
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک 

 
رسی موانع  ز این پرسشنامه برسوال می باشد و هدف ا  52رونیک دارای  پرسشنامه استاندارد موانع تجارت الکت

  ، مشکالت قانونی، حقوقی و گمرکی، افزاری  نرم  و   مالی  مشکالت بعد )  7می باشد که دارای  تجارت الکترونیک  

  آموزشی،،  موانع فنی و سخت افزاری   انسانی،   اینترنت، مشکالت  مشکل  ، مالیاتی  و   بازرگانی  گمرکی،   مشکالت

 ( می باشد.موانع مربوط به زیرساختار اطالعاتیفرهنگی، و مشکالت و 

+    ی و عموم  ی+ سواالت تخصص  ی اتیو عمل  یمفهوم  ف یتعار  ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  نیدر ضمن ا

 .باشد  ی+ منابع م   ییایو پا  یی+ روا  لیو تحل  ری+ تفس ینمره گذار  وهیش 
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 روش نمره گذاری و تفسیر 

 :پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است طیف

 

 زیادبسیار   زیاد متوسط  کم بسیار کم  گزینه
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