
 

 

ارائه دهنده  یاز خدمات ارائه شده در رستوران ها انیمشتر تیرضا یپرسشنامه بررس

 آماده یغذاها
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مشخص  فیازجمالت پرسشنامه باتوجه به ط کیموافقت خود را با هر زانیم
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      پرداخت پول  دارد. یبرا یخوب اریغذا و خدمات ارائه شده توسط رستوران، ارزش بس 1

      شود. یها توجه م متیدر ارائه غذا و خدمات،به ق 2

      دارد. یمدرن زاتیرستوران،تجه نیا 3

      رستوران جذاب است. نیا یکیزیف التیتسه 4

      آراسته دارند. یرستوران ،ظاهر نیکارکنان ا 5

      باشد. یرستوران ،متناسب با انواع خدمات ارائه شده م نیا یکیزیف التیظاهر تسه 6

انجام دهد، به قول خود عمل  ینیرا در زمان مع یزیدهد چ یرستوران قول م نیکه ا یهنگام 7

 خواهد کرد.

     

      کند. یرستوران صادقانه در حل مساله آنها تالش م نیدارند، ا یمسائل انیکه مشتر یهنگام 8

      زمان مناسب ارائه خواهد کرد. نیرستوران خدمات خود را در اول نیا 9

      دهد. یتعهداتش انجام م یرستوران خدمات خود را بر مبنا نیا 10

      دارد. دیرستوران بر ارائه اسناد بدون خطا )مانند صورت حساب ها(تاک نیا 11

      شود. یانجام م یدر چه زمان قایکه خدمات دق دیگو یخود م انیرستوران به مشتر نیا 12

      دهد. یرستوران به سرعت خدمات را ارائه م نیکارکنان ا 13

      پاسخ دهند. یمشتر یکه نتوانند به تقاضاها ستندیرستوران هرگز آنقدر پر مشغله ن نیکارکنان ا 14

      هستند. انیبه کمک به مشتر لیرستوران ما نیکارکنان ا 15

      دارد دیتاک انیاعتماد در مشتر جادیرستوران بر ا نیرفتار کارکنان ا 16

      کنند. یم تیرستوران احساس امن نیدر تعامالت خود با ا انیمشتر 17

      کنند. یبا احترام و ادب رفتار م انیرستوران با مشتر نیکارکنان ا 18

      برخوردارند. انیمشتر یپاسخ به تقاضاها یرستوران از دانش الزم برا نیکارکنان ا 19

      دارد. یخود توجه فرد انیرستوران به مشتر نیا 20

      مناسب است. انیتمام مشتر یرستوران برا نیا یساعت کار 21



 

 

      .ردیگ یخود در نظر م انیمشتر یمنافع را برا نیرستوران، بهتر نیا 22

      خود را درک خواهند کرد. انیمشتر یازهایکارکنان، ن 23

      رستوران ها دارد. رینسبت به سا یتر نییپا یها متیرستوران، ق نیا 24

در انتظار نخواهند  یمدت طوالن یخود را برا انیرستوران ها،مشتر ریبا سا سهیرستوران در مقا نیا 25

 گذاشت.

     

      دارد. یرستوران مکان مناسب نیا 26

      دارد. یمدرن زاتیرستوران،تجه نیا 27

      رستوران جذاب هستند. یکیزیف التیتسه 28

      آراسته دارند. یرستوران ظاهر نیکارکنان ا 29

      باشد. یبا انواع خدمات ارائه شده م ،متناسبیکیزیف التیظاهر تسه 30

 

 : بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران هایی که غذاهای آماده ارائه می کنند.هدف

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

موافقم کامال موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه    

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 ابعاد پرسشنامه:

 :کنید محاسبه زیر موارد به باتوجه پرسشنامه ابعاد از یک هر برای را خود امتیازات مجموع

 ؛۲و۱ موارد : خدمات کلی ارزش -

 ؛۶ تا۳ موارد : خدمات ارزش انتظار -

 ؛11تا 7قابلیت اعتماد:  موارد  -

 ؛۱۵تا ۱۲موارد: پاسخگویی -

 ؛۱۹تا۱۶ موارد :تضمین -

 ؛۲۳تا۲۰ موارد : همدردی -

 ؛۲۴ مورد ا:غذ پایین های قیمت -



 

 

 ؛۲۵ مورد  :خدمات ارائه در کوتاه زمان -

 ؛۲۶ مورد  :مناسب مکان -

 .۳۰تا۲۷ موارد: خدمات ارزش عملکرد -

 

 :نتایج تفسیر

 : ..........بنویسید دراینجا و کنید محاسبه را خود امتیازات مجموع

 رضایت رستوران توسط شده ارائه خدمات از مشتری که دهد می نشان: 105-150امتیاز -

 .دارد زیادی

 حدودی تا رستوران توسط شده ارائه خدمات از مشتری که دهد می نشان :60-105امتیاز -

 .دارد رضایت

 .باشد می رستوران توسط شده ارائه خدمات از مشتری رضایت عدم دهنده نشان :۶۰ زیر امتیاز -
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