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چكیده
در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آنرا منعکس ميسازد،
مدلي براي تبیین رابطه میان سرمایهگذاري فناوري اطالعات و رضایت
مشتري در سازمانها ارائه شده است .در این پژوهش ضمن مرور
جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاري در فناوري اطالعات و رضایت
مشتري ،مدل مفهومي با چهار معیار (شاخصهاي اقتصادي ،آموزشي،
نشر فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور ) و یک
متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتري) ،طراحي شد .مدل مذکور از
طریق نظرسنجي از خبرگان امر مورد اعتبارسنجي اولیه قرار گرفت.
سپس در یک مطالعه میداني در سازمان تحت بررسي ،براي آزمون
تایید کارکرد و اعتبار سنجي مدل ،داده هاي الزم گردآوري شد .در
ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابي معادالت ساختاري 5و نیز معادالت
رگرسیوني تعاملي در قالب تحلیل مسیر 2و استفاده از نرم افزار هاي
اس پي اس اس 3و لیزرل به تبیین عوامل رابطه اي بین متغیر هاي
مکنون و مشاهده گر پرداخته شد .یافته هاي تحقیق بیانگر رابطه
مستقیم و معنيدار عوامل اقتصادي و آموزشي مربوط به سرمایهگذاري
فناوري اطالعات بر رضایت مشتریان در سازمان ميباشد.
كلید واژگان :سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات ،رضایت
مشتري ،مدل یابي معادالت ساختاري ،تحلیل مسیر.

 .1مقدمه
تقریباً ساالنه دو تریلیون دالر در جهان بر روي پروژه هاي
فناوري اطالعات سرمایهگذاري و هزینه ميشود .از طرفي رضایت
مشتري یک معیار مهم در کارایي بنگاه است ،چون تأثیر مثبت در
وفاداري مشتري دارد .لذا مطالعه رابطه بین این دو عامل مورد توجه
خاص بنگاه هاي اقتصادي است .مدیران بنگاهها اغلب مدلهاي
سرمایهگذاري رقابتي (بر اساس درصد فروش یا افزایش بودجه نسبت
به سال گذشته) را دارند .همچنین اکثر اینگونه سرمایهگذاريها بر
پایه اعتقاد کلي از بازدهيهاي مثبت آینده انجام ميگیرد .ضرورت
فناوري اطالعات در تمامي امور کسب و کار بدیهي است ،اما خطوط
راهنماي ناکافي در تعیین سطوح سرمایهگذاري موثر ،مورد بهرهبرداري
قرار ميگیرد .مسئله اصلي این است که تأثیر سرمایهگذاريهاي
فناوري اطالعات در کارایي بنگاه چقدر است؟ و فراتر این که
سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات از جمله عواملي است که بر
1

عملکرد سازماني تأثیر ميگذارد (لوکاس  5191وترنر .]5[ )5191در
این ارتباط موضوع مهم این است که آیا سرمایهگذاريها در فناوري
اطالعات واقعاً منجر به بروز تمایز بنگاهي ميشوند؟
فناوري اطالعات بطور خودکار بهرهوري را افزایش نميدهد،
براي اینکه بیشترین فواید سرمایهگذاري براي فناوري اطالعات حاصل
شود باید همزمان سرمایهگذاريهاي مکمل دیگري هم انجام شود .در
واقع تأثیر فناوري اطالعات در فعال سازي سرمایهگذاريهاي مکمل

1

Structural Equation Modeling ;SEM
Path Analysis ; PA
3
SPSS ;Statistical Package for Social Science
4
LISREL; Linear Structural Relations

بطور غیرمستقیم ،موجب افزایش بهرهوري ميشود [ .]2موارد بهره-

2

 1نویسنده عهدهدار مکاتبات ()jbagheri@alzahra.ac.ir

Lucas, 1975; Turner, 1985
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گیري از سرمایه گذاري در فناوري اطالعات شامل [ ،]3پشتیباني از

سرمایهگذاريهاي انجام شده در زمینه پروژههاي تحقیقاتي ،نوآوري یا

شایستگي محوري بنگاه ،در شبکه هاي زنجیره تأمین ،در مدیریت

تهیه و تدارک ماشینآالت صنعتي و نوسازي آنها ،با توجه به

کانال توزیع ،در ترویج نام تجاري ،در فرایندهاي تولید ،در تجارت

چگونگي اثربخشي آنها در کیفیت تولید و اداره مدیریت سازمان

الکترونیک ميباشد.

بررسي ميشود .عموماً ارزیابيهاي سرمایهگذاري در فناوري اطالعات

راهبرد مشتري مداري و تمرکز بر مشتري ،توسعه فرهنگ خاص

و ارتباطات ،پروژههاي سرمایه بر تلقي ميشوند و بازگشت این

سازماني را ميطلبد .بطوریکه تکتک افراد سازمان باید به ابتکار و

سرمایهگذاري نیز از طریق بهره گرفتن از کاربرد و ارزش افزودهاي که

پاسخگویي به نیازهاي مشتریان ترغیب شوند .براي مدیریت موثر در

اطالعات و برقراري ارتباطات در اتخاذ تصمیم و برنامهریزي و کنترل

این موارد نیاز به یک سیستم اطالعات پیشرفته براي مدیران ميباشد تا

براي مدیریت ایفا ميکند ،سنجیده و محاسبه ميشود .با وجود آنکه

اطالعات الزم را براي غلبه بر تغییرات مکرر در فرایندها و طراحي

استفاده از روشهاي حسابداري براي ارزیابي سرمایهگذاري معموالً

محصول بدست آورند .پیروي از راهبرد مشتري مداري و تمرکز بر

دشوار است ،امروزه به کاربرد معیارهاي اقتصادي کمي بیشتر توجه
5

مشتري ،ماهیت روابط بین اجزاي عملیاتي وابسته در بنگاه را نیز تغییر

ميشود که از آن جمله روش پارکر در سال  5199است که سه عامل

ميدهد ،یعني جریانهاي کاري بین اجزا ،به هم وابستگي شدیدتري

اساسي را براي ارزیابي سرمایهگذاري ،برنامهریزي و اجراي سیستم-

پیدا ميکنند .نیازمنديهاي اطالعاتي بیشتر براي حصول اطمینان از

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته است [ ] :


هماهنگي جریانهاي کاري ایجاد ميگردند .واقعیت اینکه در زماني

2

باز مهندسي و جایگزیني سیستمها به منظور افزایش کارایي و
اثربخشي و بهینهسازي آنها.

