
 20 -31، ص 1396 بهار ، 5، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 یدگو آما کیخأل وجود بحث فارنز یوتریکامپ یهاجامعه در حوزه شبکه شرفتیبا توجه به پ

روند  یررسبکه مستلزم  باشدیموجود م ک،یبه وجود آمدن دولت الکترون لیحوزه به دل نیدر ا

 هاییادار یبرا تا در صورت هرگونه اتفاق رخداد باشدیم یتالیجیشواهد د یریاستنادپذ

هش داده را کا هنیزم نیدر ا یمصرف یهانهیو هز هاییاز دست دادن دارا سکیر وانبت یاطالعات

 .گردد نیتضم یکیالکترون یهاییدارا ندهیتا آ

تباطات در اطالعات و ار یهایفناور یریکارگکه برای به یاهای پراکندهتالش رغمیعل رانیا در

 از،یموردن هایرساختیسترها و زنبودن ب ایشده، به علت مها انجاموکارهو کسب عیصنا یبرخ

شده و عدم امکان انجام یهایگذارهیسرما ییکارا دیباعث افت شد ،یکیفارنز یآمادگ

 نیراست؛ بنابوکارها شده اکسب نیب رهیدر زنج یفاوا و عدم اعتماد و ناامن اییاز مزا اریبرخورد

 شدهیبایوا ارزفا یریکارگجهت به یکیفارنز یسطح آمادگ یمناسب یابیزبا استفاده از ابزار ار دیبا

 و یگآماد نیا شیدر افزا یمطلوب، سع تیو شناخت وضع یقیو سپس با انجام مطالعات تطب

 شود. یاطالعات یهاییدارا یریپذبیصرف شده و آس نهیهدر رفت زمان و هز هشکا

کسب وکار  ،یکیفارنز یات، آمادگاطالعات و ارتباط یهایفناور :يديکل واژگان

یکیالکترون
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 مقدمه
 و یاطالعات یاز داراها ای¬توسعه و ساختن جامعهو درحال افتهیو توسعه فیو ضع ریفق نیفاصله ب شیعصر اطالعات در حال افزا

توسعه  یهاصتفر زیو ن یرقابت هایتیو منشأ مز یروابط جهان تیاطالعات و ارتباطات ماه یهای. در جهان امروز فناورباشدیندارها م

 یهاها و سازمانها، شرکتدولت ،یتالیجید یبسترها شیبا افزا گرید ییاند. از سوداده رییتغ ینیادیطور بنبه ار یاقتصادی و اجتماع

 یستیبایربخش، متفاده اثاس مهار کنند. برای یدر حوزه مجاز تیخود را در جهت توسعه امن یاو داده یاطالعات یهاییدارا یسع یاجتماع

و  اده از فاوابرای استف یو حقوق یهای قانونو اثر چارچوب تیبه فاوا در سطح گسترده جمع یدسترس زانیم ها،رساختیکشور از جهت ز کی

 تیقابل ست اعتماد ور اگر قراا نیباشد؛ بنابرا یکیفارنز یعلم مربوط به آن دارای آمادگ یسازیو بوم ییفاوا زاتیتجه یهادر حوزه شرفتیپ

وسعه تمعه خاص جا کی ازهاییکه جهت رفع ن یافتنیاستراتژی منسجم و دست کیدر  یستیبا عاتموضو نیشود، همه ا شتریب یکیفارنز

 یکیزرنفا یآمادگ یابیاز ابزار ارز توانندیتوسعه مدرحال یهاها و سازمان. رهبران کشورها، شرکترندیداده شده است، موردتوجه قرار گ

 ]1،2]رندیکمک گ یسازکپارچهیو  مبرای انسجا یزیرو برنامه یسازمنیجهت اعتماد و ا

وکارها و کسب عیصنا یرتباطات در برخااطالعات و  یهایفناور یریکارگکه برای به یاهای پراکندهتالش رغمیعل رانیا در

امر  نیارار دارد و خود ق ییر در مراحل ابتداکشو ،یکیفارنز یحوزه آمادگ زایموردن هایرساختینبودن بسترها و ز ایشده، به علت مهانجام

بشود؛  یمجاز طیخود در مح یهاییدارا تیاز امن نانیاطم شده به علت عدمانجام یهایگذارهیسرما ییکارا دیشدبسا باعث افت چه

