
 

 

 (2002) بانکداری خدمات کیفیت از مشتریان ادراکپرسشنامه استاندارد 

 

بعد  5سوال در  41دارای  2002چاندار و همکاراندر سال  بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراک استاندارد پرسشنامه

 می باشد. بانکداری کیفیت از مشتریان ادراک بررسی می باشد و هدف ان

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خدمات کیفیت  

 فعالیت تاریخچه به گذرا نگاهی چنانچه. گیرد می انجام خدمات ارائه دــینآفر طی آن کیفیت ارزیابی ،اتــخدم شــبخ در

 نزدیک سابقه از ملموس محصوالت و کاال کیفیت به توجه که شد خواهیم متوجه باشیم داشته اخیر عصر در کیفیت های

 توجه مورد جدی طور به خدمات در کیفیت مفهوم میالدی، 80 دهه آغازین های سال تا اما. است برخوردار قرن یک به

 نشدنی لمس و نامحسوس منفعتی یا فعالیت خدمت" است معتقد کاتلر فیلیپ(. 1383 تاتاری، و فیضی) بود نشده واقع

 کاالی به است ممکن خدمت تولید ".ندارد دنبال به را چیزی مالکیت و کند می عرضه دیگر طرف به طرف یک که است

 .نباشد یا باشد وابسته فیزیکی

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

گویه ای  41کارکنان به سواالت  ای است کهنمره بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراکدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراک پرسشنامة

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 5تا  1 خدمات اصلی

 22تا  6 عامل انسانی در ارائه خدمات

 28تا  23 سیستمی کردن ارائه خدمات

بودن خدماتمحسوس   34تا  29 

 41تا  35 مسئولیت اجتماعی

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر 
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 خدمات اصلی

      تنوع خدمات ارائه شده )ارائه طیف گسترده تر خدمات مالی توسط بانک(.  1

      عمق خدمات ارائه شده )برخورداری از تعداد بیشتری گزینه ها در هر خدمت یا پردازش(. 2

      نوآوری در ارائه خدمات.  3

      آماده بودن ارائه عملیات خدمات در هر شعبه یا واحد بانک. 4

      ساعات و روزهای مناسب در عملیات بانکداری.  5

 عامل انسانی در ارائه خدمات

      ارائه خدمات به همان صورتی که تعهد داده شده.  6

اثربخشـــی مهارت ها و توانایی کارکنان برای اقداماتی که هنگام بروز رویدادهای حیاتی، از طریق   7

 ایجاد رضایت در مشتریان. 

     

میزان موفقیت سـازمان در بازگردان شـرایط به حالت نرمال پس از بروز رویدادهای حیاتی، از طریق   8

 ایجاد رضایت در مشتریان.

     



 

 

      مناسب در اولین زمان.ارائه خدمات  9

      ارائه خدمات مطابق با برنامه تعهد شده. 10

      ارزیابی مشتریان از ماهیت و برنامه خدمات ارائه شده در بانک.  11

      خدمات سریع به مشتریان.  12

      تمایل به کمک به مشتریان و آمادگی جهت پاسخ به تقاضاهای مشتریان.  13

      میزان استفاده از بازخورد ارائه شده از سوی مشتریان جهت بهبود استانداردهای خدمات.  14

ـــده در خصـــود کیفیت خدمات و عملکرد واقعی  15 ـــتریان درباره اطالعات ارائه ش ارزیابی منظم مش

 خدمات نسبت به اهداف وضع شده.

     

      کنند.ایجاد میوجود کارکنانی که با رفتار صحیح خود، اعتماد  16

      ایجاد احساس امنیت در مشتریان درباره پردازش هایشان. 17

      کنند.وجود کارکنانی که مودب بوده و به مشتری لطف می  18

      وجود کارکنانی که دانش و شایستگی الزم برای پاسخگویی به تقاضاهای ویژه مشتریان را دارند. 19

      به مشتریان از طریق در نظر گرفتن بهترین منافع آنها.توجه فرد به فرد  20

      اثربخشی فرآیندها و رویه های رسیدگی به شکایات مشتریان.  21

      کنند.وجود کارکنانی که نیازهای مشتریان را درک می  22

 سیستمی کردن ارائه خدمات

ــی قرار   23 ــتاندارد تا خدمات بدون اینکه در پیخ و خم بیش از حد بروکراس ــاده و اس فرآیند تحویل س

 گیرند، ارائه شوند.

     

      فرآیند تحویل بسیار ساده و ساختارمند تا اینکه زمان تحویل خدمات به حداقل برسد.  24

      ارتقاء قابلیت تکنولوژیکی )مانند شبکه های عملیات( جهت ارائه اثربخش تر خدمات به مشتریان.  25

      کند.میزانی که فرآیندها و رویه ها به ارائه خدمات بهتر به مشتریان کمک می  26

      نیروی انسانی کافی و الزم برای ارائه خدمات خوب به مشتری. 27

      و الزم برای ارائه خدمات خوب به مشتری تسهیالت کافی 28



 

 

 محسوس بودن خدمات

      شرایط محیطی مانند: دما، تهویه هوا و سر و صدا که در ساختمان بانک وجود دارد.  29

      باشد.میزانی که چیدمان فیزیکی تجهیزات برای تعامل مشتریان با کارمندان مناسب می  30

      برای انجام سفارشات در بانک.داشتن یک خدمتکار  31

      جذاب بودن عالئم، نشان ها، تابلوهای تبلیغات، فرم ها و سایر مصنوعات در بانک. 32

      وجود کارکنانی که ظاهری مهربان، مرتب و حرفه ای دارند. 33

      جذاب بودن تسهیالت مرتبط مرتبط با ارائه خدمات.  34

 مسئولیت اجتماعی

رفتار برابر که ناشــی از این اعتماد اســت که باید با هر فردی، بزر  یا کوچک، به طور یکســان رفتار  35

 شود.

     

      پیشرو بودن در ارائه خدمات، خدماتی بیشتر از آنچه مورد انتظار مشتریان است.  36

      ارائه خدماتی با هزینه منطقی، اما نه با کاهش کیفیت.  37

شد ایجاد  38 سترس با شعبه به طوری که برای همه بخش های جامعه در د سب برای هر  مکان های منا

 )مانند: روستاها و ...(.

     

      مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق ارائه خدمات به افراد در تمام اقشار جامعه. 39

      وجود حس مسئولیت پذیری عمومی بین کارکنان )به لحاظ منظم و صادق بودن و اعتصاب نکردن(.  40

دهد و به عنوان شــهروند مشــترک میزانی که ســازمان در فعالیت هایش، رهبری اخالقی را ارتقاء می 41

 کند.عمل می

     

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

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 

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

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

( 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 

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

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

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

اساس جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

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

 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* 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

85 145 140 



 

 

: نشــان دهنده نگرش مثبت و رضــایت مشــتریان از کیفیت خدمات ارائه شــده توســط بانک 145 -205امتیاز  -

 باشد.می

حدودی  دهد که نگرش مشتریان نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک تا: نشان می85 -145امتیاز  -

 مثبت است.

 باشد.: نشان دهنده نگرش منفی و عدم رضایت از خدمات بانکی ارائه شده می85امتیاز 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.شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میگیری در اندازه

 بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراک( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1394در پژوهش حقیقی و همکاران )

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

 دامنه شد. معموالً 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./80 بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراکپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 80/0 بانکداری خدمات ازکیفیت مشتریان ادراک
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