چکیده
امروزه سازمانهای توليدی و خدماتي ،ميزان رضايت مشتری را بهعنوان معياری مهم
برای سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند .لذا در محيط كسبوكاری كه پيوسته پيچيده
و رقابتي ميشود كسب رضايت مشتری در حال تبديلشدن به هدف اصلي شركتها
است .هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش شاخص رضايت مشتريان در حوزهی
فناوری اطالعات ميباشد .ابتدا ادبيات و پيشينه تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از
استخراج عوامل بالقوه و طراحي مدل مفهومي تحقيق ،اين عوامل در جامعه آماری هدف

ارائهی مدلی جهت ارزیابی رضایت

مورد ارزيابي قرار ميگيرند .برای جمعآوری دادههای مورد نياز از نظرات خبرگان شامل

مشتریان در حوزهی فناوری اطالعات

 75نفر از مديران و كارشناسان حائز شرايط استفاده شده است .تجزيه و حليل دادهها با

(مطالعه موردی :شرکتهای عضو

استفاده از نرمافزارهای  Smart PLS 2و  SPSSانجام و بر اساس نتايج ،معنادار بودن
همه ی مسيرها و فرضيات مورد تائيد قرار گرفت .بعالوه اينکه معنادار بودن مسير خدمات

سازمان نظام صنفی رایانهای تهران)

پشتيباني در ارتباط با متغيرهای مدل آمريکايي شاخص رضايت مشتريان ( )ACSIنيز
با ضريب مسير و ضريب رگرسيوني بااليي مورد تائيد قرار گرفت.
كليد واژه:

رضایت مشتری ،خدمات پشتیبانی ،عوامل ،فناوری اطالعات

مقدمه
در دنيای رقابتي امروز حفظ مشتريان برای موفقيت هر كسبوكاری يك امر حياتي است

میالد کالگر
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی
شاهرود

m.kolagar@shahroodut.ac.ir

و توجه مؤثر به خواسته های مشتريان برای دريافت كاال و خدمات پس از فروش مناسب
نهتنها موجب حل مشکالت جاری ميگردد ،بلکه شيوهای مناسب برای ايجاد رضايت و
وفاداری در مشتريان ميباشد .سازمانهای امروزی ميدانند كه بين رضايتمندی
مشتری ،وفاداری مشتری و سودآوری سازمان رابطه قوی وجود دارد .در سازمانهای
موفق ،رضايت مشتری به عنوان يکي از معيارهای موفقيت در نظر گرفته ميشود .اين
سازمانها بهشدت بر روی بهبود فعاليتهايي كه باعث افزايش رضايتمندی مشتری
ميگردد ،سرمايهگذاری ميكنند؛ اما ذكر اين نکته الزم است كه با توجه به محدوديت منابع
و امکانات سازمانها و همچنين ضرورت تأمين رضايت مشتری ،سازمانها بايستي ابتدا،
عوامل مؤثر بر رضايت مشتری را شناسايي نمايند ،سپس با توجه به منابع و امکانات
محدود سازمان و بر اساس اهميت و عوامل ،اقدامات الزم جهت بهبود رضايت مشتريان
را انجام دهند.
صنعت فناوری اطالعات امروزه بهعنوان از صنايع زيربنايي محسوب ميشود كه ميتواند
در موفقيت و پيشرفت سازمانها نقش اساسي داشته باشد .صنعت  IT1حوزه بسيار
متنوعي بوده و شامل هزاران شركت كوچك؛ متوسط و بزرگ ميباشد كه به بازارهای
مختلفي خدمت ارائه ميكنند .اجزاء و عناصر تشکيلدهندهی فناوری اطالعات را ميتوان
در شکل  1مشاهده نمود .همچنين حوزه كاری پژوهش حاضر كه محدود به سختافزار؛
شبکه و زيرساخت و خدمات و پشتيباني ميباشد در اين شکل با زمينه خاكستری
مشخصشده است .در اين پژوهش تالش ميگردد تا عوامل بسيار مهم و مؤثر بر رضايت
مشتريان در اين حوزه شناساييشده و سپس تأثيری كه ارتباط متقابل اين عوامل بر
يکديگر دارد موردسنجش قرار بگيرد.

سید محمد حسن حسینی(نویسنده مسئول)
استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه
صنعتی شاهرود

sh.hosseini51@gmail.com
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شکل  .1اجزای حوزهی فناوری اطالعات ()IT
در اين پژوهش با انجام مروری بر ادبيات ،سه مدل اساسي و پايه ای شاخص رضايت مشتريان در سطح ملي و بينالمللي مورد بررسي
قرار گرفته و با استفاده ازنظر خبرگان در حوزههای فناوری اطالعات ( ،)ITمديريت ارتباط با مشتريان ( )CRM2و شاخصهای رضايت
مشتريان ( )CSI3به شناسايي نيازهای مشتريان و عوامل مؤثر بر رضايتمندی ايشان در حوزه فن آوری اطالعات پرداخته و مدلي در
جهت ارزيابي شاخص رضايت مشتريان فناوری اطالعات ارائه خواهد شد .سپس ارتباطات و تأثيرات متقابل هر يك از اين عوامل بر ديگری
از طريق نظرسنجي اندازهگيری شده و عواملي كه به صورت معناداری بر رضايت مشتريان تأثيرگذار هستند شناسايي و انتخاب ميشوند.
در اين مرحله به منظور ارزيابي معنادار بودن عوامل مؤثر بر شاخص رضايت مشتری و انجام تجزيهوتحليلهای آماری كاملتر نتايج از
نرمافزار  Smart PLS 2استفاده خواهد شد .سپس اين عوامل جهت ارزيابي ميزان رضايت مشتريان در جامعه آماری موردنظر به كار
گرفتهشده و با استفاده از تحليل نتايج بهدست آمده از روش حداقل مربعات جزئي به شناسايي پتانسيلهای بهبود رضايت پرداخته ميشود.

