یا ایجاد شده تاثیر داشته باشند .با این حال یافتههایی
بهدست آوردند که نمرات باالتر در عاملهای شخصیتی تجربهپذیری
و برونگرایی رمزهای عبور کوتاهتری را پیش بینی میکردند که
حاوی حروف کمتری بود و اعداد و نمادهای بیشتری داشتند ،در
حالی که نمرات باال در عامل شخصیتی وظیفهشناسی وجود نمادهای
کمتر در رمزهای عبور پیش بینی میکردند .برونگرایی به طور منفی
با قدرت رمز عبور ارتباط داشت .عامل شخصیت تجربهپذیری بهطور
مثبت با توانایی تشخیص بین رمز عبور قوی و ضعیف ارتباط دارد.
یکی از مطالعات به این نتیجه رســـیده که قربانیان زن در دزدی
ســـایبری ،نمره باالیی در رواننژندی داشـــته و هیچ همبســـتگی
معناداری بین مردان و این خصــوصــیت دیده نشــد [ .]09همچنین
مشــخص شــد که افراد با نمره باالی تجربهپذیری ،معموالً اطالعات
بیشتری در فیســـبوک 7به اشـــتراک گذاشـــته و تنظیمات حریم
خصـــوصـــی باز بیشتری دار ند که می توا ند آن ها را به حمالت
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آســیبپذیرتر کند .برعکس ،در مطالعه دیگری مشــخص شــد که
برونگرایی و تجربه پذیری باال ،با کاهش آســـیب پذیری در برابر
دزدی سایبری رابطه دارند [ .]00این تناقض ،گیجکننده ا ست ،زیرا
به نظر میرســـد افراد برونگرا و تجربهپذیر ،با احتمال بیشتری به
ایمیلهای احراز هویتنشده اعتماد میکنند.
شــایان ذکر اســت که رفتارهای امنیت ســایبری فراتر از رمز عبور
ه ستند [ .]07بیتوجهی به امن سازی د ستگاهها یعنی قفل نکردن
رایانه شـــخصـــی و صـــفحه نمایش تلفن و عدم توجه به نصـــب
وصــله0های امنیتی و بهروزرســانیها نیز جزء رفتارهای نقضکننده
امنیت سایبری در بین کاربران ه ستند .همچنین عدم آگاهی فعال1
از تهدیدات امنیت ســایبری یعنی بیتوجهی کاربران به نشــانههای
زمینهای مانند آدرس  URLیا دیگر عالئم مرورگر در صــفحات وب
یا پیامهای ایمیل و توجه زیاد در زمان ار سال اطالعات در صفحات
وب و فعــال بودن در گزارشد هی حوادث ا م ن ی تی و عــدم
بهروزنگهداشـــتن نرم افزارها نیز زیرمجموعهای از رفتارهای ناایمن
است [.]07
به طور خالصــه بررســی تفاوتهای فردی موثر در رفتارهای امنیت
سایبری که موضوع پژوهش جاری است ،یک مسأله جالب پژوهشی
اســـت .در این پژوهش جهت تمرکز بهتر و بررســـی دقیقتر از بین
رفتارهای امنیت سایبری ،رفتارهایی که به رمز عبور مربوط هستند،
مدنظر قرار گرفته است.
بنا بر دانش ما تا کنون پژوهشی در این خصوص ،در ایران انجام نشده
است .بهویژه پژوهشی که تمام متغیرهای ذکر شده را مورد بررسی
قرار داده باشد در این خصوص یافت نشد .لذا ،نتایج پژوهش حاضر
تا حدی خأل پژوهشی این حیطه را پر خواهد کرد و یافتههای حاصل
از این پژوهش برای کابران فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه
کاربران ایرانی مفید خواهد بود .بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر چنین
رفتارهای امنیتی ارزشمند و ضروری است.
در ادامه ،ابتدا در بخش دو ،سؤالهای پژوهش بیان شده ،در قسمت
سه روش پژوهش توصیف شده و در بخش چهار نتایج پژوهش
گزارش میشـــوند .در نهایت در بخش پنج نتایج مورد بحث قرار
گرفته و در بخش شش نتیجهگیری ارائه میشود.

 .2بیان مساله
همانطور که اشاره شد در این پژوهش بر روی تفاوت کاربران ایرانی
در حوزه رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور مطالعه میشود .این
تفاوت با در نظر گرفتن عاملهای جنسیت ،شخصیت ،میزان
تحصیالت و رشته تحصیلی سنجیده میشود .این متغیرها و ارتباط

patch

آنها با انواع رفتارهایی که امینت رمز عبور را نقض میکنند در شکل
 0نشان داده شده است.

