
 

 

 پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان  دهان به دهان یابیبازارجهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

 ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. 

شايان ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي 

 شود.ي ميمورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزار

 

 :واالت عمومیس

 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

فوق  

 ديپلم

 کارشناسي و باالتر  ليسانس 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 

 :سواالت تخصصی
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      آيا اين برند از سوي ديگران به شما معرفي شده است؟  .1

      برند تبليغي از سوي کاربران صورت گرفته بود؟آيا در شبکه هاي اجتماعي آنالين راجع به اين   .2



 

 

      آيا اين برند را به ديگران توصيه خواهيد کرد؟  .3

      هاي اين برند شبيه همان چيزي است که تعريفش را شنيده بوديد؟آيا ويژگي  .4

      آيا تبليغات دهان به دهان در انتخاب اين محصول توسط شما تاثير داشته است؟  .5

آيا تاثير تبيلغات دهان به دهان راجع به اين محصول را بيشتر از تبيلغات مرسوم از طريق رسانه هاي عمومي   .6

 مي دانيد؟

     

      آيا پيش از خريد، اطالعاتي راجع به اين برند داشته ايد؟  .7

      آيا اطالعات قبلي در اعتماد شما به اين برند تاثير داشته است؟  .8

      قبلي در انتخاب اين برند توسط شما تاثيري داشته است؟آيا اطالعات   .9

      آيا اطالعات قبلي باعث شده است که مقايسه بهتري بين برندهاي مورد نظر انجام دهيد؟  .10

      اطالعات قبلي راجع به اين محصول کامال صحيح بوده است؟ آيا بر اساس مشاهدات پس از خريد،  .11

      از اعتبار بااليي برخوردار بوده است؟آيا منبع تبليغ کننده   .12

      آيا در گردآوري اطالعات، وثوق و اعتبار منبع براي شما مالك بوده است؟  .13

      آيا پيش از تصميم به خريد محصول، شخصاً به بررسي و ارزيابي ميزان اعتبار منبع تبليغ کننده پرداختيد؟  .14

      اعتماد شما به اين برند شده است؟آيا اعتبار تبليغ کننده باعث افزايش   .15

      آيا اعتبار تبليغ کننده تاثير مستقيمي بر تصميم به خريد اين محصول توسط شما داشته است؟  .16

      آيا در خريدهاي آتي به منبع تبليغ کننده اين برند اعتماد خواهيد کرد؟  .17

      داشته است؟آيا قيمت محصول تاثير معني داري در انتخاب اين برند   .18

      آيا قيمت اين برند را منصفانه تر از ساير برندها مي دانيد؟  .19

      آيا قيمت اين برند ويژگي اصلي تبليغ شده توسط ساير مصرف کنندگان بوده است؟  .20

      آيا در آينده نيز از اين برند استفاده خواهيد کرد؟  .21

      شما را برآورده سازد؟ آيا اين برند توانسته است تمامي انتظارات  .22

      آيا قصد استفاده تاثيري در انتخاب اين برند توسط شما داشته است؟  .23

 

 

 نمره گذاری بر اساس گزینه ها و درجه بندی لیکرت:

 زیادخیلی زیاد متوسط کم خیلی کم
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 ها:شماره سواالت مقیاس

 آلفاضریب  تعداد سوال شماره سواالت مولفه ها

 799/0 6 6-1 دهانبهتبلیغات دهان

 725/0 5 11-7 اطالعات خریدار

 732/0 6 17-12 کننده غیاعتبارمنبع تبل

 778/0 3 20-18 ادراک از قیمت

 702/0 3 23-21 تصمیم خرید

 878/0 23 23-1 اعتبار کلی پرسشنامه تحقیق

 

 عاملي تاييدي(: روايي صوري و محتوايي + روايي سازه )تحليل روایی

 : آلفاي کرونباخپایایی

 

 :منابع

محصوالت لپ  :ي)مطالعه مورد کنندگان دمصرفيخر ليدهان به دهان برتما يابيربازاريتاث(، 1394زارع، فرحناز. )

 سمنان واحد يدانشگاه آزاد اسالم ،تاپ(

 


