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 26طراحی شد و دارای  2005در سال  همکاران و لمینپروپولوستوسط  اینترنت از استفاده اثربخشی استاندارد پرسشنامه

 سوال می باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 ارتباط برای «اینترنت پروتکل مجموعه» پروتکلِ از که است پیوسته هم به ایرایانه هایشبکه از جهانی ایسامانه ینترنتا

 عمومی، خصوصی، شبکه هامیلیون از که است هاشبکه ٔ  شبکه اینترنت، دیگر عبارت به. کنندمی استفاده یکدیگر با

 از وسیعی آرایه با که است شده تشکیل بزرگ بسیار و جهانی تا کوچک و محلی هایاندازه در دولتی و تجاری دانشگاهی،

 که است ایگسترده خدمات و اطالعاتی منابع برگیرنده در اینترنت. اندشده متصل هم به نوری و الکترونیکی هایفناوری

  .هستند رایانامه و گسترجهان وب آنها ترینبرجسته

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اثربخشی پرسشنامةگویه ای  26کارکنان به سواالت  ای است کهنمره اینترنت از استفاده اثربخشیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می اینترنت از استفاده

 مولفه های پرسشنامه :

 تک مولفه ای می باشد.

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 
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شده درک بودن مفید -  

      . کندمیاینترنت امکان کنترل بیشتر بر کارم را فراهم   1

      . دهدمیاینترنت عملکرد شغلیم را بهبود  2

      . کندمیاینترنت به نیازهای مرتبط با شغلم توجه  3

      . شودمیباعث صرفه جویی در زمانم ، استفاده از اینترنت 4

      . کندمیاینترنت من را قادر به انجام سریع تر وظایفم  5

      . کندمیاینترنت از جنبه های حیاتی شغلم حمایت   6

      تا کار بیشتری را از آنچه ممکن است انجام دهم.  دهدمیاستفاده از اینترنت به من اجازه  7

      . دهدمیی غیر بهره ور را کاهش هافعالیتاستفاده از اینترنت زمان صرف شده برای  8

      . دهدمیاستفاده از اینترنت اثربخشی کارم را ارتقاء   9

      . دهدمیاستفاده از اینترنت کیفیت کارم را بهبود   10

      . دهدمیاستفاده از اینترنت بهره وری را افزایش  11

      . کندمیاستفاده از اینترنت انجام کارم را آسانتر   12

      . باشدمیاینترنت در شغلم مفید ، به طورکلی  13

شده درک استفاده سهولت -  

      . شوممیخطاهایی را مرتکب  غالباً، هنگام استفاده از اینترنت  14

      . شودمیغالباً باعث ناکامی ، تعامل با اینترنت  15

      نیاز به استفاده از دفترچه راهنمای کاربر دارم. ، هنگام استفاده از اینترنت 16

      تعامل با اینترنت نیازمند تالش ذهنی زیادی است.  17

      را به آسانی بهبود دهم.  شوممی م خطاهایی که با آن مواجهتوانمین، در حال استفاده از اینترنت  18



      خشک و انعطاف ناپذیر است. ، تعامل با اینترنت  19

      را از طریق اینترنت انجام دهم.  خواهممیم آنچه توانمیبه آسانی ن  20

      . کندمیاینترنت غالباً به شیوه ای غیر منتظره رفتار  21

      استفاده از اینترنت پیچیده است.  22

      درک تعامل من با اینترنت دشوار است.   23

      به یادآوردن چگونگی انجام وظایف با اینترنت برایم دشوار است.   24

      . کندمیراهنمایی های مفیدی در انجام وظایفم ارائه ن، اینترنت  25

      . باشدمیاستفاده از اینترنت برایم آسان ن، به طورکلی 26

      . شوممیخطاهایی را مرتکب  غالباً، هنگام استفاده از اینترنت  27

 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 وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 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.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1االت پرسشنامه* تعداد سو
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

38 63 110 

در این جامعه ضعیف  اینترنت از استفاده اثربخشیباشد،  میزان  63تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

در سطح متوسطی  اینترنت از استفاده اثربخشیباشد،  میزان  110تا  63در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 می باشد.

 بسیار خوب می باشد. اینترنت از استفاده اثربخشیباشد،  میزان 110در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و منفی  اینترنت از استفاده اثربخشی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1389)خانجانی در پژوهش 

 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 پایائیهمچنین 

 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./91 اینترنت از استفاده اثربخشیپرسشنامه 

 
 
 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 91/0 اینترنت از استفاده اثربخشی
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