که بنگاه داراي فناوري اطالعات پیشرفته باشد و در موقعیتهایي که


استراتژي مشمول پویایي محیط و تمایز ميشود ،عملکرد ميتواند

3

تکامل بخشیدن به سیستمهاي اطالعاتي و اجرایي براي

افزایش یابد .لذا تناسب بین راهبرد تمرکز بر مشتري و بهکارگیري

افزایش بهرهوري و مطلوبیت سیستمها و سرمایهگذاريهاي

فناوري اطالعات پیشرفته منجر به افزایش اعتماد و عملکرد مشتري

انجام شده.


خواهد شد .منظور از فناوري اطالعات پیشرفته ،نوآوريها در فناوري

طراحي سیستمها و نوآوري سیستمهاي اطالعاتي جدید با

اطالعات جدیدتري نظیر مدیریت ارتباط با مشتري  ،مدیریت زنجیره

هدف به وجود آوردن و استفاده از موقعیتها و فرصتهاي

تأمین و غیره ميباشد.

جدید براي گسترش فعالیتهاي سازمان.

رضایت مشتري به عنوان یک عامل کلیدي براي موفقیت بنگاهها

تنها تکیه بر ارزیابي مالي و اقتصادي سرمایهگذاري براي فناوري

مطرح است،که این امر مورد توافق نظریهپردازان دانشگاهي و فعاالن

اطالعات و ارتباطات ،کفایت الزم را براي ارزشیابي سرمایهگذاري و

محیطهاي تولیدي ميباشد .بنگاه هاي زیادي درگیر سرمایهگذاريهاي

انتخاب پایگاه تصمیمگیري صحیح نخواهد داشت .زیرا ممکن است

کوچک و بزرگ در فناوري اطالعات به ویژه در زمینه هاي

بسیاري از نتایج به دست آمده به صورت نامحسوس نمایان شوند،

نرمافزاري ،فرایندهاي کاري ،سازماندهي کسبوکار ،مدیریت زنجیره

مانند افزایش سطح مهارت کارکنان و ایجاد روحیه تازه در آنان و

تأمین و مدیریت ارتباط با مشتري شدهاند .گرچه سرمایهگذاريهاي

فراهم آوردن فرصتهاي بسیار مناسب آتي براي افزایش بهرهوري

تکنولوژیک در رشد خروجي بنگاهها تأثیر قابل توجه دارد .اما بهره-

سازمان [ ] .بطور کلي ميتوان روشهاي ارزیابي سرمایهگذاري

وري و سودآوري همیشه به عنوان یک نتیجه از سرمایهگذاريهاي

فناوري اطالعات را به صورت زیر دستهبندي کرد:
روشهاي ارزیابي اقتصادي شامل :تکنیک دوره بازپرداخت،

فناوري اطالعات پدیدار نشدهاند و این سؤال باقي است که آیا

1

اینگونه سرمایه گذاريها بر رضایت مشتري تأثیر دارد یا خیر؟ این

9

6

برگشت سرمایه  ،تحلیل هزینه منفعت  ،ارزش فعلي خالص  ،نرخ
9

مقاله قصد دارد تا به تبیین این تأثیرگذاري بپردازد.

1

بازدهي داخلي و ارزش ساالنه یکنواخت همارز .

 .2مبانی نظري

1

Parker
2
Substitutive Reengineering
3
Complementary
4
Innovative
5
Return On Investment
6
Cost-Benefit Analysis
7
Net Present Value
8
Internal Rate of Return
9
Equivalent Uniform Annual Value

 .2.5ارزیابي سرمایهگذاري براي فناوري اطالعات و ارتباطات
ارزیابي سرمایهگذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات ،معموالً
در مقایسه با سایر مکانسیمها و راه هاي سرمایهگذاري سازمان و براي
بهینهسازي فعالیتها و سیستمها صورت ميگیرد .در عین حال که
02

جعفر باقري نژاد ،بهتاج رسولي پشته
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است و براي رقابت انجام ميگیرد .این روش براي تطبیق استراتژي

روشهاي تحلیلي شامل :غیر عددي ،مدلهاي نمرهگذاري،

بنگاه با سرمایهگذاري فناوري اطالعات ضروري است [.]9

تکنیکهاي مبتني بر کامپیوتر ،تحلیل ریسک ،تحلیل ارزش ،فرایند

در  ،5111قابلیتهاي فناوري اطالعات را  33نوع تعریف کردند

سلسله مراتبي و سیستمهاي خبره.
روشهاي استراتژیک شامل :شاخص فني ،مزیت رقابتي ،تحقیق و

که در شش گروه زیر تنظیم شده است :شرکاء کسبوکاري فناوري

توسعه ،تعهد مدیریت ،دیدگاه بلند مدت ،تاکید بر منابع ناملموس و

اطالعات ،پیوندهاي خارجي فناوري اطالعات ،تفکر استراتژیک کسب

استراتژي برتر کسبوکار [.]1

و کار فناوري اطالعات ،یکپارچگي فرایند کسب و کار فناوري
اطالعات ،مدیریت فناوري اطالعات و زیرساخت فناوري اطالعات

مهمترین معیارهاي بدست آمده براي ارزیابي فناوري اطالعات
شامل :مالي ،رقابت پذیري ،استراتژیک ،اثربخشي ،بهبود کیفیت،

[ .]1به طور متوسط  6درصد از کل سرمایه گذاري فناوري اطالعات

رضایت کاربران ،رضایت بیروني ،فناوري و مخاطرات است [.]6

بنگاه هاي مطالعه شده در سال  ، 2331به زیرساختها تخصیص داده

همچنین براي ارزیابي کارایي و اثربخشي سرمایهگذاري براي فناوري

شدند .سیستمهاي مبادالتي که کاربر زیر ساخت هستند 26 ،درصد از

اطالعات و ارتباطات باید عوامل زیر را بررسي نمود :نیروي انساني،

متوسط هزینههاي فناوري اطالعات را تشکیل ميدهند .در واقع به

گستره پروژه  ،کنترل فعالیتهاي پروژه  ،پیچیدگي سیستم  ،نوآوري ،

لحاظ مفهومي سیستمهاي راهبردي و اطالعاتي در این رده قرار مي-

پایداري و .]9[ ...

