
 

 

 پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک
 

 افزاری، مشکالت نرم و مالی : بررسی موانع تجارت الکترونیک )موانع فنی و سخت افزاری، مشکالتهدف

 انسانی، اينترنت، مشکالت مالیاتی، مشکالت قانونی، حقوقی و گمرکی، مشکل و بازرگانی گمرکی،

 فرهنگی، و مشکالت و موانع مربوط به زيرساختار اطالعاتی( آموزشی،

: پاسخ دهنده گرامی، هر يک از عبارات زير را خوانده و با توجه به نقطه نظر خود، يکی از نحوه تکمیل

ع تجارت الکترونیک گزينه ها را انتخاب نمائید. توجه داشته باشید که هر عبارت به عنوان يکی از موان

در نظر گرفته شده است و بر اين اساس میزان موافقت يا مخالفت خود را با هر مانع در گزينه ها 

 عالمت بزنید.
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 روش نمره گذاری و تفسیر

 سخت افزاری، مشکالتسوال بوده و هدف آن بررسی موانع تجارت الکترونیک )موانع فنی و  52اين پرسشنامه دارای 

اينترنت،  مالیاتی، مشکالت قانونی، حقوقی و گمرکی، مشکل و بازرگانی گمرکی، افزاری، مشکالت نرم و مالی

فرهنگی، و مشکالت و موانع مربوط به زيرساختار اطالعاتی( است. طیف پاسخگويی آن  آموزشی، انسانی، مشکالت

 :ينه در جدول زير ارائه گرديده استاز نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گز
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 سواالت مربوطه بعد

 1-6 موانع فنی و سخت افزاری 

 7-12 افزاری نرم و مالی مشکالت

 13-19 مالیاتی و بازرگانی گمرکی، مشکالت

 20-27 مشکالت قانونی، حقوقی و گمرکی

 28-36 اینترنت مشکل

 37-47 فرهنگی آموزشی، انسانی، مشکالت

مشکالت و موانع مربوط به زیرساختار 

 اطالعاتی

52-48 

 



 

 

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمايید. 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر در 

لکترونیک خواهد بود و برعکس. همچنین می هر معیار بیانگر تاثیرگذار تر بودن آن مانع بر سر راه تجارت ا

توان با مرتب کردن امتیازات تک تک ابعاد، موانع تجارت الکترونیک را از بعدی که بیشترين امتیاز را اخذ 

 نموده تا بعدی که کمترين امتیاز را دريافت نموده است، اولويت بندی نمود. 

 

 روایی و پایایی

 استفاده محتوا روايی تعیین از اين پرسشنامه روايیبررسی  ( جهت1388)در پژوهش جعفرنژاد و همکاران 

 پرسشنامه آنها نظر اساس بر. گرفت قرار موضوع خبرگان از نفر نه اختیار در شده طراحی پرسشنامه و شد

 نیز تحقیق خبرگان. شد تأيید تحقیق اين ابزار روايی و دارد را الزم های داده کسب و شناخت توان مذکور

 صادرات توسعه مرکز) بازرگانی وزارتخانه دکتری و ارشد کارشناسی مدرك دارای و باال سابقه با متخصصان

 "پايايی" تعیین برای. هستند ايران دستباف فرش صادرکنندگان اتحاديه و ايران فرش ملی شرکت ،(ايران

 روش از استفاده با. گرفت قرار آزمون مورد تايی يازده مقدماتی نمونه يک در شده طراحی پرسشنامه تحقیق،

 می نتیجه، در. باشد می بااليی سطح در که گرديد محاسبه%  ۷۲۳۶معادل  تحقیق ابزار پايايی کرونباخ آلفای

 .است برخوردار الزم پايايی از مذکور ابزار که کرد ادعا توان
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