
 

 

 پرسشنامه تصویر ذهنی برند

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص  سازمان برند یذهن ریتصوجهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه زمان ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان 

تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از 

 شود.همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 

 :واالت عمومیس

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

 به باال 50  50تا  40  40تا  30   30کمتر از  سن

ميزان 

 تحصيالت

ديپلم و 

 پاينتر

فوق  

 ديپلم

 کارشناسي و باالتر  ليسانس 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 اختياري(براي اطالع از نتايج تحقيق)  ايميل

 

 سواالت تخصصي

ي کم 
خيل

 

کم
ط 

متوس
 

زياد
ي زياد 

خيل
 

      مناسب است. يليفروشگاه خ نيها در ا متيدر مجموع ق

      تر است.مناسب گريد يفروشگاه نسبت به فروشگاه ها نيدر ا هامتيق

      کرد. هيمناسب ته متياز محصوالت را با ق يسبد توانيفروشگاه م نيا در

      .خدماتي سفارشي و ويژه دريافت کردتوان  يفروشگاه م نيا از



 

 

      گيرد.هم صورت مي در بار اول حتي در همانارائه صحيح خدمت به وسيله کارکنان 

      گيرد.صورت مي انجام خدمت در زمان وعده داده شده

      وکار وجود دارد.فضاي دوستانه اي در کسب

      احساس نزديکي بيشتري نسبت به هم دارند.کارکنان و مشتريان 

      محيط کار و فروش از آرامش بااليي برخوردار است.

      بخش است. تيمحصول در سازمان ، رضا تيفيعملکرد ک

      .شوديمحصول در سازمان من بها داده م ديتول تيفيکنترل ک به

      شود. ياستفاده م دهيمحصول از پرسنل آموزش د ديانجام امور تول يبرا

      باشد. يمحصول م ديتول يبرا ناني، به دنبال عملکرد قابل اطم سازمان

      در خريدهاي بعدي بازهم سراغ همين سازمان خواهم رفت.

      از اينکه اين فروشگاه را انتخاب کرده ام پشيمان نيستم.

      کنم.ميانتخاب اين فروشگاه را به ديگران هم توصيه 

      مطلع کردن مشتريان از تغييرات در حسابهاي خود

      تخصيص زمان مناسب به مشتري متناسب با درخواست وي

      کمک و همدردي با مشتري در زمان بروز مشکل براي او

      خدمت در روزهاي تعطيل )اعياد، تعطيالت پايان هفته، ...( ۀارائ

 

 سواالت مربوط به سنجش متغیرهای تحقیقتوزیع  -2-3 جدول

 هاشماره پرسش تعداد پرسش متغیرها سازه اصلی

 برند سازمان تصویر ذهنی

 (779/0)کرونباخ 

 3تا  1 پرسش 3 مت )ارزش(قي

 6تا  4 پرسش 3 خدمات

 9تا  7 پرسش 3 جو 

 12تا  10 پرسش 4 ت محصولکيفي

 16تا  13 پرسش 3 انتخاب

 20تا  17 پرسش 4 التتسهي

 

 

 

 

 



 

 

 بعدی(سواالت تصویر ذهنی برند سازمان )تک

ي کم 
خيل

 

کم
ط 

متوس
 

زياد
ي زياد 

خيل
 

      کند.سازمان محصوالت متنوعی را ارائه می

      بطور کلی کیفیت محصوالت این سازمان خوب است.

      قیمت کلی محصوالت این سازمان مقرون به صرفه است.

      سازمان ارزش بهای پرداختی را دارد.محصوالت این 

      بخش است.دکوراسیون و محیط داخلی این سازمان آرامش

      بطور کلی حس مثبتی به این سازمان )فروشگاه( دارم.

 

کنيد حتما از نسخه کوتاه شده و تک بعدي باال استفاده کنيد. اين پرسشنامه هاي پيچيده استفاده مياگر از مدل
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شود. معموالً از متغيرهايي مانند اعتماد، رضايت، وفاداري و قصد خريد نيز در کنا تصوير ذهني برند استفاده مي

 سواالتي در اين همين ارتباط از مقاله زير انتخاب شده است:

 

Ulrich R. Orth, Mark T. Green, Consumer loyalty to family versus non-family business: The 
roles of store image, trust and satisfaction, Journal of Retailing and Consumer Services, 
Volume 16, Issue 4, July 2009, Pages 248-259 

 

 سواالت ابعاد

و  تیریمداعتماد به 

 اتیعمل

 قابل توجه است. سهولت برقراري ارتباط مشتري با مسؤول قسمت

 پشتيباني مديريت ارشد از تامين نيازهاي مشتريان وجود دارد.

 کند.رفتار مديريت حس اعتماد را تلقين مي

 . کننديو صادقانه عمل م حيبه تعهدات خود به طور صح تيريمد

 کارکناناعتماد به 

 . کننديو صادقانه عمل م حيکارکنان به تعهدات خود به طور صح

 هستند به من کمک کنند و خدمات را به سرعت ارائه کنند.  ليکارکنان ما

 .مطلوب است آراستگي و مرتب بودن ظاهر کارکنان

 .دنکارکنان  از مهارت کافي براي انجام وظيفه خود برخوردار هست

 رضایت

 هاي من دارد.کنم سازمان گوش شنوا براي شنيدن خواستهاحساس مي

 مشتري در اين سازمان موجب خشنودي خاطر است.رابطه دوستانه و صميمانه با 

 هستم.  يراض اريشرکت بس نيمن از ا ،يبه طور کل

 وفاداری

 . کنميشرکت برخواهم گشت و از همان خدمات استفاده م نيبه ا زين يمن قطعًا در زمان بعد

 دهم.  انيشرکت پا نياز ا ميو طرفدار تيمن دشوار است که به حما يبرا

 دهد. يمن انجام م يبرا يخوب يشرکت کارها نيا ،يبه طور کل

شرکت ها  ريبا سا سهيدر مقا کنم،يم افتيشرکت در نيکه از ا يمن درباره خوب بودن خدمات

 دارم. نانياطم
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