
 

 یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذپرسشنامه استاندارد 
ساخته شد و  96توسط ساداتی در سال یک الکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذپرسشنامه استاندارد 

عوامل  ،(ینترنتیا ی)مهارت ها یکیعوامل تکنولوژ ،(یت یآ یرساخت)ز یکیعوامل تکنولوژبعد} 8سوال در  22پرسشنامه

 ی)شرکا یطیعوامل مح، ها( ینههز یرش)پذ یعوامل سازمان، عامل( یر)دانش مد یعوامل سازمان، )اندازه شرکت( یسازمان

و با استفاده از طیف لیکرت)خیلی کم تا  { دولت( یت)حما یطیعوامل مح ،(ی)فشار رقابت یطیعوامل مح؛ (ینتام یرهزنج

 باشد. 81/0الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امدهخیلی زیاد( نمره گذاری شده است و 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 موثر است که عبارتند از:  یکیکسب و کار الکترون یتبر موفق یچهار عامل اساس

 :ی( فناور1

توانست در  سازمان خواهد یک یو زمان دهدیم یلرا تشک یکیو اساس کسب و کار الکترون یهپا یتوان گفت که فناور می

که همان  یکند و از اساس فناور یتخود را تقو یفناور یرساختارموفق شود که ز یکیعرضه رقابت و کسب و کار الکترون

 . ید، استفاده نمااست ینترنتا

 : یه( سرما2

 یبرا یازسازمان را درک کند، پول مورد ن اییهسرما یرساختاراست که ز یکس یکیموفق در عرصه کسب و کار الکترون مدیر

کسب  ینهدر زم یگذار یهسرما یالزم را برا یمنیکند و ا ینرا با توجه به منابع سازمان تأم یکیاستقرار کسب و کار الکترون

 کند.  یجادا یکیو کار الکترون

 ( رسانه:3

 یجادا هاییدر فناور ییباشد و با توجه به همگراقدرت انتخاب  یدارا یدها بارسانه یندر ب یکیکسب و کار الکترون مدیر

 به وجود آورد.  یزرا ن یارسانه ییشده، همگرا

 :یعموم یاست( س4

 یعموم یاستس یرساختاربه ز یدموفق باشند، با یکیآن که در عرصه کسب و کار الکترون یها براارشد سازمان مدیران

و مقررات  ینقوان ییراز تغ یناش یهاصدمات و کمک ینو همچن یجرا ینقوان یدبا یعنی؛ توجه داشته باشند یزسازمان ن

و  دهدیقرار م یرچگونه جامعه را تحت تأث ینترنتببرند که ا یمهم پ هنکت ینرا درک کنند و به ا یکیکسب و کار الکترون

و رسانه  یهسرما ی،فناور ی،مرتبط با استراتژ یماتو با توجه به تصم کندیرا متأثر م ینترنتمتقاباًل جامعه چگونه ا

 (۲۰۱۴. )لورا و همکاران، ندقرار ده یرخاص، بلکه رقبا را هم تحت تأث یهارا اعمال کنند که نه تنها شرکت هایییاستس



 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

پرسشنامه استاندارد  22تا 1با استفاده از گویه های  یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذمیزان سنجش 

 با پاسخدهی افراد سنجیده می شود. یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذ

 مولفه های پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 3-1 (1396مرادی،علی) عوامل تکنولوژیکی )زیرساخت آی تی(

 4-6 (1396مرادی،علی) عوامل تکنولوژیکی )مهارت های اینترنتی(

 7-8 (1396مرادی،علی) عوامل سازمانی )اندازه شرکت(

 9-11 (1396مرادی،علی) عوامل سازمانی )دانش مدیر عامل(

 12-13 (1396مرادی،علی) عوامل سازمانی )پذیرش هزینه ها(

 14-16 (1396مرادی،علی) عوامل محیطی )شرکای زنجیره تامین(

 17-19 (1396مرادی،علی) رقابتی(عوامل محیطی )فشار 

 20-22 (1396مرادی،علی) عوامل محیطی )حمایت دولت(

 پاسخگوی گرامی

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

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

 عات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطال

 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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 سواالت

