
 

 

 اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابیپرسشنامه استاندارد 

 

بعد می  5سوال در  48طراحی شد دارای  فینک و بوساکورنتوسط  اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 باشد.

 

 متغییر پرسشنامه :تعریف مفهومی 

 اینترنت طریق از توانند می ها  بانک مشتریان آن، در که است الکترونیک بانکداری های شاخه از یکی اینترنتی بانکداری

 موجودی، از اطالع قبوض، پرداخت وجوه، انتقال مانند بانکی خدمات از وسیعی دامنه از ها، بانک سایت وب از استفاده با و

 .نمایند استفاده چک خدمات و گذاری سرمایه خدمات

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  48کارکنان به سواالت  ای است کهنمره اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابی

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت پرسشنامهمولفه های 

 16تا  1 کیفیت خدمات

 40تا  17 کیفیت وب سایت

 42تا  41 رضایت

 46تا  43 اعتماد

 48و  47 تصمیم شما در اینده

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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



 

 

 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 

و  سال 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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 کیفیت خدمات

      اینترنتی بانک من باال است.طور کلی من معتقدم دامنه )گستره( خدمات سیستم بانکداری به 1

های بارز و کنم که هر کدام از خدمات سیستم بانکداری اینترنتی من از ویژگیمن مشاهده می  2

 ها برخوردار است.ممتازی در مقایسه با سایر بانک

     

      ساعت روز دسترسی دارم. 24روز و  7من به تمامی خدمات بانکداری اینترنتی  3

توانم به راحتی از ام، میهنگام روبرو شدن با مشکل در هنگام استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی  4

 مند شوم.یا کمک آنالین بهره E-Mailکمک بانک از طریق تلفن، 

     

      کند.های جدید ایجاد شده در سیستم به من اطالع رسانی می بانک در مورد پیشرفت 5

      کند.بانک به نیازها و ترجیحات من در مورد سیستم بانکداری اینترنتی توجه می  6

طور مستقیم نظر خود را در مورد بانک این امکان را در اختیار من قرار داده است تا راحت و به 7

 سیستم بانکداری اینترنتی به بانک اعالم کنم.

     

      دائماً سیستم بانکداری اینترنتی خود را بهبود بخشد.کنم که بانک سعی دارد من مشاهده می 8

های مختلف بانک من جهت ارائه هر چه بهتر خدمات بانکداری کنم بین بخشمن احساس می 9

 اینترنتی همکاری الزم وجود دارد.

     

ها، بانک ها و بانک من جهت ارائه خدمات گسترده تر و بهتر بانکداری اینترنتی، سعی دارد با سازمان  10

 طور گسترده همکاری کند.شرکت های دیگر به

     



 

 

ام در کنم که بانک کارمزدهای کمتری را موقع استفاده از سیستم بانکداری اینترنتیمن مشاهده می  11

 کند.مقایسه با شعبه های بانک از من دریافت می

     

      ای باالتر است.در مقایسه با سپرده های شعبهام نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکداری اینترنتی 12

      ام به بانک دیگر، برایم کم هزینه است.تغییر سیستم بانکداری اینترنتی  13

ام را عوض کنم، مدیریت مالی شخصیم دچار مشکل نخواهد اگر بخواهم سیستم بانکداری اینترنتی  14

 شد.

     

      بانکداری اینترنتی برایم دلپذیر است.طور کلی خدمات سیستم به  15

      ام باال است.کیفیت خدمات سیستم بانکداری اینترنتی 16

 کیفیت وب سایت

      کنم.کنم، احساس امنیت میام استفاده میمن هنگامی که از سیستم بانکداری اینترنتی  17

من از اینکه حسابم در سیستم بانکداری اینترنتی مورد دسترسی اشخاص دیگری مانند هکرها قرار   18

 کنم.گیرد، احساس نگرانی می

     

ام در سیستم بانکداری اینترنتی را بدون رضایتم در اختیار دیگر کنم بانک، اطالعات شخصیفکر می 19

 شود.شرکت ها یا سازمان ها قرار داده نمی

     

کنم به علت استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی، پیام های الکترونیکی ناخواسته احساس می 20

 کنم.بیشتری دریافت می

     

ام ام در سیستم بانکداری اینترنتی، حریم خصوصیکنم بانک با استفاده از اطالعات شخصیفکر می  21

 اندازد.را به خطر نمی

     

توانم به راحتی به اینترنت پرسرعت دسترسی ام میمن برای استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی  22

 داشته باشم.

     

روز هفته دسترسی  7ساعته در  24ام من از طریق اینترنت قادرم به سیستم بانکداری اینترنتی 23

 داشته باشم.

