
 

 

 بامبوئر و همکاراندهان به دهان  غاتیتبل پرسشنامه استاندارد

 

 فمصر سميرغير تتباطاار هـكليي  هـمنزل به نيكيولكترا نهادبه نهاد تتبليغا دهان به دهان: غاتیتبل

 ياو  صخا تخدما يا كاالها ييژگيهاو اـي دبرراـك با طتبادر ار ،ينترنتا بر مبتني ژيتكنولو طريقاز  نكنندگا

 .Stephen, Ronald & Bing, 2008)دوـميش تعريف نهاآ نشندگاوفر

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

 ،يمجاز يدر فضا گرانينطرات د يهمچون بررس يهائ هيتوسط گو ميحاضر به صورت مستق قيمفهوم در تحق نيا

اطالعات الزم در  يبهتر، جمع آور يريگ ميتصم يبرند برا کيبا مصرف كنندگان  يمجاز يتبادل نظر در فضا

بر  6تا  1 يها هيدر قالب گو يجازم يخدمت در فضا کيبازخورد از استفاده از  افتيمورد خدمت مورد نظر و در

 شود.  يم يرياندازه گ كرتيل فياساس ط

 

 پرسشنامهمولفه های پرسشنامه و 

 اين پرسشنامه به صورت تک مولفه اي مي باشد.

 

ف
ردی

 

 گویه

قم
واف

ال م
ام

ک
 

قم
واف

م
ظر 

ی ن
ب

فم 
خال

م
فم 

خال
ال م

ام
ک

 

مشتريان بانک را جهت اطالع از جنبه هاي مختلف يک خدمت من غالباً نظرات آنالين  1

       مي خوانم.  الكترونيكي

كنم، غالباً نظرات الكترونيكي يک بانک خوب استفاده ميجهت اطمينان از اينكه از خدمات  2

 خوانم. الين ديگر مشتريان آن بانک را ميآن

     

من معموالً با نظرات آنالين ديگر مشتريان در مورد خدمات الكترونيكي بانک همفكري  3

 كنم. مي

     

استفاده از نظرات آنالين من قبل از اينكه از خدمات الكترونيكي بانكي استفاده كنم، با  4

 كنم.آوري ميديگر مشتريان اطالعات جمع

     

اگر نظرات آنالين مشتريان را نخوانم، هنگام استفاده از خدمات الكترونيكي يک بانک،  5

 نگران تصميم خود هستم.

     



 

 

ام كند بدانم انتخاب درستي داشتهنظرات آنالين مشتريان در مورد خدمت، به من كمک مي 6

 يا خير.

     

 

 

 به دو طريق مي توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده كرد.

A. هاي پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم پرسشنامهها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تكميل به اين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

افزار اس پي اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پي اس اس 

 تعريف كنيد و سپس شروع به وارد كردن داده ها كنيد.

 چگونگي كار را براي شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح مي دهيم 

له اول. وارد كردن اطالعات تمامي سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما بايد بر اساس طيف ليكرت عمل مرح

 كنيد .

( كنيد. computeپس از وارد كردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپيوت) .مرحله دوم

ايجاد  x كنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1الت است شما بايد سوا 7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد كنيد و پس از اين كار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  كه ايجاد كرديد 

.. كنيد تا اين بار متغير اصلي تحقيق به وجود بيايد كه به طور مثال متغير مديريت دانش يا . computeرا با هم 

 است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلي تحقيق را؛ حاال مي توانيد از گرينه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آناليز  هر آزموني كه مي خواهيد براي اين پرسشنامه) متغير( بگيريد.

زمون همبستگي را با يک  مثال مي توانيد آزمون توصيفي) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا مي توانيد آ

 متغير ديگر  بگيريد.

 

 

 



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 

 

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

زير هاي به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

قضاوت كنيد.توجه داشته باشيد ميزان امتياز هاي زير براي يک پرسشنامه است در صورتي كه به طور مثال 

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز هاي زير را ضربدر  10شما 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

  نمره= حد پايين  1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

6 15 30 

 

خواهد  30 و حداكثر 6عبارت فوق با يكديگر جمع نماييد. حداقل امتياز ممكن  6 امتيازات خود را از

   بود.

 در حد پاييني مي باشد.دهان به دهان  غاتيتبل زانيم: 10 تا  6نمره بين 

 در حد متوسطي مي باشد.دهان به دهان  غاتيتبل زانيم: 20تا  10 نمره بين

 حد بااليي مي باشد.در دهان به دهان  غاتيتبل زانيم: 20نمره باالتر از 

 

 :روایی و پایایی 

اعتبار يا روايي با اين مسئله سر و كار دارد كه يک ابزار اندازه گيري تا چه حد چيزي را اندازه مي گيرد كه ما  

محتوا  ييپرسشنامه از روا ييروا نييتع ي( برا1393)مرادي در پژوهش(. 1390فكر مي كنيم) سرمد و همكاران،

قرار گرفته  تيرينظران سازمان و مداز صاحب يتعداد اريصورت كه پرسشنامه، در اخت ني. بده استاستفاده شد

 شنامهاز موارد پرس ياو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره ديگرد شنهاديجهت اصالح پ يموارد جهياست در نت

 مورد استفاده قرار گرفت. يينها

 کامال مخالفم مخالفم بی نظر موافقم کامال موافقم

5 4 3 2 1 



 

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

ت از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه مي گيرد يعني  قابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت اس

(. 1390اينكه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد) سرمد و همكاران،

با استفاده پايايي مولفه هاي پرسشنامه بر اساس روش آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه ( 1393) مرادي در پژوهش

با اصالحات الزم پرسشنامه نهايي طراحي شد و در نهايت بر روي گروه نمونه آماري  به دست آمده و SPSSافزار از نرم

 اصلي به اجرا گذاشته شد.

 

 

 

 

محاسبه گردد، پايايي پرسشنامه مطلوب ارزيابي  7/0ضريب آلفاي كرونباخ بيش از الزم به ذكر است چنانچه 

 .شوديم

 

 :منابع

 . (1393)مهرداد  مرادي،،روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازي، الهه و عباس بازرگان )

 یبانک یکی( بر قصد استفاده از خدمات الکترون E-WOM)  یکیدهان به دهان الکترون غاتیتبل ریتأث

 ينامه كارشناس اني. پاشهر رشت ( ی: بانک مل ی) مورد کاو انیبر مشتر یبرند مبتن ژهیارزش و قیاز طر

 .رشت واحد. يدانشگاه آزاد اسالمارشد. 

 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 0.922 6 تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی


