
 

 

 بررسي تأثیر ابعاد برند بر وفاداري مشتريان

 

بررسي  "پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته، جهت جمع آوری اطالعات برای پژوهشی تحت عنوان 

 طراحی شده است" تأثیر ابعاد برند بر وفاداري مشتريان

 

 پاسخگوي گرامي

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

امید است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل . برای کار يک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود 

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از 

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمايم.

 

 الت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوا

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  میزان تحصیالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل
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      شرکت اولین انتخاب شما خواهد بود. 1

کنید نسبت به شرکت آجر  در مقايسه با ساير شرکتها، شما فکر مي 2

 زرنما  متعهد هستید.

     

      شما  شرکت را به ديگران پیشنهاد مي کنید. 3

      هستید که مجددا از محصوالت شرکت در آينده استفاده کنید.شما مايل  4

      شما خودتان را به شرکت وفادار مي دانید. 5

اگر  شرکت آجر زرنما  محصوالت جديدي نیز ارائه کند شما ازآن  6

 استفاده مي کنید.

     

شما مايل هستید مبلغ بیشتري را جهت استفاده از محصوالت  شرکت  7

 زرنما  نسبت به ساير شرکتها پرداخت کنید.آجر 

     

      متواضع و خاکي بودن 8

      خانوادگي بودن 9

      ساده و بي پیرايه بودن 10

      صادق بودن 11

      صمیمي بودن 12

      واقعي بودن)در مقابل شخصیت رياکارانه( 13

      سالم بودن 14



 

 

      اصیل بودن 15

      و سرزنده بودنشاد  16

      خیال انگیز بودن 17

      مهربان بودن 18

      شجاع بودن 19

      مدرن بودن 20

      پرهیجان و پرشور بودن 21

      سرحال و سرزنده بودن 22

      محشربودن 23

      جوان بودن 24

      خالق بودن 25

      بي نظیر و منحصر به فرد بودن 26

      به روز بودن 27

      مستقل بودن 28

      جديد بودن 29

      قابل اطمینان بودن 30

      سخت کوش بودن 31

      امن وبي خطر بودن 32

      با هوش و سودمند بودن 33

      فني يا متخصص بودن 34

      متعلق به جمع بودن و اشتراکي 35



 

 

 

 

شجاع بودن، مدرن بودن، پرهیجان و پر شور بودن، سرحال و سرزنده  اين بعدبراساس شاخص هايی مانند هیجان:

بودن، محشر بودن، جوان بودن، خالق بودن، بی نظیر بودن و منحصر به فرد بودن ، به روز بودن، مستقل بودن، 

 اين بعد در پرسش نامه تحقیق دارای آنها است.تعريف می شودکه مشتريان تصورمی کنندنام تجاری  جديد بودن

 موردسنجش قرارگرفته است. 33تا  23ازطريق سواالت 

ابل اطمینان بودن، سخت کوش بودن، امن و بی خطر بودن، اين بعدبراساس شاخصهايی مانندقشايستگي:  -2

با هوش و هوشمند بودن، فنی يا متخصص بودن، متعلق به جمع و اشتراکی بودن، موفق بودن، سر دسته و رهبر 

      موفق بودن 36

      سردسته و رهبر بودن 37

      با اعتماد به نفس بودن 38

      با کالس بودن 39

      جذاب و خیره کننده بودن 40

      زيبا بودن 41

      خوش رو و ملیح بودن 42

      مونث يا زنانه بودن 43

      لطیف و ماليم بودن 44

      اهل ورزش بودن 45

      مردانه بودن 46

      ايراني بودن 47

      خشن و جدي بودن 48

      زمخت وخالي از ظرافت 49



 

 

اين دارای آنها است. نام تجاری که مشتريان تصور می کنند،تعريف می شود س بودنبودن، با اعتمادبه نف

 موردسنجش قرارگرفته است. 42تا  34بعددرپرسش نامه ازطريق سواالت 

متواضع بودن، خانوادگی بودن، ساده و بی پیرايه بودن، صادق اين بعدبراساس شاخص هايی مانند: صداقت -3

ن)در مقابل شخصیت رياکارانه(، سالم بودن، شاد و سرزنده بودن خیال انگیز بودن، بودن، صمیمی بودن واقعی بود

اين بعددر پرسش دارای آنها است. نام تجاری که مشتريان تصور می کنند،تعريف می شود صمیمی و مهربان بودن

 موردسنجش قرارگرفته است. 22تا  12نامه تحقیق ازطريق سواالت 

اکالس بودن، جذاب و خیره کننده بودن، زيبا بودن، خوش رو شاخص هايی مانندباين بعدبراساس دلفريبي:  -4

 نام تجاری می شود که مشتريان تصور می کنند، تعريف و ملیح بودن، مونث يا زنانه بودن، لطیف و ماليم بودن

 موردسنجش قرارگرفته است. 48تا  43اين بعددرپرسش نامه ازطريق سواالت  دارای آنها است.

اهل ورزش بودن، مردانه بودن، ايرانی بودن، خشن و جدی اين بعدبراساس شاخص هايی مانند تحکام:اس -5

 دارای آنها است. نام تجاریمی شود که مشتريان تصور می کنند که  تعريف از ظرافت بودن یبودن زمخت و خال

 موردسنجش قرارگرفته است. 53تا  49اين بعددرپرسش نامه تحقیق ازطريق سواالت 

 وفاداری : شامل دو بعد وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری می باشدکه تعريف عملیاتی آنها به شرح ديل است .

وفاداری نگرشی : به عنوان اولويت وعالقه مشتری نسبت به يک نام تجاری خاص تعريف می شود.اين بعد درپرسش 

 موردسنجش قرارگرفته است. 9و 7،6،5نامه تحقیق ازطريق سواالت 

فاداری رفتاری :نشان دهنده رفتارخريدمجدد واقعی توسط مشتری نسبت به يک نام تجاری خاص می باشد اين و

 موردسنجش قرارگرفته است. 11و  10،  8بعددرپرسش نامه تحقیق ازطريق سواالت 

 