     

      به واسطه اتصال به اینترنت در همه جای دنیا استفاده کنم. امتوانم از سیستم بانکداری اینترنتیمی  24

      ام باالست.به نظر من سرعت دانلود )باال آمدن( سیستم بانکداری اینترنتی 25

ام ام، باید مدت زمان زیادی را برای تکمیل عملیات بانکیموقع استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 26

 انجام تراکنش پایین است(.منتظر بمانم )سرعت 

     

      دهد.سیستم بانکداری اینترنتی من اطالعات صحیح، واضح و روشنی را در اختیار من قرار می  27

      حرکت کردن بین صفحات سیستم بانکداری ام آسان است. 28

دهد، با نرم فرمت گزارش ها و اطالعاتی که در سیستم بانکداری اینترنتی دراختیار من قرار می  29

 ای در اختیار من، سازگار است.افزارهای رایانه

     

های کمکی مانند: راهنما، قابلیت جستجو، اخبار، ایمیل شخصی ام ویژگیسیستم بانکداری اینترنتی  30

 دهد.قرار میو ... را در اختیار من 

     

-طور کلی استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی برای من نسبت به سایر روش های بانکداری آسانبه 31

 تر است.

     

      دانم.ام آسان میطور کلی من استفاده از این سیستم بانکداری اینترنتی را برای انجام امور بانکیبه 32

ام در سیستم بانکداری اینترنتی به تاکنون برایم اتفاق نیافتاده است که تراکنش )عملیات( بانکی  33

 علت مشکالت سرور با خطا روبرو شده باشد.

     

      ام، اطالعات اشتباهی را در اختیار من قرار نداده است.تاکنون سیستم بانکداری اینترنتی 34



 

 

      شود.سیستم بانکداری اینترنتی با درستی و دقت باالیی انجام می به نظر من، تراکنش هایم در 35

ام را به خوبی ام این امکان را به من داده است تا مدیریت مالی شخصیسیستم بانکداری اینترنتی  36

 انجام دهم.

     

من قرار داده  ام در اختیارام آزادی الزم را برای مدیریت مالی شخصیسیستم بانکداری اینترنتی  37

 است.

     

گیری خوب و کافی را برای ام دستورالعمل ها، اطالعات و امکانات گزارشسیستم بانکداری اینترنتی 38

 ام در اختیار من قرار داده است.مدیریت مالی شخصی

     

      دارد( .ام برایم خوشایند است )کیفیت خوبی استفاده از وب سایت سیستم بانکداری اینترنتی  39

      ام باال است.طور کلی کیفیت وب سایت سیسنم بانکداری اینترنتیبه نظر من به  40

 رضایت

      ام.ام که از این سیستم بانکداری اینترنتی استفاده کردهکنم تصمیم درستی گرفتهمن فکر می 41

      کنم، راضی هستم.در مجموع من از سیستم بانکداری اینترنتی که استفاده می  42

 اعتماد

      ام اعتماد کامل دارم.به بانک و سیستم بانکداری اینترنتی  43

دهد، معتبر و ام در اختیارم قرار میاعتماد دارم اطالعات و خدماتی که سیستم بانکداری اینترنتی  44

 قابل اعتماد است.

     

      ام برای هر کسی شناخته شده است.نشان تجاری بانک ارائه دهنده سیستم بانکداری اینترنتی  45

      ام دارای شهرت خوبی است.به نظر من بانک ارائه دهنده سیستم بانکداری اینترنتی 46

 تصمیم شما در اینده

      در آینده من استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بانکم را حتماً ادامه خواهم داد.  47

ام و بیان مزایای آن را به دوستان و آشنایانم ادامه خواهم در آینده معرفی سیستم بانکداری اینترنی 48

 داد.

     

 

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

A.  های پرسشنامهبر اساس مولفهتحلیل 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

ا شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ه

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 کنید . مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل



 

 

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

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

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

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

 بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 گذاری شده استبر اساس طیف لیکرت نمره 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم 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 قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

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

 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* 

 
 االی نمراتحد ب حد متوسط نمرات حد پایین نمره

80 160 240 

 

 ستم بانکداری اینترنتی است.ینشان دهنده رضایت باال از س 240تا  160امتیاز بین  -

 نشان دهنده رضایت متوسط از سیستم بانکداری اینترنتی است. 160تا  80امتیاز بین  -

 است.نشان دهنده رضایت پایین )عدم رضایت( از سیستم بانکداری اینترنتی  80امتیاز زیر  -

 



 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی
 

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک 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 میاندازه

همبستگی مثبت و  اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1389) خدمتگذاردر پژوهش 

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

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

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./78 اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابیپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 78/0 اینترنتی بانکداری کاربرد ارزیابی
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