
 

 

 پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک
 

الکترونیک )چالش های مدیریتی، چالش های فرهنگی اجتماعی، چالش  تجارت سازی پیاده های هدف: ارزیابی چالش

 های فنی(
زیر، تعدادی از عواملی که احتمال دارند باعث اختالل در پیاده سازی موفقیت آمیز تجارت الکترونیک شیوه تکمیل: در جدول 

 شوند ارائه شده اند. لطفا میزان موافقت خود را با هر یک از آنها مطابق گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.
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      فقدان مدیریت استراتپیک )راهبردی( 1

      فقدان هماهنگی فرابخشی )میان بخشی( 2

      کمبود تعهد مدیران ارشد سازمان های دولتی و غیر دولتی 3

      ماهیت و مزایای غیرملموس تجارت الکترونیک 4

      مشخص نبودن درست متولیان استقرار تجارت الکترونیک 5
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      نظارتتداخل وظایف سیاستگذاری، اجرا و  10
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      مقاومت استفاده کنندگان سیستم قبلی 13

      چرخش شغلی بیش از حد مدیران و تصمیم گیران تجارت الکترونیک 14

      دسترسی پایین سازمان ها به شبکه وب 15

      عدم تناسب سرعت خطوط اینترنت 16
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 روش نمره گذاری و تفسیر

الکترونیک )چالش  تجارت سازی پیاده های سوال بوده و هدف آن ارزیابی چالش 20این پرسشنامه دارای 

های مدیریتی، چالش های فرهنگی اجتماعی، چالش های فنی( است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده 

 گردیده است:که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه 



 

 

 

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 

 پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 
 

 سواالت مربوطه بعد

 14، 12، 10، 8، 5، 3، 2، 1 چالش های مدیریتی

 13، 11، 9، 7، 6، 4 فرهنگی اجتماعیچالش های 

 20، 19، 18، 17، 16، 15 چالش های فنی
 
 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. 

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

یک بعد بیانگر با اهمیت تر بودن آن چالش در پیاده سازی تجارت الکترونیک خواهد بود و بالعکس. بدین 

ترتیب می توان براحتی چالش های موجود بر سر راه تجارت الکترونیک را اولویت بندی نمود )از بعدی که 

 تیاز را گرفته است(.بیشترین امتیاز را کسب نموده است به بعدی که کمترین ام

 

 روایی و پایایی

( برای تعیین روایی از آزمون مقدماتی در مورد پرسشنامه استفاده گردید. به این 1385در پژوهش مقدسی )

درصد از نمونه ها توزیع و جمع آوری گردید و سواالت  20صورت که ابتدا پرسشنامه مقدماتی بین حدود 

صوری پرسشنامه مورد تایید قرار  نامفهوم مورد بازنگری کلی و اساسی قرار گرفت. در نهایت، روایی محتوایی و

 گرفت. 

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

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

 پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و ردگیمی قرار کامل پایائی

الکترونیک  تجارت سازی پیاده های چالش بندی اولویتشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه می بیشتر
 بدست آمد. 95/0
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