
 

 

 کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل سروکوالپرسشنامه استاندارد 

 

صدمت کص بتهان با  ایفگآورده  کیعمل صا   ایعتت  ات صا   ایعبارت استتت اه  گ نه ص عتت  ت  تیفیک» 

شگا ایآن فگآورده  ایآن م لهم کگد کص آ یابیاره ست  طیآن صدمت با  شخص م طبق ا ست  .« ص  ایم شایان ذکگ ا

 (1990)پاراسهرامان، .ستی  تیفیک نیباالتگ یم اسب لزوماً بص م  ا تیفیککص 

شد  ولمس  امحسهس استی م ف ت یا تیف ال صدمت  تیومالک ک دیم عگضص گگید طگف بص طگف یک کصی  

 یا بستص سپگدن ما  د.  باشد یا باشد وابستصی کیزیفی کاال بص است ممکن صدمت دیتهل.  دارد د بال بص رای زیچ

ست بص  امص پاکت سافگت, پ سپگدن  تل در اتاق اجاره, مای هاپ با م ستلزم  مص کص  تل بص پهل و  صدمت دیصگ م

 .(1387 ،ی)عارف کشف .  ست د

تگین مدل بگای ستت  ک کیفیت صدمات، مایاس ستتگوکهال در ادبیات کیفیت صدمات رایج مدل ستتگوکهال.

(SERVQUAL است کص در سال )سهرامان، هیتهامل و بگی و بگپایۀ مدل شکاف ب ا شده  1988 بص وسیلص پارا

 اه کیفیت صدمات ارائص شتتتده دراستتتت. ارهیابی کیفیت صدمات در این مدل مبت ی بگ درا وا  ی مشتتتتگیان 

نیگی ا تظارات و ادراکات مشتگیان دربارۀ  ظگ آ هاست. بگپایص این مدل، ا داههآل اه  اطصماایسص با وض یت ایده

اب اد کیفیت صدمات بااستفاده اه پ ج ب د: مهارد محسهس،  ابلیت اعتماد، اطمی ان/ تضمین،  مدلی وپاسخگهیی 

  نیگی است. ابل ا داهه
 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

 مگه ای است  کیفیت صدمات ادراا شده اه دیدناه مشتگیان بگ اساس مدل سگوکهال در این پژو ک م ظهر اه

کیفیت صدمات ادراا شده اه دیدناه مشتگیان بگ پگسش امص استا دارد نهیص ای  6نان بص سهاالت کص پاسخ د  ده

 د  د.میاساس مدل سگوکهال 

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه: 
 

 ترتیب سئواالت تعداد سئواالت نام متغیر

 4-3-2-1 عدد 4 مهارد ملمهس

 9-8-7-6-5 عدد 5  ابلیت اعتماد

 13-12-11-10 عدد 4 پاسخگهیی

 17-16-15-14 عدد 4  ابلیت اطمی ان

 22-21-20-19-18 عدد 5  مدلی

 25-24-23 عدد 3 بهای صدمات

 عدد 25 جمع



 

 

 

 

 سواالت پرسشنامه

وضعیت موجود خدمات 

 هتلی

انتظارات در مورد خدمات 
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 موارد محسوس:

           استفاده اه ت هیزات مدرن و تک هلهژی پیشگفتص  تل -1

            تل امکا ات فیزیکی جذاب و  ابل تهجص -2

           ظا گ آراستص و تمیز کارم دان -3

یا  -4 بص صدمات )بگوشتتتهر ا  فاده اه لهاهم مگبهه  استتتت

  ا(عهرتحساب

          

 قابلیت اعتماد:

           ا د.ا  ام بص مه ع کاری کص در همان م ی ی وعده داده -5

           حل مشکل مشتگیان با را  مایی عاد ا ص  تل -6

           ا  ام درست صدمت در  مان اولین مگاج ص مشتگی -7

           ارائص صدمات ماگر در همان وعده داده شده -8

           ارائص اس اد و نزارشات عاری اه اشتباه تهسط  تل -9

 پاسخگویی:

ئص  -10 مان ارا تل در مهرد ه کارم دان   اطالع د یق 

 صدمات بص مشتگیان

          

ارائص فهری و بدون م طلی صدمات بص مشتگیان تهسط  -11

 کارم دان

          

بص  -12 مک  تل بگای ک کارم دان   یل  میشتتتگی  ما ت

 مشتگیان

          

           پاسخگهیی سگیع بص درصهاست مشتگی -13

رفتار کارم دان بص تدریج باعث الاای اعتماد بص  فس  -14

 شهد.مشتگیان می

          

           احساس ام یت مشتگیان در م امالت صهد -15

           رفتار مهدبا ص کارم دان با مشتگیان -16

           وآنا ی الهم کارک ان در پاسخگهیی بص مشتگیدا ک -17

 همدلی:

            تل صهاستار بهتگین م افع بگای مشتگیان است -18

           بص مشتگیان داردای  تل تهجص ویژه -19

           ساعات کاری م اسب بگای  مص مشتگیان -20

           تهجص شخصی کارم دان  تل بص مشتگیان -21

           درا  یاه ای صا  مشتگیان تهسط کارم دان -22



 

 

 بهای خدمات:

            ای  تلی ای افتتاح حسابم طای بهدن  زی ص -23

           م اسب بهدن کارمزد صدمات  تلی -24

            تلی مت اسب بهدن  گخ بهگه  -25

 

 و طگیق می تهان اه  تحلیل این پگسش امص استفاده کگدبص د

A. ای پگسش امصتحلیل بگ اساس مهلفص  

B. تحلیل بگ اسا س میزان  مگه بص دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

 ا داده   ا را وارد  گم  ا را بین جام ص صهد تاسیم و پس اه تکمیل پگسش امصکص ابتدا پگسش امصبص این تگتیب 

افزار اس پی اس اس ک ید. البتص  بل اه وارد کگدن داده  ا شما باید پگسش امص را در  گم افزار اس پی اس اس 

 ت گیف ک ید و سپس شگوع بص وارد کگدن داده  ا ک ید.

