
 

 

 پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی
 

 از بانکداری الکترونیکی.مشتریان بررسی میزان رضایت : هدف
 نظر خود را مشخص کنید.، پس از مطالعه هر جمله با توجه به طیف: نحوه تکمیل

 

 کامالً تالاوس
 موافقم

 نه موافقم موافقم
 نه مخالفم

 کامالً مخالفم
 مخالفم

روز  7روز در سااا ت ااا انه 24توان در تمام می -1
 سایت بانک دسترسی داات. هفته به وب

     

سااایت بانک و تجااتجونر انج انجام طراحی وب -2
 کند.یک پردازش و تعامل را راحت می

     

صااورت کارامد و سااایت بانکج تعامالت را بهوب -3
 کند. سریع اتراء می

     

سااایت بانک اااواهدی وتود دارد که امنیت وب -4
 بااد. کافی می

     

 خیلی  
 زیاد

 خیلی کم متوسط زیاد
 کم

افزایش اسااتفاده ابربخش از زمان و منت ر صاا   -5
 ن ودن.

     

های بانکی مانند م الغ پرداخت اده کاهش هزینه -6
 های حمل و نقل. به بانک و هزینه

     

دسااتیابی مناساا  به خدمات بانکداری از طری   -7
 کامپیوتر در هر زمان. 

     

ای از اطال ات تنها با اماده بودن طی  نجااترده -8
 یک تعامل کامپیوتری ساده. 

     

 کاملا  
 موافقم

 نه موافقم موافقم
 نه مخالفم

 کاملا  مخالفم
 مخالفم

اااهرت و اندازه بانکج تیاامینی برای صااحت و  -9
 بااد. سالمت بانکداری اینترنتی می

     

ای در طول انجام تعامالت بانکداری انالینج مجاله -10
 وتود ندارد. 

     

یه در مورد حریم خصااوصاای بر روی  -11 یان یک ب
بانک وتود دارد که حریم خصوصی  سایتصفحه وب

 کند. های اخصی را تیمین میداده

     

سایت بانکج تیمین امنیت مجتقل را نشان وب -12
 دهد. می

     

توانایی دستیابی به اینترنت در هر زمان در محل  -13
 کار و خانه وتود دارد. 

     



 

 

برای تمام تعامالت انالین انجام ااادهج مدار   -14
 اود.و مؤبّقی ارائه می مجتند

     

هاج ااارایق بابل ب ول و مناساا ی را برای بانک -15
 کنند.خدمات فراهم می

     

شی پردازش به -16 صورت انالین امکان انجام ازمای
 ( برای خدمات وتود دارد. Registerب ل از ب ت )

     

 
 

 امتیازدهی و تفجیر نتایج: 

 امتیاز در نظر بگیرید. 1و کاملا مخالفم  2مخالفم ، 3نه موافقم نه مخالفم ، 4موافقم ، 5برای هر گزینه کاملا موافقم 
 امتیاز در نظر بگیرید. 1و خیلی کم  2کم ، 3متوسط ، 4زیاد ، 5برای هر گزینه خیلی زیاد 

 
 : مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

 ؛4تا  1: موارد سایتهای وبگیویژ -
 ؛8تا  5: موارد شدهمفید بودن درک -
 ؛12تا  9: موارد ریسک و حریم خصوصی -
 .16تا  13کارگیری: موارد به -
 

 : تفجیر نتایج
 ...........: مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید

 .باشدمی: نشان دهنده رضایت باال از به کارگیری خدمات بانکداری الکترونیکی 60 -90امتیاز  -
 که کاربران تا حدودی از خدمات بانکداری الکترونیکی رضایت دارند. دهدمی: نشان 30 -60امتیاز  -

 .باشدمی: نشان دهنده رضایت پایین کاربران از به کارگیری خدمات بانکداری الکترونیکی 30امتیاز زیر
 
  

 
 
 

 

 


