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 معرفی پرسشنامه:

الکترونیک از ابعاد مختلف  تجارت های سایت وب سوال بوده و هدف آن ارزیابی 25این پرسشنامه دارای 

 فنی( می باشد. اعتماد، متغیر سایت، قابلیت )نمای سایت، پیمایش سایت، محتوی

 

 مولفه های پرسشنامه:

بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده  5این پرسشنامه دارای 

 است:
 

 سواالت مربوطه بعد

 1-5 نمای سایت

 6-10 پیمایش سایت

 11-15 سایت محتوی

 16-20 اعتماد قابلیت

 21-25 فنی متغیر

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

طیف پاسخگویی این پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات مربوط به هر گزینه در 

 جدول زیر ارائه گردیده است:

 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 



 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

برای بدست اوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم محاسبه 

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

 باالتر در هر بعد، نشان دهنده کیفیت بیشتر وب سایت مورد نظر از آن نظر خواهد بود و برعکس.

 

 روایی و پایایی:

. نماید گیری اندازه را نظر مورد ویژگی خصیصه بتواند واقع به گیری اندازه ابزار که است آن روایی از مقصود

 مدل در تأثیرگذار متغیرهای همه که است برخوردار الزم روایی از گیری اندازه ابزار وقتی دیگر، بیان به

 .گیرد قرار توجه مورد

 و الکترونیک تجارت خبرگان از تعدادی اختیار در محقق، توسط شده طراحی اولیه پرسشنامه منظور، بدین

 .رگرفت قرا اساتید تأیید مورد پرسشنامه و شده داده قرار دانشگاهی اساتید

 تحت وسیله همان با را سنجش مورد خصیصه اگر که دارد اشاره مطلب این به گیری اندازه ابزار پایایی

 .باشد قبل دفعات در حاصله نتایج مشابه حاصله نتایج نماییم، گیری اندازه مشابه شرایط

 آن بتواند یعنی باشد، برخوردار تکرارپذیری ویژگی از که است پایایی دارای زمانی گیری اندازه ابزار واقع در

 .کرد دریافت مشابه نتایج موارد همه در و برد کار به متعدد موارد در را

 کرونباخ آلفای. است شده استفاده SPSS افزار نرم کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی سنجش برای

 بین پایایی ضریب که آنجا از و باشد می 0.8 برابر متوسط طور به تحقیق پرسشنامه برای شده استخراج

 اعتبار از تحقیق در استفاده مورد پرسشنامه بنابراین شود، می تلقی قبول قابل پایایی عنوان به 1 و 0.7

 .باشد می برخوردار الزم
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 ارشد کارشناسی نامه پایان ایران، در الکترونیک تجارت های سایت وب ارزیابی ،1385 پریسا، دانشجو،

 .مدرس تربیت دانشگاه بازرگانی، مدیریت
 

 


