
 

 

 سوالی( 40)عملکرد بانک پرسشنامه استاندارد 

 

می  ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکیگویه و هدف آن  43 پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک شامل

  باشد.

 

یر پرسشنامه تعریف مفهومی متغ  

تابعی از کارایی و اثربخشی و فعالیت های صورت گرفته است.بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر باید عملکرد 

از شاخص های پیشرو یا آینده نگر استفاده کنند . شاخص های پسرو یا گذشته نگر تنها وقایع تاریخی را بیان می 

ی پرورش عملکرد می شوند)عباسقلی کنند ،در حالیکه شاخص های آینده نگر ،باعث مهیا شدن شرایط برا

 (.1389چور،

 مولفه های پرسشنامه

 سواالت مولفه ها

 5تا1 گرایش بانک به ارائه خدمات به مشتری

 10تا6 پاداش کارکنان

 16تا11 آموزش کارکنان

 20تا17 توانمندسازی

 23تا21 کارگروهی

 27تا24 ابهام نقش

 31تا28 تعهدسازمانی

 36تا32 عملکردبهبودخدمات

 39تا37 تمایالت به استعفا

 43تا40 رضایت شغلی بیرونی



 

 

 

 مقیاس  پرسشنامه 

 

 ) توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کامال توضیح داده شده است.(

 گزینه کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

 امتیاز 1 2 3 4 5

 
 پاسخگوی گرامی

شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

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

 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

 



 

 

 موافقم کامال موافقم نظری ندارم مخالفم مخالفمال کام سواالت

      این بانک به طور منظم رضایت مشتری را می سنجد-1

      این بانک نیازهای مشتریان را درک می کند-2

      این بانک باتوجه به رضایت مشتری هدف گذار می کند-3

این بانک،تالش می کند تا برای مشتری  ارزش ایجاد -4

 کند.

     

به ارائه خدمات مناسب به  این بانک به طور کلی متعهد-5

 مشتری می باشد.

     

اگرمن سطح خدماتی که به مشتریان ارائه می کنم را -6

 بهبود دهم،پاداش دریافت می کنم.

     

پاداش هایی که من دریافت می کنم،مبتنی برارزیابی -7

 مشتریان ازخدمات است.

     

مشتریان کارکنان این بانک،برای خدمات خوبی  که به  -8

 ارائه می کنند،پاداش دریافت می کنند.

     

کارکنان این بانک،برای برخورد اثر بخش با مسائل  -9

 مشتری،پاداش دریافت می کنند.

     

من برای ایجاد رضایت در مشتریان شاکی،پاداش -10

 دریافت می کنم.

     

کارکنان این بانک برای ارائه خدمات خوب،آموزش -11

 بینند.مستمرمی 

     



 

 

کارکنان قبل ازاینکه بامشتریان ارتباط برقرار -12

کنند،آموزش گسترده در زمینه ارائه خدمات بهتربه 

 مشتریان می بینند.

     

کارکنان این بانک درزمینه چگونگی ارائه خدمات بهتر -13

 به مشتریان،آموزش می بینند.

     

شکایات کارکنان این بانک جهت بررسی کارآمد -14

 مشتریان،آموزش می بینند.

     

کارکنان این بانک جهت بررسی کارآمد مسائل  -15

 مشتریان،آموزش می بینند.

     

کارکنان این بانک درزمینه چگونگی بررسی امور  -16

 مربوط به مشتریان شاکی،آموزش می بینند.

     

من تشویق می شوم تامسائل مربوط به مشتریان  -17

 بررسی کنم.راخودم 

     

من قبل ازبررسی امور مشتریان،نیازی به تصویب  -18

 واجازه مدیریت ندارم.

     

من اجازه دارم تاتمام امورالزم برای حل مسائل -19

 مشتریان راانجام دهم.

     

من برچگونگی عملکردم جهت حل مسائل مشتری  -20

 نظارت دارم.

     

خدمات به مشتریان کمک می افرادگروه من،به ارائه  -21

 کنند.

