
 
 
 
 

 
 

 שאלות ליצירת סקר שביעות רצון

 כאשר רוצים לבחון את שביעות הרצון מנציג:

במהלך השבוע האחרון קיבלת מאיתנו שירות. ברצוננו לדעת איך אתה רואה, מצידך, את 

 השירות שהענקנו לך. 

 גבוהה מאוד, גבוהה, נמוכה, נמוכה מאוד מהירות המענה      .1

 כה, נמוכה מאודגבוהה מאוד, גבוהה, נמו  אדיבות הנציג .2

 גבוהה מאוד, גבוהה, נמוכה, נמוכה מאוד מידת הידע של הנציג   .3

 גבוהה מאוד, גבוהה, נמוכה, נמוכה מאוד מתן פתרון לבקשתך  .4

 גבוהה מאוד, גבוהה, נמוכה, נמוכה מאוד  המלצה לחבר .5

 מייצג 5 –מייצג חוסר שביעות רצון ו  1 –כאשר יש להסביר ש  1-5)אפשר לבקש לדרג בין 

 שביעות רצון גבוהה(.

נוספים של העסק, בהם יש מגע בין העסק שאלות כאלו ניתן לשאול גם עם מוקדי שרות 

ללקוח, כמו מחלקת מכירות, תמיכה טכנית, שרות משלוחים, איכות מוצרים, דרכי התמודדות 

 עם תלונה של לקוח וכו'.

 או השרות. /מרכיבי המוצראו שרות  מתאים גם לבדיקת שביעות רצון ממוצר

 

  /מוצרבדיקת שביעות רצון של מתן שרות

   מדוע רכשת את השרות? .1

 (בדיקת בעיה)שאלה ל

 ( Xמדוע רכשת את השרות ממני )או מחברת  .2

 .(בדיקת מיתוג אישי/מיתוג חברה)שאלה ל

 מה קיבלת מהשרות? .3

 .(לבחון אם מה שחיפש זה מה שקיבל . לבדוק אם יש פער)שאלה שמטרתה 

 האם המוצר/השרות ענה על ציפיותך?  .4

 ווה שביעות רצון גבוהה מה 5, כאשר 5עד  1 –)אפשר בשאלה פתוחה או לדרג מ 

 שביעות רצון נמוכה( 1 –ו 

 איזה תועלות קיבלת מהמוצר/שרות שרכשת? .5

 שקיבלת, ממה בעיקר? ההאם הינך מרוצה ממ .6

)ייתכן ונמצא שקיבל משהו אחר ממה שחשב אבל זה מהווה תועלת חשובה שכדאי 

 לנו להדגיש בשיווק שלנו(

 מייצג שביעות רצון גבוהה 5, כאשר 1-5 –דרג את שביעות הרצון שלך מהשרות מ  .7

 יעות רצון. מומלץ לצייר את הסקלה/להוסיף טבלה.שבמייצר חוסר  1 –ו  

 רותים שמקבלים במסגרת השרות,יבשאלות אלו כדאי לפרט את הש

 נניח ומדובר בקורס אינטרנטי:

    1  2  3  4  5   א. באיזו מידה התכנים הועברו בצורה ברורה

 1  2  3  4  5 ב. באיזו מידה המדריך העביר בצורה ברורה את התכנים: 

 1  2  3  4  5  :  באיזו מידה סדר התכנים היה ברורג. 

 ועוד, לפי הפרמטרים החשובים שמכילים את המוצר ואופן הגשתו ללקוח.

בקורס/סדנא: האם יש תכנים נוספים שהיית רוצה לקבל בסדנא/בקורס? ואם כן,  .8

 מהם? )שאלה פתוחה(.

 (.1-5 –באיזו מידה הינך מרוצה מהחברה שלנו? )לדרג מ   .9



 
 
 
 

 
 

 (1-5תמליץ לחבר על החברה שלנו? )דרוג  האם  .11

 לשאלות עם דרוג, שעליהן חשוב לך לקבל הסבר, אפשר לבקש הסבר  .11

 גם כשאלה פתוחה, כמו למשל: אשמח להבין את הסיבה לדרוג שהענקת.

 

 

 רותיםיבחינת סל מוצרים/סל ש

 רותים אתה נוהג לרכוש?י. מתוך כלל מוצרי החברה, איזה מוצרים/ש1

 לצד מה שרוכש(.  X –ת רשימה ולבקש לסמן ב )אפשר לת    

 . איזה מוצרים אינך נוהג לרכוש? מדוע אינך רוכש אותם?2

 )תשובה שבוחנת אם יש מוצר/שרות שאינו זוכה לשביעות רצון, אולי יש בו תקלה,    

 אולי יש לשפרו, או שאינו זוכה למספיק פרסום, אין מספיק מודעות.     

