
 

 

 کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 ری صميمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکا

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه مقیاس درجه

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاری شده است. 

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه
 5 4 3 2 1 امتياز

 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 11 - 1 اطالعات و خدماتکیفیت و امنیت ارائه ی 

 28 - 12 طراحی و اجرای خدمات الکترونیکی

 41 - 29 کارایی و پاسخ دهی سیستم

 53 - 42 مشتری و مشتری مداری
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 کیفیت و امنیت ارائه ی اطالعات و خدمات

 کیفیت اطالعات

      شده  تهيه اطالعات تناسب و روزآمدی صحت، 1

 درك سهولت

 و فهم قابل که است شده دهی سازمان ای گونه به بانک الکترونيکی خدمات آيا 2
 باشد؟ خواندن

     

      است؟ قابل درك و مختصر رسا، آن زبان آيا 3

      اصطالحات بانکی چگونه است؟  درك در سهولت 4

 خدمات یراحت و تیفیک

      رسانی روز به در آسودگی نام، ثبت در آسودگی 5

      بانکی تبادالت شدن انجام خطا بدون درستی و به 6

       بانکی عمليات انجام سهولت 7

      بانکی خدمات دريافت و درخواست برای پيچيدگی عدم 8

 نانیاطم و یشخص میحر

      مشتريان اطالعات از حفاظت ميزان و سايت وب ايمنی درجه 9

      بانکی عمليات انجام و مالی تبادالت به اعتماد و اطمينان ميزان 10

      بانکی عمليات انجام برای الزم امنيتی راهکارهای ارايه ميزان 11

 طراحی و اجرای خدمات الکترونیکی

 تیسا وب یطراح

 سايت وب در کننده مصرف تجربه به مربوط عناصر همه شام سايت وب طراحی 12
 اطالعات نظر، مورد داده يافتن منظور به مختلف مسيرهای جوی و جست شامل
 ... جستجو و به مربوط

     

      کند؟  می منعکس را بانک از مناسب تصويری بانک سايت وب آيا 13

 گرفته کار به بانک سايت وب در مناسب فونت اندازه ها، رنگ از مناسب ترکيبی آيا 14
  است؟ شده

     

      بانک( توسط مشتری زهای نيا شدن برآورده متری )ميزان سايت وب الزامات 15

 ما  با تماس



 

 

      آنالين نمايندگان يا و تلفن طريق از مشتريان و راهنمايی بودن دسترس در 16

       مشتريان از بازخور دريافت به بانک عالقه و ميزان تمايل 17

       مشتريان پيشنهادات و نظرات ثبت امکان 18

 یکیالکترون خدمات یها جاذبه

 اشکال دربرگيرنده که است گاه وب های زيبايی شام که وضوح، و بصری جاذبه 19
  است اندازه نمايی، پويا رنگی، تصاوير و

     

      است  آن پيچيدگی هيجان و گاه وب کاربرد عاطفی اثر شامل که عاطفی، جاذبه 20

      کند  می بيان را گاه وب بودن فرد به منحصر و نوآوری که خالقيت، 21

      همگون تصوير 22

 تصاوير بردن کار به طريق از گاه وب توسط کاربران در تناقض ايجاد عدم 23
 ها رسانه ديگر توسط مستند شده تصاوير يا ناهمگون

     

      نسبی مزيت 24

      سازمان با تعامل های راه ديگر از برتر يا برابر ارزش بودن دارا 25

      خدمات سازی شخصی 26

      سايت وب مشاهده هنگام به بردن لذت 27

      سايت وب توسط شده فراهم های سرگرمی 28

 کارایی و پاسخ دهی سیستم

 ستمیس یریپذ دسترس

      اين شرکت کردن تحسين کلی بطور 29

      دارد صحيحی عملکرد تکنيکی و فنی لحاظ به سايت وب 30

 Dial up  اينترنت استاندارد با مناسب سرعت با تواند می بانک سايت وب آيا 31

 شود؟ بارگذاری
     

      وقفه بدون و ساعته 24 صورت به الکترونيک بانکداری خدمات ارايه 32

 اجرا )برآوردسازی(

 ها آيتم به دسترسی و بانکی خدمات ارايه مورد در مشتريان انتظارات اندازه چه تا 33
 شود  می برآورده

     

      دارد؟ را پيشرو های browser در بارگذاری و اجرا قابليت بانک سايت وب آيا 34

 ییپاسخگو

      ها درخواست به پاسخ در بودن سريع 35

      خدمات بودن دسترس در 36

      جايگزين ارتباطی های کانال بودن دسترس در 37



 

 

 صورت آنالين در صورت به يا و تلفن طريق از پشتيبانی خدمات امکان دريافت 38
 بانک   توسط الکترونيکی بانکداری خدمات از در  استفاده مشکل وجود

     

 مشتريان مشکالت بانک که است ای )درجه بانک توسط خسارت جبران ميزان 39
 کند(  می جبران را

     

 ستمیس یده پاسخ زمان و عملکرد

      گاه وب با تعام از پس يا و تقاضا يک طرح از بعد پاسخ کسب زمان 40

 متتصر، درستی، به نتايج آيا بانک، سايت وب در جستجو موتور وجود صورت در 41
 شود؟ می ارايه سرعت با و دقيق

     

 مشتری و مشتری مداری

 شده درك کنترل

      رود می انتظار چيزی چه خريد مراحل در داند می مشتری 42

      نياز است زمان مقدار چه تراکنش تکميل برای داند می مشتری 43

      شود  می ارايه اطالعاتی چه ای صفحه هر در داند می مشتری 44

 انیمشتر خدمات

      است نيازشان پاستگوی مشتريان خدمات 45

      است آسان مشتريان خدمات به دسترسی 46

      است  مشکالت حل به سازمان صادقانه ی عالقه دهنده نشان مشتريان خدمات 47

      و Forum ، Chat طريق از يکديگر با مشتريان ارتباط برقراری امکان 48

 تحقق خدمات

       کند، می دريافت است داده سفارش که را آنچه مشتری 49

      شود می  ی او ارايه به بود شده داده قول که همانطوری مشتری سفارش 50

      است خدمات يا و محصول واقعی ارزش دهنده نشان نهايی قيمت 51

 سايت وب در که شود می ارايه مشتری صورتی به همان به خدمات يا و محصول 52
  شده داده نمايش

     

 یمشتر الزامات درباره تیریمد یباورها

      الکترونيکی بانکداری خدمات خصوص در ويژه به مشتريان های نيازمندی به توجه 53

 
 

 :منبع 

 ی. فصلنامه تحقيقات بازاريابی نوين. کيالکترون یبانکدار خدمات تيفيک یريگ اندازه یبرا یفاز خبره ستميس یطراح


