
 

 

 (1394 -پرسشنامه استاندارد خرید آنی انالین )آزاد 
 

سوال  3ساخته شده است و پرسشنامه دارای  1394پرسشنامه استاندارد خرید آنی انالین توسط محقق در سال 

طیف لیکرت)خیلی کم تا خیلی زیاد( نمره گذاری شده است و الفای  بعد)خرید آنی انالین( و با استفاده از 1در

 باشد. 806/0کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تداوم توسعه و پیشرفت پول، به میزان زیادی به رشد تجارت جهانی ارتباط دارد. با شروع  خرید الکترونیک :

ی و جهانی به نحو وسیعی افزایش یافته، و مبادله پول به سرعت توسعه پیدا کرده انقالب صنعتی، تجارت داخل

دانست، یعنی هنگامی که بانک های فدرال رزرو   1918توآن سال است. زمان شروع خرید الکترونیکی را می

 ( .2008 ، پرداختند)چترا و همکارانآمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می

اشاره نمود که اولین نمونه از  1950برای کارت های اعتباری در نظر گرفته شود، باید به سال  اگر تاریخچه ای

توآن با قاطعیت گفت که در اواسط این کارت ها توسط شرکت آمریکایی داینرزکالب ابداع گردیده است. اکنون می

خود را به کارت ها و خرید های انقالب پرداخت ها قرار داریم، به طوری که پول نقد و چک ها به تدریج جای 

(، ترکیبی از کارت های اعتباری و کارت 2004دهند. بر اساس تحقیق سیستم پس انداز فدرال)الکترونیکی می

برای خرید های فروشگاهی جانشین پول نقد شدند ) حسنی و همکاران،  2003های بدهی برای اولین بار در سال 

درصد مبادالت فروشگاهی توسط کارت های  52چیزی حدود  2004(. بر اساس این تحقیق در سال  1387

(. همچنین استفاده از کارت های بدهی از 2007، اعتباری و مابقی توسط پول نقد انجام می شد)پاولو و همکاران

رسید. این در حالی است که استفاده از چک های کاغذی  2003درصد در سال  31به  1999درصد در سال  21

درصد در سال  32به  1999درصد در سال  39د نزولی بوده است. به طوری که استفاده از آن ها از شاهد یک رون

% تمامی 90(، 2004رود همچنان کاهش یابد. بر اساس گزارش سایبرسورس )رسیده است و انتظار می 2003

( . 2008، همکاران خریدهای الکترونیکی در آمریکای شمالی توسط کارت های اعتباری انجام شده است)چترا و

در کشورهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا این قضیه تا حدی صادق است. کشورهایی مانند آلمان، هلند و حتی ژاپن 

بیشتر از کارت های بدهی یا اعتباری بانک های خود استفاده می کنند. با این حال برای شرکت هایی که اهدافی 

از تمامی سیستم های پرداخت معتبر جهانی مانند، انتقال بین بانکی،  بین المللی در سر می پرورانند، پشتیبانی

چک های الکترونیکی، کارت های هدیه، کارت های بدهی و اعتباری و نیز سیستم های پرداختی بدون نیاز به 

( گزارش می دهد که شرکت هایی که از مکانیسم های متنوع 2004کارت پی پال ضروری است. سایبرسورس )



 

 

درصد فروش بیشتری داشته اند. بدیهی است گسترش استفاده از یک پدیده  20کنند، حدود حمایت میپرداخت 

 (.1390در سطح جهان زمان بر است)شیرمحمدی و حسینی،

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یدهسنج ین در پرسشنامه استاندارد خرید انی انال 3تا  1بر اساس سوال  خرید انالین یزان: م خرید انی آنالین

 شود. یم

 مولفه های پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-3 (1394آزاد) ینآنال یان یدخر

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از 

 یمانه شما تشکر می نمایم.همکاری صم

 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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 خرید آنی آنالین

      .باشم یکنم م یکه به طورمرتب از آن استفاده م x یتو فروش از وب سا یدبه ادامه خر یلمن تما 1

      .باشم یکنم م یکه به طور مرتب از آن استفاده مx یتبه گرفتن اطالعات بازار از وب سا یلتما من 2

      .کنم یخود را دارم، که به طور مرتب از آن استفاده م یکبه افراد نزد x  یتوب سا یبه معرف یلتما من 3

 

 کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس 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

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

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

 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.



 

 

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

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

 است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

 10توجه 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 = 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

3 9 12 

 

 باشد،  میزان خرید آنالین در این جامعه ضعیف می باشد. 9تا 3در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

باشد،  میزان خرید آنالین در این جامعه در سطح 12تا  9در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.متوسطی می 

 باشد،  میزان خرید آنالین در این جامعه بسیار خوب می باشد.12در صورتی که نمرات باالی  -



 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسان ابزار اندازه

همبستگی یکی الکترون یدقصد خرو  یکاعتماد الکترون( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1394در پژوهش آزاد))

 مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

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

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

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

 . می باشد./806 ینآنال یدخرآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 806/0 7/0 3 ینآنال یدخر

 

 : منابع

 یدخر یت: سای)مطالعه مورد  ینآنال یآن یددر خر یاصل یمحرک ها یو بررس ییشناسا (1394آزاد، حسین)

 پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه دماوندکاال( یجید ینترنتیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 