 بگای شفافیت بیشتگ بص عهرت مگحلص بص مگحلص تهضیح می د یمچگه گی کار را  

مگحلص اول. وارد کگدن اطالعات تمامی سهاالت پگسش امص ) د ت ک ید کص شما باید بگ اساس طیف لیکگت عمل 

 .ک ید 

( ک ید. computeپس اه وارد کگدن داده  ای  مص سهاالت، سهاالت مگبهه بص  گ مهلفص را کمپیهت) .مگحلص دوم

ای اد  x ک ید تا مهلفص  computeرا  7تا  1است شما باید سهاالت  7تا  1و سهاالت  آن  Xمثال انگ مهلفص اول 

 شهد.

بص  مین تگتیب  مص مهلفص  ا را ای اد ک ید و پس اه این کار  در  هایت شما باید  مص مهلفص  ا  کص ای اد کگدید 

تحایق بص وجهد بیاید کص بص طهر مثال متغیگ مدیگیت دا ک یا ... ک ید تا این بار متغیگ اعلی  computeرا با  م 

 است.

 ا را بص وجهد آورده اید و  م متغیگ اعلی تحایق را؛ حاال می تها ید اه نگی ص  مگحلص سهم. حاال شما  م مهلفص

 آ الیز   گ آهمه ی کص می صها ید بگای این پگسش امص) متغیگ( بگیگید.
 

تهعیفی) میا گین، ا حگاف استا دارد، واریا س( یا می تها ید آهمهن  مبستگی را با یک  مثال می تها ید آهمهن 

 متغیگ دیگگ  بگیگید.

 نمره گذاری پرسشنامه:

 
 بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب

5 4 3 2 1 



 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

دست آمده را  جمع کگده و سپس بگ اساس جدول هیگ  ضاوت  ای بص بگ اساس این روش اه تحلیل شما  مگه

 10ک ید.تهجص داشتص باشید میزان امتیاه  ای هیگ بگای یک پگسش امص است در عهرتی کص بص طهر مثال شما 

 ک ید 10پگسش امص داشتص باشید باید امتیاه  ای هیگ را ضگبدر 

 استمثال: حد پایین  مگات پگسش امص بص طگیق هیگ بدست آمده 

 = حد پایین  مگه 1ت داد سهاالت پگسش امص * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 62 125 

 

  صها د بهد. 125و حداکثگ  25عبارت فهق با یکدیگگ جمع  مایید. حدا ل امتیاه ممکن  25امتیاهات صهد را اه 

 مشتگیان بگ اساس مدل سگوکهال در حد پایی ی می باشد.:  کیفیت صدمات ارائص شده بص   41تا  25 مگه بین  

 : کیفیت صدمات ارائص شده بص مشتگیان بگ اساس مدل سگوکهال در حد متهسطی می باشد. 82تا   41 مگه بین 

 : کیفیت صدمات ارائص شده بص مشتگیان بگ اساس مدل سگوکهال در حد باالیی می باشد.   82 مگه باالتگ اه 

 

 یی پرسشنامهروایی و پایا
 

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار یا روایی با این مسئلص سگ و کار دارد کص یک ابزار ا داهه نیگی تا چص حد چیزی را ا داهه می نیگد کص ما  

روایی پگسش امص تهسط متخصصان  (1990پاراسهرامان،) کپژو (. در 1390فکگ می ک یم) سگمد و  مکاران،

 تأیید شده است.

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

 ابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است اه درجص ثبات آن در ا داهه نیگی  گ آ چص ا داهه می نیگد ی  ی  

ای کص ابزار ا داهه نیگی در شگایط یکسان تا چص ا داهه  تایج یکسا ی بص دست می د د) سگمد و 

پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به     (1990رامان،پاراسه)ک در پژو  . (1390 مکاران،

  دست آمده است.
 



 

 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 706/0 موارد ملموس

 838/0 قابلیت اعتماد

 708/0 پاسخگویی

 725/0 قابلیت اطمینان

 707/0 همدلی

 704/0 بهای خدمات

 780/0 کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان هتل

 

 

 منابع:

 

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سگمد، ه گه؛ ح اهی، الهص و عباس باهنان)

کیفیت خدمات بررسییو ن د د مد  ر 1387پاراسووومراماز وزیلامتر تر که کامبیی ریدرزاده و  حی را ی ار 

 ر کساکاوش.های دوینهای مد سرنکوا  ن ارایه

 .96ر تدبیرر شکاره کیفیت ن کیفیت مدیریتمدیریت ر 1387 ارف کشفیر رسام الدینر م رر 

 


