
 

 

 (1393، ) قاسمیغاتیتبل یاثربخشپرسشنامه استاندارد 

 

 4سوال در  16پرسشنامه دارای  طراحی شده است.1395در سال  توسط قاسمی غاتیتبل یاثربخشپرسشنامه استاندارد 

 مولفه می باشد.

 

 پرسشنامه ریمتغ مفهومی فیتعر

 نییهدف تع نیو فروش و اقدامات صورت گرفته در جهت تأم یابیارتباط بازار کیتحقق اهداف  زانیم :غاتیتبل یاثربخش

 .(1393 ،یقاسم؛ به نقل از  2004شده ) ادوارد و کرومپتون، 

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

 (2011آگاهی مخاطب نسبت به موضوع تبلیغ و توجه به پیام مطرح شده در تبلیغ؛ )پتیت و همکاران، توجه:

عالقه به دریافت اطالعات بیشتر در خصوص پیامدهای مثبت و منفی رفتارهای مطرح شده در تبلیغ؛)پتیت و  عالقه:

 (2011همکاران،

؛ به نقل 2011: متقاعد شدن نسبت به نگرش رفتاری جدیدی در پیام تبلیغ و پذیرش این نگرش؛)پتیت و همکاران،تمایل

 (.1393 ،یاز  قاسم

 نامهمولفه های پرسشنامه و پرسش

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 4تا  1 تمایل به تبلیغ

 8تا  5 عالقه به تبلیغ

 11تا  9 اقدام

 16تا  12 توجه به تبلیغ

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

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



 

 

 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 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 سوالت ردیف
کامال 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

 تمایل به تبلیغات

احترام به افراد تبلیغات شهرداری باعث شد حقوق شهروندی )نظافت، رفتار با همشهریان،  1

 مسن و...( را بیشتر رعایت کنم.

     

      تبلیغات شهروندی باعث شد تا متقاعد شوم که باید حقوق شهروندی را رعایت کنم. 2

      من احساس می کنم تبلیغات انگیزه شهروندان را برای شهروند بهتر بودن افزایش داده است. 3

احساس مثبت در مورد ارزشمند بودن رفتار شهروندی شده تبلیغات شهرداری موجب ایجاد  4

 است.

     

 عالقه به تبلیغ

      تبلیغات شهرداری باعث آگاهی من از مزایای رفتار شهروندی شده است. 5

      تبلیغات شهرداری باعث شد مشتاق رفتار شهروندی شوم.  6

      حساس شوم.تبلیغات شهرداری باعث شد نسبت به رفتار شهروندی  7

      تبلیغات شهرداری موجب شده که نسبت به رعایت رفتار شهروندی عالقه پیدا کنم. 8

 اقدام   

تا چه اندازه مشاهده تبلیغات باعث شده که رعایت رفتار شهروندی را به خانواده خود پیشنهاد  9

 کنید.

     



 

 

 

 

 استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه 

A.  

B. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

C. 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

از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

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

( 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 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

تغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر ها را به وجود آورده اید و هم ممرحله سوم. حاال شما هم مولفه

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

رفتار شهروندی را به دوستان خود تا چه اندازه این تبلیغات موجب شده است که رعایت  10

 پیشنهاد کنید.

     

      تا چه اندازه این تبیغات موجب شده است شما رفتار شهروندی را رعایت کنید. 11

 توجه به تبلیغ

      در هنگام مشاهده تبلیغات شهرداری به آن توجه می کنم. 12

      تبلیغات شهرداری برای من قابل فهم بوده است. 13

      به نظر من تبلیغات شهرداری به نحو مناسبی طراحی شده است. 14

      به نظر من شیوه طراحی تبلیغات، افراد را به مشاهده آن ترغیب می کند. 15

      به نظر من تبلیغات شهرداری زیبا و جذاب طراحی شده است. 16



 

 

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استبر 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 10کنید.توجه 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 1تعداد سواالت پرسشنامه =  

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات پایین نمرهحد 

16 40 80 

 75و حداکثر               16عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  16 امتیازات خود را از 

   خواهد بود.

  در حد پایینی می باشد. غاتیتبل یاثربخش زانیم: 27تا  16نمره بین 

 در حد متوسطی می باشد. غاتیتبل یاثربخش زانیم: 54تا  27نمره بین 

  در حد باالیی می باشد. غاتیتبل یاثربخش زانیم: 54نمره 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 که ما فکر می  

ه محتوا استفاده شد ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع ی( برا1393) قاسمیدر پژوهش (. 1390کنیم) سرمد و همکاران،

 یموارد جهیقرار گرفته است در نت تیرینظران سازمان و مداز صاحب یدادتع اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بداست

مورد استفاده قرار  یینها شنامهاز موارد پرس یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره دیگرد شنهادیجهت اصالح پ

 گرفت.



 

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

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

 قاسمی در پژوهش(. 1390اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

به دست  SPSSافزار اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم پایایی مولفه های پرسشنامه بر ( 1393)

 آمد. در نهایت با اصالحات الزم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

 

 ضریب آلفا تعداد گویه شاخص

 865/0 16 غاتیتبل یاثربخش

 

 .شودیمحاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی م 7/0است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از  الزم به ذکر

 

 منابع

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

مطالعه:  موردی شهر غاتیتبل یبر اثربخش یاجتماع یابیبازار ختهیآم ریتأث لیتحل(. 1393) مهدیه ،قاسمی

 .یو حسابدار تیری. دانشکده اقتصاد، مدیزدارشد. دانشگاه  ینامه کارشناس انی. پااصفهان یشهردار

 
 