ربوط به آن م یو بسترها فاوا یریکارگدر به ییجویجهت پ یآمادگ یلسطح فع یمناسب یابیبا استفاده از ابزار ارز دیبا رانیا عیصنا ن،یبنابرا

 یابستره یکینزفار یآمادگ شیدر افزا یمطلوب، سع تیو شناخت وضع یقیکنند و سپس با انجام مطالعات تطب یابیارز کیدر دولت الکترون

 یدر راستا یطح آمادگس شی[. درواقع افزا3]دینما کینبا دولت الکترو یعموم به همکار بیو ترغ یاعتمادساز تیقابل شیجهت افزا ییفاوا

 فاوا باشد. یاز بسترها یمندو بهره یریکارگراهبردی جهت به هاییزیرهدف در برنامه نیتریاصل یستیبا هاییدارا بیحفاظت و عدم آس

. با ندینمایم یکیفارنز و یکیفارنز یآمادگتوسعه و  تیکمک را به شناخت وضع موجود ازنظر وضع نیشتریب یابیارز یهاراستا مدل نیدر ا

سعه موجود جهت تو یهامدل یابیو ارز یبررس قیتحق نیکشور، هدف ا یو خدمات دییتول عیها و صنافاوا در سازمان عیتوجه با کاربرد وس

 لیاطات جهت تسهاطالعات و ارتب یهایاز فناور یریگبرای بهره جادشده،یا یمجاز یبسترها یکیفارنز یآمادگ زانیم یابیبرای ارز یمدل

 .[4]باشدیم یوکار و اصالت داده و اعتمادسازکسب ندهاییفرا

 

 ساختار کلی یا چهارچوب ارزیابی آمادگی فارنزیکی (1
چهارچوبی  کی نیزبرای شروع به هر کاری باید چهارچوب و مسیر خاصی را در نظر داشته باشیم. برای سنجیدن آمادگی فارنزی

 باشد.که این چهارچوب دارای قوانین خاصی میوجود دارد 

 اند از:خورد که عبارتگیری و تحلیل مفهوم آمادگی فارنزیکی به چشم میسه جزء اساسی در اندازه

 های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطاتهای دسترسی به زیرساختقابلیتـ 1

 کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتهای بهظرفیتـ 2

 .زاهای ارزشفرصتـ 3

گانه که در تعریف میزان آمادگی یک اجتماع باید مشخص شوند، نکته دیگر سطح ارزیابی آمادگی فارنزیکی عالوه بر این عوامل سه

ی وکار مورد ارزیابو یا یک کسب 1توان در سطح یک کشور، یک صنعتدیگر میزان آمادگی فارنزیکی را میعبارتدر جامعه موردنظر است، به

 .[5]قرار داد

گیری هر معیار، شود و برای هر بعد معیارهایی تعریف شده است و برای اندازهای از ابعاد تعریف میبرای سنجش هر عامل مجموعه

 تی باشند، مشخص شده است: اچندین پارامتر که قابل ارزیابی عملی

عنوان های فناوری اطالعات و ارتباطات بهبه زیرساختیکی دسترسی های موجود در زمینه آمادگی فارنزمدل تقریباً در تمامی

 ترین فاکتور مطرح شده است.اولین و مهم
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 2های فنیزیرساخت 

وکار( به هزینه یک اجتماع )کشور، صنعت و یا کسبهای فنی، دسترسی پایدار با کیفیت باال، آسان و کمدر بعد زیرساخت

دمات خو یا سایر  های اتصال به شبکه اینترنتاوا مانند تلفن، فکس و انواع فناوری)مخابراتی( و اطالعاتی ف یفناوری ارتباط

  شود.ا سنجیده میهها ارزشگیری از فرصتموردنیاز جهت بهره

 

 های منابع انسانیزیرساخت 

هایی که د از فرصتتوان انتظار داشت که جامعه بتوانهای نوین اطالعاتی و ارتباطی نمیبدون داشتن مردمی آگاه به فناوری

ها وضعیت منابع انسانی یک جامعه را در بعد برداری کند. اگرچه برخی از مدلطور مناسب بهرهگذارد بهفاوا در اختیار می

ع سازی و نیز وضعیت موجود منابهای منابع انسانی، به آموزش، ظرفیتدر بعد زیرساختاند. اقتصادی یا بعضاً اجتماعی دیده

های راحی شبکهطدیده و ماهر در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در هر کشور و استفاده از آنان در آموزش انسانی آگاه،