     

      احساس می کنم که بخشی از یک تیم دربانک هستم. -22



 

 

همکارمن دربانک ومن،بیشترباهم همکاری می کنیم  -23

 تارقابت.

     

من اهداف روشن وبرنامه ریزی شده ای برای شغلم  -24

 دارم.

     

      وجود دارد.من دقیامی دانم که چه انتظاراتی ازمن  -25

      من می دانم که مسئولیتهایم چه هستند. -26

من درباره سطح اختیاری که دارم،احساس اطمینان  -27

 می کنم.

     

      من ازآینده این بانک مراقبت می کنم. -28

ازاینکه به دیگران بگویم برای این بانک کارمی  -29

 کنم،برخود می بالم.

     

برای موفق شدن بانک،بیشتر ازآنچه ازمن من مایلم  -30

 انتظارمی رود ،تالش کنم.

    

به نظرمن،این بانک،بهترین سازمان برای کارکردن -31

 است.

    

من امورمربوط به مشتریان ناراضی رابه خوبی مدیریت  -32

 می کنم.

    

     من امورمربوط به مشتریان ناراضی را درذهنم دارم. -33

که من بااومالقات می کنم، مسائلش حل  هرمشتری -34

 می شود.

    



 

 

ایجاد رضایت درمشتریان شاکی،درمن هیجان  -35

 ایجادمی کند.

    

مشتریان شاکی که درگذشته به امور آنها رسیدگی  -36

 کرده ام،ازجمله وفادارترین مشتریان امروزه بانک هستند.

    

     فکر نمی کنم.من به استعفا وکناره گیری ازاین بانک  -37

     من قصد جستجوی شغل دیگری ندارم. -38

     من به کار کردن دراین بانک بسیار عالقمند هستم. -39

     من از شرایط کاری خود،راضی هستم. -40

پاداش مالی که برای کارم دریافت می کنم، نسبتاخوب  -41

 است.

    

می دهم راضی  من ازدریافتی هایم بابت کاری که انجام -42

 هستم.

    

باتوجه به کاری که انجام می دهم،احساس می کنم  -43

 که به طور عادالنه به من پرداخت می شود.

    

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 موافقم کامال موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 



 

 

مدل عملکرد بانک    

باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می

مدل خالی را با  مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی 

 و فلش را پاک کنید.

 

 

:نمره گذاری پرسشنامه   

 نمره گذاری شده است. 5تا  1این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  میزان نمره به دست آمدهتحلیل بر اسا س 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

گرایش بانک به ارائه خدمات
به مشتری

رضایت شغلی بیرونی

تمایالت به استعفا

عملکردبهبودخدمات

تعهدسازمانی

ابهام نقش

کارگروهی

توانمندسازی

آموزش کارکنان

پاداش کارکنان

ک 
بان

د 
کر

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

 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 

را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در  پرسشنامه 7لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  7پرسشنامه در جلوی سوال 

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

 7ا ت 1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeکمپیوت)

 ایجاد شود. xکنید تا مولفه  computeرا 

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  computeایجاد کردید را با هم 

 متغیر مدیریت دانش یا ... است.

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

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

ستگی را مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همب

 با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 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.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک 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

43 129 215 

 



 

 

در این جامعه ضعیف می  عملکرد بانکباشد،  میزان  86تا  43در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

در سطح متوسطی می  عملکرد بانکباشد، میزان  129تا  86در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. عملکرد بانکباشد، میزان  129در صورتی که نمرات باالی  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه 

گیرد یعنی  پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد یا 

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

ار  باالی با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افز (1389لشکری و ساداتی)پایایی این پرسشنامه توسط 

spss  .بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد 

 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 88/0 عملکرد بانک 

 

(.خصوصی سازی بانک ها و تاثیر آن بر افزایش کارایی و بهبود 1389هژبر الساداتی،سید مرتضی) لشکری ،محمد؛

 عملکرد بانک ها ،مجله راهبرد 

 (.عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها،مجله بانک و اقتصاد1389پور،محسن)عباسقلی 


