
 

 

 (2008) و همکاران کیتومنوای الکترونیک دولت خدمات کیفیتپرسشنامه استاندارد 

 

طراحی شده است و  2008و همکاران در سال  کیتومنوایتوسط  الکترونیک دولت خدمات کیفیت استاندارد پرسشنامه

 ..است شده انجام لیکرت ای درجه 5 طیف براساس پرسشنامه این بعد می باشد 9سوال در  41دارای 

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 دسترسی جهت الزم تسهیالت افراد به که باشدمی جدید فناوری از استفاده منظور به دولتها برای ایشیوه الکترونیک دولت

 نهادهای و فرایندها در مشارکت برای ترگسترده فرصتهای وارائه خدمات کیفیت اصالح دولتی، خدمات و اطالعات به مناسب

  .کندمی اعطا را ساالر مردم

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  41کارکنان به سواالت  ای است کهنمره الکترونیک دولت خدمات کیفیتدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می الکترونیک دولت خدمات کیفیت

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   پرسشنامهمولفه های 

 6تا  1 کیفیت طراحی خدمات

 14تا 7 کیفیت طراحی وب سایت

 19تا  15 کیفیت پشتیبانی فناوری

 23تا  20 کیفیت پشتیبانی مشتری

 27تا  24 ریسک درک شده / ریسک حریم خصوصی

 31تا  28 ریسک عملکرد

 35تا  32 ریسک ممیزی مالی

 38تا  36 ریسک زمان

اجتماعیریسک   41تا  39 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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



 

 

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

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

 ون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بد

 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

 اختیاری(برای اطالع از نتایج تحقیق)  ایمیل
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 کیفیت طراحی خدمات

      ؟کندمیآیا کیفیت طراحی خدمات، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند -1

      ؟کنندمیآیا سیستم های درآمد الکترونیکی، تمام انواع خدمات پرداخت مالیات را ارائه -2

ستفاده از آن ها  -3 ستند تا افراد به ا ستم های درآمد الکترونیکی، دارای انگیزاننده هایی ه سی آیا 
 تشویق شوند؟

     

آیا استتتتفاده از ستتتیستتتتم های درآمد الکترونیکی برای فایل بندی مالیات بر درآمد، پی یده -4
 هستند؟

     

      آیا استفاده از فرم های فایل بندی مالیات آسان است؟-5

      ؟کندمیآیا سیستم های درآمد الکترونیکی، خدمات مبتنی بر حرفه کاربران به آن ها ارائه -6



 

 

 کیفیت طراحی وب سایت

      ؟کندمیآیا کیفیت طراحی وب سایت، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند -7

      ؟کندمیآیا در طراحی وب سایت درآمد الکترونیکی، اصول زیبائی شناسی را ارزشمند -8

      ؟کندمیآیا وب سایت درآمد الکترونیکی، از واژگان قابل درک استفاده -9

      ؟باشدمیآیا وب سایت درآمد الکترونیکی، به هر صفحه متصل و مرتبط -10

آیا وب ستتایت درآمد الکترونیکی، به آستتانی به جستتتجوی داده های مالیات بر درآمد کمک  -11
 ؟کندمی

     

      ؟دهدمیآیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های به هنگام ارائه -12

      ؟دهدمیآیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های مرتبط ارائه  -13

      ؟کندمیآیا وب سایت درآمد الکترونیکی، داده های جدیدی را در زمینه مالیات بر درآمد ارائه  -14

 کیفیت پشتیبانی فناوری

      ؟کندمیآیا کیفیت پشتیبانی فناوری، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند -15

      آیا سیستم درآمد الکترونیکی، تکنولوژی ایمنی دارد؟-16

آیا ستتتیستتتتم درآمد الکترونیکی، از حجم باالی پردازف های فایل بندی مالیات بدون وجود -17
 ؟کندمیهی گونه وقفه یا نقص، حمایت 

     

      به سرعت به سیستم درآمد الکترونیکی دسترسی داشت؟ توانمیآیا -18

      آیا سیستم درآمد الکترونیکی، یک سیستم پشتیبان قابل اعتماد دارد؟-19

 کیفیت پشتیبانی مشتری

      آیا کیفیت پشتیبانی مشتری، خدمات دولت الکترونیک را ارزشمند می سازد؟-20

آیا ستتیستتتم درآمد الکترونیکی بعد از فایل بندی مالیات بر درآمد، به صتتورت مستت والنه به -21
 ؟دهدمیپرداخت کنندگان مالیات بازخور 

     

