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      ینترنتیا تیطرح سا

          3الی  1    اطالعات تیفیک

 6الی  4    یشناسییبایز

 

              9الی  7   دیخر ندیفرآ

 12الی  10 وب یراحت

 15الی  13 انتخاب

 18الی  16 شنهاداتیپ

 21 یال 18   یسازیشخص

 در دسترس

 

 24الی  22

 

      یخدمات مشتر   

            27 یال 25    سطح خدمت

    30 یال 28   یدگیرس

 یخصوص میحر /تیامن

         33الی  31    امنیت

 36الی  34 حریم  

     تحویل 

      39الی  37 تحویل به موقع

   42الی  40 سفارش

 45الی  43 شرایط تحویل

 نمره گذاری معکوس 45و  43، 24سواالت 

 



 

 

 ینمره گذار وهیش
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 اي، زياد و خيلی زياد( در جدول زير نشان داده شده است.كم، تا اندازه

 

 سوالهاي پرسشنامهبندي مقياس درجه
 

 

 

 

 

 کمخیلی کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 نقطه برش بازه نمرات

 135 225الی  45



 

 

 

 یکیخدمات الکترون تیفیسؤاالت ک

کامالً 

 مخالفم

 نه موافقم مخالفم

 نه مخالفم

کامالً  موافقم

 موافقم

 که است همان چیزی تقریباً سایت فروشگاه دیجی کاال وب در موجودمحصوالت  -1

 .دارم نیاز خریدهای خود به آن برای من

     

      است. من روزمره نیازهای پاسخگوی سایت وب این -2

      .هستند مفید سایت دیجی کاال وب در موجود محصوالت -3

      است. خوشایند بصری از لحاظ سایت وب اینهای ظاهری ویژگی -4

      دهد.می برای مشتریان خود ارائه را خوشایند و جالبی بسیار طرح یک تارنما این -5

      است. جذاب بصری نظر از سایت دیجی کاال وب -6

      ندارد. مشکلی هیچ آنالین پرداخت با سایت دیجی کاال وب -7

      نیست. دشوار سایتوب خرید در این  فرآیند -8

 و تلفن، فکس یک از استفاده از ترآسان خرید، تکمیل برای سایت وب از استفاده -9

 است. کردن پست یا

     

 بصری نظر ، ازخودتر شدن مطالعه مطالب و محتوا برای آسان سایت وب این -10

 طراحی خوشایندی دارد.

     

      است. آسان سایت دیجی کاال وب در مطالب خواندن -11

      است. درک قابل راحتی به سایت دیجی کاال وب موجود در هایبرچسب -12

      تواند کامل شود.می سایت این شرکت من با وب و کارکسب  -13

      دارد. خوبی هایانتخاب، گزینه سایت برای وب این -14

      است. من عالقه مورد که دارد متنوعی محصوالت سایت این -15

      است. رایگان ارسال یا تخفیف دارای سایت وب این -16

      دارد. پایین هایقیمت سایت دیجی کاال، محصوالت وب -17

      دارد. آفالین هایفروشگاه به نسبت تریپایین هایقیمت سایت دیجی کاال وب -18

 باشم تا داشته تعامل آن با تا دهدمی اجازه من سایت دیجی کاال به پشتیبانی وب -19

 .کنم دریافت را با نیاز خود متناسب اطالعات بتوانم

     

 کمک هنگام خرید در من به که است تعاملی هایویژگی دارای سایت وب این -20

 .کندمی

     



 

 

 خاص نیازهای به مربوط اطالعات تا کنم برقرار ارتباط سایت وب با توانممی من -21

 آورم. دست به را خود

     

 من اقدامات بین کمی بسیار انتظار زمان کنم،می استفاده سایت وب از که زمانی -22

 .دارد وجود سایت وب واکنش و

     

      شود.می بارگذاری و لود سرعت به سایت دیجی کاال وب -23

      کشد.می طول زیادی زمان سایت وب این بارگیری برای –24

را ارائه  تلفنی شماره یک اینترنتی دیجی کاال برای رسیدگی سفارشات فروشگاه -25

 داده است.

     

 در آنالین صورت به را مشتری اینترنتی دیجی کاال نمایندگی خدمات فروشگاه -26

 دسترس مشتریان خود قرار داده است.

     

 امکان پیش آید، مشکلی هنگام خرید که صورتیدر  اینترنتی دیجی کاال فروشگاه -27

 .مسئول سایت را فراهم کرده است با کردن صحبت

     

اقالم  بازگشت برای مناسب و راحتی را هایاینترنتی دیجی کاال، گزینه فروشگاه -28

 کند.برای من فراهم می، خریداری شده

     

مدیریت  اینترنتی دیجی کاال، برگشت محصول خریداری شده را بخوبی فروشگاه -29

 کند.می و رسیدگی

     

      دهد.می ارائه معنادار برای مشتریان خود ضمانت یک اینترنتی دیجی کاال فروشگاه -30

      کنم.می امنیت اینترنتی دیجی کاال احساس فروشگاه با خود معامالت در -31

      خوبی برخوردار است. امنیتی هایاینترنتی دیجی کاال از ویژگی فروشگاه -32

      کند.می من محافظت اعتباری کارت اطالعات از سایت این -33

 کاالاینترنتی دیجی  فروشگاه شخصی خودم به اطالعات امنیت حفظ برای من -34

 .کنممی اعتماد

     

 من شخصی اطالعات از سایت دیجی کاال وب مدیران اطمینان دارم که من -35

 نخواهند کرد. سوءاستفاده

     

      .کندمی محافظت ،من اینترنتی خرید رفتار مربوط به اطالعات این وب سایت از -36

 وعده که زمانی سر همان را محصول خریداری شده ینترنتی دیجی کاال،ا فروشگاه -37

 دهد.می بود، تحویل داده

     

 زمانی بازه یک در تحویل اینترنتی دیجی کاال، اقالمی را برای فروشگاه سایت وب -38

 .دهدمی قرار دسترس در مناسب
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      .دهدمی تحویل را دهممی سفارش آنچه سرعت فروشگاه اینترنتی دیجی کاال به -39

      .کنمرا دریافت می مدبو داده سفارش سایت وب این از که را چیزی همان من -40

      کند.می ارسال را شده داده سفارش موارد همان فروشگاه اینترنتی دیجی کاال -41

      است. صادق خود پیشنهادات و تخفیفات مورد فروشگاه اینترنتی دیجی کاال در -42

آسیب  هنگام تحویل فروشگاه اینترنتی دیجی کاال دراز  محصول خریداری شده -43

 دیده بودند.

     

 خوبی شرایط شده از فروشگاه اینترنتی دیجی کاال با داده سفارش محصوالت -44

 رسیدند.

     

به من  ایعمده صدمات با اری شده از فروشگاه اینترنتی دیجی کاالیدکاالی خر -45

 تحویل داده شد.

     


