
 

 

 پرسشنامه استاندارد تجارت الکترونیک
 

و هدف آن بررسی میزان استفاده از تجارت الکترونیک  و نیز تاثیرگذاری  سوال بوده  20این پرسشنامه دارای 

 آن می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک ضمن سپاس از همکاری شما 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

کر است که اطالعات پرسشنامه فقط در شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذ

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 سواالت پرسشنامه

 کارکنان این سازمان به شبکه اینترنت دسترسی دارند. . 1     

 شود.به صورت الکترونیکی انجام می اطالعات . در این سازمان مدیریت اسناد و فایل2     

 شود.سازی اطالعات استفاده میدر این سازمان از بانک اطالعاتی جهت ذخیره .3     

 سازی تجارت الکترونیک انجام گرفته است.در سازمان تجزیه و تحلیل مقدماتی برای پیاده. 4     



 

 

 بودجه  کافی برای اجرای موفق تجارت الکترونیک تخصیص داده شده است.. در این سازمان 5     

 است.چارچوب قانونی مناسب برای اجرای موفق تجارت الکترونیک در نظر گرفته شده . در سازمان 6     

 بودجه کافی و الزم جهت تجهیزات تکنولوژی در نظر گرفته شده است.. در سازمان شما 7     

 کمبود مهارت شهروندان در ارتباط با فرایند الکترونیک اداری توجه شده است.. در سازمان شما به 8     

 . تمام شهروندان به وب سایت سازمان شما دسترسی دارند.9     

 دسترسی اداری به مدیران و اطالعات بهبود یافته است.. با استفاده از وب سایت سازمان 10     

 های جدید در مسیر شغلی شده است.فرصت. اجرای تجارت الکترونیک در سازمان باعث ایجاد 11     

 امکان پذیر است.بهبود رفاه شهروندان با استفاده از اجرای تجارت الکترونیک در سازمان بهتر . 12     

 تواند باعث افزایش کنترل توسط دولت شود.. ارائه خدمات الکترونیکی آیا می13     

 توانایی دانلود قوانین و مقررات برای شهروندان امکان پذیر است.. در سایت سازمان شما 14     

 شهروندان امکان پذیر است.دانلود فرم ها و ثبت نام الکترونیکی برای در سازمان شما توانایی  15     

 افزایش کیفیت خدمات به شهروندان شده است.. خدمات الکترونیکی سازمان باعث 16     

 کاهش ترافیک ارتباطات انسانی شهروندان و سازمان شده است.. استفاده از تجارت الکترونیک باعث 17     

 های مسئولین اداره شده است.مسؤلیت. استفاده از تجارت الکترونیک باعث کاهش حجم 18     

 . استراتژی ها و خط مشی های سازمان از طریق وب سایت معرفی شده است.19     

 شده است. بهبود کارائی و اثربخشی سازمان. تجارت الکترونیک باعث 20     

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

سشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پر

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل 

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.



 

 

ین کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از ا

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeرا با هم 

 است.

توانید از گرینه  ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه مقیاس درجه

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است. 

 

 کامالً مخالف مخالف بی نظر موافق کامالً موافق گزينه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  جمع بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1پرسشنامه * تعداد سواالت 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

20 60 100 



 

 

  خواهد بود. 100و حداکثر  20عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  20امتیازات خود را از 

 تاثیرگذاری آن، پایین است.: میزان استفاده سازمان از تجارت الکترونیک و   40تا  20نمره بین  

 : میزان استفاده سازمان از تجارت الکترونیک و تاثیرگذاری آن، متوسط است. 60تا  40نمره بین 

 : میزان استفاده سازمان از تجارت الکترونیک و تاثیرگذاری آن، باال است .  60نمره باالتر از 

 

 روايی و پايايی:

 تعدادی بین در پرسشنامه سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روایی ( جهت1390در پایان نامه عزیزی )

 آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد )لیسانس و فوق لیسانس به باال( توزیع کارشناسان و از مدیران

 . توزیع شد های دولتی(ها و شرکت)سازمان پژوهش آماری نمونه در پرسشنامه

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

. شودمی بیشتر پرسشنامه اعتماد قابلیت باشد نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 می باشد.  81/0آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تجارت الکترونیک برابر با 
 

 تجارت الکترونیک مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه

Reliability Statistics 

 N of Items پرسشنامه مورد نظر
Cronbach's 

Alpha 
 81/0 20 تجارت الکترونیک
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