 יבות לבחירה, מדוע אינו רוכש ולבקש גם הסבר מילולי(.אפשר לציין גם ס     

 . האם יש מוצר שרצית לרכוש ולא רכשת כי היה יקר לך מידי?3

 . איזה מוצר/שרות רכשת במקומו בחברה שלנו?4

 מוניטין חזק, למרות שאינו נמכר  מעניקלבחון אם יש מוצר/שרות ש 4, 3)מטרות שאלות 

, כי מייצר אם לא נמכר הרבה, עדיין משפיע בצורה משמעותיתבכמות גדולה, כך שגם 

 (.רותים אחריםימכירות למוצרים/ש

שמהווה  /פלטפומה שמרכיבה את המוצר/שרותכדי לבחון מידת שימוש במוצר/שרות. 5

 רותים במועדון(יברצונך לבחון )כמו מספר ש /אותהשאותו

   1  2  3  4  5 א. באיזו מידה הינך נעזר ב______  

 כשאלה פתוחה או לתת אופציות,  ניתן להשאיר –ב. מה מונע ממך להיעזר בו 

 למשל:     

 . חוסר זמן.1

 . אני לא מרגיש/ה שאני צריך את זה. 2

 . זה לא עוזר לי, וכו'...3

 מה היה גורם לכך שכן תיעזר בפלטפומה הזו?_______________________ג. 

 ד. האם יש משהו אחר/נוסף שהיה עוזר לך?__________________________

 ת רוצה לקבל זאת? )אפשר לתת בחירה של מספר דרכים(ה. איך היי

 

 

 )מומלץ כסקר טלפוני( סקה :ות שקיבלו הצעת מחיר ולא אישרו עלקוח

 מה גרם לך לוותר על רכישה אצלי ? .1
 כן ? צריך להיות בהצעה שלי בכדי שתגידמה היה  .2
 ולא הוצע לך?לקבל  איזה דבר היית שמח .3
 ות כזה ?דברים שחשובים לך ברכישת שר 2מה הם  .4
 מה החששות שלך משרות כזה ? .5
 מה הדבר הטוב ביותר שאת מצפה מקניית שרות כזה ? .6

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 לקוחות שרכשו מוצר ועזבו )קורס, מועדון, מנוי חודשי על שרות...(
 מדוע החלטת לעזוב את השרות?  .1
 האם היתה לך חוויה פחות נעימה ואם כן, איזה? .2
 את המוצר/שרות? תמשיך לרכושמה היה צריך להיות שם כדי שכן  .3
 איזה דברים היית שמח לקבל ולא הוצעו לך? .4
 דברים שחשובים לך בשרות שכזה? 2מהם  .5

 

 

 נוסף:סקר לאיתור מוצר/שרות שאלות 

 לאיזו תוצאה הגעת היום לאחר רכישת המוצר/השרות שרכשת. .1

 איזה אתגר עומד בפנייך היום? .2

 ה אופציות לדרך קבלת לתת כאן כמ –. באיזו דרך היית רוצה לקבל את המענה 3

 השרות, כדי לבדוק את העדפה של הלקוח.    

 טיפול אנגטי: א. בעזרת קורס אינטרנטי. –למשל     

 ב. טיפול תחזוקה חודשי.                                  

 ג. סדרת טיפולים נוספת.                                  

 ד. מועדון לקוחות                                  

 ב. אחר: ___________________                                   

   ולם הינך א ת עלייךדפשמועבמידה והינך רוצה לבחון הענקת שרות חדש בדרך . 4

 )או דומה לה(. ניתן לשאול את השאלה הבאה מתלבט,

 במידה ואפתח מועדון לקוחות, מה היית רוצה לקבל שם?

 רותים היית רוצה לקבל מאיתנו?י. איזה עוד מוצרים/ש5

 הכי חשוב לך לקבל?שמציע( מה הדבר הלקוח . שאתה בוחר שרות כזה )מה ש6

 . מהם שני הדברים שחשוב לך שיהיה במוצר/בשרות הזה?7

 . מה החשש הכי גדול שלך שאתה סוגר שרות כזה?8

 . מה הדבר הכי טוב שאתה מצפה לו בקנית השרות?9

 . מה החשש שלך בקנית שרות כזה?11

 ?. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ברכישת שרות כזה11

 

 ל סקר:שאלה מומלצת בכ

  האם יש עוד משהו שחשוב לך שאדע, זה המקום לרשום זאת.

 

  

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן.

אין להעתיק או להעביר את המסמך לגורם אחר ללא קבלת אישור מפורש ובכתב 

 מהמחברת