شکل  .1مدل ارتباطی متغیرهای پژوهش

همانطور که در شکل  0مشخص است رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور شامل موارد زیر هستند:
رفتار یک-انتخاب رمز ســـاده :افراد با انتخاب رمزهای ســـاده مثل
انت خاب نکردن عالئم و حروف می توان ند امن یت رمز عبور را نقض
کنند.
رفتار دو-انتخاب رمز قابل پیشبینی :کاربران با انتخاب اســـم یا
شــماره شــناســایی خودشــان و دوســتانشــان ،این بســتر را فراهم
میکنند که دیگران به سادگی رمز آنها را پیشبینی کنند.
رفتار ســه-اشــتراکگذاری رمزعبور :با در میان گذاشــتن رمزعبور با
دوستان و خویشان ،محرمانگی و امنیت رمز عبور نقض میشود.
رفتار چهار-بیدقتی در ورود رمز عبور :ممکن اســت در هنگام ورود
رمز عبور ،افراد دیگر متوجه رمز شـــوند .یا این که کاربران رمز را
فراموش کرده باشند و چندین بار رمزهای نزدیک به هم وارد کننند
و به این ترتیب به هکرها فرصت سوء استفاده دهند.
رفتار پنج -اســتفاده از رمزهای عبور یکســان :کاربران با اســتفاده از
یک رمز یکســان در جاهای مختلف ،میتوانند امنیت رمز عبور خود
را نقض کنند.
رفتار شـش-اسـتفاده از رمزهای عبور مشـابه :کاربران با اسـتفاده از
رمزهای مشــابه در جاهای مختلف ممکن اســت باعث نقض امنیت
رمز عبور شوند.
رفتار هفت -عدم تغییر منظم رمز عبور :کاربران با تغییرندادن رمز
عبور خود در طول ز مان می توان ند امن یت رمز عبور خود را نقض
کنند.
با در نظر گرفتن روابط موجود در شکل  0سوالهای زیر مدنظر قرار
میگیرند:
سوال اول پژوهش -آیا جنسیت کاربر ایرانی بر میزان استفاده از
رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور توسط وی تأثیر دارد؟
سوال دوم پژوهش -آیا میزان تحصیالت کاربر ایرانی بر میزان تکرار
رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور توسط وی تأثیر دارد؟

3

Proactive awareness

375

2

بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور :یک مطالعه تجربی

سوال سوم پژوهش-آیا رشته تحصیلی کاربر ایرانی بر میزان تکرار
رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور توسط وی تأثیر دارد؟
سوال چهارم پژوهش-آیا پنج عامل اصلی شخصیت کاربر ایرانی بر
میزان تکرار رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور توسط وی تأثیر
دارد؟

 .3روش پــژوهش

شکل  .2روندنمای پژوهش

همانطور که در شـــکل یک مشـــاهده میشـــود در اولین مرحله
ابزارهای الزم پژوهش یعنی پرســشنامه تنظیم شــد .پرســشنامه
دارای سه بخش زیر است:

روش پ ـ ـژوهش از ن ـ ـوع توص ـ ـیفی (غیرآزمایش ـ ـی)  -همبستگی
است که روندنمای آن در شکل  1نشان داده شده است.
جدول  .1اطالعات توصیفی افراد نمونه
توصیف مقادیر دادهها

متغیر
سن

 1نفر زیر  08سال 044 ،نفر بین  08تا  15سال و  158نفر بین  10تا  11سال 71 ،نفر بین  19تا 17
سال 19 ،نفر بین  17تا  07 ،14نفر بین  15تا  19و  7نفر باالی 10

جنسیت

 094مرد و  185زن

رشته تحصیلی

 010نفر رشتههای ادبیات و علوم انسانی 70 ،نفر رشتههای فنی و مهندسی 15 ،نفر رشتههای منابع
طبیعی و علوم زمین 91 ،نفر رشتههای علوم ریاضی 70 ،نفر رشته نقشهکشی معماری و طراحی دوخت،
 07نفر رشته دامپزشکی 04 ،نفر رشتههای کشاورزی 15 ،نفر رشتههای علوم پایه 10 ،نفر رشته
حسابداری و بازرگانی 70 ،نفر رشته کامپیوتر و فنآوری اطالعات