گیرند و از سیستمهاي مبادالتي و زیرساختي بهره ميگیرند.
سیستمهاي اطالعاتي فناوري اطالعات  9درصد و سیستمهاي

 .2.2انواع سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات

راهبردي  55درصد متوسط سرمایه گذاري فناوري اطالعات را تشکیل

سرمایهگذاري به تنهایي کافي نیست .سرمایه گذاري باید

ميدهند .البته سرمایه گذاري در هر پروژهاي ميتواند در یک یا چند

خروجيهاي مفیدي به همراه داشته باشد .برخي از موقعیتهاي

دسته از این طبقات جاي گیرد [ .]53جدول زیر بطور خالصه ،

سازماني عمده به عنوان اجزاي تأثیرگذار این خروجيها شناسایي

مقایسه میان چارچوبهایي را نشان ميدهد که در این تحقیق مورد

شدهاند که شامل :رضایت بخش بودن انجام سرمایهگذاريها و تطبیق
آنها با استراتژيهاي بنگاه

استفاده قرار گرفتند.

است .با توجه به این واقعیت که

سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات در استراتژيهاي بنگاه قرار مي-

 .2.3مشتري
در مرور ادبیات رضایت مشتري ،محققاني چون جورسکي و

گیرند ،ميتوان آنها را تحت سه گروه طبقهبندي کرد :استراتژیک،

5

اطالعي و تبادلي [ .]9فناوري اطالعات استراتژیک اینگونه تعریف

کولي و پیرسي پیشنهاد ميکنند که بنگاهها از اطالعات رضایت

شده که فناوري اطالعات منجر به تغییر محصول  /خدمت بنگاه

مشتري در تصمیمات مدیریتي مربوط به همه حوزههاي وظیفهاي مي-

ميشود یا وضعیتي که با آن سازمان در صنعت خاصي به مزیت رقابتي

2

توانند استفاده کنند ،ولي مورگان و همکاران در  2331دریافتند که

ميرسد و معموالً بلند مدت ميباشد .فناوري اطالعي ،اطالعاتي را

بیشتر بنگاهها اطالعات رضایت مشتري را به عنوان ورودي تعداد

براي تصمیمگیريهاي سازماني و زیرساخت ارتباطي فراهم ميکند و

محدودي از تصمیمات خود بکار ميگیرند .گرچه از رضایت مشتري

میان مدت ميباشد .فناوري اطالعات تبادلي ،مدیریت عملیاتي را

به عنوان بخشي از استانداردهاي سیستم کیفیت نیز توسط بنگاهها

پشتیباني ميکند و از طریق تکرار توصیف ميشود .همچنین با

استفاده ميشود ولي مطالعات و پیشنهادات جدید درباره رضایت

برگشت هاي کوتاه مدت در سرمایهگذاري همراه است.

مشتري حکایت از استفاده مناسب و کارآمد از اطالعات رضایت

سرمایهگذاريها در فناوري اطالعات تبادلي با هدف کاهش هزینهها

مشتري در تصمیمگیري استراتژیک و مدیریت سیستمهاي کنترل دارد

تعریف ميشوند.

[ .]51توانایي پاسخگویي سریع و موثر ( رقابت بر مبناي زمان) و ارائه

گروه چهارمي نیز به شکل سرمایهگذاري فناوري اطالعات با

نیازهاي مشتري مشخصههاي معین از رقابت و موفقیت بسیاري از

اجبار و تهدید وجود دارد .این نوع سرمایهگذاري به منظور رقابت با

3

بنگاهها محسوب ميشود( گورسوي سوانگر  .]56[ )2339در صنایع

صنعت معیني انجام ميگیرد .برگشت هاي این نوع سرمایهگذاري
کوتاه تر است و ماهیت متفاوتي نسبت به انواع ذکرشده در باال دارد و
سرمایهگذاري فناوري اطالعات با اجبار و تهدید ،کوتاه مدت و الزامي

1

Jaworski & Kohli,1993 and Piercy,1996
Morgan, Anderson, and Mittal
3
Gursoy and Swanger, 2007
2

02
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جدول - 1مقایسه چارچوبهاي ارزیابی اثربخشی سرمایه گذاري  ITبه اختصار

محققین /چارچوب

تشریح چارچوبها

سامیتو فورستري 2336

یک مدل متمرکز که بخش سیستمهاي اطالعاتي آن در مرکز سازمان قرار دارد و مسئول کنترل فعالیت

)(Sumito forestry

بخشهاي مختلف و ارزیابي اثربخشي سرمایه گذاري فناوري اطالعات ميباشد [.]55

چارچوب پ.اي .دي

این مدل شامل سه مرحله ميباشد که در مرحله اول به بررسي مزایاي ملموس و ناملموس فناوري اطالعات در

.الو 233

سه سطح استراتژیک ،تاکتیکي و عملیاتي ميپردازد .در مرحله دوم هزینههاي مستقیم و غیر مستقیم تکنولوژي

) (P.E.D.Loveرا مورد بررسي قرار ميدهد و در مرحله سوم از طریق روشهاي اقتصادي ،تحلیلي ،استراتژیک و یکپارچه به
بررسي ریسک ميپردازد و در نهایت امکانپذیري سرمایهگذاري را به ذینفعان گزارش ميدهد [.]1
این مدل جهت ارزیابي فعالیتهاي استراتژیک سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات بکار ميرود .بر اساس

چارچوب

 Real Option 2332عوامل تعاملي و واکنشهاي رقیب پایهگذاري شده است .ارزیابي سرمایهگذاري در سه بعد رشد ،به تأخیر
اندازي و رهاسازي فعالیتهاي استراتژي صورت ميگیرد [.]52
چارچوب توجیه

این مدل براي توجیه پروژه هاي سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات پیشنهاد شده است .توجیه در پنج سطح

سرمایهگذاريهاي

استراتژیک ،تاکتیکي ،عملیاتي ،ملموس و ناملموس صورت ميگیرد و هر سطح شامل معیارهاي عملکردي

فناوري اطالعات 2335

مناسب و مختلفي ميباشد [.]53

چارچوب هجا )(Heja

این یک مدل کاربردي از ارزیابي سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات شامل چهار فعالیت شناسایي ،ساختاري،

