
 

 

 تجربه برند براکوس و همکاران پرسشنامه
 

تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به طور  .....جهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

پژوهشگر عودت دهيد. شايان ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دقيق آنرا تکميل و به 

دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما 

 شود.سپاسگزاري مي

 

 :واالت عموميس
 ون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيداطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

 کارشناسي و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت
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 سال10
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 مرد  زن جنسيت
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 :سواالت تخصصي
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      عالقمندم. xاز لحاظ احساسي به برند  1

      تأثير زيادي بر احساسات من دارد. xبرند  2

      از لحاظ احساسي برايم دلچسب و خوشايند نيست. xبرند  3

      احساس و عاطفه دارد. xبرند  4

      ندارم. xمن احساسات و عواطف شديدي نسبت به برند  5

      ، يک برند عاطفي است.xبرند  6

      حس کنجکاوي را تحريک مي کند. xبرند  7

      به فکر فرو مي روم. xهنگام مواجه شدن با برند  8

      من را به فکر فرو نمي برد. xبرند  9



 

 

      به فعاليت هاي فيزيکي و رفتاري مي پردازم. xهنگام استفاده از برند  10

      من را به حرکت هاي فيزيکي وا مي دارد. xبرند  11

      فعاليت محور نيست. xبرند  12

 

 تعریف مفهومي

مورد بررسي قرار گرفته است، اما اين مفهوم براي اولين بار توسط اشميت  1980عموماً ماهيت تجربه برند از اوايل 

مطرح گرديد. تجربه برند از مجموعه تعامالت بين مشتري با يک برند، يک شرکت يا قسمتي از  1997در سال 

(. تجربه برند شامل واکنش هاي احساسي، رفتاري و شناختي تحريک Schmitt, 2009رد )يک سازمان نشات مي گي

شده به وسيله مولدهاي مربوط به برند مثل طرح، هويت، بسته بندي، ارتباطات و محيطي که برند در آن عرضه 

برند به وسيله  مي گردد، مي شود. بسياري از صاحب نظران بازاريابي معتقدند که شناخت و درك چگونگي تجربه

مصرف کنندگان، براي توسعه استراتژي هاي بازاريابي محصوالت و خدمات امري حياتي است؛ زيرا تجربه برند مي 

تواند در پي ش بيني رفتار مصرف کننده مورد استفاده قرار گيرد. تجربه يک برند مي تواند به دو صورت مستقيم 

ف کننده از تماس فيزيکي با يک محصول به وجود مي آيد و تجربه  يا غيرمسقيم اتفاق بيفتد. تجربه مستقيم مصر

غيرمستقيم ناشي از تبليغات يا ارتباطات بازاريابي است. تجربه برند مي تواند کوتاه مدت يا بلند مدت و مثبت يا 

 .منفي باشد

 از:بعدي مي داند که ابعاد آن عبارتند  4( تجربه برند را سازه اي 2009براکوس و همکاران )

: تمرکز بعد حسي تجربه برند بر حس بينايي، بويايي، چشايي و المسه مصرف کننده است. بعد يبعد حس -1

 حسي ميزان جذابيت يک برند براي حواس مصر ف کننده و تاثير آن را بر روي حواس وي نشان مي دهد.

 کننده نسبت به يک برند دارد. بعد عاطفي: بعد عاطفي تجربه برند داللت بر عواطف و احساسات دروني مصرف -2

( تجربه برند شامل تفکر خالق مصرف کننده است. در واقع بعد شناختي يبعد شناختي: بعد شناختي )فکر -3

 نشان مي دهد که چه ميزان يک برند حس کنجکاوي، تفکر و حل مسئله را در مصر ف کننده تحريک مي کند.

ت بر هدف قرار دادن تجارب فيزيکي زندگي مصرف کننده دارد. اين بعد رفتاري: بعد رفتاري تجربه برند دالل -4

 .بعد توانايي برند براي درگير کردن در فعاليت هاي فيزيکي نشان مي دهد

اخير در حوزه تجربه برند به جاي تمرکز بر تعريف و روش هاي انداز ه گيري آن بيشتر تمرکز بر مقدمات  تحقيقات

بنابراين جاي تعجب ندارد که بگوييم يکي از مهمترين چالش ها در حوزه تجربه برند اينست  .و پيامدهاي آن دارد

نيست، بلکه تجربه برند مي تواند در پيش بيني برخي از مهمترين مفاهيم  ثانويهکه تجربه برند تنها يک پديده 

برند و عشق به برند کاربرد داشته شناختي و تحليلي مشتق شده از حوزه برند مثل رضايت برند، اعتماد برند، تعهد 

 .باشد

 

 



 

 

 توزیع سواالت پرسشنامه

 

 تعداد سوال سواالت مولفه ردیف

 3 3تا  1 احساسي 1

 3 6تا  4 عاطفي 2

 3 9تا  7 خردمندي 3

 3 12تا  10 رفتار 4

 

 

بيشتر  5/0از  AVEروايي واگرا: براي هر چهار مقدار . روايي سازه: از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم استفاده شد

از  CRبراي هر چهار مقدار  پايايي مرکب: بدست آمده است. 875/0آلفاي کرونباخ پرسشنامه  پايايي شده است.

 بيشتر شده است. 7/0
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