
 

 

 سازمانی منابع ارزیابی امنیتپرسشنامه 

 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر می باشد.  سازمانی منابع ارزیابی امنیتاین پژوهش به دنبال 

زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول 

الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام 

 نیست. قبالً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

 اطالعات عمومی پاسخ دهنده

  نام سازمان/واحد/تیم:

         سایر    مدیر عملیاتی )سرپرست(    مدیر میانی     مدیر ارشد  شغلی: رتبه

   کاردانی و پایین تر          کارشناسی          کارشناسی ارشد          دکترا مدرک تحصیلی:

   سال 30تا  20بین      سال 20تا  10بین       سال 10کمتر از  سابقه خدمت:

   زن       مرد جنسیت:

   سال 50باالتر از      سال 50تا  40بین      سال 40تا  30بین       سال 30کمتر از  سن:

Email: )در صورت تمایل( 

 

 :منابع سازمانی تعریف مفهومی امنیت

سازمان بهبود عملکرد  یاصل یندهایفرآ یساز کپارچهی قیاست که از طر یتکنولوژ یمنابع سازمان یزیبرنامه ر

هماهنگ، هوشمند،  اریاست که آن را بس یدر حال تجربه تحوالت ERPسازد. در حال حاضر  یرا فراهم م یتجار

مورد  یو مال ،یجمله، دفاع، اطالعات، پزشک از یمتعدد عیدر صناERPکه  ییکرده است. از آنجا یو مشارکت



 

 

بر جنبه  یفعل یستمهایس شتریاست و ب یضرور ERP یستمهایس یبرا تیامن نیبنابرا ردیگ یاستفاده قرار م

 .(1395)عمرانی و ربیعی،  تمرکز دارند تیاعتماد امن تیقابل یها
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 1 مرتبط با کارم آگاه هستم. یمنیا یمن از استانداردها          
 2 .شودیم یرویدر سازمان پ یمنیا یاستانداردهاهمواره از           
 3 مناسب است. ازمیکار مورد ن زانیکنم که م یمن احساس م          
 4 نگر باشم شیپ یتا فرد کندیکار من را توانا م طیمح          
 5 انجام دهم. یدارم تا کارم را به خوب یمن اطالعات کاف          
 6 است. یموجود در سازمان کاف زاتیتجه          
 7 انجام شغلم را دارم. یبرا ازیمن، منابع مورد ن          
کنم. و افراد خارج از واحد  یم افتیانجام شغلم را در یبرا ازیمن، آموزش مورد ن          

 کنند. یم یبا من همکار
8 

 9 است. یسازمان، کاف التیتسه یکیزیف تیامن          
مسؤالنه  ماتیتصم گران،یو رفاه خود و د تیسازمان با توجه به امن یگروه ها          

 .رندیگ یم
10 

 یریگیپ ،یاضطرار دادیرو کیرا در صورت بروز  ییها هیدانم چه رو یمن م          

 کنم.
11 

 12 مرتبط با کارم آگاه هستم. یمنیا یمن از استانداردها          
  

 

 مقیاس پرسشنامه 

 باشد. ( می5؛ بسیار زیاد؛ 4 زیاد ؛3، متوسط؛ 2، کم؛ 1، بسیار کماین پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم گزینه انتخابی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

 سواالت(* )تعداد 5 * )تعداد سواالت(3 * )تعداد سواالت(1
 

 

 تحلیل بر اساس پرسشنامه 

 : ابتدا باید اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه )بر اساس طیف لیکرت( وارد نرم افزار شود.1گام 

 6تا  1و سواالت  آن  A ( شود. مثال اگر مولفه اول compute: سواالت مربوط به هر مولفه باید کمپیوت )2گام 

ایجاد شود. جهت بدست آوردن متغیر اصلی نیز بر اساس  A شود تا مولفه compute، 6تا  1است باید سواالت 

compute .تمامی مولفه ها اقدام می شود 

: در این مرحله با توجه به مولفه های بدست آمده می توان آزمون های مختلف )توصیفی و استنباطی( را 3گام 

 اجرا کرد.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده از سواالت را جمع کرد و مختلفی برای ارزیابی متغیرها وجود دارد. می توان نمرهروش های 

به عنوان حد وسط و  3به عنوان کمترین نمره، نمره  1سپس بر اساس جدول زیر تحلیل کرد. بدیهی است نمره 

یانگین نظرات نتیجه نهایی بدست به عنوان بیشترین نمره در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن م 5نمره 

 می اید. بنابراین بر اساس جدول زیر می توان در مورد وضعیت مربوط به متغیر مورد نظر قضاوت کرد. 

 

 روایی و پایایی

یی پرسش نامه بر اساس نظر استادان و صاحب نظران تأیید گردیده است. همچنین پایایی پرسش محتوا ییروا

 بدست آمد. 0.935محاسبه و برابر   Cronbach's alphaاز کارشناسان و به روشنفر  30نامه بر اساس نظر 
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