میزان تحصیالت

 911نفر کارشناسی 97 ،نفر کارشناسی ارشد 70 ،نفر دکترای حرفهای یا تخصصی

بخش اول-پرســشنامه جمعیتشــناختی که در آن عالوهبر اطالعات
جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی نیز از افراد پرسیده
شد.
بخش دوم-پر ســــــــــشنامه پنج عامل بزرگ شخ صیتی نئو ،برای
ســنجش ویژگیهای شخصیتی :در یک دور از اجرای این پژوهش در
جمعآوری دستی ،از فرم کوتاه پرســشنامهی پنج عاملی شــخصیت
نئو ( )FFI-NEOکه شــــــامل  75سؤال اســــــت استفاده شد .این
پرســــــشنامه بر اساس تحلیل عاملی نمرات  NEO-PIکه در سال
 0487اجرا شده بود ،بهدست آمده است و پنج بعد عمدة شخصیت را
اندازه میگیرد که عبارتاند از رواننژندگرایی ( ،)Nبرونگرایی (،)E
تجربــهپــذ یری ( ،)Oتوافقپــذیری ( )Aو وجــدان گرایی ( .)Cدر
هنجاریابی آزمون نئو که توســط گروســی فرشــی [ ]08انجام شــد،
ضـــرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصـــلی رواننژندگرایی،
برونگرایی ،توافق پذیری ،تجربه پذیری و وجدانگرایی بهترتیب اعداد
 5/78 ،5/07 ،5/71 ،5/87و  5/87بهدســــــت آمد .در دورهای بعدی
اجرای این پژوهش از فرم کوتاهتری با  10ســؤال اســتفاده شــد که
توســط خرمائی و فرمانی [ ]04هنجاریابی شــده اســت .در هنجاریابی
آنها ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی رواننژندگرایی،
برونگرایی ،توافقپذیری ،تجربهپذیری و وجدانگرایی به ترتیب اعداد
 5/71 ،5/80 ،5/81 ،5/81و  5/74بهدست آمد.

بخش سوم-پر سشنامه محقق ساخته برای سنجش امنیت رمز عبور:
پرسشنامه این پژوهش توسط نویسندگان تدوین شد به این صورت
که در چند مرحله در جلســههای مشــترک ،پرســشهای مناســب از
م طال عات قبلی [ ]07[ ،]7و [ ]15انت خاب ،ترج مه ،بومی ســـازی و
بازنگری شـــدند .مواردی که میتوانند امنیت رمز عبور را نقض کنند
مطابق شــکل  0دســتهبندی شــده و برای هر مورد پرســش(های)
مناسب در نظر گرفته شد.
بعد از بازنگری ادبی پرسشنامه توسط یک ویراستار ادبی ،پرسشنامه
به تعدادی از دانشجویان دکترا ،نشانداده شد ،با برخی از کارشناسان
ذیربط تلفنی صــحبت شــد و در یک مورد ،پرســشنامه کامالً تکمیل
شد .در نهایت نظرات بهدست آمده از این مرحله بررسی و اعمال شد.
بنابراین روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان بوده است.
برای ســنجش پایایی از روش الفای کرونباخ اســتفاده شــد و مقدار
 5881به دســت آمد.در بازنگری مقاله ،یک رفتار جدید «اســتفاده از
رمزهای عبور مشــابه» اضــافه شــد و پرشــسنامهای روی رفتارهای
«اســـتفاده از رمزهای عبور یکســـان» و «اســـتفاده از رمزهای عبور
مشابه» تدوین شد که مقدار آلفای آن 5/407 ،به دست آمد.
در مرحله دوم ،یک مطالعه مقدماتی روی پرســشنامه انجام شــد و
پرسشها اصالح شدند .در نهایت در مرحله سوم پرسشنامه پخش
شد .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مشغول به تحصیل
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در دان شگاههای شهرکرد شامل دان شگاه دولتی ،دان شگاه پیام نور،
آموزشکده فنی دختران و دانشگاه آزاد واقع در شهرکرد است.
نمونه و روش نمونهگیری در پژوهش حاضر به این صورت بود که در
ابتدا نمونههایی از دانشــجویان به شــیوه در دســترس در ســال 44
انتخاب و به پرســشنامهها پاســخ دادند .تعداد  08پرســشنامه به
دل یل بیدقتی و ناقصبودن حذف شـــدند .در ن هایت  990نمونه
جمع آوری شـــد .در بازنگری م قا له ،نیز ت عداد  89نمو نه جد ید
جمعآوری شــد .جهت رعایـــــت اخـــــالق پژوهشـــــــی تمامی
پا سخدهندگان آگاه شدند که این اطالعات بــــه منظــــور اهداف
پژوهشــی جمعآوری میشــود همچنین پاســخدهندگان با رضــایت
آگاهانه بـه پرسشنامههـا پاسخ دادند و در مورد پنهان ماندن هویت
آنها اطمینـــــان داده شد .در مرحله چهارم به منظور آماده سازی
دادهها از ابزار مایکروسافت اکسل و  SPSSنسخه  07استفاده شد و.
در نهایت جهت تحلیل دادههای حاصل از پژوهش اطالعـــات در دو
س ـطح توصیفی شامل میانگین و انحراف اس ـتاندارد و اس ـتنباطی
شــامل ضــریب همبســتگی اســپیرمن ،آزمون تی ،تحلیل واریانس،
رگرسیون چندگانه بـه روش گام به گام از ابزار  SPSSاستفاده شد.

