
 

 

 

 (2012تجارت الکترونیک سوفور و همکاران ) استاندارد ارزش استراتژیکپرسشنامه 

 

( طراحی شده 2012پرسشنامه استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک، بر اساس مدل سوفور و همکاران )

سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سواالتی مانند  9پرسشنامه دارای است. این 

( به سنجش ارزش در شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطالعاتی صورت می گیرد.)

 استراتژیک تجارت الکترونیک می پردازد.

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
گویه  9سواالت  ست که پاسخ دهندگان بهنمره ای ا ارزش استراتژیک تجارت الکترونیکدر این تحقیق منظور از 

 پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک می دهند. ای

 

  مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
 توزیع سواالت پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک

 شماره سوالها تعداد سوالها مولفه ها

 3-2-1 3 پشتیبانی شرکت

 6-5-4 3 بهره وری مدیریتی

 9-8-7 3 کمک به تصمیمات

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردب

 

A. پرسشنامههای تحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده  

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

امه را در نرم افزار اس پی نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشن

 اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 
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لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر 

 مشخص کنید.
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از طریق سیستم های اطالعاتی صورت در شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات  1

 می گیرد.

     

در شرکت ما پشتیبانی موثر برای حفظ و افزایش سهم بازار و در نهایت دسترسی  2

 به رهبری بازار از جمله اقدامات برای عملکرد پایدار در محیط رقابتی است.

     

همچون کاهش در شرکت ما پشتیبانی موثر برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار  3

هزینه ها عملیاتی، بهبود خدمات مشتری، تنوع کانال های توزیع صورت 

 گرفته است.

     

استفاده بهینه از منابع در چهارچوب یک نظام ارزشی بهره وری مدیریتی را  4

 برای شرکت به ارمغان آورده است.

     

برای شرکت ما کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات، اثربخشی و کارایی را  5

 فراهم آورده است.

     

      باال بودن بهره وری شرکت موجب برتری آن بر رقبایش شده است. 6

تصمیم گیری مدیران از طریق دسترسی به داده های به هنگام بازار موجب  7

 کاهش هزینه ها و افزایش مشتریان می شود.

     

مناسب منابع و زمان کمک به تصمبم گیری مدیران شرکت موجب تخصیص  8

 پاسخگویی مطلوب با چالش های سازمان است.

     

اگر شرکتی بخواهد بهترین محصول را داشته باشد باید به اطالعات درست در  9

 زمان مناسب دسترسی داشته باشد.

     



 

 

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

 .عمل کنید 

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .حله دوممر

کنید تا  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

 ایجاد شود. x مولفه 

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر  computeکردید را با هم 

 مدیریت دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

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

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

 یرید.یک  متغیر دیگر  بگ

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 ای لیکرتبندی سوالهای پرسشنامه پژوهش مقیاس پنج درجهمقیاس درجه           

 کمخیلی کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10مثال شما 

 آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست 

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره
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  خواهد بود. 45 ثرحداک و 9عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  9امتیازات خود را از 

 در حد پایینی می باشد. الکترونیکارزش استراتژیک تجارت میزان  :15 تا 9بین  نمره 

 در حد متوسطی می باشد. ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک: میزان 30تا 15نمره بین

 در حد باالیی می باشد. ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک : میزان30نمره باالتر از 

 



 

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد  

در پروژهش )بدیع زاده در این پژوهش روایی پرسشنامه (. 1390که ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 سنجیده شده است. (1395و ارشاد، 

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

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

سرمد و  ست می دهد)  سانی به د سان تا چه اندازه نتایج یک شرایط یک یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در 

این ( برای  1395، و ارشادبدیع زاده  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش )(. 1390همکاران،

  برآورد شد. 7/0پرسشنامه باالی 

 آلفای کرونباخ متغیر

 85/0 ارزش استراتژيك تجارت الكترونيك
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