      ؟باشدمیبه صورت به هنگام برخوردار  (Helpالکترونیکی از گزینه کمک )آیا سیستم درآمد -22

آیا کارکنان واحد درآمد، در صتتتورت بروز مستتتدله، خدمات مناستتتبی را به پرداخت کنندگان -23
 ؟کنندمیمالیات از طریق سیستم درآمد الکترونیکی ارائه 

     

 ریسک حریم خصوصی /ریسک درک شده

      ؟شودمیآیا ریسک مربوط به حریم خصوصی، باعث کاهش ارزف خدمات دولت الکترونیک -24

شما را نگران -25 ستم درآمد الکترونیکی،  سی شما کندمیآیا  صی  شخ      ؟)از این نظر که دادههای 



 

 

 ممکن است برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.(

که شما در زمینه حریم خصوصی اطالعات خود  شودمیآیا سیستم درآمد الکترونیکی موجب -26
 احساس نگرانی کنید؟

     

که شتما احستاس کنید که باید تمام استناد  شتودمیآیا ستیستتم درآمد الکترونیکی موجب  -27
درآمد را برای پنج ستتتال آینده حفن کنید، زیرا ممکن استتتت مورد نیاز واحد درآمد برای ممیزی 

 آینده باشد؟

     

 ریسک عملکرد

      ؟شودمیآیا ریسک عملکرد، باعث کاهش ارزف خدمات دولت الکترونیک -28

)از این نظر که نتوانید اطالعات شتتود میآیا ستتیستتتم درآمد الکترونیک موجب نگرانی شتتما -29
 مربوط به فایل بندی مالیات را ذخیره کنید؟(

     

)از این نظر که آیا پردازف شتتتود میآیا ستتتیستتتتم درآمد الکترونیکی موجب نگرانی شتتتما -30
 الکترونیکی به صورت موفقیت آمیز انجام شده است.(

     

)از این نظر که احستتاس کنید شتتود میآیا ستتیستتتم درآمد الکترونیکی موجب نگرانی شتتما -31
 .(شودمیاطالعات شما سرقت 

 

     

 ریسک ممیزی مالی

      ؟شودمیآیا ریسک ممیزی مالی موجب کاهش ارزف خدمات دولت الکترونیک -32

که از شما خواسته  شودمیآیا سیستم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی شما از این نظر -33
 شود مالیات اضافی پرداخت کنید؟

     

که به آستتانی  شتتودمیآیا ستتیستتتم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی شتتما از این نظر -34
 ممیزی شوید؟

     

شتیبانی حقوقی و قانونی از  -35 شما از نظر پ ستم های درآمد الکترونیکی، موجب نگرانی  سی آیا 
 ؟شودمیکاربران این سیستم 

     

 ریسک زمان

      ؟شودمیآیا ریسک زمان موجب کاهش ارزف خدمات دولت الکترونیک -36

      ید؟کنمیآیا هنگام استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی احساس اتالف زمان -37

      آیا برای استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی نیاز به تالف بیشتر دارید؟-38

 ریسک اجتماعی

      ؟شودمیآیا ریسک اجتماعی موجب کاهش ارزف خدمات دولت الکترونیک -39



 

 

ستم درآمد الکترونیکی موجب -40 سی ستفاده از  ستانم  شودمیآیا ا که من تعامالت کمتری با دو
 داشته باشم؟

     

      ؟شودمیآیا استفاده از سیستم درآمد الکترونیکی موجب به خطر افتادن تصویر اجتماعی من  -41

 

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

A.  های پرسشنامهبر اساس مولفهتحلیل 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

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

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ی توانید از گرینه  آنالیز  هر ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال ممرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 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 

 شده استبر اساس طیف لیکرت نمره گذاری 

 قطعاً نه  احتماالً نه  نامطمئن  احتماالً بله  قطعاً بله  گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 



 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 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* 

 
 باالی نمراتحد  حد متوسط نمرات حد پایین نمره

41 123 195 

 

در این جامعه  الکترونیک دولت خدمات کیفیتباشد،  میزان  123تا 41در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در سطح  الکترونیک دولت خدمات کیفیتباشد،  میزان  195تا  123در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد. الکترونیک دولت خدمات کیفیتباشد،  میزان 195در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت  الکترونیک دولت خدمات کیفیت( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1392و همکاران ) اقبالیدر پژوهش 

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

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روف از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه هم نین پایائی

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

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./75 الکترونیک دولت خدمات کیفیتپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 75/0 الکترونیک دولت خدمات کیفیت
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