2331

ارزیابي و پیگیري است .در ضمن ارزیابي چهار فعالیت ،معیار پروژهها ،سازگاري و تداوم فعالیتها مورد توجه
قرار دارد [ .]5
به صراحت بیان کردند [ .]59علل حمایت روزافزون از مشتري را

خدماتي مانند بانکداري ،بیمه ،مهمانداري و هتلداري و مشابه

دالیلي چون :رقابت ،مشتریان آگاهتر ،تشابه محصوالت  /خدمات،

رضایت مشتري بسیار مهم است.
محصول صنایعي مانند هتلداري و مهمانداري جداناپذیرند و

افزایش تقاضا براي حمایت بهینه و تمایل مشتریان جهت پرداخت

کیفیت درک شده و رضایت مشتري ناشي از این حقیقت است که

براي ارزش افزوده ذکر ميکنند [ .]59دفتر تحقیقات برنامهریزي بانک

محصوالت این نوع صنایع اغلب پیچیده هستند و از مجموعه

ملت عوامل رضایت مشتري را براساس رابطه بین ارزش مورد نظري

تعامالت ،مبادالت و عملکرد بین کارکنان و مشتري حاصل ميشوند(

مشتري و کیفیت (کارکرد) محصول و خدمات چنین بیان کرد:
انتظارات مشتري > عملکرد محصول(خروجي و خدمات)

5

بیتنر و همکاران ) [ .]56رفتارهاي وفادار هم باعث افزایش سهم

نارضایتي 

بازار شده و سودآوري را براي بنگاه خدماتي به همراه دارد( هسکت و

انتظارات مشتري = عملکرد محصول(خروجي و خدمات)

2

همکاران) [ .]56چون این پیش فرض که رضایت کارکنان منجر به

رضایت 

رضایت و وفاداري مشتریان و در نتیجه افزایش فروش ميشود ،بنگاه

انتظارات مشتري < عملکرد محصول(خروجي و خدمات)
خیلي راضي( خشنود) 

هاي خدماتي را وا ميدارد که منابع مالي قابل توجهاي را براي
رضایت کارکنان ،مشتریان و نگهداري آنها تخصیص دهند [.]56

واحد سازماني فوق االشاره اعالم کرد که مزایاي رضایت مشتري

رضایتمندي مشتریان ،تأثیري شگرف بر حیات حال و آینده یک

و کیفیت خدمات ،تشویق و ترغیب تکرار معامله و وفاداري ،دور

سازمان خواهد داشت  .اشلسینگر و هسکیت ( )5115با ارایه نظریه

کردن مشتریان از رقبا ،بهبود و افزایش شهرت و نظرات و اظهارات

3

مثبت ،کاهش هزینه هاي جلب مشتریان جدید ،کاهش هزینههاي

اي تحت عنوان «چرخه خدمت مطلوب » اعتقاد خویش را مبني بر

ناشي از اشتباه و ایجاد مزیت رقابتي را به همراه دارد[ .]51عالوه بر

وجود رابطه مابین رضایتمندي مشتریان و رضایتمندي کارکنان سازمان

این ،براساس نظر لي در  ، 5115مشتریان رضایتمندي را از جنبههاي
متعددي که در ذیل بیان ميشود تجربه ميکنند [:]23

1

Bitner et al., 1990
Heskett et al., 1994, 1997
3
Schlesinger and Heskett , 1991
2

00

جعفر باقري نژاد ،بهتاج رسولي پشته

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال پنجم ،شمارههاي  51و  ،56بهار و تابستان 5312

)5بطور کلي و بر اساس محصوالت سازمان  )2ویژگيهاي متمایز

وضعیت ظاهري ساختمانها؛ )1نحوه برقراري ارتباط سازمان با

عملکردي محصوالت سازمان )3نحوه برقراري تماس و نحوه تعامل

مشتري پیش از خرید محصول [ .]23از مدلهایي که براي اندازه

با مشتري( نحوه ارائه و عرضه محصول براي فروش ،نحوه تحویل و

گیري رضایت مشتري بکار گرفته ميشوند ميتوان به مدل کانو،

ارسال کاال براي مشتري ،خدمات پس از فروش و ارائه تمهیدات مورد

فورنل ،سروکوال و اسکمپر اشاره کرد [ .]23[ -]25جدول 2

نیاز ،نحوه بررسي شکایات ،انتقادات و نظرات مشتري و )...؛ )

شاخصهاي رضایت مشتري کشورهاي آمریکا ،اروپا ،مکزیک و

ساختار نمایندگيها و شعب مختلف سازمان و حتي بر اساس

سوئیس را که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته نشان ميدهد.

جدول  - 2مقایسه شاخصهاي رضایت مشتري [.]22

آمریكا

اروپا

مالزي

سوئیس

شاخص ملی رضایت
وفاداري مشتري









انتظارات مشتري







ارزش درک شده







شکایت مشتري




تصویر و وجهه سازمان عرضهکننده خدمات
درک و استنباط مشتري از کیفیت خدمات







درک و استنباط مشتري از کیفیت محصول








ارتباط با مشتري
2

همکاران) [ .]26براي نمونه موفقیت برنامههاي مدیریت ارتباط با

 .2.ایجاد ارزش از فناوري اطالعات و رضایت مشتري
بهکارگیري فناوري اطالعات توسط بنگاهها ،یک بعد اضافي در

مشتري در شرکت دل (  )DELبه برتري در یکپارچگي مدیریت

روابط بین مقیاسهاي عملکرد و استراتژي بنگاه فراهم ميکند .در

زنجیره تأمین آنها نسبت داده شده است [ .]26مدیران با کاهش

سالهاي اخیر ،رابطه بین فناوري اطالعات و استراتژي به شدت مورد

هزینههاي پشتیباني ،تسریع ارزش آفریني پروژههاي فناوري اطالعات،

آزمون قرار گرفته است .این رابطه توسط تن و همکارانش کشف شد

بهبود کیفیت محصوالت فناوري اطالعات و باالخره بهبود کارکرد

و بسیاري پیشنهاد دادند که رابطه بین فناوري اطالعات و عملکرد

سیستمهاي موجود تالش ميکنند تا ارزشگذاري فناوري اطالعات در

بنگاه باید در یک چارچوب استراتژیک بیان شود .در حاليکه

کسبوکار را نهادینه کنند .البته ارزش فناوري اطالعات در برابر

پژوهشهاي زیادي در زمینه ترکیب مقیاسهاي عملکرد و استراتژي و

مجموعه اهداف استراتژیک کسبوکار ارزیابي ميشود .مثالً اگر هدف

نیز فناوري اطالعات و استراتژي انجام شده است ،تحقیق در خصوص

کسبوکار کاهش هزینه باشد ،ارزش فناوري اطالعات در قالب کنترل

ترکیب مقیاسهاي عملکرد ،استراتژي و تکنولوژي اطالعات ،کم و

هزینه ،بهرهوري و کارایي تعریف ميشود و یا اگر هدف ،افزایش سهم
بازار از طریق تمایز محصول یا نوآوري باشد ،آنگاه ارزش فناوري

