
 

 

 )مقیاس سرکوال( پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی

 
)ابعاد فیزیکی یا ظواهر، قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، ضمانت و تضمین، برخورد مناسب با فرد یا همدلی،  بانکی خدمات کیفیت ارزیابی: هدف

 )کیفیت خدمات درک شده(، رضایت مشتریان( راحتی
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      تجهیزات مورد استفاده بانک )اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی(، جدید و بروز به نظر می رسند. 1

      فضای بانک، جذاب و مناسب است.  2

      ظاهری آراسته و مناسب دارند.کارکنان بانک،  3

      لوازم مربوط به ارائه ی خدمات )از قبیل صورتحسابها(، ظاهری چشمنواز دارند. 4

      کارکنان بانک، به عهده های خود عمل می کنند. 5

      کارکنان بانک، صادقانه در راستای حل مشکالت مشتریان، صادقانه تالش می کنند. 6

      بانک، خدمات مورد نیاز مشتری را، همان بار نخست، انجام می دهند.کارکنان  7

      خدمات بانکی، در همان زمانی که وعده داده شده است ارائه می شود. 8

      بدون اشتباه و لغزش اسناد و مدارک، مورد تایید قرار می گیرد. 9

      کارکنان بانک، به مشتریان اطالع می دهند که خدمات، دقیقا در چه زمانی انجام خواهد شد.  10

      خدمات به مشتریان در اسرع وقت ارائه می شود.  11

      کارکنان بانک در کمک کردن به مشتریان راغب هستند. 12

      پاسخگوئی کارکنان بانک، آنی می باشد. 13

      کارکنان، به گونه ای است که به تدریج، اعتماد مشتریان را جلب می کند.رفتار  14

      مشتریان، در انجام معامالت بانکی خود، احساس امنیت می کنند. 15

      کارکنان بانک، رفتار دوستانه و مودبانه دارند. 16

      برخوردارند.کارکنان بانک، از دانش و آگاهی الزم جهت پاسخگوئی به مشتریان  17

      کارکنان بانک به تک تک مشتریان توجه الزم را دارند. 18

      ساعت کاری بانک، متناسب با نیاز مشتریان است. 19

      کارکنان بانک، متناسب با نیاز مشتریان است. 20

      قرار می دهند.کارکنان بانک، در برخورد با مشتریان، ویژگی های فردی آنان را مورد توجه  21

      کارکنان بانک، نیازهای ویژه ی مشتریان را در می کنند. 22

      مشتریان، می توانند بالفاصله، یا با معطلی اندکی، انتقال وجه )دریافت و پرداخت( را انجام دهند. 23

      دستگاه خودپرداز، در مکان راحت و مناسبی واقع شده است. 24

      ویژه ای جهت سالمندان و معلوالن ارائه می شود.خدمات  25

دفترچه های راهنما، عالئم و نشانه های اطالع رسانی گویایی بر چگونگی استفاده از خدمات و  26

 تسهیالت بانک، وجود دارد.

     

      من خدمات ارائه شده توسط این بانک راضی شدم. 27

      شدم.من از مراجعه به این شعبه خشنود  28



 

 

 

 روش نمره گذاری و تفسیر

سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان کیفیت خدمات بانکی از جهات مختلف است.. طیف پاسخگویی آن از  28این پرسشنامه دارای 

 نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز
 

 

. 

 پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
 

 سواالت مربوطه بعد

 1-4 ابعاد فیزیکی )ظواهر(

 5-9 قابلیت اطمینان

 10-13 پاسخگو بودن

 14-17 خاطرجمع بودن

 18-23 )همدلی( برخورد مناسب با فرد

 24-26 راحتی )کیفیت خدمت درک شده(

 28و  27 رضایت مشتریان

 
 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن 

 امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید.

 

 روایی و پایایی

از دانشجویان  تعدادی بین در پرسشنامه سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روایی ( جهت1392در پایان نامه نصوری )

 توزیع شد.  آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد توزیع

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

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

 کیفیت ارزیابیشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست
 در جدول زیر ارائه شده است: بانکی خدمات

 



 

 

 

 بانکی خدمات کیفیت ارزیابی مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه

 

 آلفای کرونباخ بعد

 69/0 ابعاد فیزیکی )ظواهر(

 82/0 قابلیت اطمینان

 75/0 پاسخگو بودن

 68/0 خاطرجمع بودن

 85/0 برخورد مناسب با فرد )همدلی(

راحتی )کیفیت خدمت درک 

 شده(

66/0 

 79/0 رضایت مشتریان

 88/0 ی کلاآلف

 
 

 : منابع

(، بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1389داودیان، فاطمه، )

 سنندج.دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

 