 .2مرور ادبیات
در اين بخش ،ابتدا به مرور سه مدل پايهای شاخص رضايت مشتری شامل مدل های سوئدی ،آمريکايي و اروپايي پرداخته شده و سپس
مدل مطرح شده در اين پژوهش برای سنجش شاخص رضايت مشتريان در حوزه ی فناوری اطالعات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و
متغيرهای تشکيلدهندهی آن تشريح خواهند شد.

 . 1-2شاخص رضایت مشتری سوئدی ()SCSB
اولين شاخص ملي رضايت مشتری ،شاخص رضايت مشتری سوئدی است كه در سال  1989پايهريزی شد .اين شاخص ازنظر تاريخي
تقريباً شامل  130شركت از  32صنعت بزرگ سوئدی بوده است .همانطور كه در شکل  2نمايش دادهشده است اين مدل شامل دو محرك
اوليه از رضايت است :عملکرد (ارزش) درك شده و انتظارات مشتری .معموالً عملکرد درك شده 4باارزش درك شده معادل شمرده ميشود.
ارزش شاخص رايجي است كه مصرفكنندگان برای مقايسه ماركها و طبقهبندیهای مشابه به كار ميبرند .پيشبيني اساسي آن است
كه هرقدر ارزش درك شده افزايش يابد ،بهتبع آن رضايت افزايش يابد .محرك ديگر رضايت آن است كه تا چه حد انتظارات مشتری درباره
محصول يا خدمات برآورده ميشود .انتظارات مشتری بهعنوان پيشبينيهای مشتری بجای استانداردها يا معيارهای هنجاری تعريف
مي شود .انتظارات رابطه مستقيمي با رضايت مشتری دارد برای اينکه آنها بهعنوان تکيهگاه شناختي در ارزيابي فرآيند بکار ميروند.
درحاليكه عملکرد درك شده بيشتر از تجربه اخير ناشي مي شود ،انتظارات مشتريان از تجربه مصرف قبلي مشتری درباره محصوالت يا
خدمات شركت و نيز آگهي و اطالعات دهانبهدهان ناشي ميشود.

شکل  :2مدل شاخص رضايت مشتری سوئدی ()SCSB
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پيامدهای رضايت در مدل  SCSBاز تئوری معروف بازاريابي ( )exit-voice theoryهيرشمن )1970( 5نشايت گرفته است .اين تئوری
موقعيتهايي را توصيف ميكند كه اربابرجوع يا مشتری از محصوالت يا خدمات ارائهشده سازمان ناراضي ميشود .سازمانبرای خروج
از اين بن بست و فراهم نمودن رضايت به دو مکانيسم خروج 6و ابراز 7متوسل ميشود .هر مشتری كه خارج ميگردد يا خريدش را از
شركت متوقف ميكند يا شکايت خود را از عدم رضايت ابراز ميكند ،شركت تالش ميكند كه موقعيت را درك كند .بهطور مشهود ،پيامدهای
فوری افزايش رضايت ،كاهش شکايات مشتری و افزايش وفاداری مشتری است .افزايش در رضايت بايستي ميزان بروز شکايات را كاهش
دهد ،همچنين بايستي وفاداری مشتريان را افزايش دهد ،كه تمايل رواني مشتری برای خريد مجدد از تأمينكننده محصول يا خدمت خاص
است .وفاداری متغير وابسته نهايي در اين مدل ميباشد و شاخصي برای ابقاء مشتری و تداوم سودآوری است (جانسون و همکاران،
.)2001