5

پراکنده است [ .]21اندرسن و همکاران ثابت کردند که آمیختن

اطالعات در قالب تولید درآمد از راه افزایش فروش به مشتریان یا

پیوندهاي فناوري اطالعات از طریق زنجیره تأمین توسط هر یک از

جلب مشتریان جدید ميباشد .در واقع ارزش تجاري تأثیرات فناوري

حلقههاي زنجیره تأمین در شناسایي و پاسخگویي نیازهاي پویاي

اطالعات را بر استراتژيهاي کسبوکار و اولویتهاي سرمایهگذاري

مشتریان ،ایجاد ارزش ميکند [ .]26ایجاد زیرساخت یکپارچه فناوري

3

ميسنجند .در این رابطه رویکرد باال به پایین پورتر بر اساس این

اطالعات ،واحدهاي سازماني را قادر ميسازد تا منابع خود را بطور
موثر در استخراج نیازهاي مشتریان بکار گیرند (سامبامورتي و
Anderson, Banker, and Ravindran , 2003

Sambamurthy,Bharadwaj, and Grover, 2003
Porter

1
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3
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استدالل است که سازمانها عملکرد خود را از طریق بهبود عملیات

فلسفه مدیریتي نظیر مدیریت کیفیت جامع و تولید منعطف یا تولید به

داخلي خود ارتقا ميدهند .در این راه ارزش فناوري اطالعات میزان

موقع ،نهفته است.

کمک به ارتقاء عملکرد تعریف ميشود .چالش مدیریت فناوري

 .3مدل مفهومی تحقیق

اطالعات ،برقراري ارتباط بین اهداف کالن و کاربردهاست ،تا بتوان

مدل مفهومي پیشنهادي این تحقیق ،شامل تلفیقي از شاخصهاي

شاخصهاي کلیدي عملکرد را شناسایي کرد و با استفاده از آنها

فناوري اطالعات بانک توسعه اسالمي و شاخصهاي رضایت مشتري

ارزش فناوري اطالعات را محاسبه کرد .رویکرد پایین به باال که در

در کشورهاي آمریکا و سوئیس ميباشد .این مدل در کل شامل 1

5

مقابل رویکرد پورتر بیان ميشود ،توسط زباف بیان شد که آثار

سازه اصلي با عناوین شاخص اقتصادي ،شاخص آموزشي ،شاخص

فناوري اطالعات در فرایندهاي کسبوکار در بخش عملیاتي و

نشر فناوري اطالعات و ارتباطات ،شاخص ارتباطات از راه دور و

مدیریتي را از ابعاد خودکارسازي ،اطالعاتي و دگرگونسازي بررسي

شاخص رضایت مشتري ميباشد .براي سنجش و ارزیابي هر کدام از

ميکند [.]29

این سازهها ،معیارهایي در نظر گرفته شده است که در جداول  3و

بنگاهها از سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات در جهت بهبود

آورده شده است.

توانایيهایشان براي جذب مشتري استفاده ميکنند اما ممکن است که

جدول  -3شاخصهاي سرمایهگذاري فناوري اطالعات

نارضایتي مشتریان نیز وجود داشته باشد .در این زمینه اگر

عوامل اثرگذار

سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات قبل از عکسالعمل مشتریان به

شاخصها
سرمایهگذاريهاي عمومي در زمینه زیرساخت/نرم-

پایان برسد ،بنگاهها در پذیرش آن ریسک کردهاند .تحقیقات نشان

افزار /سختافزار

ميدهند که سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات منجر به بهبود کیفیت

سرمایهگذاري شرکتها و سازمانهاي خارج از

و کارآمدي ارائه خدمات ميشود [ .]29همچنین افزایش وفاداري

سازمان

مشتري منبعي از درآمدهاي آتي ،کاهش هزینه تعامالت آینده ،کاهش

(برونسپاري

سرمایهگذاريهاي

فناوري

اطالعات)

حساسیت قیمتي و حداقل کردن احتمال فرار مشتري در موارد با
2

اقتصادي

کیفیت ضعیف هستند( اندرسون و سایرین)  .عالوه بر این مزایا،

)(EC

رضایت مشتري در محاسبه خروجيهاي ناملموس نظیر کیفیت تولید

سرمایهگذاريهاي نوآورانه و پیشرو در زمینه فناوري
اطالعات
هزینه و فایده حاصل از سرمایهگذاريهاي فناوري
اطالعات

یا گوناگوني موثر است ،درحاليکه از معیارهاي بهرهوري بنگاه بدست
3

سهم سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات از منابع

نميآیند ( کویین وبیلي) [ .]29کميکردن بهبودهاي ناملموس در

بودجهاي

کیفیت تولید ،تنوع یا تجربه مصرف از طریق شاخص رضایت مشتري

روشهاي تأمین بودجه براي سرمایهگذاريهاي

در سطح بنگاه نقش مکمل بالقوه اندازهگیري مبتني بر بهرهوري رشد

فناوري اطالعات

اقتصادي را دارد ( واترز) [ .]29اگرچه محققان سیستمهاي اطالعات،

آموزش مهارتهاي فناوري اطالعات به کارکنان

اثر سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات روي مازاد مصرفکننده و رفاه

نوع مهارتهاي فناوري اطالعات که با مشتري در

مصرفکننده را در سطح اقتصادي با برخي از استثناها انجام دادهاند اما

آموزشی

مطالعات کمتري در ارتباط با تأثیر سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات

)(ED

ارتباطند
جذب افراد تحصیلکرده با رشتههاي مرتبط
اشتیاق و تمایل کارکنان به آموزشهاي مرتبط با

روي رضایت مشتري در سطح بنگاه انجام گرفته است [ .]21بنگاهها

فناوري اطالعات

در تالش هستند تا براي باال بردن مزیت رقابتي ،استراتژيهاي متمرکز
بر مشتري را بکار گیرند .ایدئولوژي تمرکز بر مشتري همچنین در