 .[5]شودوکارها، دولت و مردم توجه میاطالعاتی میان کسب

 

 های اقتصادیزیرساخت 

دید در حیطه فناوری اطالعات و های جگیری مناسب از فرصتهای موردنیاز برای آمادگی فارنزیکی و بهرهازجمله زیرساخت

 تی در زمینهگذاری مرتبط، وجود بازارهای رقابارتباطات، وضعیت و شرایط مناسب اقتصادی، وضعیت نهادهای مالی و سرمایه

 باشد.های اقتصادی دولت در امور مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات میفاوا و سیاست

 

 های سیاسی ـ مدیریتیزیرساخت 

ریزی کلیه گذاری، مدیریت و برنامههای مناسب جهت رهبری، سیاستگر از ابعاد آمادگی فارنزیکی، وجود زیرساختیکی دی

ام نهای سیاسی ـ مدیریتی عنوان زیرساختباشد. این زیرساخت که از آن بهکارگیری فاوا میها در زمینه توسعه و بهحرکت

سازی ریزی جامع جهت یکسانمشی کلی، هدف گزاری و برنامهاز تعیین خط برده شده بیانگر لزوم درك اهمیت مدیران عالی

ریزی جامع مدیریتی توسعه متوازن و باشد، زیرا بدون وجود رهبری قوی سیاسی و برنامهها میبخشی کلیه فعالیتو وحدت

 های مختلف جامعه میسر نخواهد شد.دار در قالب همکاری بخشهدف

 

 حقوقیهای قانونی ـ زیرساخت 

سازی های دیجیتالی و پیادهگیری از فرصتحرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی بدون داشتن محیطی امن و قانونی برای بهره

بستر  و بدون وجود [6]ناپذیر استوکار الکترونیک، دولت الکترونیک و... امکانکاربردهای فاوا مانند تجارت الکترونیک، کسب

 ومرج فارنزیکی دور از انتظار نخواهد بود.سعه ملی فاوا، بروز هرجقانونی ـ حقوقی مناسب برای تو

 

 های فرهنگی ـ اجتماعیزیرساخت 

باشد. گسترش ماهواره و اینترنت، اجتماعی می ـهای نوین در سطح ملی، نیازمند بسترسازی فرهنگی توسعه فناوری

توان به استفاده درست ازی مناسب فرهنگی نمیهای فرهنگی جدیدی را به دنبال داشته است. بدون انجام بسترسچالش

های گوناگون بخصوص اینترنت امید داشت. از سوی دیگر عدم توجه به بسترسازی مناسب اجتماعی، شکاف جامعه از فناوری

باشد پدید خواهد آورد. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، عدالتی در عصر اطالعات میدیجیتالی را که از مظاهر بی

ویژه اینترنت های اطالعاتی و ارتباطی بهها به فناوریوکارها و مناطق جغرافیایی مختلف ازنظر دسترسی آنکسب

  .]7,8[3دانند.می

برداری از چه فرصتی و یا دستیابی به چه در هرگونه ارزیابی آمادگی فارنزیکی، این سؤال مطرح است که این ارزیابی برای بهره

باشد، حال چه هدفی مطلوب است؟ آیا می 4الکترونیکیگیری از بانکداری فرصت موردنظر، بهره Xمثال اگر در کشور باشد. برای هدفی می

مالی، یا حمایت و پرورش توسعه نهادها؟ برای دستیابی به این هدف، چه نیازهای امنیتی و هدف افزایش درآمد سرانه است، یا تقویت بخش 
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ه به شرایط موجود، چه مسیرها و یا امکانات دیگری برای رسیدن به هدف وجود دارد؟ در چنین وضعیتی گذاری وجود دارد؟ با توجسرمایه

 ها تأثیر بگذارد؟زای دیگری وجود دارد؟ چه عواملی ممکن است بر شکست تالشهای ارزشچه فرصت

های توان به فرصتند، آنگاه است که میکارگیری محقق شوهای بهراهم باشد و ظرفیتفکه شرایط دسترسی بر این مبنا، درصورتی

قبالً  دیگر، هیچ فرصتی در اختیار نخواهد بود اگر شرایط دسترسی و ظرفیت وجود نداشته باشد. این فرضیهبیانایجاد ارزش دست یافت. به

  تست شده است. [7]در منبع 

 