علوم انســـانی ،فنی و مهندســـی ،منابع طبیعی و علوم زمین ،علوم
ریاضی ،هنر شامل نقشهکشی معماری و طراحی دوخت ،دامپزشکی،
کشــاورزی ،علوم پایه ،حســابداری و بارزگانی و کامپیوتر و فنآوری
اطالعات شاغل بودند .بنابراین جامعهی آماری نماینده انواع مختلف
رشــتههای تحصــیلی در دانشــگاه اســت .شــاخصهای توصــیفی
متغیرهای شــخصــیت در جدول  1ارائه شـــــــده اســت .چولگی و
ک شیدگی متغیرهای شخ صیت نیز محا سبه شد که در بازه  -1و 1
قرار داشـــت و نشـــاندهنده نرمال بودن این متغیرها اســـت .برای
برر سی متغیر میزان تح صیالت از تحلیل پیر سون ا ستفاده گردید و
برای بررســی متغیر جنســیت آزمون تی انجام شــد .برای بررســی
عاملهای شخصیت از تحلیل پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
اهمیت سایت و مو ضوع برای صاحب ح ساب کاربری در تعیین رمز
عبور ب سیار مؤثر ا ست [ .]10بهطور مثال میانگین میزان ا ستفاده از
رمزهای عبور یک سان در سایتهای مختلف در شکل  1ن شان داده
شده ا ست .همانطور که م شاهده می شود میزان نقض امنیت رمز
عبور در سیستمهای بانک ،خریدهای الکترونیکی و دانشگاه از سایر
سیستمها کمتر بوده است.
منطقی ا ست در سی ستمهایی که مطالب آن برای دان شجویان مهم
نباشــد ،به امنیت رمز عبور کمتر توجه شــود .بهطور مثال درصــد

 .4نتایج
در ادامه ابتدا یافتههای توصـــیفی و ســـپس یافتههای اســـتنباطی
پژوهش بیان میشوند.

4.06

.1.4توصیف جامعه نمونه

4.14

4.14

4.17

3.71

اطالعات توصــیفی افراد نمونه درجدول  0نشــان داده شــده اســت.
همانطورکه م شاهده می شود نیمی از افراد یعنی حدود  %95آنها
بین  08تا  15ســال بودند و حدود  %10آنها بین  10و  11ســال
بودند که میزان تحصیالت حدود  %85آنها کارشناسی بوده است .و
عمدتاً جوانان زیر  19ســـال مدنظر بودهاند .حدود  %75افراد زن
بودند .کاربران در  05گروه از ر شتههای تح صیلی مختلف ادبیات و
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای شخصیت پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

رواننژندگرایی ()N

18/79

4/45

برونگرایی ()E

18/95

4/98

تجربهپذیری ()O

10/87

8/81

توافقپذیری ()A

14/08

8/77

وجدانگرایی ()C

17/01

4/77

3.73
3.63

شکل  .3میانگین میزان استفاده از رمزهای عبور یکسان

افرادی که در ســیســتمهای بدون اهمیت از رمز یکســان اســتفاده
کردهاند در شــکل -9رفتار پنج نشــان داده شــده اســت .همانطور که

مشاهده میشود در سیستمهای دارای اهمیت نسبت به سیستمهای
دون اهمیت ،افراد بیشتری با انتخاب رمزهای یکســـان ،امنیت رمز
عبور را نقض کردهاند .همین موضوع در مورد انتخاب رمزهای مشابه
کردهاند در شکل -9رفتار پنج نشان داده شده است .همانطور که
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پیشبینی انتخاب شده است (رفتار دو) و همچنین بیشتر رمز عبور
با دیگران در میان گذاشته شده است (رفتار سه).

59.52

بدون اهمیت
دارای اهمیت
46.43

 3.4نقش عاملهای شخصیت
نتایج مربوط به تحلیل پیرسون در مورد عاملهای شخصیت در
جدولهای  9آورده شده است .جدول  9نشان میدهد که متغیر

45.24

42.86

جدول  .4ضرایب همبستگی در مورد عاملهای شخصیت

رفتار شش

رفتار

رفتار پنج

شکل  .4در صد افرادی که با ا ستفاده مجدد از رمزعبور ،امنیت رمز را در
سیستمهای دارای اهمیت یا بدون اهمیت نقض کردهاند.

در شــکل -9رفتار پنج مشــاهده میشــود .در ســیســتمهای دارای
اهمیت ،نســـبت به ســـیســـتمهای بدون اهمیت ،افراد بیشتری با
انتخاب رمزهای مشابه امنیت رمز عبور را نقض کردهاند.
با توجه به این نکته ،در ادامه این پژوهش ،نقض امنیت رمز عبور در
ســامانههایی که مطالب آنها برای دانشــجویان مهم اســت ،در نظر
گرفته شده است.

