
 

 

 پرسشنامه استاندارد رضایت بیمه گذاران

 

سوال   8 مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه 97ی  در سال ناصرتوسط  گذاران یمهب یتپرسشنامه استاندارد رضا

(و با استفاده از طیف لیکرت)خیلی کم ارباب رجوع با سازمانتداوم رابطه ، گذاران یمهب یتخلق رضامولفه ) 2در 

 باشد.   821/0تا خیلی زیاد( نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 مشتري مندي رضایت

 آن از استفاده از بعد خدمت یا محصول یك به نسبت مشتری یك نگرش یا احساس مشتری مندی رضایت

 بین ارتباطی عنوان به که می باشد بازاریاب فعالیت اصلی نتیجه مشتری مندی رضایت. (1394است)عزیزی،

 به مشتریان اگر مثال (. برای2014نماید)جونسل و همکاران،می عمل کننده مصرف خرید رفتار مختلف مراحل

 همچنین رضایتمند خواهند کرد مشتریان تکرار را خود خرید احتماال شوند، رضایتمند خاصی خدمات وسیله

 درگیر مثبت دهان به دهان تبلیغات در نتیجه در که گویندمی خود مطلوب تجارب دربارة دیگران به احتماال

 تبلیغات در و نموده قطع شرکت با را خود ارتباط احتماال ناراضی مشتریان مقابل (. در2008شوند)فورنل،می

 مستقیمًا دهان به دهان تبلیغات و خرید تکرار قبیل از رفتارهایی شوند. بعالوهمی گیر در منفی دهان به دهان

 (.2016)ژو، دهندمی قرار تأثیر تحت را شرکت یك سودآوری و حیات

: رضایت مشتری بعنوان ارزیابی مطلوب ذهنی مشتری از تجربه مصرف یك محصول)یا خلق رضایت بیمه گذاران

ی تجربه خریدی است که مصرف کننده یا (. بطور ادراکی رضایت نتیجه1980شود)وستبروک،خدمت( بیان می 

 (.1990ی مورد انتظارش مقایسه می کند)بیتنر،مشتری پاداش و ارزشهای حاصل از مصرف کاال را با نتیجه

ل برای حفظ رابطه : به تداوم روابط مطلوب مشتری با سازمان در طول زمان یا به تمایاستمرار رابطه با سازمان

 (.2014با سازمان در بلند مدت اشاره دارد)االک،

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 انجام و سنجیده می شود. 8تا  1با استفاده از پرسشنامه و گویه های  گذاران یمهب یترضامیزان 

 



 

 

 

 مولفه هاي پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه هاي پرسشنامه

گذاران یمهب یتخلق رضا 1-5 (1397ناصری)   

10-6 (1397)یناصر تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان  

 

 پاسخگوي گرامی

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

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

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

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 نمایم.

 شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید اطالعات

 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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 گذاران یمهب یتخلق رضا

      شودتبعیض انجام نمیبیمه این شرکت  در ارائه خدمات به مشتریان در 1

      توجه به حفظ حریم خصوصی مشتریان آشکار است 2

      انعطاف داردشرکت ، این مشتریان خواسته های مقابل در 3

      ثبات مطلوب در ارائه خدمات بیمه ای داردشرکت  4

 تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان

      شرکت وفاداری خود را با ارائه خدمات سریع به مشیریان اثبات نموده است. 5

      آشکارا است.شرکت رعایت حرمت مشتریان در  6

      کند.شرکت ما نیازهای ناشناخته مشتریان را به خوبی جستجو و شناسایی می 7

      همواره کیفیت مورد انتظار مشتری را ارائه می دهد.شرکت این  8

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. اساس میزان نمره به دست آمده تحلیل بر 

 

 تحلیل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

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

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

 تعریف کنید و سپس 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. computeداده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن  .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeرا با هم 

 است.

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

 نی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.آنالیز  هر آزمو

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاري پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 یلی زیادخ زیاد يتا حدود کم کم یلیخ 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 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

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

 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

8 24 32 

 

 

در این جامعه ضعیف می گذاران  یمهب یترضاباشد،  میزان 24تا 8در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

در این جامعه در سطح گذاران  یمهب یترضااشد،  میزان 32تا  24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 این جامعه بسیار خوب می باشد. درگذاران  یمهب یترضاباشد،  میزان 32در صورتی که نمرات باال -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه

 گذاران یمهب یتخلق رضاو  یرفتار سازمان یفیتک( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1397در پژوهش یوسفی)

 همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد. 

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یك ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یك مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./821گذاران  یمهب یتپرسشنامه رضاآلفای کرونباخ برای 

 
 

 ضریب آلفاي کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

گذاران یمهب یتخلق رضا  4 7/0 ۲9۷/۰  

668 7/0 4 تداوم رابطه ارباب رجوع با سازمان /۰ 

 821/0 7/0 8 گذاران یمهب یترضا

 



 

 

 : منابع

گذاران  یمهب یتکارکنان با ارباب رجوع بر خلق رضا یرفتار سازمان یفیتابعاد ک یرتأث (1397ناصری، محمد یوسف)

، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد واحد : شهرستان تهران(ی)مطالعه مورد یرانا یمهب

 قزوین
 

 

 

 

 


