
 

 

 پرسشنامه وفاداری مشتریان
 

 بررسی وفاداری مشتری. هدف:
 میزان موافقت خود را با هر یک از جمالت پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. نحوه تکمیل:

 
 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين 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 شود با . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

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

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

 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

 
 
 

 سواالت
کامالً 
 موافقم

نظری  موافقم
 ندارم

کامالً  مخالفم
 مخالفم

من قطعاً در زمان بعدی نیز به این ساااازمان برخواهم  -1
 کنم. گشت و از همان خدمات استفاده می

     

ست که به حمایت و طرفداریم از این  -2 شوار ا برای من د
 سازمان پایان دهم. 

     

      به طور کلی، من از این سازمان بسیار راضی هستم.  -3
سازمان من  -4 کارهای خوبی برای من انجام به طور کلی، 

 می دهد.
     

هزینه خدماتی که من می پردازم، بسااایار پایین تر از  -5
 باشد. میانگین هزینه سایر سازمان ها می

     

زمان زیادی طول نمی کشااد که خدمات را از سااازمانم  -6
 دریافت کنم. 

     



 

 

برای من بسااایار نساااان اسااات که خوو یا بد بودن  -7
 کنم را ارزیابی کنم. خدماتی که دریافت می

     

مان  -8 که از این سااااز ماتی  خد باره خوو بودن  من در
کنم، در مقایسااه با سااایر سااازمان ها اطمینان دریافت می
 دارم. 

     

سااازمان من، اطالعات ویژه زیادی را درباره نن ه به نن  -9
 نیاز دارم، کسب کرده است. 

     

سازمان من از دانش تخصصی زیادی جهت متناسب  -10
 کند. کردن خدمات با شرایط من استفاده می

     

      سازمان من، اطالعات محرمانه زیادی درباره من دارد.  -11
جسااتجوی اطالعات درباره سااازمان های خوو، برای  -12

 من بسیار پرهزینه خواهد بود. 
     

 ریسک درک شده
صمیم  سک در ت همان طور که می دانید، در انتخاب هر نوع تامین کننده خدمات، همواره میزانی ری

خدمات بگیرید، گیری وجود دارد. برای مثال، اگر شممما تصمممیم بدی در مورد انتخاب تامین کننده 
سک های موجود در انتخاب تامیین کننده  سبی را دریافت خواهید کرد. به طورکلی، ری خدمات نامنا

 باشد که عبارتند از:خدمات، چندین مورد می
 ریسک مالی: ریسک هزینه کردن پول برای انتخاب تامین کننده نامناسب؛

 ریسک عملکرد: ریسک دریافت خدمات نامطلوب؛
 فیزیکی: ریسک آسیب دیدن یا از دست دادن زندگی؛ریسک 

 ریسک روانی: ریسک ناامید شدن از خدمات ارائه شده؛
 ریسک اجتماعی: ریسک شرمندگی در مقابل دوستان و یا خانواده؛
 با در نظر گرفتن ریسک های فوق، لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 تامین کننده وجود دارد؟به طور کلی، چه سطحی از ریسک در انتخاب یک  -13
 □خیلی زیاد □زیاد  □متوسط □کم □خیلی کم

سک مالی )عملکرد، فیزیکی، روانی و اجتماعی( در انتخاب یک تامین کننده  -14 سطحی از ری چه 
 وجود دارد؟

 □خیلی زیاد □زیاد  □متوسط □کم □خیلی کم
کامالً  

 موافقم
نظری  موافقم

 ندارم
کامالً  مخالفم

 مخالفم
ئه می -15 به من ارا نده  تامین کن که  ماتی  به خد ند،  ک

 باشد. سهولت توسط تامین کننده دیگر قابل جایگزین نمی
     

بیشاااتر تامین کنندگان، همان کیفیت و همان نوع  -16
 کنند.خدمات را ارائه نمی

     

     تامین کنندگان شااایسااته دیگری وجود ندارند که ما  -17



 

 

 بتوانیم از بین ننها انتخاو کنیم. 
نیازی نیساات جهت دسااترساای به این تامین کننده،  -18

 مسیر طوالنی را طی کنم. 
     

ماتم،  -19 خد نده  تامین کن امور محساااو  و ملمو ا 
 تسهیالت و تجهیزات به روزی دارد. 

     

به  -20 ماتم،  خد نده  تامین کن نان  کارک مادا  یت اعت قابل
 کنند. تعهدات خود به طور صحیح و صادقانه عمل می

     

تامین کننده خدماتم، مایل  -21 پاساااخگوییا کارکنان 
هساااتند به من کمک کنند و خدمات را به سااارعت ارائه 

 کنند. 

     

تضمینا کارکنان تامین کننده خدماتم، نگاه و مهربان  -22
 هستند. 

     

همدردی: کارکنان تامین کننده خدماتم، به من  -24
 کنند. توجه فردی می

     

 
 

 پرسشنامه: امتیازدهی

 بر اسا  طیف لیکرت نمره گذاری شده است

موافقمکامالً  موافقم نظری ندارم مخالفم کامالً مخالفم گزینه    

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 
 

 تفسیر نتایج:
 

 مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنیدا
 ؛2و  1وفاداری مشتری به ارائه کننده خدماتا موارد  -
 ؛4و  3کیفیت کلی خدماتا موارد  -
 ؛5هزینه های خدماتا مورد  -
 ؛6 زمان دریافت خدماتا مورد -
 ؛8و  7دشواری ارزیابی عملکرد خدماتا موارد  -
 ؛11تا  9دانش ویژه ارائه دهنده خدمات درباره مشتریانا موارد  -
 ؛12هزینه جستجوی اطالعاتا مورد  -
 ؛17تا  15پایداری تامین کننده خدماتا موارد  -
 ؛18تخمین مسافت جغرافیایی تامین کننده خدماتا مورد  -
 .24تا  19وارد مقیا  عملکرد کیفیت خدماتا م -



 

 

 را به صورت زیر محاسبه کنیدا 14و  13امتیاز موارد 
 امتیاز در نظر بگیرید. 1و خیلی  2، زیاد 3، متوسط 4، کم 5برای هر گزینه خیلی کم  -

 
  تفسیر نتایج:

 مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسیدا ............
 باشد.وفاداری مشتری به سازمان میا نشان دهنده 85 -120امتیاز  -
سازمان 50 -85امتیاز  - شده توسط  شان می دهد که مشتری تا حدودی به کاالها و خدمات ارائه  ا ن

 وفادار است.
 باشد.ا نشان دهنده وفاداری پایین مشتری نسبت به سازمان می50امتیاز زیر 

 
 

 امنابع

 .مدیریت ، پژوهشنامه1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید،  

 

 


