
 

 

 وب سایت کیفیت خدمات الکترونیک پرسشنامه

 
الکترونیک وب سایت از ابعاد مختلف )طراحی نمای بصری، سهولت استفاده، کیفیت اطالعات،  خدمات ارزیابی میزان کیفیت: هدف

 پذیری(قابلیت اعتماد، زمان واکنش، تعامل 

: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را درخصوص آن بر اساس یکی از گزینه های ارائه شده مشخص نمائید. در این پرسشنامه شیوه تکمیل

 می باشد. سامانه اینترنتی گلستانمنظور از وب سایت، 
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کیفیت وب سایت گلستان را از هر کدام از جنبه های زیر چگونه 
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      جذابیت و به روز بودن ظاهر وب سایت گلستان )ظاهر کاربر پسند داشتن سایت( 1

      وجود تصاویر و گرافیک به مقدار مطلوب در وب سایت گلستان  2

      وضوح تصاویر گرافیکی و نوشته ها در وب سایت گلستان 3

      یادگیری کار با وب سایت گلستانسهولت  4

      دسته بندی منوها به صورت منطقی و قابل فهم در وب سایت گلستان 5

وجود نقشه سایت برای وب سایت گلستان که از همه صفحات قابل دسترسی  6

 باشد.

     

      سهولت گردش در وب سایت گلستان 7

      جستجو( قابلیت جستجو در وب سایت گلستان )گزینه 8

      ارائه اطالعات کامل و واقعی در مورد خدمات وب سایت گلستان 9

      دقیق بودن اطالعات وب سایت گلستان 10

      مرتبط بودن اطالعات وب سایت گلستان با وظیفه آن 11

      به روز بودن اطالعات وب سایت گلستان 12

      ورود و سهولت در تکمیل اطالعاتورود به وب سایت گلستان با یک رمز  13

      محافظت وب سایت گلستان از اطالعات شخصی کاربران 14

      قابل دسترس بودن سیاست های امنیتی وب سایت گلستان 15



 

 

زمان انتظار کم، مابین عمل کاربر و واکنش وب سایت گلستان در هنگام استفاده  16

 از ان

     

      سایت گلستانبارگذاری سریع وب  17

سهولت ایجاد تنظیمات شخصی بر روی وب سایت گلستان )خدمات مورد عالقه،  18

 چیدمان صفحه و ...(

     

ارسال خبرنامه از وب سایت گلستان به کاربر در مورد خدمات جدید و مورد  19

 عالقه

     

      ذخیره سازی سوابق کاری قبلی و دسترسی به آن در وب سایت گلستان 20

      رسیدگی به مشکالت و شکایات به طور موثر در وب سایت گلستان 21

      رابطه ای خوبی که وب سایت گلستان با کاربرانش برقرار می کند. 22

 

 روش نمره گذاری

الکترونیک وب سایت از ابعاد مختلف )طراحی نمای  خدمات کیفیتآن ارزیابی میزان سوال بوده و هدف  22این پرسشنامه دارای 

می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت بصری، سهولت استفاده، کیفیت اطالعات، قابلیت اعتماد، زمان واکنش، تعامل پذیری( 

 پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

 خیلی زیاد زیاد نه کم نه زیاد کم خیلی کم عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز

 
 

برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، امتیازات مربوط به تک تک سواالت را با هم جمع نمائید. امتیازات کلی باالتر نشان دهنده 

 کیفیت خدمات الکترونیکی باالتر در وب سایت مورد نظر خواهد بود و برعکس.

 پرسشنامه دارای شش بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سواالت مربوط به هر بعد ارائه گردیده استاین 

 سواالت مربوطه بعد

 1-3 طراحی نمای بصری 

 4-8 سهولت استفاده

 9-12 کیفیت اطالعات

 13-15 قابلیت اعتماد



 

 

 16-17 زمان واکنش

 18-22 تعامل پذیری

 

 

 روایی و پایایی

با  آن پایایی ( با استفاده از نظر اساتید روایی صوری و محتوای این مقیاس تایید گردید. و1392و همکاران ) باباییپژوهش  در

 بدست امد که ضریب بسیار خوبی برای این پرسشنامه محسوب می شود. 95/0کرونباخ  آلفای روش از استفاده

 

 : منابع

(، چارچوبی برای شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی کیفیت 1392ایی، حسین، صالح اصفهانی، محمود، نورانی، فاطمه، )باب

خدمات الکترونیک )موردکاوی: وب سایت گلستان دانشگاه پیام نور(، نشریه انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، سال پنجم، 

 .1-22، صص 92ستان ، پاییز و زم18و  17شماره های 
 

 

 

 

 