 ها و نحوه اجراروش تحقيق برحسب هدف، نوع داده (2
 توصیف در و ستامفهومی فارنزیکی،  آمادگی ارزیابی هایو مدلها شاخص تحلیل و شناسایی در شپژوه مقاله، روش این در

 تحقیقات حوزه، باألخص ینا در آمادگی سنجش و فارنزیک به مربوط ادبیات ابتدا تحقیق این . درباشدمی موردمطالعه، موردپژوهی صنعت

 و گردیده انتخاب مناسب هایشاخص مذکور اطالعات بر اساس سپس و شدهیآورمعجهای موجود، ها و بررسی مدلسازمان در گرفتهانجام

 .گرددمی آوریرسی و جمعسازمانی بر موردنیاز اطالعات، اتخاذشده مدل طبق بر سپس. گیردمی قرار تأیید خبرگان، مورد نظر بر اساس

 .است شده فادهاست اطالعات آوریجمع جهت زیر ابزارهای وها تکنیک از مقاله در این

 بهشده ترجمه بعضاً ی وسینگلشامل کتب و مقاالت و مطالعات موردی ا ینترنتیای و انظری از منابع کتابخانه یدر تکمیل مبان 

 است شده استفاده فارسی

 پست طریق از. )است استفاده شده پرسشنامه توزیع از آمادگی فارنزیکی ابعاد به مربوط مطلوب هایشاخص تعیین در 

 مستقیم( و مراجعه کترونیکال

 شده ستفادها، منتشرشدهآماری  اطالعات و مدارك بررسی و پرسشنامه، مصاحبه از منتخب صنعت آمادگی میزان تعیین برای

 است.

 :است شده طراحی پرسشنامه 3منظور  همین به و است شده استفاده پرسشنامه ابزار از تحقیق این برای

یاست و اقتصاد بسترهای دولت الکترونیک، سطح دانش پرسنل، س میزان درباره خبرگان ظرن استخراج جهت ایـ پرسشنامه1

 جامعه.

 آمادگی فارنزیکی اهمیت میزان درباره خبرگان نظر استخراج جهت ایـ پرسشنامه2

 منتخب. صنعت از شواهد استخراج جهت ایـ پرسشنامه3

 تکمیل گردد. محقق توضیحات با همراه حضوری صورتبهها پرسشنامه که است شده الزم موارد بعضی در

 

 گيري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه  (3
 و ایافزاری، مشاورهنرم یهاشرکت در شاغل ITمدیر  و کارشناس 75 برابر فاوا خبرگان زمینه در تحقیق این آماری نمونه

د واح ارتباط با صنعت نهزمی در و است بوده جرائم فضای مجازیو مراجع قانونی رسیدگی به  اطالعات فناوری زمینه در گذاریسرمایه

 و اطالعاتی هایدارایی و مقایسه بررسی امکان وها داده بیشتر بودن دسترس در علت مجازی دانشگاه آزاد و شهرداری تهران به

 تعیین و مدل آزمون برای. شد تخابان شوندگانمصاحبه، ترپاسخگویی دقیق باألخص و شدن آمادگی فارنزیکی امکان دیگرعبارتبه

 .است شده مدیران استفاده و خبرگان آماری جامعه از قضاوتیـ  دارهدف گیرینمونه ازها شاخص

  یق می ایه تحقو حوزه شمول تحلیل سطح سازمانی و از نظر تحلیل :تئوری های پ"فرد"سطح تحلیل:در این پژوهش برمبنای

 باشد.

  بر اساس نقش آمادگی فارنزیکی در سازمان هاست.کانون تحلیل :کانون تحلیل 

 وه فارنزیک ان حوزواحد تحلیل :واحد تحلیل در این پژوهش افراد)مدیران و کارشناسان کامپیوتر و امنیت اطالعات و کارکن 

 نخبگان دانشگاهی می باشند.

