
 

 

 رضایت مشتریان پرسشنامه

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان  رضایت مشتریانبررسي جهت پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

 پژوهشگر عودت دهيد. ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به 

شايان ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت 

 شود.کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 

 واالت عموميس

 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

فوق  

 ديپلم

 کارشناسي و باالتر  ليسانس 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 

 سواالت تخصصي:

ف
ردی

 

 سواالت تخصصي

ي کم
خیل

 

کم
ط 

متوس
 

زیاد
ي زیاد 

خیل
 

      بينم خشنودم.از احترامي که از اين سازمان )فروشگاه( مي 1

      خدمات به موقعي را دريافت ميکنم. 2

      کارکنان سازمان )فروشگاه(  اليق هستند. 3



 

 

      توانم کمک و راهنمايي دريافت کنم.ميبه سادگي  4

      ساعات کاري اين سازمان مناسب است. 5

      محيط سازمان پاکيزه و آراسته است. 6

      کنند.کارکنان با من به عنوان يک مشتري باارزش رفتار مي 7

      دستيابي به خدمات سازمان ساده و سريع است. 8

      گزارند.ميبراي درک نيازهاي من زمان  9

      از لحاظ فيزيکي امنيت الزم وجود دارد. 10

      امنيت محيط بيرون سازمان )فروشگاه( نيز وجود دارد. 11

      کنم.سريعا نيازهاي راهنمايي را دريافت مي 12

      هزينه محصوالت و خدمات منطقي است. 13

      توانم روي صداقت سازمان )فروشگاه( حساب کنم.مي 14

      شود.آنچه به آن وعده شده محقق مي 15

      کنند.کارکنان بسيار توانمندي در اين سازمان )فروشگاه( فعاليت مي 16

      سازمان )فروشگاه( به قرارهاي خودش پايبند است. 17
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