 2.4نقش جنسیت و میزان تحصیالت

N

E
**

یک

5/00

دو

5/015

O

C

A

-5/501

-5/501

-5/510

-5/517

*

5/517

-5/508

-5/558

-5/577

سه

5/079

**

5/518

5/590

5/550

چهار

5/187

**

-5/518

-5/001

*

-5/010

5/054
*

*

-5/105

*

پنج

5/077

5/570

-5/011

-5/070

*-5/174

شش

*5/187

5/501

5/100

-5/074

*-5/198

هفت

5/517

-5/515

-5/559

5-/577

-5/510

نتایج مربوط به تحلیل پیرسون در مورد متغیرهای جنسیت و میزان

* معنادار در سطح 5/50

جدول  :3ن تایج آ ماری در مورد نقش جنســ یت و میزان تحصــیالت

رواننژ ندگرایی راب طه مث بت و مع نادار با ویژگی نقض امن یت رمز
عبور دار ند .یعنی افراد با نمرات باال در رواننژ ندگرایی بیش تر از
افراد با نمرات پایین در این ویژگی ها ،رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور را تکرار کردهاند .متغیرهای تجربه پذیری ،توافق پذیری و
وجدانگرایی رابطه منفی و معنادار با نقض امنیت رمز عبور دارند.
یعنی افراد بــا نمرات پــایین در تجربــه پــذیری ،توافق پــذیری و
وجــدان گرایی بیش تر از افراد بــا نمرات بــاال در این رفتــارهــای
نقضکننده امنیت را تکرار کردهاند.

تحصیالت در جدول  1آورده شده است .جدول  1نشان میدهد که
کاربران با میزان تحصـــیالت باالتر نســـ بت به کاربران با میزان
تحصیالت پایینتر به تعداد دفعات بیشتری رمزهای قابل پیشبینی
جدول  .3نتایج آماری در مورد نقش جنسیت و میزان تحصیالت
رفتار

تحصیالت
(پیرسون)

زنان
(آزمون

مردان
تی)

یک

-5/557

1/48

1/49

دو

*5/000

**5/54

**-5/10

سه

5/509

**5/58

**-5/15

چهار

5/519

7/78

7/47

پنج

-5/50

9/04

08/1

شش

-5/00

9/57

1/00

هفت

-5/495

1/10

1/14

* معنادار در سطح 5/50

** معنادار در سطح 5/50

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از متغیرهای شخصیت
رفتار

𝑹

𝟐𝑹

متغیر

𝜷

𝒑

یک

5/097

5/510

N

5/507

5/551

دو

5/007

5/509

N

5/007

5/511

سه

5/150

5/591

N

5/079

5/550

C

5/018

5/509

N

5/181

5/555

C

-5/151

5/555

C

-5/174

5/505

چهار

5/101

5/019

** معنادار در سطح 5/50

انتخاب میکنند (رفتار دو) .در ضمن نتایج تست تی نشان میدهد
که در زنان نسبت به مردان ،به تعداد دفعات بیشتری رمز قابل

پنج

371

5/174

5/578

زهرا کریمی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  94و  ،05پاییز و زمستان ،0955صفحه  071الی 081
شش

5/198

5/010

C

-5/198

5/550

هفت

-

-

-

-

-

وجدانگرایی با تکرار بیدقتی در ورود رمز عبور ،امنیت رمز عبور
را نقض کردهاند (رفتار دو) و در همان حال با عدم اشــتراکگذاری
رمز عبور (نفی رفتار ســه) و عدم اســتفاده مجدد از آن (نفی رفتار
پنج و نفی رفتار شش) ،امنیت آنرا حفظ کردهاند.

برای متغیرهای شخصیت تحلیل رگرسیون گام به گام نیز انجام شد.
نتایج مربوط به این تحلیل در مورد در جدول  0آورده شده است:
نتایج تحلیل رگرسیون جدول  0نشـان مـیدهـد کـه:
دانشجویان با نمرات پایینتر در این ویژگی ،بیشتر رفتارهاینقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.
رواننژندگرایی در بیشتر رابطههای رگرسیونی مشاهده شده استو در همه موارد رابطه مثبت با نقض امنیت رمز عبور داشته است:
دانشجویان با نمرات باالتر در تجربهپذیری نسبت به دانشجویان با
نمرات پایینتر در این ویژگی ،بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور را تکرار کردهاند.
وجدانگرایی نیز در بیشتر رابطههای رگرســیونی مشــاهده شــدهولی جهت تأثیر این رابطه در پژوهش ما دوگانه ا ست .نمرات باالی