 . 2-2شاخص رضایت مشتری آمریکایی ()ACSI
شاخص رضايت مشتری آمريکايي ( )ACSIمقياس  100امتيازی است كه رضايت مشتريان خانوار در آمريکا را در مورد كاالها و خدمات
رتبهبندی مي كند .اين شاخص در دانشکده بازرگاني دانشگاه ميشيگان در سال  1994طراحيشده و هرسال  4بار بهروز ميشودACSI .
نوع جديدی از سنجش عملکرد بر مبنای بازار برای شركتها ،صنايع ،بخشهای اقتصادی و اقتصادهای ملي است .اين شاخص كيفيت كاال
و خدمات را بهگونهای كه توسط مشتريان تجربهشده و مصرف ميكنند ،ميسنجد .همانطور كه در شکل  3نمايش دادهشده است ACSI
سه ورودی دارد :كيفيت درك شده ،ارزش درك شده و انتظارات مشتری .مشخصه اول رضايت كلي مشتريان ،كيفيت يا عملکرد درك شده
مي باشد كه ارزيابي بازار سرويس گرفته از تجربه مصرف اخير است و انتظار ميرود كه تأثير مثبت و مستقيمي بر رضايت كلي مشتريان
داشته باشد .اين پيش بيني ،شهودی و مبنايي برای كل فعاليت اقتصادی است .برای عملياتي كردن سازه كيفيت درك شده ،ادبيات كيفيت را
با توصيف اوليه از دو تركيب تجربه مصرف استنباط ميكنيم )1( :سفارشي كردن ،8يعني درجهای كه شركت نيازهای ناهماهنگ مشتری
را طبق سفارش مشتری ارائه نمايد )2( ،قابليت اطمينان ، 9يعني ميزاني كه محصول شركت معتبر ،استانداردشده و عاری از عيب و نقص
است.
دومين مشخصه رضايت كليِ مشتريان ،ارزش درك شده يا سطح درك شده از كيفيت توليد در برابر قيمت پرداختشده ميباشد .اضافه
شدن ارزش درك شده اطالعات قيمت را به مدل ملحق كرده و قابليت مقايسه نتايج شركتها ،صنايع و بخشها را افزايش ميدهد .انتظار
مي رود كه ارتباط مثبتي بين افزايش ارزش درك شده و رضايت مشتريان وجود داشته باشد.
سومين مشخصه رضايت كليِ مشتريان ،انتظارات بازار سرويس گرفته 10است .انتظارات بازار سرويس گرفته هم تجربه مصرف اوليه
بازار سرويس گرفته از ارائه شركت_ كه شامل اطالعات غيرتجربي در دسترس از طريق منابعي از قبيل آگهي و ارتباطات توصيه زباني_
و هم پيشبيني توانايي عرضهكننده برای تحويل دادن كيفيت در آينده را نشان ميدهد .سازه انتظارات ارتباط مستقيم و مثبتي با ارزيابي
تجمعي عملکرد شركت نظير رضايت كلي مشتريان دارد .ضمناً ،انتظارات بازار سرويس گرفته در زمان  tتوانايي شركت برای ارضاء
نمودن بازارش در دوره زماني آينده  t+1, t+2,…, t+nرا پيشبيني ميكند .انتظارات مشتريان بايستي باكيفيت درك شده و نهايتاً باارزش
درك شده به طور مثبت در ارتباط باشد .دانش مشتريان بايد بهگونه ای باشد كه انتظارات دقيقاً آيينه كيفيت فعلي باشد .پيامدهای ACSI
هم شامل شکايات مشتری و وفاداری مشتری ميباشد (فورنل و همکاران.)1996 ،

شکل  :3مدل آمريکايي شاخص رضايت مشتريان ()ACSI
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 . 3-2شاخص رضایت مشتری اروپایی ()ECSI
تجارب موفقيت آميز سوئد و آمريکا در تعيين شاخص رضايت مشتری ،موجب شد تا سازمان های اروپايي همچون مؤسسه كيفيت اروپا
) (11EOQو سازمان مديريت كيفيت اروپا ) ، (12EFQMتحت حمايت اتحاديه اروپايي اقدام به ايجاد شاخص رضايت مشتری در اروپا
بنمايند.
مدل  ECSIازلحاظ نظری تعديلشده مدل  ACSIاست .همانطور كه در شکل  4نشان دادهشده است در اين مدل كيفيت درك شده به دو
بخش تقسيم ميشود :جزء سختافزار 13به معنای كيفيت توليد است درحاليكه جزء نرمافزار 14با خدمت مرتبط است مانند ضمانتهای
دادهشده و خدمات بعد از فروش .در اواسط بهار  ،2000مؤسسه كيفيت اروپا تصميم گرفت كه برنامه  ECSIرا رها كند ،درنتيجه سازمان
مديريت كيفيت اروپا ( )EFQMو سازمان بينالمللي كانون مشتری ( 15)IFCFكل برنامه را برعهدهگرفته و بررسيهای منظمي از ECSI
انجام دادند .هدفشان فراتر از رضايت مشتريان بود و شامل «نتايج مردم »16و «نتايج جامعه »17مطابق با ابعاد ايجادشده در مدل تعالي
 EFQMبود (گريگوروديس و سيسکوس.)2004 ،

