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 شرق فاضالب و آب مشترکیه رضایت با شده ارائه خدمات کیفیت رابطه بررسی

 تهران استان
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 چکیده

 ضذُ پزداختِ تْزاى استبى ضزق فبضالة ٍ آة هطتزکیي رضبیت بب ُضذ ارائِ خذهبت کیفیت رابطِ بزرسی بِ تحقیك ایي در

 پیوبیطی تحقیقبت ًَع اس، است گزفتِ اًجبم سهبًی بزِّ یک در چَى ّوچٌیي ٍ کبربزدی ّذف بِ تَجِ بب تحقیك. است

-هی( ;?79) بْبر در تْزاى استبى ضزق فبضالة ٍ آة تضزک هطتزکیي کلیِ ضبهل تحقیك ایي آهبری جبهعِ. ببضذهی هقطعی

 بزای ًفز 8<9 بزابز ًوًَِ حجن ّوکبراى ٍ هَرگبى جذٍل اس بب استفبدُ لذا. ببضٌذ هی هطتزک 6666> بزابز افزاد ایي کِ ببضذ

 پزسطٌبهِ تاطالعب گزدآٍری ابشار. ببضذ هی دستزس در تصبدفی صَرت بِ گیزی ًوًَِ رٍش. است آهذُ دست بِ هطتزکیي

 اس ّب فزضیِ آسهَى بزای. است ضذُ هحبسبِ کزًٍببخ آلفب آسهَى بب آى پبیبیی ٍ هٌطقی رٍایی آى رٍایی کِ است سبختِ هحقك

 خذهبت کیفیت بیي رابطِ بیبًگز تحقیك ًتبیج. است گزفتِ صَرت SPSS 21 افشار ًزم اس استفبدُ بب فزیذهي ٍ اسپیزهي آسهَى

 است ایي بیبًگز ّن فزیذهي آسهَى ًتبیج ؛ ٍببضذ هی تْزاى استبى ضزق فبضالة ٍ آة هطتزکیي رضبیت بب آى ابعبد ٍ ضذُ ارائِ

 .ببضذهی بعذ تزیي هْن پبسخگَیی تْزاى استبى ضزق فبضالة ٍ آة ضذُ ارائِ خذهبت کیفیت ابعبد بیي اس کِ
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