 4.4نقش رشته تحصیلی
در نهایت به منظور بررسی متغیر رشته تحصیلی با استفاده از تست
آنوا ،میزان تکرار رفتارهای نقضکننده امنیت در کاربران رشــتههای
تح صیلی مختلف مقای سه شد .در جدول  7نتایج ت ست آنوا ن شان
داده شده است.
همانطور که در جدول  7مشـــاهده میشـــود ،کاربران رشـــتههای
تحصــیلی مختلف در میزان تکرار رفتارهای ســه و چهار با هم فرق
دارند .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که - :در کاربران رشتههای

جدول  .6نتایج تست آنوا برای میزان تکرار رفتارهای نقضکننده امنیت رمزعبور در رشتههای تحصیلی مختلف
یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

ادبیات و علوم انسانی

-5/114

-5/004

-5/077

7/19

9/11

9/01

1/07

فنی و مهندسی

-5/870

-5/191

5/017

7/85

9

9/50

1/11

م نابع طبیعی و علوم

-5/110

5/517

5/109

7/05

1/70

زمین
علوم ریاضی

5/051

هنر

0/158

0/17

5/714

7/75

5/541

7/01

1/70

1/81

1/80
1/51

علوم پایه

5/178

5/159

-5/075

7/41

1/17

1/57

1/71

دامپزشکی

5/580

5/581

-5/015

7/05

1/10

1/11

1/97

کشاورزی

5/005

0/10

-5/595

0/47

9/18

9/91

1/79

حسابداری

5/107

5/074

5/940

8/01

1/70

کامپیوتر

5/047

5/551

5/940

7/47

1/51

معنیداری

5/074

5/009

5/555

5/555

تحصیلی علوم ریاضی نسبت به کاربران رشتههای تحصیلی فنی و
 ،مهندسی ،منابع طبیعی و علوم زمین ،هنر ،علوم پایه و کشاورزی،
رمز عبور خود را با دیگران در میان گذاشتهاند (رفتار سه).
کاربران رشته حسابداری بهصورت معنیداری بیشتر از کاربرانرشتههای کشاورزی و ادبیات و علوم انسانی در ورود رمز عبور
بیدقتی کردهاند (رفتار چهار).

5/087

5/0

5/0

همانگونه که اشاره شد ،هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه
بین جنسیت و رشتهی تحصیلی ،میزان تحصیالت و شخصیت با
میزان تکرار رفتارهای ناامن در خصوص رمز عبور است .یافتهها در
جدول  7خالصه شده است:
در خصوص جنسیت ،یافته پژوهش حاضر این است که زنان نسبت
به مردان ،با انتخاب رمز قابل پیشبینی و به اشتراکگذاری رمز عبور،
امنیت رمز عبور بیشتر نقض کردهاند .بهعبارت دیگر کاربران مرد
نسبت به کاربران زن؛ کمتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را
تکرار کردهاند .برتری مردان نسبت به زنان در مورد امنیت رمز عبور،

 .5بحث و نتیجهگیری
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در ســـطح باالتری قرار دارد ،این اســـت که از ابتدا وظیفه تأمین
امن یت خانواده بهعهده مردان اســـت و مردان نســـبت به امن یت
حساسترند و زنان هم امنیت و حفظ آنرا وظیفه دیگران میدانند
و خیلی به آن حســـاس نیســـت ند .همچنین در راب طه با میزان
تح صیالت نتایج ن شانگر این بود که کاربران دارای تح صیالت باالتر
نسبت به تحصیالت پایینتر از به تعداد دفعات بیشتری از رمزهای
قابل پیشبینی ا ستفاده میکنند .شاید تعدد کارهای مختلف و نیاز
به رمز های عبور بیشتر ،تکرار رف تار های نقض کن نده امن یت رمز
عبور توسط این افراد توضیح دهد.
در رابطه با متغیرهای شـــخصـــیتی هم مطابق یافته های پژوهش
[ ،]09یافتههای پژوهش حاضـــر نشـــان داد بین رواننژندگرایی و
رفتارهای نقض امنیت رمز عبور رابطه مثبت وجود دارد .تکانشوری
و دستپاچه بودن و یا به عبارت دیگر تأملینبودن جزء ویژگیهایی