شکل  :4مدل شاخص رضايت مشتری اروپايي ()ECSI

 .4-2مدل پیشنهادی برای حوزهی فناوری اطالعات
از اوايل دهه  1980تاكنون ،استفاده از فناوری اطالعات بدون در نظر گرفتن اندازهی سازمان و يا حوزهی كاری آن بخش به مهمترين
پشتيبان برای كسبوكارهای توليدی و خدماتي مبدل گشته است (ملندز و همکاران .)2016 ،اين حوزه از كسبوكار معموالً شامل فراهم
كردن تجهيزات و خدمات پشتيباني بهطور همزمان ميباشد .ازاين رو ،در صنعت فناوری اطالعات وظايف مرتبط با پشتيباني خدمات
ميتوانند شاخص های رضايت مشتريان را تحت تأثير خود قرار دهد .مدل كيفيت درك شده به توصيف آنچه مشتريان بهعنوان كيفيت
مدنظر خود درك ميكنند ميپردازد ،نه آنچه شركتها بهعنوان كيفيت خوب ميشناسند (گرونروس.)2000 ،
در پژوهش حاضر مدل گرونوس توسعه داده شد و تأثيری را كه خدمات پشتيباني ميتواند بر روی انتظارات و كيفيت درك شده مشتريان
داشته باشد بهصورت گستردهتری بر روی مدل آمر يکايي شاخص رضايت مشتريان موردبررسي قرار گرفت تا بتوان با مبنا قرار دادن
اين مدل به مدل جديدی برای شاخص رضايت مشتريان در صنعت فناوری اطالعات دستيافت .در جدول  1متغيرهای مورداستفاده در
پژوهشهای مختلف مرتبط با سنجش رضايت مشتريان را ميتوان مشاهده نمود ،همان طور كه از اين جدول نيز پيداست وجه تمايز مدل
پيشنهادی در اين پژوهش ،افزودن متغير پشتيباني خدمات به مدل آمريکايي شاخص رضايت مشتری است كه منجر به پيدايش يك مدل
سفارشيسازی شده و اختصاصي در جهت سنجش رضايت مشتريان در حوزهی فناوری اطالعات شده است.
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جدول  :1پژوهشهای صورت گرفته در جهت سنجش رضايت مشتريان

تصوير

انتظارات

ارزش درك شده

كيفيت درك شده

(لي و هينگ)1995 ،
(ليبالنك و نگوين)1996 ،

X

(اندرسن و ليندستاد)1997 ،

X

(اندرسن و ليندستاد)1998 ،

X

X

(فورنل)1996 ،

X

X

(كيوال و همکاران)1999 ،

X

(مارتنسن و همکاران)2000 ،

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

(متويك و همکاران)2001 ،
(جانسون و همکاران)2001 ،

X

X

X
X

X

X

(اوالفلين و كوئندرز)2002 ،
X

(چان)2003 ،

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(الم و همکاران)2004 ،
(استوئل و همکاران)2004 ،
X

(كيم و همکاران)2004 ،
(كيلور و همکاران)2004 ،
X

(بال و همکاران)2004 ،

X

X
X

X

(بال و همکاران)2003 ،

X

X

X

(اندرسون و فورنل)2000 ،

X

X

X
X

(جانز و هاوارد)1998 ،

رضايت

(كارا و همکاران)1995 ،
X

(بايول)2000 ،

X

X

X

وفاداری

(بولدينگ و همکاران)1993 ،

X

X
X

X

شکايات

(فورنل)1992 ،
(كرونين و تيلور)1992 ،

X

كيفيت خدمات

(پاراسورامان و همکاران)1988 ،
X

X

(بابين و همکاران)2005 ،

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

(اووربای و لي)2006 ،
(اولورونيوو و همکاران)2006 ،
(پرايبوتوك)2009 ،

X

X
X

(اچ سو)2008 ،

X

X

X
X

(جونز و همکاران)2006 ،
X

X

X

(چيو و همکاران)2005 ،

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(دنگ و همکاران)2013 ،

X

X

X

X

(هاپساری و همکاران)2016 ،

X

X

X

X

X

(ريو و همکاران)2010 ،
(يانگ و لي)2010 ،
(سانچز)2013 ،
(عسکری زاد)2013 ،
(دميرل)2013 ،

اعتماد

X

X

احساسات مصرف

منبع

(عسگری و حيدری)1394 ،
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X

X

X
X
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X

پژوهش حاضر

X

X

X

X

X

X

با توجه به توضيحات فوق و با مبنا قرار دادن مدل آمريکايي شاخص رضايت مشتريان ( )ACSIمدل مفهومي پژوهش طراحي گرديد كه
در شکل  5نمايش داده دادهشده است.

شکل  : 5مدل پيشنهادی براس شاخص رضايت مشتريان حوزه فناوری اطالعات
متغيرهای مورداستفاده در اين مدل پيشنهادی در ادامه تشريح ميگردد.

رضایت مشتریان

18

متغير شاخص رضايت مشتريان كه در مركز مدل قرار دارد را ميتوان بهعنوان هدف و مقصد اصلي پژوهشهای شاخص رضايت
مشتريان در نظر گرفت .اين متغير به توليد امتيازات شاخصها ميپردازد و مقايسهی ميان شركتها و صنايع مختلف در دورههای زماني
را فراهم ميآورد .اين شاخص نشان ميدهد كه مشتريان چه مقدار از محصوالت و خدمات يك شركت رضايت دارند و انتظارات آنها تا
چه حدی برآورده شده است .مشابه متغيرهای ديگر ،شاخص رضايت مشتری نيز با استفاده از شاخصهای پيشنهادشده در ادبيات
موردسنجش قرار ميگيرد .اين شاخصها عبارت اند از :سطح رضايت كلي مشتريان (طبيعت تجمعي رضايت مصرفكننده) ،تحقق انتظارات
مشتريان (ميزاني كه عملکرد از انتظارات فراتر ميرود يا كمتر ميشود) (اولوير )1980 ،و مقايسه با يك ارائهدهندهی ايدئال (كه عبارت
است از عملکرد شركت در مقابل ارائهدهندهی ايدئال فرض شده توسط مصرفكننده) (جانسون و فورنل1991 ،؛ فورنل و همکاران1996 ،؛
چان و همکاران.)2003 ،

