
 

 

تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از  پرسشنامه

 (E-CRMالکترونیکی) خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان

 

 لذت، استفاده تیقابل، استفاده سهولتی، کیخدمات الکترون تیفیکمولفه  5سوال و  34پرسشنامه فوق متشکل از 

کیفیت خدمات تلفن همراه می باشد. که با هدف بررسی نقش  به استفاده از خدمات لیتما، بردن از خدمات

 الکترونیکی، سهولت استفاده، قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات برعملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان

 طراحی گردیده است. 2009توسط مومانی و نور در سال  (E-CRMالکترونیکی)
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بدهد قطعا به وعده خود عمل  یرا در زمان مشخص یوعده انجام کار شرکت همراه اول اگر 1

 خواهد کرد
     

      کند یمن سوء استفاده نم یاز اطالعات شخص شرکت همراه اول  2

      دارم نانیاطم شرکت همراه اول به خدمات  من 3

 یگرید لهیهروس ای کیپست الکترون قیازطر ی منها به درخواست فورا شرکت همراه اول  4

 دهد یپاسخ م
     

      است حیصح شهیهم شرکت همراه اول من با  نیآنال یها تراکنش 5

 یحل م میرا برا نیآنال یسرعت مشکالت بوجود آمده درتراکنش هاه ب شرکت همراه اول  6

 کند
     

      است انیبه مشتر ییپاسخگو نیآنال سیسرو یدارا شرکت همراه اول  7

      ردیگی سرعت صورت مه ب تیوب سا قیتراکنش از طر انجام 8

      صحت خدمات ارائه شده را تعهد نموده است شرکت همراه اول  تیسا 9

      قابل استفاده است یساده و جذاب و براحت تیوب سا 10

      آسان است اریتلفن بس قیاز طر شرکت همراه اول به  یدسترس 11

      کند یمن مشخص م یرا برا تیو وب سا دمانیساختار و چ یبه خوب تیسا نقشه 12

      ندارد ازین یبه تالش چندان تیاز وب سا استفاده 13

      مناسب است تیوب سا ییوساختار محتوا یسازمانده 14



 

 

      کند یاطالعات و محتوا کمک م دمانیچ یبه من در فهم چگونگ تیوب سا یمنوها 15

      باشد یقابل جستجو م یبراحت شرکت همراه اول  تیوب سا مطالب 16

      نمی باشد شرکت همراه اول برای ثبت نام اولیه نیازی به حضور فیزیکی در  17

      متصل شوم. تیتوانم به سا یمن به سرعت م 18

      انجام امور دردسترس است یهمواره برا تیسا 19

      باستیجذاب وز اریبس شرکت همراه اول  تیوب سا یطراح 20

      استغاده یبه ن در شخص ساز شرکت همراه اول  تیوب سا 21

      کند. یکمک م یازاطالعات و اطالع رسان 22

ت یزان باعث باال رفتن جذابیبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 23

 شود ؟یبانک م
     

در دسترس بودن زان باعث یبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 24

 شود ؟یم شرکت همراه اول 
     

ق یزان باعث اعالم زمان دقیبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 25

 گردد؟یانجام خدمات توسط بانک م
     

تا چه اندازه موجب تسریع اصالح  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیستم یس یبرقرار 26

 ی خواهد شد ؟شرکت همراه اول اشتباهات امور 
     

شرکت همراه ل یزان باعث تمایبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 27

 ان خواهد شد؟یبه ارائه خدمات بیشتر به مشتر اول 
     

به چه اندازه باعث افزایش امکان  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرا یبرقرار 28

 ان خواهد شد؟یتوسط مشتر شرکت همراه اول دسترسی به 
     

 یها تا چه اندازه باعث ثبات در روش با مشتری الکترونیکی مدیریت ارتباطستم یس یبرقرار 29

 شود؟یم یارائه خدمات بانک
     

تا چه اندازه باعث حفظ اسناد و مدارك  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرا یبرقرار 30

 شود؟یان میمشتر
     

تا چه حد باعث ارائه خدمات منحصر  مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 32

 شود ؟یبه فرد بانک م
     

زان باعث توسعه مستمر ارائه یبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرآ یبرقرار 33

 شود ؟یم یخدمات بانک
     

ارائه  یندهایر فرآییزان باعث تغیبه چه م مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیند یفرا یبرقرار 34

 ؟شود یان میخدمات براساس خواست مشتر
     



 

 

 شیوه نمره گذاری

درجه  5بر اساس طیف  مصرف کننده با نام تجاری آنالین بین نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطهنمره گذاری 

، 4، موافقم: 3دارم: ، نظری ن2، مخالفم: 1ای لیکرت می باشد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کامالً مخالفم: 

 ، 5کامالً موافقم: 

 

 

 موافقمکامال  فقمموا ندارمنظری  مخالفم مخالفمکامال  گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 
 

 تعداد سواالت شماره سواالت متغیرهای مورد بررسی

 9 9الی  1 یکیخدمات الکترون تیفیک

 8 17الی  10 سهولت استفاده

 2 19، 18 استفاده تیقابل

 3 22، 21، 20 لذت بردن از خدمات

 16 34الی  23 یشرکت همراه اول تمایل به استفاده از خدمات 

 38  جمع سواالت

 

 

 

 پایایی و روایی

 بدست آمده است. 0.907(، 1395میزان آلفای کرونباخ در پژوهش غالمی و همکاران )

 



 

 

 (1395غالمی و همکاران )میزان آلفای کرونباخ بدست آمده 

 تعداد سواالت ضریب آلفای کرونباخ شاخص ها

 9 0.893 کیفیت خدمات الکترونیکی

 8 0.890 استفادهسهولت 

 2 0.893 قابلیت استفاده

 3 0.968 لذت بردن از خدمات

 16 0.872 عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

 38 0.907 مجموع

 

همانطور که از جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از متغیرهای پژوهش محاسبه 

% می باشند، قابل قبول بوده و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین 70از  شد که با توجه به اینکه همه بزرگتر

متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب می توان گفت که پژوهش حاضر از قابلیت اعتماد و یا 

 پایایی الزم برخورد است.

ا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری ت

آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه 

روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که 

 برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه معموالً

گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژهای 

دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا،  باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون

باید در هنگام ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ی آن، معرف قسمت های محتوای انتخاب 

ه شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنید

می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معموال توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار 

محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و چند تن از افراد متخصص در این حوزه مورد تایید قرار گرفته است و از 

 .(65، 1385، اعتبار الزم برخوردار می باشد )سرمد، بازرگان، حجازی
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