
 

 

 دهان به دهان بازاریابی استاندارد  پرسشنامه

 

 فعالیتی دهان به دهان بازاریابیبعد می باشد.  5سوال در  23دارای دهان  به دهان بازاریابی استاندارد  پرسشنامه

 و فرجستروم)کند می اطالعاتی راهنمایی را هاآن مشتریان دیگر به مشتری یک اطالعات دادن طریق از که است

 (.2010 ،ینیگ

 گویه ای پرسشنامة 23ای است که کارکنان به سواالت نمره دهان به دهان بازاریابیدر این پژوهش منظور از  

 دهان  به دهان بازاریابی

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

عات پرسشنامه فقط در شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطال

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

 

 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
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 دهانبهدهانتبلیغات 
      آیا این برند از سوی دیگران به شما معرفی شده است؟ 1

      آیا در شبكه های اجتماعی آنالین راجع به این برند تبلیغی از سوی کاربران صورت گرفته بود؟ 2

      آیا این برند را به دیگران توصیه خواهید کرد؟ 3

      است که تعریفش را شنیده بودید؟ های این برند شبیه همان چیزیآیا ویژگی 4

      آیا تبلیغات دهان به دهان در انتخاب این محصول توسط شما تاثیر داشته است؟ 5

آیا تاثیر تبیلغات دهان به دهان راجع به این محصول را بیشتر از تبیلغات مرسوم از طریق رسانه های  6

 عمومی می دانید؟

     

 اطالعات خریدار
      پیش از خرید، اطالعاتی راجع به این برند داشته اید؟آیا  7

      آیا اطالعات قبلی در اعتماد شما به این برند تاثیر داشته است؟ 8

      آیا اطالعات قبلی در انتخاب این برند توسط شما تاثیری داشته است؟ 9

      مورد نظر انجام دهید؟آیا اطالعات قبلی باعث شده است که مقایسه بهتری بین برندهای  10

      اطالعات قبلی راجع به این محصول کامال صحیح بوده است؟ آیا بر اساس مشاهدات پس از خرید، 11

 کننده غیاعتبارمنبع تبل

      آیا منبع تبلیغ کننده از اعتبار باالیی برخوردار بوده است؟ 12

      برای شما مالك بوده است؟آیا در گردآوری اطالعات، وثوق و اعتبار منبع  13

آیا پیش از تصمیم به خرید محصول، شخصاً به بررسی و ارزیابی میزان اعتبار منبع تبلیغ کننده  14

 پرداختید؟

     

      آیا اعتبار تبلیغ کننده باعث افزایش اعتماد شما به این برند شده است؟ 15

      تصمیم به خرید این محصول توسط شما داشته است؟آیا اعتبار تبلیغ کننده تاثیر مستقیمی بر  16

      آیا در خریدهای آتی به منبع تبلیغ کننده این برند اعتماد خواهید کرد؟ 17

 ادراک از قیمت
      آیا قیمت محصول تاثیر معنی داری در انتخاب این برند داشته است؟ 18

      برندها می دانید؟آیا قیمت این برند را منصفانه تر از سایر  19

      آیا قیمت این برند ویژگی اصلی تبلیغ شده توسط سایر مصرف کنندگان بوده است؟ 20

 تصمیم خرید
      آیا در آینده نیز از این برند استفاده خواهید کرد؟ 21



 

 

      آیا این برند توانسته است تمامی انتظارات شما را برآورده سازد؟ 22

      استفاده تاثیری در انتخاب این برند توسط شما داشته است؟آیا قصد  23

 

 مولفه های پرسشنامه:

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 6-1 دهانبهتبلیغات دهان

 11-7 اطالعات خریدار

 17-12 کننده غیاعتبارمنبع تبل

 20-18 ادراک از قیمت

 23-21 تصمیم خرید

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 طیف لیكرت نمره گذاری شده استبر اساس 

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 
 تحلیل 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

 کنید.

 10زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های 

 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 حد پایین نمره

38 84 140 



 

 

 

در این جامعه دهان  به دهان بازاریابیباشد،  میزان  84تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در سطح دهان  به دهان بازاریابیباشد،  میزان  140تا  84در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد.دهان  به دهان بازاریابیباشد،  میزان 140در صورتی که نمرات باالی  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 ضریب آلفا کرونباخ ابعاد

 799/0 دهانبهتبلیغات دهان

 725/0 اطالعات خریدار

 732/0 کننده غیاعتبارمنبع تبل

 778/0 ادراك از قیمت

 702/0 تصمیم خرید

 878/0 اعتبار کلی پرسشنامه تحقیق

 

 

 منابع:

ساعتچی؛ محمود. کامكاری؛کامبیز. عسكریان؛ . ، پژوهشنامه مدیریت1390سید محمد و رمضان، مجید،  مقیمی،

 .مهناز. آزمونهای روان شناختی