 عوامل تکنولوژیکی )زیرساخت آی تی(

 زیر ساخت های فناروی اطالعات وارتباطات در شرکت شما به چه میزان است؟     

 شرکت شما به چه میزان است؟یکپارچگی تکنولوژیکی در      

 نوآوری تکنولوژیکی در شرکت شما به چه میزان است؟     

 عوامل تکنولوژیکی )مهارت های اینترنتی(

 به چه میزان است؟مهارت های وب سایت       

 به چه میزان است؟تسلط به ابزار های پایگاه داده      

 است؟به چه میزان تسلط به ابزار های شبکه      

 عوامل سازمانی )اندازه شرکت(

 شما به چه میزان است؟اندازه کسب و کار      

 شما به چه میزان است؟اندازه شرکت      

 عوامل سازمانی )دانش مدیر عامل(

 دانش مدیر عامل شما راجع به کسب و کار الکترونیک به چه میزان است؟     

 کسب و کار الکترونیک به چه میزان است؟نوآوری مدیر عامل شما راجع به      

 دیدگاه مدیر عامل شما نسبت به کسب و کار الکترونیک به چه میزان است؟     

 عوامل سازمانی )پذیرش هزینه ها(

 هزینه های به روز رسانی کسب و کار الکترونیک به چه میزان است؟     

 به چه میزان است؟هزینه نگهداری تجهیزات کسب و کار الکترونیک      

 عوامل محیطی )شرکای زنجیره تامین(

 آمادگی شرکای زنجیره تامین در کسب و کار الکترونیک به چه میزان است؟     

 هماهنگی زنجیره تامین با کسب و کار الکترونیک در شرکت به چه میزان است؟      

 
   

 
حمایت از شرکای زنجیره تامین در مورد استفاده از کسب و کار الکترونیک در شرکت به چه میزان 

 است؟ 

 عوامل محیطی )فشار رقابتی(

 فشار رقابتی رقبا در کسب و کار شما به چه میزان است؟     

 فشار رقابتی تامین کنندگان در کسب و کار شما به چه میزان است؟     

 در کسب و کار شما به چه میزان است؟فشار رقابتی مشتریان      



 عوامل محیطی )حمایت دولت(

 به چه میزان است؟ میزان توسعه دولت الکترونیک     

 به چه میزان است؟ سیاست ها و چشم  انداز دولت در مورد کسب و کار الکترونیک     

 میزان است؟به چه حمایت دولت از کسب وکار الکترونیک      

 

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

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

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 کنید .مرحله اول. وارد کر

( 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 

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

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

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

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

ا با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی ر

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 



 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1واالت پرسشنامه* تعداد س

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

22 66 96 

 یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذباشد،  میزان  66تا 22در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد. جامعهدر این 

 یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذباشد،  میزان 96تا  66در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 در سطح متوسطی می باشد. جامعهدر این 

 جامعهدر این  یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذ،  میزان باشد 96 در صورتی که نمرات باالی -

 بسیار خوب می باشد.

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

 یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1396مردای،علی)در پژوهش 

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

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین 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./81یک الکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 عوامل تکنولوژیکی )زیرساخت آی تی(
3 

7/0 
84/0 

 3 عوامل تکنولوژیکی )مهارت های اینترنتی(
7/0 

83/0 



 عوامل سازمانی )اندازه شرکت(
2 

7/0 
81/0 

 عوامل سازمانی )دانش مدیر عامل(
3 

7/0 
79/0 

 عوامل سازمانی )پذیرش هزینه ها(
2 

7/0 
80/0 

 3 عوامل محیطی )شرکای زنجیره تامین(
7/0 

801/0 

 عوامل محیطی )فشار رقابتی(
3 

7/0 
76/0 

 3 عوامل محیطی )حمایت دولت(
7/0 

82/0 

 7/0 22 یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذ
81/0 

 

 منبع: 
واقع در  یاندانش بن ی: شرکت های)مطالعه مورد یکالکترون یکسب و کار ها یرشعوامل موثر بر پذ یبررس (1396مردای،علی)

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،بازاریابی،دانشگاه ازاد فیروز کوهدانشگاه تهران( یپارک علم و فناور

 

 


