ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο:

Γυναίκα

'Ανδρας

Ηλικία:____________________
Μορφωτικό επίπεδο:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχν. Πληρ. & Επικ.)
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (άλλη ειδικότητα)
Μεταπτυχιακές σπουδές
Είδος απασχόλησης:
Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Φοιτητής
Άνεργος
Πόσο χρόνο την ημέρα χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;
Λιγότερο από 1 ώρα
1 - 3 ώρες
3 – 5 ώρες
Περισσότερο από 5 ώρες
Πόσο χρόνο την ημέρα χρησιμοποιείτε το Facebook;
Λιγότερο από 1 ώρα
1 - 3 ώρες
3 – 5 ώρες
Περισσότερο από 5 ώρες

Κάνετε Αγορές μέσω Διαδικτύου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν όχι στο προηγούμενο: Εάν τύχει θα θέλατε να κάνετε αγορές μέσω
Διαδικτύου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθμός φίλων στο Facebook :
Σε κάθε επόμενη ερώτηση πρέπει να σημειώσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 7. Το 1 το
σημειώνετε όταν δεν συμφωνείτε καθόλου με την πρόταση, ενώ το 7 το σημειώνετε όταν
συμφωνείτε σε πολύ μεγάλο βαθμό με την πρόταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου αναφέρουμε Facebook εννοούμε όλες τις λειτουργίες που προσφέρει
(φίλους, σχόλια, likes, κτλ.) και τις εφαρμογές (applications) όπως παιχνίδια κτλ.
1 2 3 4 5 6 7
1

Πιστεύω ότι το Facebook μου είναι χρήσιμο ώστε να βρίσκω
πληροφορίες για πιθανές μου αγορές

2

Πιστεύω ότι τα προφίλ ατόμων ή εταιριών που εμπορεύονται
προϊόντα μου είναι χρήσιμα για πιθανές μου αγορές

3

Πιστεύω ότι το Facebook είναι ή θα μου είναι χρήσιμο ώστε να
πραγματοποιήσω γρηγορότερα και ευκολότερα τις αγοραστικές
μου δραστηριότητες

4

Η αλληλεπίδραση μου με το Facebook είναι ξεκάθαρη και
κατανοητή.

5

Η εκμάθηση της χρήσης του Facebook ήταν εύκολη για μένα.

6

Είναι εύκολο να γίνω επιδέξιος χρήστης του Facebook και των
εφαρμογών του και να βρίσκω πληροφορίες για άτομα και εταιρίες.

7

Το Facebook είναι μέρος της καθημερινότητας μου.

8

Νιώθω ότι είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας του Facebook.

9

Χρησιμοποιώ όλες τις λειτουργίες του Facebook όπως, “like”,
“share”, “tag” κτλ.

10 Θα μου λείψει το Facebook εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ
να το χρησιμοποιώ ή το δίκτυο του απενεργοποιηθεί.
11 Οι περισσότεροι φίλοι μου έχουν λογαριασμό στο Facebook και το
βρίσκουν χρήσιμο ώστε να βρούνε πληροφορίες σχετικά με
μελλοντικές αγορές τους

1 2 3 4 5 6 7
12 Εάν δω πολλά θετικά σχόλια ή πολλά «μ’ αρέσει» σε κάποιο προϊόν
θα σκεφτώ να το αγοράσω κι εγώ
13 Αν κάποιο άτομο/εταιρία που εμπορεύεται μέσω Facebook θα το
προτιμήσω αν έχει πολλούς φίλους και/ή αγοράζουν μέσω του
προφίλ του.
14 Αν κάποιο άτομο/εταιρία που εμπορεύεται μέσω Facebook θα το
προτιμήσω αν έχουμε πολλούς κοινούς φίλους και/ή αγοράζουν
μέσω του προφίλ του.
15 Πιστεύω ότι η χρήση του Facebook για αγορές θα ήταν ευχάριστη
διαδικασία.
16 Πιστεύω ότι η χρήση του Facebook για αγορές θα ήταν
ενδιαφέρουσα διαδικασία.
17 Πιστεύω ότι η χρήση του Facebook για αγορές θα ήταν
διασκεδαστική διαδικασία.
18 Πιστεύω ότι νιώθω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και μπορώ να βρω
περισσότερες πληροφορίες σε ένα προφίλ στο Facebook για ένα
άτομο ή για μια εταιρία απ’ ότι σε μία ιστοσελίδα.
19 Πιστεύω ότι νιώθω ή θα νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια σε πιθανές
μου συναλλαγές στο Facebook απ’ότι κάνοντας αγορές γενικά
μέσω internet.
20 Πιστεύω ότι λόγω της φύσης της κοινωνικής δικτύωσης η
συναλλαγή μου με κάποιο άτομο ή εταιρία θα είναι πιο άμεση.
21 Πιστεύω ότι λόγω της φύσης της κοινωνικής δικτύωσης η
συναλλαγή μου με κάποιο άτομο ή εταιρία θα είναι πιο
εξατομικευμένη (προσαρμοσμένη στα δικά μου κριτήρια,
απαιτήσεις).
22 Αν έχω την ευκαιρία στο μέλλον θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το
Facebook για να πραγματοποιήσω αγορές.
23 Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιώ στο μέλλον το Facebook για να
κάνω κάποιες από τις αγορές μου
24 Γενικά θεωρώ καλή ιδέα να χρησιμοποιήσω στο μέλλον το
Facebook για να κάνω κάποιες από τις αγορές μου.

