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1 
البرز حاضرم قیمت بیشتری نسبت به سایر  بیمه نامه بدنه اتومبیل برای خرید 

 شرکتهای بیمه ای بپردازم
     

      راضیم بیمه نامه بدنه اتومبیل البرزبا توجه به تجربه اخیرم ازاستفاده از  2

      توقعات من براورده شدبیمه نامه بدنه اتومبیل البرز در اخرین استفاده ام از  3

      استفاده میکنمالبرز  بدنه اتومبیل نامه دفعه بعد هم از خدمات بیمه 4

      البرز را به دیگران توصیه میکنمنامه بدنه اتومبیل خدمات بیمه  5

6 
در مقایسه با سایر شرکت های بیمه دارای کیفیت  بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز

 باالیی است
     

7 
است که من انرا میخرم و  بیمه نامه ایتنها البرز   بیمه نامه بدنه اتومبیل

 استفاده میکنم
     

8 
در مقایسه با سایر شرکت های بیمه ای  بیمه نامه بدنه اتومبیل البرزخدمات 

 در حال افزایش است
     

9 
نسبت به سایر شرکت های بیمه ای در  نامه بدنه اتومبیل البرزشهرت بیمه 

 حال افزایش است
     

10 
 اتومبیل ای یک برند رهبر در گروه خدمات بیمه البرزبیمه نامه بدنه اتومبیل 

 است
     

11 
به خاطر نو اوری های ان مورد احترام  خدمات بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز

 است
     

      احترام زیادی برای بیمه البرز قایلم 12

13 
 با نام و نشان تجاری البرز بسیاربیمه نامه بدنه اتومبیل عملکرد خدمات 

 باالست
     

14 
ویزگیهای صحبت میشود برخی از  بدنه اتومبیل هر گاه در مورد خدمات بیمه

 بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز را براحتی و سرعت به یاد می اورم
     

15 
سریعا میتوانم نشانه و لوگوی شرکت خدمات بیمه ای البرز را در ذهنم مرور 

 نمایم
     

      ارزش پول پرداختی را دارد بدنه اتومبیل البرزبیمه نامه خدمات  16

17 

البرز به جای هر نام و نشان تجاری نامه بدنه اتومبیل  خرید خدمات بیمه

( منطقی ددیگر)حتی اگر ان نام ونشان تجاری نیز همان ویژگیها را داشته باشن

 و عاقالنه است

     



 

 

18 
البرز استفاده  نامه بدنه اتومبیل تصویر واضحی از افرادی که از خدمات بیمه

 میکنند دارم
     

      بیمه البرز همان برندی است که من به ان اعتماد دارم 19

      شرکت خدمات بیمه البرز را تحسین میکنم 20

      بیمه نامه بدنه اتومبیل البرز از دیگر شرکت های بیمه ای متفاوت است 21

      طوالنی ودرخشان استبیمه البرز دارای سابقه  22

      البرز اگاه هستم نامه بدنه اتومبیل نسبت به خدمات بیمه 23

24 
البرز سریعا در ذهنم می  نامه بدنه اتومبیل برخی از ویزگیهای خدمات بیمه

 ماند
     

      نشانه یا لوگوی شرکت خدمات بیمه البرز سریعا در ذهنم باقی می ماند 25

      هستماشنابا سایر خدمات بیمه البرز  26

 

 معرفی ابزار

توسط کجوری  عوامل موثر بر ارزش ویژه برندپرسشنامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برندپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس  26( برای صنعت بیمه طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 1389)

می باشد، پرسشنامه چهار بعد وفاداری به برند، کیفیت اداراک شده برند، تداعی  طیف پنج درجه ای لیکرت

( در طول فرایند تحقیق 1389برند و آگاهی از برند را مورد سنجش قرار می دهد، پرسشنامه توسط کجوری )

 اعتباریابی شده است.

