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 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا
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 الکترونیک   دولت موفق اجرای  استاندارد  پرسشنامه
 

 

دارای   الکترونیک  دولت  موفق  اجرای  استاندارد  لو  88پرسشنامه  توسط  که  بوده  سال  سوال  در    2005رددس 

ولویت  رونیک ، ابعد ) توسعه الکترونیک ، موانع اصلی توسعه دولت الکت  8که دارای  طراحی و تنظیم شده است  

نگرانی های    اصلی برای دولت ،  صلی برای مدیریت ، مزایایزایای اروندان ، مهای اصلی در ایجاد مزیت برای شه

 وندان و در بین مدیریت های ( می باشد.شهرصلی از اجرای دولت الکترونیک در بین ا
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 نمره گذاری پرسشنامه: 

 .بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
 

 مهم بسیار مهم مهم  تا حدودی اهمیت  کم اهمیت بی  گزینه   

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 


