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بعد طراحی  4سوال در  15طراحی شده است که  2009پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند الریچ در سال 

 شده است.

 

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

 ها، رسانه مشتریان، های دیدگاه سازمان، یک درباره سهامداران یافته توسعه های دیدگاه: ذهنی برند تصویر

 .شرکت از خارج جهان کلی طور به و مردم عموم

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

تصویر گویه ای   پرسشنامة  15ای است که کارکنان به سواالت نمرهتصویر ذهنی برند در این پژوهش منظور از  

 دهند میذهنی برند 

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 4تا  1 عملیات و مدیریت به اعتماد
 8تا  5 کارکنان به اعتماد

 11تا  9 رضایت
 15تا  12 وفاداری

 پاسخگوی گرامی

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

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

بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب 

 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

 

 سواالت:

 سواالت ابعاد

و  تیریمداعتماد به 

 اتیعمل

 قابل توجه است. سهولت برقراری ارتباط مشتری با مسؤول قسمت .1

 پشتیبانی مدیریت ارشد از تامین نیازهای مشتریان وجود دارد. .2

 کند.رفتار مدیریت حس اعتماد را تلقین می .3

 . کنندیو صادقانه عمل م حیبه تعهدات خود به طور صح تیریمد .4

 کارکناناعتماد به 

 . کنندیو صادقانه عمل م حیبه تعهدات خود به طور صحکارکنان  .5

 هستند به من کمک کنند و خدمات را به سرعت ارائه کنند.  لیکارکنان ما .6

 .مطلوب است آراستگی و مرتب بودن ظاهر کارکنان .7

 .دنکارکنان  از مهارت کافی برای انجام وظیفه خود برخوردار هست .8

 رضایت

 های من دارد.شنوا برای شنیدن خواسته کنم سازمان گوشاحساس می .9

 مشتری در این سازمان موجب خشنودی خاطر است.رابطه دوستانه و صمیمانه با  .10

 هستم.  یراض اریشرکت بس نیمن از ا ،یبه طور کل .11

 وفاداری

شرکت برخواهم گشت و از همان خدمات استفاده  نیبه ا زین یمن قطعاً در زمان بعد .12

 . کنمیم

 دهم.  انیشرکت پا نیاز ا میو طرفدار تیمن دشوار است که به حما یبرا .13

 دهد. یمن انجام م یبرا یخوب یشرکت کارها نیا ،یبه طور کل .14

شرکت  ریبا سا سهیدر مقا کنم،یم افتیشرکت در نیکه از ا یمن درباره خوب بودن خدمات .15

 دارم. نانیها اطم

 

 پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این 



 

 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 
لیل بر اساس میزان نمره پرسشنامهتح  

 



 

 

جدول زیر  های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساسبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 پایین نمره= حد  1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 60 115 

 

 باشد.در سازمان میتصویر ذهنی برند : نشان دهنده وجود 60 -115امتیاز  -

 در سازمان وجود دارد.تصویر ذهنی برند دهد که تا حدودی : نشان می25 -60امتیاز  -

 اتفاق نمی افتد.تصویر ذهنی برند : نشان دهنده وجود جوّی در سازمان است که در آن، 25امتیاز زیر 

 

 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
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