اشد. یگر متفاوت بدیگر و از گروهی به گروه دموقعیت  تواند از موقعیتی بهالزم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می

توان به الف( اجرای دوباره )روش شود. از آن جمله میهای مختلفی به کار برده میگیری شیوهبرای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه

 .[2]دسایر اشاره کر نوریچارد سوـ روش کودرد(  ، بازآزمایی(، ب( روش موازی )همتا(، ج( روش تصنیف )دونیمه کردن(

ایب اند. فرمول اول برآوردی از میانگین ضرها ارائه نمودهکودر و ریچاردسون دو فرمول را برای محاسبه هماهنگی درونی آزمون

 دهد. این ضریب برابر است با:قابلیت اعتماد برای تمام طرق ممکن توصیف )دونیمه کردن( را به دست می
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 که در آن:

n ها تعداد سؤال-p  های صحیحنسبت پاسخ  -q های غلطنسبت پاسخ -
2S واریانس نمرات کل 

 باشد: های آزمون یکسانفرمول دوم: برای استفاده از فرمول دوم باید سطح دشواری سؤال
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 که در آن:

n هاتعداد سؤال  -
2S های کلواریانس نمره   -

x میانگین نمرات 

داشتن  های صحیح و غلط نیست، بلکه در دستبرای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، نیازی به داشتن نسبت پاسخ

 کند.های کل و میانگین نمرات کفایت مینس نمرهواریا

تایج زیر ناستفاده شده که  روش کودرـ ریچاردسونوایی پرسشنامه تحقیق خود منظور بررسی اعتبار پایایی و ردر اینجا به

 باشد.برخوردار است که نسبت خوبی می 820/0که نشان از اعتبار  شدهحاصل
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 (4)                                                                  0,820=(0.2205ـ1)1.0526=

 

لی کم، کم، متوسط، زیاد و گزینه خی 5گزینه ای طرح لیکرت استفاده شد که دارای  5در این مقاله از پرسشنامه با پاسخ های 

 دریافت می کنند.  5تا  1خیلی زیاد بوده است که به ترتیب نمرات 

 

 مقایسه و ارزیابی داده ها 
مورد آنالیز قرار گرفت. بدین ترتیب که داده ها در ابتدا کدگذاری  18نسخه  SPSSبعد از جمع آوری اطالعات، داده ها با نرم افزار 

دند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که شده و وارد نرم افزار ش

س ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در رابطه با سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریان

سوم فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از استفاده شد.سپس در بخش 

 مورد آزمون قرار گرفتند.  ضریب همبستگی پیرسونآزمون 

تواند مؤثر های فارنزیکی میشود که در انتخابنظران در حوزه فارنزیک بیان میدر این بخش نتایج حاصل ازنظر سنجی از صاحب

 سازی از یک بستر فارنزیکی که در پیش برد آمادگی فارنزیکی مؤثر است نشان داده خواهد شد.ای از پیادهنمونه ؛ وواقع گردند

 

 سن 

 . شده است( ارائه1ودار شماره )جدول فراوانی سن پاسخگویان در نم، از سن پاسخگویان آمدهدستبههای مطابق با داده
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 زیع پاسخگویان برحسب سن(: تو1نمودار )

 

 ميزان تحصيالت پاسخگویان 
درصد را  2/48دهد نتایج حاصل نشان می. باشدهای اشتغال به تحصیل پاسخگویان میدهنده میزان سالمیزان تحصیالت نشان

 13اند و ادهدد اختصاص اند که دارای سطح تحصیالت لیسانس بوده و بیشترین فراوانی را به خودر این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده

 .انددرصد پاسخگویان دارای سطح تحصیالت دکتری بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده

 

 
 (: توزیع پاسخگویان برحسب ميزان تحصيالت فرد2نمودار )

 

 تفکيک نمونه برحسب متغير رشته تحصيلی 
اند که دارای رشته تحصیلی کامپیوتر بوده و شکیل دادهگویانی تدرصد را در این بررسی پاسخ 6/30دهد نتایج جدول نشان می

شان مخابرات بوده و کمترین فراوانی را به خود درصد پاسخگویان رشته تحصیلی 2/12اند و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

 اند.اختصاص داده

 

 
 (: توزیع متغير رشته تحصيلی3نمودار )
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 خگویانميزان سابقه کار پاس 

 .شده است( ارائه4نمودار )، آمده از میزان سابقه کار پاسخگویاندستهای بهمطابق با داده

 

 
 (: توزیع پاسخگویان برحسب ميزان سابقه کار4نمودار شماره )

 

 تفکيک نمونه برحسب حوزه کاري پاسخگویان 

 

 
 (: توزیع پاسخگویان برحسب حوزه کاري5نمودار شماره )

 

 برحسب محل کار پاسخگویان تفکيک نمونه 
 .انددهاند و دارای بیشترین فراوانی بو( فوق بیشتر پاسخگویان محل کارشان را حوزه فارنزیک اعالم کرده6مطابق با نمودار)

