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  ايرانی شرکت يک وايمکس شبکه مشتريان رضايتمندی میزان سنجش
 

 2رجوعی مرتضی ،1حدادرضوی مجید
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 چکیده

تریاى خَد ضٌاخت داضتِ تاضٌذ تا ضوي ضٌاسایی ًیاز آًْا، ترآٍردی از سطح خذهتی کِ تایستی ترای از هط سازهاًْا تایذ

ترای اًجام ایي کار تایستی افرادی کِ هطتریاى سازهاى ّستٌذ، هطخص ضًَذ تا  .هطتریاى فراّن تیاٍرًذ را هطخص کٌٌذ

ٍضعیت رضایت کًٌَی اّویت هَضَع، همالِ حاضر تِ تررسی  تا تَجِ تِ ایٌكِ ترای تْتر ترآٍردى ًیاز آًْا دلیما عول ضَد.

همالِ حاضر تِ لحاظ ّذف کارتردی، تِ تلكام پرداختِ است.  هطتریاى از خذهات ارائِ ضذُ تَسط یک ضرکت ٍایوكس در ایراى

ر ایراى در هطتریاى یک ضرکت ارائِ دٌّذُ ٍایوكس دلحاظ هاّیت تَصیفی  ٍ تِ لحاظ رٍش پیوایطی است. جاهعِ آهاری 

ًفر تا رٍش ًوًَِ گیری تصادفی سادُ اًتخاب ضذًذ. تا هطالعِ ادتیات تحمیك پرسطٌاهِ ای تا  100تَدًذ کِ سطح ضْر تْراى 

درجِ ای لیكرت تٌظین ضذ. رٍایی صَری ٍ هحتَایی سؤاالت تا ًظرسٌجی از کارضٌاساى تأییذ ضذ.  5سؤال در لالة طیف  20

/ تذست آهذ کِ تیاًگر تأییذ پایایی تَد. تِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا از 70ًیس تاالتر از  ضریة آلفای کرًٍثاخ سؤاالت

هطتریاى دریافت  تررسی ّا ًطاى داد استفادُ ضذ.  spssفراٍاًی، هیاًگیي، اًحراف هعیارٍ آزهَى کی دٍ تا کارترد ًرم افسار 

در کل رضایت هطتریاى در سطح ٍ  خذهات دریافتی رضایت دارًذکٌٌذُ خذهات یک ضرکت ارائِ دٌّذُ ٍایوكس در ایراى از 

تر . تَد% 40% از ًمطِ تی تفاٍتی هطتری تاالتر هی تاضذ، کِ حذاکثر ًورُ تاالی تی تفاٍتی 30لاتل لثَلی لرار دارد ٍ تمریثا 

طح پَضص ضثكِ یک ساساس ًظرسٌجی صَرت گرفتِ تِ ترتیة هَارد ریل از تیطتریي درصذ هطلَتیت ترخَردار تَدًذ، 

تعذاد ٍ فراٍاًی هطلَب هراکس عرضِ یک ، تستِ راُ اًذازی یک ضرکت ٍایوكس در ایراى ، اطاعات هفیذضرکت ٍایوكس در ایراى

ٍب سایت یک ضرکت  هفیذاطالعات ، تٌَع هَدم ّای یک ضرکت ٍایوكس در ایراىکافی تَدى ضرکت ٍایوكس در ایراى، 

 ٍ ... ٍایوكس در ایراى
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