
 

 

 برند نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژهپرسشنامه 

 

نقش تبلیغات و ترفیع فروش در برند با هدف بررسی  نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژهپرسشنامه 

 33توسط بویل و همکاران طراحی گردیده است. این پرسشنامه متشکل از  2013برند در سال  خلق ارزش ویژه

 گزینه ای نمره دهی شده است. 5مولفه می باشد. که بر اساس طیف لیکرت  8سوال و 
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      .تبلیغ شده است تجاری شرکت ...  بسیارنام 1

تجاری شرکت ...  هزینه زیادی بر روی تبلیغات در مقایسه رسد نامبه نظر می 2

 رقیب کرده باشد PCهای تجاری با تبلیغات برای نام

     

      تجاری شرکت ...  به کرات نشان داده شده استتبلیغات برای نام 3

      خالقانه استتجاری شرکت ...  تبلیغات برای نام 4

      تجاری شرکت ...  اصلی استتبلیغات برای نام 5

 PCهای تجاری نامتجاری شرکت ...  متفاوت از تبلیغات برای تبلیغات برای نام 6

 رقیب است

     

      کندتجاری شرکت ...  اغلب تخفیف قیمتی پیشنهاد مینام 7

      کندقیمتی استفاده میتجاری شرکت ...  اغلب از تخفیف نام 8

      کندرقیب استفاده می PCهای تجاری تجاری شرکت ...  از هدایا بیشتر از نامنام 9

      دهدتجاری شرکت ...  اغلب هدیه مینام 10

      کندتجاری شرکت ...  اغلب از هدیه استفاده مینام 11

رقیب استفاده  PCهای تجاری تجاری شرکت ...  از هدیه بیشتر از نامنام 12

 کندمی

     

      شناسمتجاری شرکت ...  را مینام 13



 

 

های تجاری است تجاری شرکت ...  یکی از نامکنیم، نامفکر می PCوقتی به  14

 آیدکه به ذهنم می

     

      است که برایم بسیار آشنا است PCتجاری شرکت ...  نام 15

      تجاری شرکت ...  چه شکلی استدانم ناممی 16

دیگر رقیب  PCهای تجاری تجاری شرکت ...  را در میان نامتوانم ناممی 17

 تشخیص دهم

     

      دهدتجاری شرکت ...  محصوالتی با کیفیت بسیار خوب ارائه مینام 18

      دهدشرکت ...  محصوالتی با کیفیت همخوان ارائه میتجاری نام 19

      دهدتجاری شرکت ...  محصوالتی بسیار معتبر ارائه مینام 20

      دهدهای عالی ارائه میتجاری شرکت ...  محصوالتی با ویژگینام 21

      تجاری شرکت ...  ارزش پولی صرف شده را داردنام 22

      کنمتجاری شرکت ...  را خریدی خوب تلقی مینام ،PCدر زمینه  23

تجاری شرکت ... ، ارزشی بسیار بیشتر از پولم به با مالحظه مبلغ پرداختی نام 24

 دست خواهم آورد

     

      تجاری شرکت ...  دارای هویت استنام 25

      تجاری شرکت ...  جالب استنام 26

      استفاده خواهد کرد دارم aتصویری واضح از نوع شخصی که از شرکت ...  27

      سازد اعتماد دارمتجاری شرکت ...  را میبه شرکتی که نام 28

      سازد دوست دارمتجاری شرکت ...  را میشرکتی که نام 29

      سازد معتبر استتجاری شرکت ...  را میشرکتی که نام 30

      کنمتجاری شرکت ...  تصور میخودم را وفادار به نام 31

      خواهد بود. PCام هنگام مالحظه تجاری شرکت ...  نخستین گزینهنام 32

 PCتجاری دیگری از تجاری شرکت ...  در فروشگاه در دسترس باشد ناماگر نام 33

 نخواهم خرید

     

 

 

 

 



 

 

PCگروه محصولی : 

 

 شیوه نمره گذاری

 5بر اساس یک مقیاس برند  نقش تبلیغات و ترفیع فروش در خلق ارزش ویژهپرسشنامه نمره گذاری پرسشنامه 

 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: 

 

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 مولفه های پرسشنامه

 منبع سواالت مولفه ها ردیف

 (2000و همکاران ) وی 3الی  1 غاتیتبل درک شده نهیهز 1

 اسیافراد درباره مق یکردهایرو 2

 غاتیکاره تبلتک

 (2013بویل و همکاران ) 6الی  4

 (2000و همکاران ) وی 9الی  7 یپول عیترف 3

 (2000و همکاران ) وی 12الی  10 یرپولیغ عیترف 4

و  ری(؛ نتم2000و همکاران ) وی 17الی  13 یتجاراز نام یآگاه 5

 (2004همکاران)

 (2006، 2005پاپو و همکاران ) 21الی  18 درک شده تیفیک 6

(؛ آکر 1995السر و همکاران ) 30الی  22 یتجارنام یهایتداع 7

(؛ 2004و همکاران ) ری(؛ نمت1996)

 (2006، 2005پاپو و همکاران )

 (2000و همکاران ) وی 33الی  31 یتجاربه نام یوفادار 8

 

 

 



 

 

 روایی و پایایی

جهت تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی از نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. 

است که مقدار و هر دو نوع روایی همگرا و روایی تفکیک کننده مورد آزمون قرار گرفتند. روایی همگرا زمانی برقرار 

( AVEتمامی بارهای عاملی استاندارد شده مربوط به هر یک از متغیرهای اندازه گیری و نیز مقدار شاخص )

 (Fornell&Larcker, 1981باشد ) 5/0مربوط به هر یک از متغیرهای نهفته بزگتر از 

باشد تا مورد قبول واقع  7/0از  رای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که باید بزرگترب

 روایی پرسشنامه به تایید چند از اساتید و خبرگان این رشته رسیده است. (.Nunnally, 1978شود )

 بوده است. 0.92(، 2013در پژوهش بویل و همکاران )ضرایب آلفای کرونباخ  

 

 مدل مفهومی پژوهش
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