 

 
 (: توزیع پاسخگویان برحسب محل کار6نمودار شماره )
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 تفکيک نمونه برحسب ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته 

 

 هاي توصيفی متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهشآماره (:1 جدول)

 مینیمم ماکسیمم میانگین متغیرها

 7 35 4987/26 آمادگی فارنزیکی

 4 20 5462/15 های کامپیوتریهای مصرفی در شبکههزینه

 4 20 2507/16 رخدادهای وقت

 4 20 8786/18 حس اعتماد به دولت الکترونیک

 4 20 8707/17 ریهای کامپیوتوری شبکهبهره

 4 20 8602/16 های کامپیوتریجرائم شبکه

 

 هاي استنباطیارزیابی یافته 

 فرضیه اول
 دهد.های کامپیوتری را کاهش میهای مصرفی در شبکهآمادگی فارنزیکی هزینه

 دهد.نمی های کامپیوتری را کاهشکههای مصرفی در شبفرض صفر: آمادگی فارنزیکی هزینه
 دهد.می های کامپیوتری را کاهشبکههای مصرفی در شآمادگی فارنزیکی هزینهفرض مقابل: 

 
 هاي کامپيوتريهاي مصرفی در شبکهآزمون پيرسون بين آمادگی فارنزیکی و هزینه (:2 جدول)

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 000/0 ـ 284/0 امپیوتریهای کهای مصرفی در شبکههزینه آمادگی فارنزیکی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنیبا توجه به جدول باال مشاهده می

، یمنف (ـ284/0شدت رابطه بین دو متغیر با میزان ) ؛ وداری بین دو متغیر موردبررسی وجود داردتوان گفت رابطه معنیمی %95اطمینان 

 .کندمیا ی کامپیوتری کاهش پیدهاهی مصرفی در شبکهابا افزایش آمادگی فارنزیکی هزینه، دیگرعبارتبه؛ معکوس و در حد ضعیف است

 

 فرضیه دوم

 آمادگی فارنزیکی رخدادهای وقت را پاسخ خواهد داد.

 فرض صفر: آمادگی فارنزیکی رخدادهای وقت را پاسخ نخواهد داد.

 گی فارنزیکی رخدادهای وقت را پاسخ خواهد داد.فرض مقابل: آماد

 

 آزمون همبستگی پيرسون بين آمادگی فارنزیکی و رخدادهاي وقت  (:3 جدول)

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 001/0 ـ 174/0 رخدادهای وقت آمادگی فارنزیکی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با می 05/0کمتر از  001/0داری آزمون یشود سطح معنبا توجه به جدول باال مشاهده می

تگی با توجه به منفی بودن عالمت ضریب همبس. داری بین دو متغیر موردبررسی وجود داردتوان گفت رابطه معنیمی %95اطمینان 

؛ باشدمیابطه ضعیف همچنین شدت ر. یابدهش مییعنی با افزایش یکی دیگری کا، بین دو متغیر رابطه معکوس برقرار است (ـ174/0)

 .رخدادهای وقت کاهش خواهد یافت، نزیکیدیگر با افزایش آمادگی فارعبارتبه

 

 

http://www.rcsj.ir/


 20 -31، ص 1396 بهار ، 5، شماره  ی علمی پژوهش در علوم رایانهمجلـه
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 
 فرضیه سوم

 یابد.با افزایش آمادگی فارنزیکی حس اعتماد به دولت الکترونیک افزایش می

 یابد.نیک افزایش نمیبا افزایش آمادگی فارنزیکی حس اعتماد به دولت الکترو فرض صفر: 
 یابد.با افزایش آمادگی فارنزیکی حس اعتماد به دولت الکترونیک افزایش می فرض مقابل: 

 

 آزمون همبستگی پيرسون بين آمادگی فارنزیکی و حس اعتماد به دولت الکترونيک (:4 جدول)

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 000/0 364/0 حس اعتماد به دولت الکترونیک یآمادگی فارنزیک

 

باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنیبا توجه به جدول باال مشاهده می

، ( مثبت364/0یزان )شدت رابطه بین دو متغیر با م. داری بین دو متغیر موردبررسی وجود داردتوان گفت رابطه معنیمی %95اطمینان 

 .یابدمیحس اعتماد به دولت الکترونیک نیز افزایش ، دیگر با افزایش آمادگی فارنزیکیعبارتبه؛ مستقیم و در حد متوسط است