انتظارات

19

انتظارات مشتريان بيانگر هر دو مفهوم تجربه ی مصرف قبلي به همراه پيشنهاد شركت كه شامل اطالعات غيرتجربي كه از طريق منابعي
مانند تبليغات ،ارتقاء ،قيمتگذاری و كلمات مصطلح و يك پيشبيني از قابليت تأمينكننده برای تحويل كيفيت در آينده به دست ميآيند،
ميباشد .ارزيابي انتظارات ازاين جهت حائز اهميت است كه ماهيت ارتباط دائمي ميآنيك شركت و پايگاه مشتریاش بايد بهگونهای است
كه كيفيت آينده ی مورد انتظار برای رضايت كلي مشتريان حياتي مي باشد .ارزيابي انتظارات بيانگر عدم تائيد مثبت (هنگاميكه عملکرد
ازآنچه مورد انتظار است بهتر اشد) يا عدم تائيد منفي (هنگامي كه عملکرد ازآنچه مورد انتظار است بدتر باشد) يا تائيد اين مسئله كه عملکرد
بهخوبي آنچه انتظار مي رفت است .تائيد و عدم تائيد مثبت منجر به خروجيهای رضايتبخش ميشوند ،درحاليكه عدم تائيد منفي
خروجيهای غير رضايتبخش را نتيجه ميدهند (فورنل و همکاران1996 ،؛ جانسون و همکاران .)2001 ،اين متغير انتظارات مشتريان را
برای كيفيت كلي ،محصول ،كيفيت خدمت و برای تحقق نيازهای شخصي موردسنجش قرار ميدهد .انتظار ميرود كه متغير "انتظارات
مشتريان " رابطه ی مستقيم و مثبتي با رضايت مشتريان داشته باشد (اندرسون و فورنل.)2000 ،

118

ارائهی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزهی فناوری اطالعات

کیفیت درک شده

20

كيفيت درك شده ارزيابي بازار خدمت از تجربهی مصرف اخير است .در ادبيات موضوع ،اين متغير سفارشيسازی و قابليت اطمينان يك
محصول يا خدمت را مورد ارزيابي قرار ميدهد .سفارشيسازی ،درجهای است كه در آن يك محصول يا خدمت الزامات مشتريان را
برآورده ميسازد و قابليت اطمينان نيز درجهای است كه در آن پيشنهاد شركت قابلاطمينان ،استانداردشده و بدون هيچگونه نقصي
ميباشد .در اين پژوهش ،سفارشي سازی و قابليت اطمينان مقاديری كه در ادامه به آنها اشارهشده است مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
كيفيت كلي ،كيفيت فني محصول ،كيفيت خدمات ،كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان كه مرتبط با محصول و متناسب با نوع مصرف
مي باشد .كيفيت درك شده معموالً با قيمت و ارزش مرتبط نميباشد .انتظار ميرود كه كيفيت درك شده تأثير مثبتي بر ارزش درك شده
و رضايت مشتريان بگذارد (اندرسن و ليندستاد1998 ،؛ فورنل و همکاران.)1996 ،

ارزش درک شده

21

ارزش درك شده ،سطح كيفيت محصول درك شدهای است كه به قيمت پرداختشده توسط مشتريان مربوط است .اگرچه كيفيت درك شده
با قيمت و ارزش مرتبط نميباشد اما اين مسئله نشان دادهشده است كه رضايت مصرفكنندگان به ارزش و درنتيجه به قيمت بستگي دارد؛
بنابراين اطالعات مربوط به قيمت نيز در مدل اندازهگيری رضايت مشتريان دخيل شده است تا قابليت مقايسهی امتيازات شخص در ميان
محصوالت و خدمات باقيمتهای مختلف را افزايش دهد (فورنل و همکاران1996 ،؛ چان و همکاران .)2003 ،ارزش درك شده همان ارزش
و رتبهی قيمت پرداختشده برای كيفيت درك شده و ارزش و رتبهی كيفيت درك شده برای قيمت پرداختشده ميباشد .ساختار ارزش
درك شده فرصتي را برای مقايسهی شركتها بر اساس نرخ قيمت /ارزش آنها فراهم ميآورد .انتظار ميرود كه ارزش درك شده تأثير
مثبتي بر رضايت مشتريان داشته باشد و خود نيز تحت تأثير مثبت كيفيت درك شده باشد (تركييلماز و اوزكان.)2007 ،

شکایات مشتریان

22

شکايات مشتريان بهعنوان درصدی از پاسخدهندگان هستند كه شکايات خود را از يك شركت در مورد يك محصول يا خدمت خاص و در
يك چارچوب زماني خاص بهطور مستقيم ابراز ميدارند .رضايت مشتريان ،ارتباط منفي با شکايات آنها دارد ،زيرا هرچه كه مشتريان
رضايت بيشتری داشته باشند ،كمتر شکايات خود را منتقل ميكنند.