در پژوهشهای قبلی [ ]8-7نیز تأیید شده است .همچنین یافتهها
همسو با پژوهشهای جدیدتر در این زمینه است .از جمله
پژوهشگران در مطالعه [ ]10نیز دریافتهاند زنان نسبت به مردان
رفتارهای امنیت رمز عبورشان در سطح پایینتری قرار دارند.
تبیین احتمالی این نتیجه اینطور میتواند باشـــد که زنان دانش و
تجربی فنی کمتری نســبت به مردان دارند [ .]8یکی از موارد دیگر
برای توضـــیح این اختالف ممکن اســــت تفــاوت هنجــارهــای
اجتماعیباشـــد .چون مردان جهت حفظ امنیت افراد دیگر اقدامات
امنیتی را انجام میدهند و از نظر رفتار را تبیین کرد .روان شنا سی
تکاملی رویکردی در علوم اجتماعی و طبیعی اســت که به بررســی
صــفات روانی نظیر حافظه ،ادراک و زبان از طریق چشــماندازهای
تکاملی در رابطه با رفتارهای روانشــناختی انســانها دارد .یکی از
این تبیینها در مورد این که مردان رفتارهای امنیت رمز عبورشان
.جدول  .7جواب سؤالهای پژوهش
سوال پژوهش

سوال اول

آیا جنسیت کاربر ایرانی بر

جواب سوال پژوهش
بله

زنان نسبت به مردان بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.

میزان استفاده از رفتارهای
نقضکننده امنیت رمز عبور
توسط وی تأثیر دارد؟

سوال دوم

آیا میزان تحصیالت کاربر

بله

ایرانی بر میزان تکرار

یافتههای پژوهش ن شان داد کاربران ایرانی دارای تح صیالت باالتر ن سبت به کاربران با
تحصیالت پایینتر بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.

رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور توسط وی تأثیر
دارد؟

سوال سوم

آیا رشته تحصیلی کاربر

بله

ایرانی بر میزان تکرار

کاربران ایرانی در رشتههای حسابداری و علوم ریاضی نسبت به کاربران سایر رشتههای
تحصیلی بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.

رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور توسط وی تأثیر
دارد؟

سوال چهارم

آیا پنج عامل اصلی شخصیت
کاربر ایرانی بر میزان تکرار
رفتارهای نقضکننده امنیت
رمز عبور توسط وی تأثیر
دارد؟

بله

رواننژندی (رابطه مســـتقیم) :کاربران ایرانی رواننژند نســـبت به کاربران دارای ثبات
عاطفی بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.
تجربه پذیری (رابطه معکوس) :کاربران ایرانی که نســـبت به تجربه های جدید بســـته
بودهاند ،نســـبت به تجربه پذیر بیشتر رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار
کردهاند.
توافقپذیری (رابطه معکوس) :کاربران ایرانی توافق ناپذیر نســـبت به کاربران توافقپذیر
بیشتر ،رفتارهای نقضکننده امنیت رمز عبور را تکرار کردهاند.
وجدانگرایی (رابطه دوگونه) :در بعضـــی شـــرایط کابران وجدانگرا امنیت رمز عبور را
نقض کردهاند و در بعضی شرایط آنرا حفظ کردهاند.

هستند که عامل رواننژندگرایی را با رفتارهای نقضکننده امنیت رمز
عبور مرتبط میسازند.
در ضمن یافتهی دیگر این بود که متغیر تجربهپذیری رابطه منفی و
معنادار با نقض امنیت رمز عبور دارد .یافتههای پژوهش حاضـــر در

