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 رضایت مشتری

      خدمات این رستوران ، براي من لذت بخش است. 1

      خدمات این رستوران رضایت دارم.به طور کلی از  2

      من از مراجعه به این رستوران خشنود شدم 3
 

 

 معرفی ابزار

( طراحی 2011توسط نام و هون ) رضایت مشتریان رستورانپرسشنامه : رضایت مشتریان رستورانپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،  3و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 

 ( اعتباریابی شده است.1394این پرسشنامه توسط اسدی)

 شیوه نمره گذاري

ساس طیف پنج گزینه شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی كم، كم، تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 داده شده است. ای، زیاد و خیلی زیاد( در جدول زیر نشاناندازه

 اي لیكرتبندي سوالهاي پرسشنامه هاي پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کمخیلی کم ايتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده كرد

 هاي پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه



 

 

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

 تحلیل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

در نرم افزار اس پی اس نرم افزار اس پی اس اس كنید. البته قبل از وارد كردن داده ها شما باید پرسشنامه را 

 اس تعریف كنید و سپس شروع به وارد كردن داده ها كنید.

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

وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف  مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی كم انتخاب كرده است شما باید در پرسشنامه  5صی سوال لیکرت عمل كنید مثال اگر شخ

 ) خیلی كم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( كنید. مثال اگر مولفه اول computeكمپیوت)

compute  كنید تا مولفهx .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد 

به طور مثال متغیر مدیریت  كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه computeكردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

 گرینه  آنالیز  هر آزمونی كه می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 كنید.

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

3 9 15 
 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 6تا  3در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 12تا  6در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 12در صورتی كه نمرات باالی  -

 

 گیريو روایی ابزارهاي اندازهتعیین پایایی 

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ضریب آلفای كرونباخ ا

شنام س سخ هر كنند بکار میگیری میهایی كه ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنهپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندكه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار كند. سرمد و همکاران )سوال می

ت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس كل را های هر زیرمجموعه سوووواالآلفای كرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای كرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس كل آزمون 

 (1394در پژوهش اسدي) محاسبه پایایی پرسشنامه

 مقدار ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سؤاالت متغیر

 0.765 3 رضایت مشتری

 

 



 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

كند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را كه ادعا میروایی به این مفهوم اشووواره دارد كه وسووویله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

ستاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394در مطالعه اسدی)  دیگر از تن چندین و راهنما ا

ساتید صین و ا ص سان و متخ شنا ستفاده كار ست شده ا ضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  ا  و بودن وا

شهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل س سب تحقیقاتی پر ست منا  سنجش مورد را آنها و ا

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد می قرار

 

 تعاریف نظري

ستوران شتریان ر ضایت م شتری نتیجه: ر ضایت م سه ر ست كه از مقای شتری، از عملکرد ای ا پیش از خرید م

ست می شده به د شده و هزینه پرداخت  ساچ، ) آیدمورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک  ضایت  (.2013كارو و  ر

مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است)الحواری 

شتری میزان مطلوب (.2006و وارد،  ضایت م سب می ر شتری به خاطر ویژگیهای مختلف كاال ك ست كه م یتی ا

ست)الی و همکاران،  سازمان ا سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت  شتری  (.2010كند و منبع  ارزیابی ذهنی م

از چیزی اسووت كه در واقعیت آن را دریافت كرده و با انتظاراتش مقایسووه نموده اسووت به گونه ای كه منجر به 

شود )فسی كاوا، خرید كاال  (. رضایت مشتری نتیجه جمعی درک، 2004یا خدماتی خاص و برآوردن نیازها می 

شد صرف كاال و یا خدمات می با سبت به تجربه م شتری ن ضایت .ارزیابی و عکس العمل فیزیولوژیکی م امروزه ر

ها بر اساس درصدی زمانها در آمده است. برنده یا بازنده بودن سامشتری به صورت یک مسئله مهم برای سازمان

شتریان كه آنها را حفظ كرده شخص میاز م سازماناند، م سیار رقابتی،  شتری شود. در یک جو ب هایی كه به م

ها برای بقاء دراین بازارها باید توانند دوام بیاورند. اكثر بازارها بسوویار رقابتی هسووتند و سووازمانتوجه ندارند نمی

صوالت و خدمات مورد نیاز  سطح مح شتریانی وفادار و با  سیار باال ارائه نمایند تا بتوانند م شتری را با كیفیت ب م

 . (1392)محمودی فر،  رضایت باال داشته باشند
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متغیر رضایتمندی در این تحقیق از طریق سواالتی در مورد رضایتمندی کلی، احساس دلشادی و رضایتمندی: 

سواالت در پرسشنامه در طیف شود. این برآورده شدن انتظارهای مشتریان سنجیده میخوشحالی و میزان 

 تایی( قرار دارد.5)لیکرت
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