
 

 

 متوازن امتیازی کارت بر مبتنی بانکی عملکرد پرسشنامه ارزیابی

 

 با سالم و احترام

 تهيه شده  ارزیابی عملکرد بانکی مبتنی بر کارت امتیازی متوازنپرسشنامه زير در راستاي پژوهشي جهت 

 است. لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان ذکر است اين 

 اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار 

 شود.ميخواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري 

 

 واالت عمومیس

 این سواالت بسته به قلمرو زمانی، مکانی و پژوهشی شما باید تغییر کند
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 سواالت به صورت تفکیک شده برای هر بعد

  مالی منظر

  وزن ها شاخص  وزن ها مؤلفه

 دست ارتقاء در فرد نقش
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  احتمالي ضايعات کاهش در مشارکت- 

  هزينه کاهش در تالش-

 دردسترس امکانات از بهينه استفاده-

 استاندارد سطح در کار انجام واندازه وزمان تعداد قراردادن-
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  ویادگیری منظررشد

 ها شاخص ها مؤلفه

 شايستگي وبهبود کسب در فرد نقش-1

  بانك نياز مورد هاي
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 به بانك عملکرد بهبود در فرد نقش

 مسئول شهروند يك عنوان
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