رابطه با عامل تجربهپذیری همســو با یافتههای پژوهش [ ]00اســت
که در یا فت افراد با تجر به پذیری باال ،امن یت رمز عبور بهتری و
آســـیب پذیری کمتری در برابر دزدی ســـایبری دارند .یافته های
پژوهش حاضــر ناهمســو با نتایج مطالعه [ ]09اســت که دریافتهاند
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افراد با نمره باالی تجر به پذیری ،معموالً اطال عات بیشتری در
فیســبوک به اشــتراک گذاشــته و تنظیمات حریم خصــوصــی باز
بیشتری دارند که میتواند آنها را به حمالت ،آسیبپذیرتر کند.
تبیین رابطه مثبت بین تجربهپذیری و رفتارهای نقض امنیت رمز
عبور داشتن ویژگیهایی مثل اهمیت ارزشها و عقاید برای افرادی با
تجربهپذیری باال باشد ،با وجودی که افراد تجربهپذیر بهدلیل
انعطافپذیری بیشتر و حریم خصوصی بازتری دارند ،ولی احتماالً
اهمیت به ارزش و عقاید در اینجا مانع بروز این ویژگی شده است.
در این پژوهش بین توافقپذیری و رفتارهای نقضکننده امنیت رمز
عبور رابطه منفی یافت شد .در مورد عامل توافقپذیری و ارتباط منفی
آن با رفتارهای نقض امنیت رمز عبور علل متفاوتی ممکن است مطرح
باشد ،از جمله گرایش به اعتدال و باحوصله بودن میتواند به آنها
در حفظ و نگهداری رمز عبور کمک کننده باشد.
ولی جهت تأثیر این رابطه با وجدانگرایی دو گونه است .نمرات باالی
وجدانگرایی با بیدقتی در ورود رمز عبور ،امنیت رمز عبور را نقض
کردهاند و در همان حال با عدم به اشتراکگذاری رمز عبور و عدم
استفاده مجدد از آن ،امنیت آن را حفظ کردهاند .یافتههای پژوهش
حاضر همسو با نتایج مطالعه [ ]01است که رابطه مثبت بین دو عامل
وجدانگرایی با رفتارهای حفظ امنیت مربوط به تکنولوژی اطالعات
گزارش کردهاند.
از تبیینهای احتمالی این رابطه میتوان این باشد که عامل
وجدانگرایی با صفت وظیفهشناسی ارتباط دارد و میتواند
تبیینکننده رابطه منفی بین عامل وجدانگرایی و رفتار عدم
اشتراکگذاری رمز عبور باشد .زیرا افراد وظیفهشناس احتماالً دقت
بیشتری در حفظ و مراقبت از رمزهای عبور خود دارند و یا ممکن
است به علت داشتن ویژگی نظم و ترتیب در افراد وجدانگرا باشند،
منتها ممکن است به خاطر ویژگی اختصاص زمان به پدیدههای
مختلف و ایجاد اضافه بار شناختی برای خودشان موقع ورود رمز عبور
دقت چندانی نداشته باشند.
در ضمن یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد بین وجدانگرایی
و استفاده از رمزهای مشابه و یکسان رابطه معکوسی وجود دارد .به
عبارت دیگر افراد وجدانگراتر به میزان کمتری از رمزهای مشابه و
تکراری استفاده میکنند .تبیین این یافته میتواند اینگونه باشد که
وجدانگرایی با صفاتی مثل احتیاط ارتباط دارد و افراد محتاط به
نسبت افراد غیر محتاط احتمال اینکه رمزهای تکراری و مشابه به
کار ببرند ،کمتر است .در ضمن افراد وجدانگرا ،وظیفهشناستر
هستند و این موضوع هم احتمال استفاده از رمزهای تکراری و مشابه
را کمتر میکند .در ضمن ویژگی منظم بودن در افراد وجدانگرا باعث
می شود در انتخاب رمزها  ،دقت و نظم بیشتری داشته باشند و
رمزهای قبلی خود را کمتر مورد استفاده قرار دهند.

در مورد رشتههای تحصیلی یافته این پژوهش در مورد ضعف کاربران
رشتههای ،علوم ریاضی و حسابداری ناهمسو با یافتههای پژوهش
[ ]00است .احتماالً این نتیجه در سال  1501به دلیل تجربه فناوری
کمتر رشتههای تحصیلی هنرهای آزاد بهدست آمده است .امروزه
همه رشتههای تحصیلی اطالعات الزم را در خصوص رمز عبور دارند.
لیکن رشتههای وابسته به اعداد ممکن است حافظه خوبی برای
نگهداری رمزهای عبور نداشته و از یک رمز یکسان در کاربردهای
مختلف استفاده کنند یا رمز خود را به شکلهایی ذخیره و به اشتراک
بگذارند.
در این پژوهش ،محدودیتهای چندی وجود داشت .از جمله این که
جامعهی آماری محدود به دانشجویان است .ممکن است تکرار
پژوهش در جامعههای غیردانشجویی به نتایج متفاوتی منجر شود.
البته در اینجا با پخش تعداد زیاد پرسشنامه در دانشگاههای مختلف
و در بین رشتههای مختلف و مقاطع مختلف ،سعی شد این
محدودیت کمرنگ شود .در ضمن نتایج با تحلیل همبستگی بهدست
آمده است .تحلیل همبستگی نشاندهندهی دلیل رابطه علت و
معلولی نیست.
این پژوهش پیشنهادات چندی را برای محققان ارائه کرده است.
پیشنهاد میشود پژوهش را در جامعهی آماری بزرگتر و
غیردانشجویی تکرار گردد .میتوان جنبههای دیگری از امنیت را
مدنظر قرار داد .بهطور مثال رفتارهای تفاوتهای افراد در مورد نصب
آنتیویروس و خرید اینترنتی بررسی کرد .میتوان رفتارهای امنیتی
افراد را به صورتهای خودکار و از بانکهای سامانهها جمعآوری کرد.
با استفاده از این نتایج میتوان دانشجویان را در زمینه انتخاب رمز
عبور آموزش داد .یافتههای پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تفاوت
فردی در رابطه با جنسیت ،شخصیت و رشته در زمینه رفتارها و
ادراکات امنیتی ،به حوزه امنیت اطالعات رفتاری کمک میکند.
همچنین نتایج ممکن است از اهمیت ویژهای در هنگام شناسایی
رفتارهای مشکوک [ ،]11طراحی آموزش امنیتی ،و آگاهی بخشی
دانشجویان بهعنوان گروهی از مهمترین آیندهسازان جامعه برخوردار
باشد.
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