نشر فناوري
)(DI

1

Zuboff
Anderson 1996; Anderson and Sullivan 1993; Reichheld and Sasser
1990; Rust and Keiningham 1994
3
Quinn and Baily 1994
4
Waters 2004
2

02

زمان و نحوه دسترسي به اینترنت
تأمین کنندگان خدمات اینترنت و شبکه
شمار کاربران و میزبانان

ارتباطات از

اینترنت و اینترانت

راه دور)(IT

رسانههاي ارتباطي (تلفن همراه،تلفن،رادیو و )...
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جدول  -2شاخصهاي رضایت مشتري

شاخصها

عوامل اثرگذار

کیفیت درک شده
ارزش درک شده
انتظارات مشتري

رضایت

شکایات مشتري

مشتري

وفاداري مشتري

)(CS

تصویر ذهني
ارتباط با مشتري
قیمت گذاري

رضایت مشتری
شاخصهای اقتصادی
کیفیت درک شده
شاخصهای آموزشی
سرمایهگذاریهای فناوری
اطالعات

ارزش درک شده
انتظارات مشتری

شاخصهای نشر فناوری
اطالعات و ارتباطات

شکایات مشتری
وفاداری مشتریان

شاخصهای ارتباط از راه
دور

تصویر ذهنی
ارتباط با مشتری
قیمت گذاری

شكل  -1مدل مفهومی عوامل رابطه اي بین سرمایهگذاري فناوري اطالعات و رضایت مشتري

توسعه منابع انساني و بهبود شاخصهاي عملکرد است .براي دستیابي

در نتیجه شکل  5نمایي از مدل مفهومي پیشنهادي تأثیر

به این راهبردها ،اهدافي همچون رشد و بهرهوري سازمان ،سوددهي و

سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات بر رضایت مشتریان را منعکس

ارائه خدمات مناسب به مشتریان ،شناخت نیازها و دستهبندي مشتریان

ميکند.

و فرآیندهاي مربوط به سود ،آموزشهاي استراتژي محور ،فناوري

 .3.5جامعه آماري و گردآوري داده هاي الزم از مطالعه میداني
جامعه آماري در این تحقیق یکي از سازمانهاي خدماتي ایران

نوین و همسوسازي اهداف فردي ،بخشي و سازماني ترسیم شده

5

است.

است .نمونه آماري شامل کارشناسان و کارکنان مرکز تحقیقات سازمان

یکي از مهمترین و اصليترین بخشهاي یک فعالیت پژوهشي،

مذکور ميباشد .مهمترین راهبردهاي این سازمان ،توسعهي فناوري

جمعآوري دادهها ميباشد .انجام صحیح و درست این فعالیت منجر به

اطالعات و ارتباطات ،مدیریت روابط مشتریان ،بهبود کیفیت خدمات،

دستیابي به نتایج درست و تسهیل در کار تجزیه و تحلیل ميشود.
جمعآوري دادهها در این پژوهش به دو طریق کتابخانهاي و میداني
انجام گرفته است.

 1یکی از سازمانهای خدماتی کشور به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب شد
که به علت محرمانه بودن از ذکر نام سازمان خودداری می شود .در صورت نیاز داده
ها و مدارک بطور مستند موجود می باشد.

02

ارائه مدل تأثیر سرمایه گذاريهاي فناوري اطالعات بر رضایت مشتري در سازمانها با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاري و تحلیل مسیر

یکي از مهمترین و اصليترین بخشهاي یک فعالیت پژوهشي،

ميگردد .به عبارت دیگر در روش مدل یابي معادالت ساختاري اگر به

جمعآوري دادهها ميباشد .انجام صحیح و درست این فعالیت منجر به

ازاي هر سؤال پرسشنامه به تعداد  1نفر توزیع شود ،قابل قبول است.

دستیابي به نتایج درست و تسهیل در کار تجزیه و تحلیل ميشود.

در این تحقیق در کل  23سؤال ( متغیر) در پرسشنامه وجود داشت.

جمعآوري دادهها در این پژوهش به دو طریق کتابخانهاي و میداني

لذا پرسشنامه بین  523نفر توزیع گردید .پایایي به کمک نرم-

انجام گرفته است.

افزار 51SPSS

روش کتابخانهاي شامل بررسي کتب ،مقاالت ،پایاننامهها،

و به روش آلفاي کرونباخ تعیین شده است ،مقدار

پایایي پرسشنامه  3.913ميباشد که مقدار قابل قبولي براي تحقیق

نشریات ،گزارشها و پایگاههاي اطالعاتي داخلي و خارجي ميباشد

است [ .]33در این پژوهش براي روایي و اعتبارسنجي مدل از روش

که در این تحقیق جهت دستیابي به مدلها و چارچوبهاي ارزیابي

روایي منطقي استفاده شده است و براي روایي مدل  ،عالوه بر روایي

سرمایهگذاري و رضایت مشتري مورد استفاده قرار گرفته است .بعد از

منطقي ،روایي سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملي مورد استفاده

مرور ادبیات و جمعآوري مدلهاي مورد نیاز و همچنین بررسي و

قرار گرفت .با استفاده از تحلیل عاملي ميتوان مشخص کرد که آیا

مقایسه آنها ،مدل مفهومي اولیه اي براي مطالعه میداني تحقیق،

پرسشنامه ،عاملهاي مورد نظر را ارزیابي ميکند یا خیر.

طراحي و پیشنهاد شد .سپس یک پرسشنامه داراي  6پرسش جهت

نتایج حاصل از تحلیل عاملي چهار عامل سرمایه گذاري فناوري

تایید اعتبار شاخصهاي مدل با طیف  1گزینهاي لیکرت طراحي و در

اطالعات به عنوان عوامل اثر گذار بر رضایت مشتري بطور خالصه

اختیار کارشناسان و خبرگان مربوطه قرار گرفت .پس از این اعتبار

در جدول  1ارائه شده است .الزم به یادآوري است که عاملبندي این

سنجي اولیه  ،پرسشنامه دیگري که شامل  23پرسش بود ،جهت

متغیرها بر اساس دادههاي استخراج شده از  19پرسشنامه ميباشد .با

سنجش هر یک از عاملهاي مدل و براي تایید مدل مفهومي پیشنهادي

توجه به اینکه هدف تحلیل عاملي ،تبیین پدیدههاي مورد نظر با تعداد

با طیف  1گزینه اي از دامنه خیلي کم تا خیلي زیاد ،طراحي شد .البته

کمتري از متغیرهاي اولیه است ،بنابراین باید به حفظ عواملي پرداخت

هر دوي پرسشنامهها در ابعاد مختلف مورد پرسش قرار گرفتند.