وفاداری مشتری

23

وفاداری مشتری بهعنوان يك تعهد بلندمدت برای خريد دوباره تعريف مي شود كه شامل حمايت مکرر و يك نگرش مطلوب است .وفاداری
مشتری بهعنوان يکي از عوامل نهايي در مدلهای شاخص رضايت مشتری محسوب ميشود .اين متغير بهوسيلهی قصد خريد دوباره،
اختالف قيمت و نيت توصيهی محصوالت و خدمات به ديگران موردسنجش قرار ميگيرد .معموال افزايش رضايت مشتريان موجب افزايش
وفاداری مشتريان شود (اندرسون و فورنل.)2000 ،

پشتیبانی خدمات

24

بارزترين هدف پشتيباني خدمات در حوزهی فناوری اطالعات ،ثابت نگه داشتن سطح خدمت و مديريت آن در يك سطح توافقي با مشتری
است .توجه به اين نکته امری ضروری است كه به دليل تغييرات صورت گرفته در تکنولوژی ،نياز كاربران و مشتريان نيز همواره در حال
تغيير است و اين تغيير نيازها ،به سطوح انتظار متفاوتي از پشتيباني خدمات در حوزهی فناوری اطالعات ختم ميگردد؛ بنابراين الزم است
كه سطوح توافق با شاخصهايي كمي تعريف گردند و حتي درجه اهميت آن نيز مشخص شوند .كنترل و نگهداری اين شاخصها بهمنظور
ثابت نگهداشتن سطح يك سرويس از اهم وظايف پشتيباني خدمات در حوزهی فناوری اطالعات ميباشد .در مدل چارچوب مديريت خدمات
فناوری اطالعات ( )ITIL25برای پشتيباني خدمات به پنج دستهی زير تقسيمبندی ميشوند (چارچوب مديريت خدمات فناوری اطالعات،
:)2011

مدیریت رخدادها

26
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در اين فرايند بر وضعيت سرويسهای در حال استفاده مشتری تمركز دارد و در مواردی كه احتمال وقوع رخدادی پيشبيني گردد ،بهعنوان
حادثه ثبت و برای پيگيری موضوع و رفع آن به گروه مربوط اعالم ميگردد.

مدیریت حوادث

27

اين فرايند به بررسي ،آناليز جزئي ،انتخاب روش برگرداندن سرويس و برگرداندن سرويس در زمان توافق شده در ،SLA28بدون كمترين
اثر جانبي ميپردازد .البته زمان موردنظر در هزينهها بسيار تأثيرگذار خواهد بود و توافق با مشتری در خصوص سطح و هزينه در
برگرفته در اين خصوص و درج آن در  SLAالزامي ميباشد.

مدیریت مشکالت

29

در اين فرايند كارشناسان به هدف يافتن ريشه مشکالت و مسائل  ،حوادث رخداده را بررسي مينمايند و سعي ميكنند برای رفع دائمي
آنها پيشنهادهايي ارائه نمايند تا از باز رخداد آن جلوگيری شود .در اين فرايند ميتوان به تغيير باز رخداد مشکالتي كه در اين واحد
قبالً بررسي و برای رفع آن برنامه ارائهشده است ،اشاره نمود .در بيشتر موارد خروجي اين فرايند ،تکميل يك فرم درخواست تغيير
برای واحد طراحي و توليد ميباشد تا تغيير مناسبي را برای سرويس طراحي و سپس اجرا نمايند .به همين خاطر رفع كامل مشکل زمانبر
خواهد بود البته در اين مدت الزم است حتيالمقدور سرويس به طريق موازی به مشتری داده شود .اگر سرويس موازی ارائه نشده باشد،
موضوع با اولويت باالتری برای گروه طراحي و توليد طرحشده و خارج از نوبت موضوع بررسي و رفع خواهد شد.

فرآیند مدیریت درخواستها

30

در شکل  6نحوه فعال شدن فرايندهای پشتيباني خدمات در حوزه فناوری اطالعات نشان دادهشده است .با توجه به اين تصوير فعال شدن
هر درخواست كه باعث آنيك رخداد يا حادثه باشد در قالب دو فرايند مديريت حادثه و مديريت مشکالت بررسي ميگردد .در غير اين
صورت ،موضوع در اين فرايند مديريت و پيگيری ميشود ،تا پاسخ درخواستكننده داده شود .اين درخواستها بيشتر شامل ارتقا
تجهيزات و سرويسها بر اساس نيازهای جديد كاربر ،ميباشد و به دليل پايين بودن حساسيت كار و قابليت انجام در زمانهای طوالنيتر،
در فرايند مديريت درخواستها پيگيری خواهد شد.