 سؤاالت ابعاد

 7تا 1 متغیر وفاداری به برند

 15 تا8 متغیر کیفیت متصور شده

 22تا  17 متغیر تداعی برند

 26تا 23 متغیر آگاهی برند

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه ستفاده در پرسشنامه بر ا شامل: کامالً موافقم تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 کامال مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 



 

 

 ای لیکرتبر اساس مقیاس پنج درجهبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش مقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.پی اس اس تعریف کنید و سپس 

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

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

است شما باید در پرسشنامه پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeکمپیوت)

compute ولفه کنید تا مx .ایجاد شود 

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

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

 مدیریت دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید ولفهحاال شما هم م مرحله سوم.

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

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

 ر  بگیرید.را با یک  متغیر دیگ

 

 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.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

26 78 130 
 متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.باشد،  میزان  52تا  26در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 104تا  52در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 104در صورتی که نمرات باالی  -

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هاپرسشنامه برآورد پایایی

ها تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه برای

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا ضریب آلفای کرونباخ ا گیری از از 

رود. در اینگونه ابزار، د بکار میکننگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنجمله پرسشنامه

سوال می سخ هر  سرمد و همکاران )پا برای »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. 

ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره سبه  سشنامه یا زیرآزمون و محا سواالت پر های هر زیرمجموعه 

)ص « اسببتفاده از فرمول مربوطه مقدار ضببریب آلفا را بدسببت آورد واریانس کل را محاسبببه نمود. سببپس با

169.) 

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 

 

 



 

 

 (1389مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش کجوری)

 متغیر تعداد نمونه تعداد سواالت مقدار آلفای کرونباخ

 وفاداری به برند 40 7 982.

 کیفیت متصور شده 40 8 985.

 تداعی برند 40 7 982.

 آگاهی از برند 40 4 983.

 کل پرسشنامه 40 26 993.

 

 

 هاپرسشنامه برآورد روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه

ست و برای اینکه پرسشنامه صوری و محتوایی ا شد و از مهمترین آن روایی  سب با آن با ای بگیرد یعنی متنا

سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید 

 قرار گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

ستاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394در مطالعه کجوری)  از تن چندین و راهنما ا

 واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر

 مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش

 

 تعاریف نظری

یک برند، ابزاری است برای شناساندن و تفکیک محصوالت و یا خدمات یک فروشنده  یا گروهی از  برند:

های ناملموس های ملموس مانند نام، عالمت و ... و ویژگیفروشندگان از سایرین و ترکیبی است از ویژگی

 مانند هویت و تصویر برند.

محصول در هنگام اضافه شدن برند به آن اضافه  ارزش ویژه برند، ارزشی است که به یکارزش ویژه برند: 

شود. ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری است و باتوجه به اضافه قیمتی که مشتری حاضر گردد یا کم میمی

شود. ارزیابی اقتصادی و گیری میاست به ازای محصوالت برند به نسبت سایر برندها پرداخت کند اندازه

 دهد.خدمتی است که برند ارائه میغیرذهنی مطلوبیت کاال یا 

  :های نزدیک.کننده در مقایسه با جایگزینمیزان ترجیح یک برند توسط مصرفوفاداری به برند 



 

 

 :ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت با توجه به  کیفیت ادراك شده برند

 مقصود آن محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر آلترناتیوها.

 شود که به صورت دهد، به هر چیزی اطالق میتداعی برند که هویت برند را شکل می داعی برند: ت

 مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط است. مانند خصوصیات محصول.

 : کننده دارد و به صورت توانایی میزان و قدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف آگاهی برند

بندی و شعار ر شناسایی عناصر مختلف برند مانند نام برند، لوگو، سمبل، کاراکتر، بستهکننده دمصرف

 (1389شود)کجوری، تحت شرایط مختلف ظاهر می

 

 تعاریف عملیاتی

 ( سنجیده می شود.1389: بر اساس پرسشنامه ساخته شده توسط کجوری)آگاهی از برند

 

 :منابع

 .های تحقیق در علوم رفتاریروش( 1387سرمد، زهره،  بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) .1

 

عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه (، 1389کجوری، محمدرضا) .2

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ،مشتریان

 

 

 

 