که اعتبار صوري یا نظري داشته باشد.

در واقع ابتدا ،شاخصهاي ارائه شده در مدل ،بر اساس پرسشنامه

سطر دوم جدول فوق تعداد تکرارهاي انجام تحلیل عاملي را

در اختیار ده نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان مورد مطالعه قرار

نشان ميدهد که براي نمونه ،تعداد تکرار براي عامل نشر فناوري ،

گرفت .از ده پرسشنامه توزیع شده ،به تعداد نه پرسشنامه بازگردانده

برابر با  2است .سطر سوم جدول ،مقدار آزمون (Kaiser-Meyer-

شد .شاخصها بر اساس  5تا  1توسط پرسش شوندگان امتیازدهي

 KMO )Olkin Measureبراي هر یک از عوامل را نشان ميدهد.

شدند .شاخصها و مؤلفههایي که رتبه کمتر از  3را دریافت کرده

شاخص  KMOشاخصي از کفایت نمونهگیري است که کوچک بودن

بودند از لیست حذف شدند .از تحلیل پرسشنامههاي جمعآوري شده

همبستگي جزیي بین متغیرها را سنجش و تعیین ميکند .این شاخص

در این مرحله ،هیچ شاخصي حذف نشد ولي مؤلفه تأثیر شکایت به

در دامنه صفر تا یک قرار دارد که اگر مقدار شاخص نزدیک به یک

کارکنان بر شاخص شکایات مشتري و مؤلفه عدم تمایل به استفاده

باشد ،دادههاي مورد نظر براي تحلیل عاملي مناسب هستند .اگر مقدار

مجدد در برابر میزان کاهش قیمت براي ایجاد تمایل از شاخص

شاخص  KMOاز  3/1باالتر باشد ،متغیرها براي تحلیل عاملي قابل

وفاداري ،حذف شدند.

قبولاند لذا عدد آزمون  KMOباید بیشتر از  3/1باشد که در این

با توجه به این بررسي و اعتبارسنجي اولیه از مدل مفهومي

تحقیق ،مقدار آزمون براي همه عوامل از  3.1بیشتر است که این بدین

پیشنهادي ،پرسشنامه مطالعه میداني طراحي و نهایي شد و در بین

معني است که دادهها براي تحلیل عاملي شرایط مناسب را دارا

کارشناسان نمونه از جامعه آماري توزیع گردید .از تعداد 523

ميباشند.

پرسشنامه توزیع شده 19 ،پرسشنامه تکمیل شده قابل تحلیل بودند.

در سطر چهارم ،عدد معناداري آزمون بارتلت نشان داده شده

این دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و

است که سطح معناداري آن باید از 3.31کمتر باشد .با توجه به اینکه

تحلیل قرار گرفتند .الزم به ذکر است که با توجه به تعداد سؤاالت

در این تحقیق ،سطح معناداري براي همه عوامل کوچکتر از 3.31

پرسشنامه نهایي ،تقریباً به ازاي هر سؤال ،پرسشنامه به  1نفر توزیع
شد ،که عدد  523انتخاب گردید که در این تحقیق وبا توجه به روش
تحلیل از طریق مدل یابي معادالت ساختاري ،تمرکز و تاکید بر جامعه
آماري دیگر مطرح نميباشد و همین عدد انتخاب شده مناسب تلقي
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جدول  -5خالصه نتایج حاصل از تحلیل اكتشافی عوامل مورد بررسی

متغیر

اقتصادي آموزشی نشر فناوري ارتباطات از راه دور رضایت مشتري

تعداد متغیر

6

تعداد تکرارهاي انجام تحلیل عاملي

5

5

آزمون KMO

3.911

3.961

3.1

مقدار  signآزمون بارتلت

3.333

3.333

3.333

3.333

2

2

9

92.191

91.339

92.623

5

3

3

تعداد عامل تعیین شده

6

کل واریانس تبیین شده

95.951

63.316

3

3

تعداد متغیرهاي حذف شده

3

2

9

2

5

5

3.1

3.9 1
3.333

 χ 2 /dfنشان ميدهد که مدل برازش یافته تا چه حد با برازندگي

است ،این نتیجه حاصل شد که ماتریس همبستگي شامل اطالعات

کامل نزدیک است و شاخص  RMSEAکه بیانگر ریشه میانگین

معني دار بوده و حداقل شرایط الزم براي تحلیل عاملي وجود دارد.

مجذور پسماندها ميباشد ،هم به عنوان یک شاخص مطلوب در نظر

 .2استفاده از تحلیل مسیر به منظور تایید عوامل

گرفته ميشود .مقدار  RMSEAبه واقع ریشه دوم میانگین مجذور

شناسایی شده و تبیین عوامل رابطه اي

پسماندها یعني تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه

روش تحلیل مسیر ،تعمیمي از رگرسیون معمولي بوده که قادر به

نمونه و عناصر ماتریسهاي برآورد یا پیشبینيشده با فرض درست

بیان آثار مستقیم ،آثار غیر مستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهاي

بودن مدل مورد نظر است .هرچه این شاخص به صفر میل کند ،مدل

مستقل بر روي متغیرهاي وابسته است یا به بیان منطقي ،ميتواند

از برازش خوب برخوردار است .همچنین با توجه به اینکه عدد

روابط و همبستگي مشاهده شده میان آنها را تبیین و تفسیر کند.

بدست آمده براي روابط بین عوامل اقتصادي و آموزشي به عنوان

هدف تحلیل مسیر ،به دست آوردن برآوردهاي کمي براي روابط علّي

متغیرهاي مستقل با عامل رضایت مشتري به عنوان متغیر وابسته به

در میان مجموعهاي از متغیرها است [ .]35جهت تحلیل مسیر مدل،

ترتیب  5/93و  5/11است و با توجه به اینکه این اعداد حاصله در

نیاز به میانگین هر یک از شاخصها وجود دارد .جدول  6بطور کامل

سطح اطمینان  %11قرار ميگیرد ( ،)5/6 >X>5/16ميتوان ادعا کرد

عالئم اختصاري شاخصها را به تفکیک نشان ميدهد.

