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 شیوه نمره گذاری 

هتلداری از ابعاد مختلف  خدمات از مشتریان رضایت سوال بوده و هدف آن سنجش 39این پرسشنامه دارای 

لیکرت استفاده در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای )خدمات و محصوالت، کارکنان، فرآیند( می باشد. 

شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود. امتیاز بندی پرسشنامه بصورت زیر می 

 باشد:
 

 بسیار عالی عالی متوسط ضعیف  بسیار ضعیف گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:این پرسشنامه دارای سه بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال 
 

 بعد سواالت مربوطه

 خدمات و محصوالت 15-1

 کارکنان 21-16

 فرآیند 39-22
 

 

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

خدمات هتلداری هتل مورد نظر خواهد بود و برعکس. در هر  نمرات باالتر نشان دهنده رضایت فرد پاسخ دهنده از

 یک نیز از ابعاد این رابطه صدق خواهد نمود.
 

 روایی و پایایی 

 روایی تأیید منظور ( است. به1390این پرسشنامه گزیده ای از پرسشنامه طراحی شده توسط فیض و همکاران )

 پیشنهاد و شد بررسی پذیرائی و اقامت صاحبنظران اساتید و از تن چند توسط پرسشنامه مقدماتی طرح پرسشنامه،

 93/0آلفای کرونباخ  روش از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی. گردید لحاظ نهایی تدوین پرسشنامه در ایشان های

بدست آمد که نشان دهنده پایایی خوب آن است. پیشنهاد می شود که روایی و پایایی آن در پژوهش های بعدی 

 سبه گردد.محا
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