
 

 

 پرسشنامه میزان رضایت مشتریان از خدمات مختلف بانکداری الکترونیک

 

سوال و در  13طراحی شده است و دارای   1393در سال  نعمتی  رضایت مشتری توسط پرسشنامه استاندارد

 قالب لیکرت است.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

 یمختلف کاال کسب م یهایژگیبه خاطر و یاست که مشتر یتیمطلوب زانیم یمشتر تیرضا: یمشتر تیرضا

 یازی؛ به نقل از ن١٩٩٩،١١سازمان است. )هرنون و همکاران، تیادامه فعال یبرا یلیو دل یکند و منبع سودآور

 (.1392خطبه سرا، 

عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از مندی مشتری به رضایت

آن تعریف می شود. در دنیای امروز اندازه گیری رضایتمندی مشتریان اهمیت زیادی پیدا کرده است.رضایتمندی 

یتمندی مشتری یک احساس است و برای بهبود آن باید آنرا به یک شاخص کمی تبدیل نمود.مدلهای شاخص رضا

مشتری راهکاری برای این فرایند تبدیل است. رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه 

های مشتری. ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه

شتری باقی نمانده است . در محیط تجاری برای تولید کنندگان در بازار فشرده رقابت چاره ای جز جلب نظر م

امروز ، مشتری عضوی فعال و تاثیر گذار در کلیه فعالیتهای تجاری به شمار می رود . زیرا ، اگرا کاالها و خدمات 

انتظارات مشتری را برآورده سازد ، در او احساس رضایت ایجاد نموده و مشتری با استمرار خرید خود و معرفی 

دیگران در رشد و بقای شرکت نقش اساسی خواهد داشت . بر عکس ، در صورتی که کیفیت  خدمت و محصول به

کاال ها یا خدمات انتظارات مشتری را برآورده نکند ، به نارضایتی مشتری منجر شده و تداوم نارضایتی به کاهش 

 . خرید ، تبلیغ منفی و سرانجام سقوط و انحالل شرکت را در پی خواهد داشت

 

 ملیاتی متغییر پرسشنامه تعریف ع

گویه ای  13ای است که کارکنان به سواالت نمرهرضایت مشتری  پرسشنامه استاندارددر این پژوهش منظور از 

 دهند .میرضایت مشتری  پرسشنامه استاندارد

 



 

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 4تا  1 محتوای خدمات

 7تا  5 استفاده در راحتی

 9تا  8 مناسب بودن خدمات

 11تا  10 )خدمات فرمت(ظاهر و شکل

 13تا  12 زمان در جویی صرفه

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات 

است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل امید . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از 

 شما تشکر می نمایم. همکاری صمیمانه

 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
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 خدمات محتوای

      آیا محتوای اطالعاتی ارائه شده در خدمات نیازهای شما را تامین میکنند؟ 1

      اطالعات مختصر و مفیدی که شما نیاز دارید ،فارهم میکند؟آیا بانکداری الکترونیک  2

      آیا بانکداری الکترونیک گزارشاتی که نیاز های شما را تامین کنند ،فراهم می کند؟ 3

      آیا بانکداری الکترونیک اطالعات کافی را فراهم می کند؟ 4

 استفاده در راحتی

      دوستانه است؟ -کاربر آیا بانکداری الکترونیک به صورت 5

      آیا بانکداری الکترونیک برای استفاده آسان و راحت است؟ 6

      آیا اطالعات ارائه شده دقیق است؟ 7

 خدمات بودن مناسب  

      آیا بانکداری الکترونیک خدمات مورد نظر شما را تامین میکند؟ 8

      را ارئه می دهد ؟ آیا بانکداری الکترونیک خدمات سریع و دقیق 9

 )خدمات فرمت(ظاهر و شکل

      بانکداری الکترونیک ساده و قابل فهم استوب سایت خدمات  10

      بانکداری الکترونیک مورد نظر سلیقه شخصی من است وب سایت خدمات  11



 

 

 زمان در جویی صرفه

      آیا شما اطالعات مورد نیازتان را به موقع دریافت میکنید؟ 12

      بانکداری الکترونیک منجر به صرفه جویی در زمان شما می شود؟آیا خدمات  13

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهکه ابتدا پرسشنامه به این ترتیب

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای 

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

 کنید .

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

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xاگر مولفه اول مثال 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

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

 یرید.آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگ



 

 

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 تحلیل ) تفسیر( 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.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال 

 .کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر پرسشنامه داشته  10شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

محتوا  ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع یبرا (1393) لوئی پژوهش در(. 1390فکر می کنیم )سرمد و همکاران،

قرار گرفته  تیرینظران سازمان و مداز صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بده استاستفاده شد

 شنامهاز موارد پرس یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد جهیاست در نت

 مورد استفاده قرار گرفت. یینها

 

 



 

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

استتتت از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آناه اندازه می گیرد یعنی   قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت

(. 1390اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

شنامه با   (1393) لوئی در پژوهش س ساس روش آلفای کرونباخ برای کل پر شنامه بر ا س ستفاده از نرمپایایی پر افزار ا

SPSS   می باشد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. 0/7به دست آمده باالی  

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

: ی)مطالعه مورد ییغذا عیصنا نیتأم رهیعملکرد عوامل مؤثر بر زنج یابیارز (.1394رشیدی، فرانک )

 .واحد کرمانشاه .دانشگاه آزاد اسالمیپایان نامه کارشناسی ارشد. . (زانیمان یلبن عیصنا

 

 