که این رابطه در سطح  %11معنيدار بوده و به آن معنيداري ضعیف

جدول  -6عالئم اختصاري

یا حاشیهاي گفته ميشود .میان عوامل ارتباطات از راه دور و رضایت
عالمت

مشتري نیز رابطه وجود دارد ولي رابطه در حد ضعیف ( )3/16مي-

اختصاري

باشد ،اما رابطه نشر فناوري با عامل رضایت مشتري معني دار نبوده و

میانگین شاخصهاي اقتصادي

MEC

رد ميشود،زیرا میزان بدست آمده براي این رابطه در سطوح اطمینان

میانگین شاخصهاي آموزش

MED

قابل قبول قرار نگرفت.

شاخصها

میانگین شاخصهاي نشر فناوري اطالعات و
ارتباطات

در مدل تخمین استاندارد تحلیل مسیر ،میزان ضریب مسیر بین

MDI

میانگین شاخصهاي ارتباط از راه دور

MIT

میانگین شاخصهاي رضایت مشتري

MCS

سنجهها تعیین ميشود .این ضرایب نشان ميدهد که تغییر در متغیري
که در انتهاي فلش قرار دارد به چه میزان متغیري که در نوک فلش
قرار دارد را تحت تأثیر قرار ميدهد .به عبارتي این به معناي میزان

با توجه به دادهها و تحلیل مسیر انجام شده در مدل ،نتایج مطابق

تغییر متغیر وابسته به ازاي  5واحد تغییر متغیر مستقل است .با توجه

با شکل  5است .همانطور که در مدل اعداد معنا داري تحلیل مسیر

به شکل  2مقدار  chi-square / df < 3و ،P-VALUE=1

پیداست و  chi-square / df < 3و  RMSEA=0 ،P-VALUE=1و

 RMSEA=0کوچکتر از  3/31نشان دهنده برازش خوب مدل

کوچکتر از  3/31ارزیابي شدهاند ،ميتوان گفت که مدل داراي
برازش خوبي ميباشد و مدل پیشنهادي و وجود روابط بین
متغیرهایش تایید شده است .نسبت مربع کاي بر درجه آزادي یعني
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شكل  -1چارچوب اعداد معناداري مدل پیشنهادي

شكل  -2مدل تخمین استاندارد مدل پیشنهادي

است .عوامل مؤثر بر رضایت مشتري به ترتیب اهمیت عبارتند از:

تمامي سازمانها ميباشد .از طرفي بنگاهها و سازمانها در بدست

عامل اقتصادي ( ،)3/ 3عامل آموزشي ( )3/ 3و عامل ارتباطات از راه

آوردن رضایت مشتریان در ازاي پیشرفت روزافزون فناوري اطالعات

دور (.)3/55

 ،تالش مينمایند .براي سنجش تأثیر سرمایهگذاريهاي  ITروي
رضایت مشتري ،بعد از مطالعه مدلهاي موجود در هر یک از زمینهها

 .5نتیجهگیري

بطور جداگانه ،سازه رضایت مشتري به  9مؤلفه اصلي شامل :کیفیت

موضوع این تحقیق ارائه مدل مفهومي از "تأثیر سرمایهگذاريهاي

درک شده ،ارزش درک شده ،انتظارات مشتري ،وفاداري ،ارتباط با

 ITروي رضایت مشتري" و هدف آن بررسي اثر متغیرهاي مستقل

مشتري ،قیمتگذاري ،تصویر ذهني و شکایت مشتري مرتبط گردید،

پژوهش ( سرمایهگذاري  ITاز لحاظ اقتصادي ،آموزشي ،انتشار

تا بتوان تأثیر مؤلفههاي سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات را بطور

فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و ارتباط از راه دور) بر متغیر

دقیقتري بر رضایت مشتري بررسي نمود .بعد از نظر سنجي از

وابسته ( رضایت مشتریان ) و روش تحقیق توصیفي پیمایشي و

خبرگان و نهایي کردن پرسشنامه و سپس توزیع آن و متعاقباً

تحلیل آن به روش استنباطي ميباشد .بر اساس تحقیقات انجام گرفته

جمعآوري پرسشنامههاي تکمیل شده ،تجزیه و تحلیل از طریق

سرمایهگذاري در حوزه فناوري اطالعات یکي از موضوعات مطرح در

نرمافزارهاي  SPSSو  Lisrelانجام گرفت و با تحلیل عاملي تأییدي
02

جعفر باقري نژاد ،بهتاج رسولي پشته

فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال پنجم ،شمارههاي  51و  ،56بهار و تابستان 5312

-تحقیق و بررسي هر یک از مؤلفههاي سرمایهگذاري بطور

و تحلیل مسیر آماري ،اعتبارسنجي و تایید مدل مورد مطالعه قرار

منحصر به فرد و خاص بر مؤلفههاي رضایت مشتري.

گرفت.
نتایج حاصل از مطالعه موردي نشان داد که از چهار معیار در نظر

 -تحقیق و بررسي عوامل میانجي و واسط تأثیر

گرفته شده براي سازه سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات ،تنها دو

سرمایهگذاريهاي فناوري اطالعات بر رضایت مشتري مانند نوع

بعد آموزشي و اقتصادي بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان دارند،

سازمان .
-تحقیق و بررسي سرمایهگذاري در تکنولوژيهاي مرتبط با

در مرحله بعد ارتباط از راه دور نیز تا حدي داراي تأثیر بر رضایت

مشتري مانند مدیریت ارتباط با مشتري بر رضایت مشتریان.

مشتریان بوده است درحاليکه نشر فناوري اطالعات و ارتباطات بر
رضایت مشتري در سطح  %11معنيدار نبوده است .در نهایت با

 -تحقیق و بررسي و تبیین عوامل رابطه اي مابین سرمایه گذاري

استفاده از مدل یابي ساختاري و نرم افزار لیزرل  ،وجود رابطه میان

در فناوري اطالعات سازمانها و رضایت مشتري با استفاده از روش

سازهها و معیارهاي مدل پیشنهادي مورد تایید قرار گرفت .زیرا

فازي.

شاخص  RMSEAحدود صفر و نسبت مربع کاي بر درجه آزادي
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