
 

 

 (2012پارک و همکاران ) -نیآنال یآن دیپرسشنامه رفتار خر

 

 

 پرسشنامه یمعرف

های توانند با استفاده از محرکخرید آنی نیمه پنهان رفتار مصرف کننده است که فروشندگان ماهر می

 توانمی را آنی خرید کنندهو فعال مؤثر مختلف، بدان دست یافته و میزان فروش خود را باال ببرند. عوامل

 دسته آن به خارجی خارجی. عوامل وعوامل داخلی عوامل :نمود تقسیم اصلی طبقه دو به گسترده طور به

-می گرفته کار به بیشتر خرید به کنندگانمصرف کردنتحریك برای فروشان توسط خرده که هایمحرک

معروفیت  ظاهر و محیط فروشگاه، ظاهر و بسته بندی کاال، هایی مثلتوان به محرکدارد و می شوند، اشاره

 خارجی، عوامل بر وضعیت اقتصادی جامعه و ... اشاره کرد. عالوه تبلیغات مؤثر، و خوشنامی برند کاال،

به عوامل شخصیتی  دارند و بیشتر کنندگانمصرف آنی خرید تمایل بر ای توجه قابل نیز، تاثیر داخلی عوامل

  (.2012شوند )پارک و همکاران، )مثل اعتماد به نفس، آنی گرایی و..( مرتبط می

ف
دی

میزان موافقت خود با هر یک از عبارت های زیر را با یکی از گزینه  ر

 های روبرو انتخاب کنید
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-می خریداری هوس، از روی اینترنتی هایفروشگاه از را کاالهایی من 1

 .کنم

     

 هایویژگی مورد در زیاد تفکر بدون را کاالهایی آنالین، خرید طی در 2

 .کنممی خریداری آن

     

      .کنمنمی فکر نظر مورد کاالی مورد در خرید آنالین، از قبل 3

 پیدا اینترنتی فروشگاه روی بر خود را نظر مورد کاالهای که هنگامی 4

 .کنممی خریداری فورا   راآن  کنم،

     

ای برای خرید آن من گاهی اوقات کاالهایی را خریده ام که برنامه 5

 ام.نداشته

     



 

 

توسط پارک و  رفتار خرید آنالین کهتوان از پرسشنامه مشتریان می آنالین آنی رفتار خریدبه منظور بررسی 

گویه بسته پاسخ بر  5این پرسشنامه شامل  استفاده کرد. ( طراحی و اعتباریابی شده است،2012) همکاران

 .باشدمی اساس طیف پنج درجه ای لیکرت

 

 ینمره گذار وهیش

کامال باشد )شامل: کامال  موافقم تا ای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 بندی سوالهای پرسشنامهمقیاس درجه

ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی  کامال مخالفم مخالفم 

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید. های به دست آمده رانمره

 

نمرات حد متوسط حد پایین نمره  حد باالی نمرات 

5 15 25 

 

 باشد.می میزان متغیر در این جامعه ضعیف باشد، 5تا  1در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.می میزان متغیر در سطح متوسطی باشد، 15تا  5در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.می بسیار خوب میزان متغیر باشد، 15در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پايايی و روايی

 دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394) نیانیدر مطالعه ام

 و بودن واضح سؤاالت، بودن مربوط مورد در آنها از و است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید

 مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل

 پارک و همکاران .گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد الحاتاص و شد نظرخواهی دهد،می قرار سنجش

گزارش  90/0د و پایایی پرسشنامه را دن( برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کر2012)



 

 

بدست  0.84( مقدار را 1394) پایایی با استفاد از آلفای کرونباخ در مطالعه امینیانبررسی همچنین  .ندکرد

 داده است.
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