
 

 

 (2006برند دن برنک ) به کننده مصرف وفاداری پرسشنامه

 

مولفه طراحی شده  6سوال و در  25دارای  2006توسط دن برنک در سال  برند به کننده مصرف وفاداری پرسشنامه

 می باشد. مصرف کننده به برندبررسی میزان وفاداری  است و هدف ان

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 برند به کننده مصرف وفاداری

 تاثیرات اینکه رغم به آینده، در مستمر طور به خدمات، یا محصول مجدد انتخاب یا مجدد خرید به عمیق تعهد حفظ

 این نتیجه مشتری تعهد واقع در. شود مشتری رفتار در تغییر باعث تواند می بالقوه صورت به بازاریابی تالشهای و موقعیتی

 تعهد. کنند حفظ را سازمان آن از خرید افزایش آنها که طوری به کند ایجاد مشتریان برای را مزایایی سازمان یک که است

 ارضای به سازمان اگر. شود برانگیخته خرید برای خودش تشویقی هیچ بدون که شود می ایجاد زمانی مشتری واقعی

 ایجاد ای دوطرفه ارزش باشد، تقاضا دارای همیشه که دهد ارائه هایی شیوه به را خدماتش و دهد ادامه مشتری نیازهای

 .است حصول قابل است مشتری با روابط استراتژیک مدیریت یا مشتری وابستگی همان که نهائی هدف و شده

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 
 

 وفاداری پرسشنامةگویه ای  25کارکنان به سواالت ای است کهنمره برند به کننده مصرف وفاداریدر این پژوهش منظور 

 .دهند می برند به کننده مصرف

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1سوال  به برندوفاداری شناختی 

 11تا  2 عاطفی وفاداری به برند

 14تا  12 مدیریت ارتباط با مشتری

 16تا  15 مدیریت زمان

 19تا  17 میزان منابع سرمایه گذاری شده

 25تا  20 ارشد مدیریت مشارکت

 

 



 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

 تشکر می نمايم. خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما

 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
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به برندوفاداری شناختی   

      .کنممیفقط به این برند فکر ، من هنگام خرید 1

 عاطفی وفاداری به برند

      توجه بیشتری به این برند دارم. ، من نسبت به سایر برندها 2

      غمگین و ناراحت می شوم. ، مجبور به خرید برند دیگری باشم، اگر من به دلیل آماده نبودن  3

      دچار شور و هیجان می شوم. ، من از اینکه این برند را برتر از سایر برندها بدانم  4



 

 

      به این برند احساس بهتری دارم. ، من نسبت به سایر برندها  5

      به این برند پیوند بیشتری خورده ام. ، من نسبت به سایر برندها 6

      به این برند عالقمندتر هستم. ، من نسبت به سایر برندها  7

      برایم مهم است که از این برند خرید کنم.   8

      . کنممیمن این برند را خریداری ، اگرچه برندهای دیگری نیز برای فروش وجود دارند  9

      بینم. من همواره خودم را با خرید این برند سازگار می  10

      که اصالً خرید نکنم.  دهممیترجیح ، اگر این برند در فروشگاه آماده نباشد 11

 مدیریت ارتباط با مشتری

      . باشدمیهمراستا با کسب و کار اصلیش شود، میمواردی که توسط سازمان دارنده این برند حمایت   12

بسیار منطقی است که سازمان دارنده این برند از برخی موارد ، با توجه به کسب و کار اصلی سازمان  13
 حمایت کند. 

     

      حمایت از این موارد با کسب و کار اصلی سازمان تناسب بسیار خوبی دارد.  14

 مدیریت زمان

      مدت زمان تبلیغات انجام شده در زمینه برند طوالنی است. 15

      به عنوان یک تبلیغات بلند مدت در نظر گرفته شود.  تواندمیتبلیغات سازمان   16

شدهمیزان منابع سرمایه گذاری   

      د. کنمیتخصص( را در تبلیغات مربوط به برند خود سرمایه گذاری ، پول، منابع زیادی )زمان، سازمان  17

      . شودمیتخصص( توسط سازمان در تبلیغات برند سرمایه گذاری ، پول، منابع زیادی )زمان  18

      زیاد است. شود، میمیزان منابعی که توسط سازمان در زمینه تبلیغات برند سرمایه گذاری  19

ارشد مدیریت مشارکت  

      به نظر می رسد که برای مدیریت ارشد مهم است که شرکت از چه مواردی حمایت کند.   20

      عالقمند است.شود، میبه نظر می رسد که مدیریت ارشد به نوع مواردی که توسط سازمان حمایت   21

       معنی و ارزش قائل است.، دکنمی به نظر می رسد که مدیریت ارشد برای آنچه سازمان حمایت  22

      به طور کلی من فردی هستم که برایم مهم است چه نوع کاالئی را می خرم.  23

      به طور کلی من فردی هستم که به نوع کاالئی که می خرم عالقمندم.  24

      ارزش و معنی قائل هستم. ، به طور کلی من فردی هستم که برای کاالئی که می خرم  25

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  بر اساس میزان نمره به دست آمدهتحلیل 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 



 

 

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

ر اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزا

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

( کنید. مثال اگر computeداده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) پس از وارد کردن .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 ونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.آزم

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 

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

 کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

45 85 125 

 .باشدمی: نشان دهنده وفاداری بسیار زیاد مصرف کننده به برند سازمان 85 -125 امتیاز -
 : نشان می دهد که مصرف کننده تا حدودی به برند سازمان وفادار است.45 -85امتیاز  -

 باشد: نشان دهنده وفاداری کم مصرف کننده به برند سازمان می45امتیاز زیر  -

 

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نیز آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 پایایی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل

 :منابع

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 .ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی

Douwe Van den Brink, Gaby Odekerken- Schroder, Pieter Pauwels, “The effect of strategic and 
tactical cause- related marketing on consumers brand loyalty”, Journal of Consumer 
Marketing, 23/1, 2006, pp. 15- 25. 

 

 