شکل  :6فرآيندهای پشتيباني خدمات در حوزه فناوری اطالعات

فرآیند مدیریت سطوح دسترسی

31

اين فرايند به درخواستهای مربوط جهت تغيير در سطح دسترسيهای يك سرويس ميپردازد و در آن اغلب از  SLAها و الگوهای
طرحشده توسط مديريت امنيت را دريافت و طبق آنها عمل مينمايد.
در اين مدل ،پشتيباني خدمات به عنوان متغير مستقل ،كيفيت درك شده ،انتظارات مشتريان ،ارزش درك شده ،رضايت مشتريان و شکايات
مشتری بهعنوان متغيرهای ميانجي و وفاداری مشتری نيز بهعنوان متغير وابسته پژوهش در نظر گرفتهشدهاند .بر اساس مدل فوق،
فرضيههای اصلي پژوهش شکل گرفت كه عبارتاند از:
 :H1خدمات پشتيباني تأثير منفي و معناداری بر شکايات مشتری دارد.
 :H2خدمات پشتيباني تأثير مثبت و معناداری بر رضايت مشتريان دارد.
 : H3خدمات پشتيباني تأثير مثبت و معناداری بر كيفيت درك شده مشتريان دارد.
 : H4خدمات پشتيباني تأثير مثبت و معناداری بر ارزش درك شده مشتريان دارد.
 : H5خدمات پشتيباني تأثير مثبت و معناداری بر انتظارات مشتريان دارد.
 :H6خدمات پشتيباني تأثير مثبت و معناداری بر وفاداری مشتريان دارد.
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 : H7انتظارات مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر كيفيت درك شده مشتريان دارد.
 : H8كيفيت درك شده مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر ارزش درك شده مشتريان دارد.
 :H9انتظارات مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر ارزش درك شدهی مشتريان دارد.
 : H10كيفيت درك شده مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر رضايت مشتريان دارد.
 : H11ارزش درك شده مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر رضايت مشتريان دارد.
 : H12انتظارات مشتريان تأثير مثبت و معناداری بر رضايت مشتريان دارد.
 :H13رضايت مشتريان تأثير منفي و معناداری بر شکايات مشتريان دارد.
 : H14رضايت مشتريان تأثير مثبت و معناداری با وفاداری مشتريان دارد.
 :H15شکايات مشتری تأثير منفي و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
همچنين فرضيههای مربوط به متغيرهايي كه نقش ميانجي را ايفا ميكنند عبارتاند از:
 :H16كيف يت درك شده مشتريان در تأثير مثبت خدمات پشتيباني بر ارزش درك شده مشتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 : H17انتظارات مشتريان در تأثير مثبت خدمات پشتيباني بر ارزش درك شدهی مشتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 :H18كيفيت درك شده مشتريان در تأثير مثبت انتظارات مشتريان بر ارزش درك شده مشتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 : H19ارزش درك شده مشتريان در تأثير مثبت كيفيت درك شده مشتريان بر رضايت مشتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 : H20ارزش درك شده مشتريان در تأثير مثبت انتظارات مشتريان بر رضايت شتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 : H21رضايت مشتريان در تأثير منفي خدمات پشتيباني بر شکايات مشتری ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 : H22رضايت مشتريان در تأثير مثبت خدمات پشتيباني بر وفاداری مشتريان ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.
 :H23شکايات مشتری در تأثير مثبت رضايت مشتری بر وفاداری مشتری ،نقش ميانجي را ايفا ميكند.

 .3روش پژوهش
اين تحقيق در مرحله شناسايي عوامل بالقوه مؤثر بر رضايت مشتريان از نوع مروری و كتابخانهای بوده و در مرحله ارزيابي و رتبهبندی
اين عوامل و شناسايي عوامل مهم از نوع ميداني ميباشد .نحوه جمعآوری دادهها جهت سنجش و تعيين ميزان اهميت هر يك از شاخصهای
رضايت مشتريان بهصورت توصيفي-پيمايشي بوده و از طريق پرسشنامه با طيف ليکرت  5گزينهای انجام خواهد شد .همچنين
تجزيهوتحليل نتايج و انجام تستهای آماری با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2و  SPSSانجام ميشود.
جامعه آمار ی موردنظر در اين تحقيق شامل شركتهای فعال در فن آوری اطالعات بوده كه عضو سازمان نظام صنفي رايانهای استان
تهران ميباشند .سازمان نظام صنفي رايانهای كشور از تيرماه سال  1384بر اساس قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار (مصوب 4
دیماه  1379مجلس شورای اسالمي) و آييننامه مصوب هيئتوزيران مصوب  24تير  1383فعاليت خود را آغاز كرد .اين سازمان بهعنوان
بزرگترين تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،با تالش متصديان صنعت  ICTكشور ،باهدف تنظيم مناسبات بخش
خصوصي و دولت و مشاركت مؤثر در ساماندهي امور تجاری رايانهای ،پيشازاين در قالب انجمن شركتهای انفورماتيك از سال 73
فعال بوده است كه درنهايت سال  84بر اساس مصوبه مجلس و آئيننامه هيئتوزيران ،تحت عنوان سازمان نظام صنفي رايانهای فعاليت
خود را در مقياس وسيعتری ادامه ميدهد.
بعد از بررسي منابع و تعيين عوا مل بالقوه مؤثر بر رضايت مشتريان در حوزه موردتحقيق؛ در اين مرحله پرسشنامه جامع و كامل با
طيف ليکرت  5گزينهای برای كليه مديران و كارشناسان باتجربه اين شركتها ارسال مي شود تا ميزان تأثير هر عامل بر شاخص رضايت
مشتريان را مشخص نمايند .با توجه به تخصصي بودن پژوهش موردنظر و اينکه افراد پاسخدهنده اشخاص صاحبنظر و خبره در اين
حوزه محسوب مي شوند لذا با دريافت تعداد  75پرسشنامه كامل و سالم؛ مرحله تجزيهوتحليل آغاز ميشود .همانطور كه عنوان شد
تجزيهوتحليل دادهها در سطح معناداری  0.01با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2انجام خواهد شد .بهطور خالصه فرآيندی كه در اين
پژوهش طي ميشود را ميتوان بهصورت شکل  7نشان داد.
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شکل  :7گامهای انجام پژوهش
با توجه به بهرهگيری از مقياسهای استاندارد و استفاده ازنظرت چند تن از اساتيد و متخصصان حوزهی فناوری اطالعات ،روايي محتوايي
پژوهش در حد مناسبي ارزيابيشده است .همچنين روش ميانگين واريانس توسعهيافته ( )AVEنيز بهمنظور بررسي روايي همگرای
پژوهش به كار گرفته شد و ازآنجاييكه فورنل و الكر استاندارد باالی  0/5را برای ميانگين واريانس توسعهيافته ذكر كردهاند ،در اين
صورت ميتوان گفت روايي همگرای سؤالها در حد مطلوبي بوده است (فورنل و الركر .)1981 ،بهمنظور سنجش پايايي از روشهای
آلفای كرونباخ و پايايي تركيبي ( )CRاستفادهشده است .كرونباخ ميزان استاندارد باالی  0/7را برای آلفای كرونباخ و باگازی و يي مقدار
باالی  0/6را برای پايايي تركيبي بهمنظور سنجش پايايي بيان كردهاند (كرونباخ .)1951 ،نتايج ضريب ذكرشده برای متغيرهای پژوهش
كه در جدول  2آمده است ،پايايي و روايي مناسبي را برای سؤالهای پژوهش نشان ميدهد.
جدول  :2پايايي و روايي متغيرهای اصلي مدل پيشنهادی
متغير