 

 فرضیه چهارم 

 یابد.های کامپیوتری افزایش میوری شبکهآمادگی فارنزیکی، بهره با افزایش

 یابد.های کامپیوتری افزایش نمیوری شبکهبهرهآمادگی فارنزیکی،  فرض صفر: با افزایش 

 یابد.های کامپیوتری افزایش میوری شبکهآمادگی فارنزیکی، بهره با افزایش فرض مقابل: 
 

 هاي کامپيوتريوري شبکهآزمون همبستگی پيرسون بين آمادگی فارنزیکی و بهره (:5 جدول)

 داریمعنیسطح  مقدار ضریب همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 000/0 479/0 های کامپیوتریوری شبکهبهره آمادگی فارنزیکی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنیبا توجه به جدول باال مشاهده می

( 479/0) نزایمیزان شدت رابطه بین دو متغیر با داری بین دو متغیر موردبررسی وجود دارد و متوان گفت رابطه معنیمی %95اطمینان 

 .یابددیگری نیز افزایش می، یعنی با افزایش یکیباشد. میمستقیم و نسبتاً قوی ، مثبت

 

 فرضیه پنجم
 به محیط این های کامپیوتری و افزایش سطح آگاهی کاربران، تعداد جرائم مربوطبا بسترسازی آمادگی فارنزیکی در حوزه شبکه

 کند.ها کاهش پیدا میشبکه

ئم مربوط به های کامپیوتری و افزایش سطح آگاهی کاربران، تعداد جرابا بسترسازی آمادگی فارنزیکی در حوزه شبکه فرض صفر:

 کند.ها کاهش پیدا نمیشبکه محیط این

ه رائم مربوط باربران، تعداد جهای کامپیوتری و افزایش سطح آگاهی کبا بسترسازی آمادگی فارنزیکی در حوزه شبکه فرض مقابل:

 کند.ها کاهش پیدا میشبکه محیط این
 

 هاي کامپيوتريآزمون همبستگی پيرسون بين آمادگی فارنزیکی و جرائم شبکه (:6جدول)

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 000/0 ـ 233/0 های کامپیوتریجرائم شبکه آمادگی فارنزیکی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنیبا توجه به جدول باال مشاهده می

 (ـ233/0میزان شدت رابطه بین دو متغیر با میزان ) ؛ وداری بین دو متغیر موردبررسی وجود داردتوان گفت رابطه معنیمی %95اطمینان 
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ی کامپیوتری و افزایش سطح آگاهی هادیگر با بسترسازی آمادگی فارنزیکی در حوزه شبکهعبارتبه؛ عیف استمعکوس و نسبتاً ض، منفی

 .کندمیکاهش پیدا  هاشبکه تعداد جرائم مربوط به محیط این، کاربران
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 گيري کلینتيجه
ریزی برای برنامه ها مهم دانسته و بر لزومبلندمدت را در آمادگی فارنزیکی سازمان بر اساس نتایج حاصله بیشتر مخاطبین اهداف

ه و آشنایی ی دیدگاتاما برخالف متخصصین آی ؛ اهداف بلندمدت سازمانی در جهت نیل به آمادگی فارنزیکی در یک سازمان تأکید دارند

 باشد.عموم جامعه به بحث آمادگی فارنزیکی کم می

ر مهم تلقی بندی عوامل مؤثر در حوزه آمادگی فارنزیکی در پیشبرد اهداف فارنزیکی بسیااولویتها اس نظرسنجیهمچنین بر اس

تر طراحی و ایجاد های آمادگی فارنزیکی منطقیمراتب مدنظر قرار گیرد. بسترسازی ساختار و سلسلههراندازه اولویت در پیاده ؛ وشودمی

نیز  طور متوسط دچار تغییراتی خواهد کرد که این عاملها را هم بهآمادگی فارنزیکی، ساختار داخلی سازمانهای سازی بسترپیادهشوند. می

های دیگر را نیز به سازی ساختار ارتباطی سازمان با سازمانها مشکالتی را داشته باشد. این پیادهتواند در پذیرش این مهم در سازمانمی

ت و یادی بر امنیسازی تجهیزات موردنیاز در راستای اصول فارنزیکی تأثیر زر دیدگاه جامعه هدف بومیطبع دستخوش تغییر خواهد کرد. د

 سهولت بستر فارنزیکی خواهد داشت.
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