
 

 

 (2010) رستوران هیون از مشتریان رضایتمندی پرسشنامه استاندارد 

 
سوال  23طراحی شد.و دارای  2010رستوران توسط هیون در سال  از مشتریان رضایتمندیپرسشنامه استاندارد 

خدمات،محیط رستوران،قیمت،موقعیت رستوران،رضایت مشتری( میباشد در سال و وجه)کیفیت غذا،کیفیت 

بدست امد.و به تفصیل تمام  947/0توسط حقیقی و همکاران استفاده شد.ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه  1393

 وجه ها ضریب الفا مشخص شده است.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 کیفیت غذا:

 می غذا برای  مناسب اصطالح و شود  تعریف استفاده برای بودن  مناسب عنوان با میتواند کیفیت کلی طور به 

  شود گرفته مصرف در نظر برای بودن  تواند مناسب

  خدمات کیفیت

 عمأل خدمات، دهنده ارائه که آنچه با دارند توقع و انتظار که آنچه مقایسه وسیله به را خدمات کیفیت مشتریان

 از مشتریان انتظارات بین تفاوت صورت به توان می را خدمات کیفیت بنابراین. کنند می ارزیابی دهد، می ارائه

 وبرداشت و درک انها از عملکرد واقعی شرکت تعریف شود. خدمات

  رستوران محیط

 خدمات با رستوران محط در مشتریان. است کننده مصرف رفتار و رضایت در مهم فاکتور یک رستوران  محیط

 . هستند ارتباط در مستقیم صورت به رستوران

 رستوران موقعیت

 (2010می گذارد.)هیون، تثثیر مشتریان رضایت و رفتار بر که است رستوران مهم ویژگی یک موقعیت 

 رضایت مشتری:

 یا  محصول یک از استفاده و خرید از پس تجربه اساس بر که است مصرف کننده کلی نگرش مشتری رضایت

 . می گیرد شکل کننده مصرف در خدمت

 قیمت:

 یا کند می پرداخت خدمت یا محصول آوردن بدست برای مشتری که است چیزی قیمت کننده مصرف ازدیدگاه

 پرداختی قیمت به واکنش در را مهمی نقش که است روانشناختی عنصر یک قیمت بودن عادالنه. دهد می دست از

  کند می بازی مشتری  توسط

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 



 

 

ای است که نمره داری ، در رستوران مشتریان رضایتمندی بر مؤثر عوامل تأثیر ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 دهند .می در رستوران مشتریان رضایتمندی بر مؤثر عوامل تأثیر ارزیابیگویه ای  23مشتریان به سواالت

 

 : مولفه های پرسشنامه

 سواالت   های پرسشنامهمولفه 

 1-6 کیفیت غذا

خدمات کیفیت  13-7 

رستوران محیط  22-14 

 18-14 قیمت

 24-23 موقعیت رستوران

 25-25 رضایت مشتری

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . دانشگاهی تنظيم شده استتحقيق 

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 خدمتسابقه 

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 



 

 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 کیفیت غذا

      کند می ارایه ب خو بسیار طعم با ذاهاییغ، رستوران این 1

      هستند سالم شوند، می  ارایه رستوران این در که ذاهاییغ 2

      است ده بو باالیی سطح در آن آشامیدنی و ذاغ کیفیت کردم، مراجعه رستوران این به که بار هر 3

      کیفیت غذا ها دارای نوسان نمی باشد و کیفیت ان ثابت است 4

      شده استغذا از مواد اولیه با کیفیت تهیه  5

      غذا های رستوران در مقایسه با رستوران های دیگر کیفیت مطلوبی دارد 6

 کیفیت خدمات

      هستند آماده همیشه خدماتشان انجام برای رستوران این کارکنان 7

      دارند را من سؤاالت به پاسخگویی برای الزم مهارت و دانش رستوران این کارکنان 8

      دارند  را الزم صالحیت کارشان انجام برای رستوران این کارکنان 9

      .است دوستانه مشتری با رستوران این کارکنان برخورد 10

      فهمند می را من ویژه نیازهای  رستوران این کارکنان 11

      دارند مشتری به( کردن خدمت) کردن کمم به تمایف همیشه رستوران این کارکنان 12

      هستند آماده همیشه خدماتشان انجام برای رستوران این کارکنان 13

 محیط رستوران

      است تمیز کامال رستوران این محیط 14

      .دارد زیبایی دکوراسیون رستوران این  15

      است  بجذا رستوران این ساختمان ظاهر  16

      .گیرد  می صورت آسانی به آن در جابجایی و است راحت و بجذا رستوران این در غدا صرف محل 17

      است تمیز کامال رستوران این محیط 18

 قیمت



 

 

      .است منصفانه رستوران ین ا ذاهایغ قیمت  19

      است منصفانه رستوران این در نوشیدنی قیمت 20

      است  بمناس پردازم، می رستوران این در که ای هزینه میزان 21

      .است  بمناس ها رستوران سایر با مقایسه در رستوران این های قیمت 22

 موقعیت رستوران

      است راحت من برای رستوران این به دسترسی  23

      است شده احداث یبمناس جای در موقعیت، لحاظ از رستوران این 24

 رضایت مشتری

      هستم راضی کلی رطوو به رستوران این دکرعمل از من  25

      . برم می  لذت رستوران د اینکرعمل از من 26

      .هستم راضی رستورانها سایر با مقایسه در رستوران این دکرعمل از من 27

      .   هستم خوشحال کردم بانتخا غذا، صرف برای را رستوران این هکاین از من  28

 

 پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

لبته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس افزار اس پی اس اس کنید. ا

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

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

شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که 

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.



 

 

ب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید به همین ترتی

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 ه:نمره گذاری پرسشنام

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات نمرهحد پایین 

50 80 100 

 

باشد،  میزان رضایتمندی در این رستوران ضعیف می  80تا 50در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 باشد،  میزان رضایتمندی در سطح متوسطی می باشد. 100تا  80در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -



 

 

 باشد،  میزان رضایت مندی بسیار خوب می باشد.100در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه

 بر مؤثر عوامل تأثیر ارزیابیاز  (بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1393در پژوهش حقیقی و همکاران )

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب  در رستوران مشتریان رضایتمندی

 این پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./947 در رستوران مشتریان رضایتمندی بر مؤثر عوامل تأثیر ارزیابیاز  آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 947/0 پرسشنامهکل 

 946/0 کیفیت خدمات

 851/0 کیفیت غذا

 819/0 محیط رستوران

 876/0 قیمت

 743/0 موقیعیت مکانی رستوران

 882/0 رضایت مشتری

 

 منابع: 

 مطالعه رستوران صنعت در مشتریان رضایتمندی بر مؤثر عوامل تأثیر ارزیابی (.1393حقیقی و همکاران)

 3بوف،فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم،شمار ای زنجیره های رستوران داری ، مجموعه موردی
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