تعداد سؤالها

آلفای كرونباخ

AVE

CR

پشتيباني خدمات

5

0/803

0/621

0/848

كيفيت درك شده

3

0/792

0/543

0/811

انتظارات

3

0/755

0/579

0/826

ارزش درك شده

3

0/837

0/610

0/915

رضايت مشتريان

3

0/821

0/629

0/869

شکايات مشتری

1

0/796

0/558

0/837

وفاداری مشتری

3

0/862

0/539

0/875

 .4یافتههای پژوهش
در اين پژوهش همانطور كه در جدول  3نمايش دادهشده است 69/33 ،درصد از پاسخدهندگان را مردان و  30/66درصد باقيمانده را
زنان تشکيل ميدهند .از تعداد كل  75نفر پاسخ دهندگان 50/66 ،درصد زير  30سال سن دارند 28 ،درصد بين  30تا  40سال  12 ،درصد
بين  40تا  50سال و  9/33درصد باقيمانده نيز باالی  50سال سن دارند كه اين مشخصهها نشاندهندهی آن است كه اكثر فعالين و
متخصصين موردمطالعه قرارگرفته شده از قشر جوان جامعه ميباشند و بنابراين بيشتر با تکنولوژیهای روز آشنا هستند و بهتر ميتوانند
خود را بهروز نگهدارند .همچنين  13/33درصد از پاسخدهندگان دارای مدرك كارشناسي 64/00 ،درصد آنها دارای مدرك كارشناسي
ارشد و  26/66درصد باقيمانده نيز دارای مدرك دكتری در رشتهی تحصيلي خود ميباشند كه اين مسئله نشاندهندهی سطح باالی علمي
و تخصصي پاسخدهندگان ميباشد.
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جدول  :3آمارههای توصيفي مربوط به متغيرهای جمعيت شناختي
مشخصه

دستهبندی

فراواني

درصد

مرد

52

69/33

زن

23

30/66

زير  30سال

38

50/66

 30تا  40سال

21

28/00

 40تا  50سال

9

12/00

باالی  50سال

7

9/33

كارشناسي

10

13/33

كارشناسي ارشد

48

64/00

دكتری

17

22/66

مديرعامل

17

22/66

مسئول پشتيباني

29

38/66

مسئول ارتباط با مشتريان

18

24/00

مسئول فني و مهندسي

11

14/66

جنسيت

سن

تحصيالت

سمت

همچنين مقادير ماكسيمم ،مينيمم ،ميانگين ،انحراف استاندارد و واريانس متغيرهای اصلي مدل پيشنهادی نيز در جدول  4نمايش دادهشدهاند.
جدول  : 4ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به متغيرهای اصلي پژوهش
متغیر اصلی

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

پشتیبانی خدمات

2/73

4/81

4/4637

0/5846

0/341

کیفیت درک شده

2/58

4/36

4/2359

0/6169

0/380

انتظارات

2/29

4/42

4/1276

0/6138

0/376

ارزش درک شده

2/35

4/55

4/1943

0/6231

0/388

رضایت مشتریان

2/41

4/39

4/2617

0/6176

0/381

شکایات مشتری

2/14

4/17

4/0058

0/6227

0/387

وفاداری مشتری

2/46

4/42

4/2123

0/6108

0/373

فرضيههای مطرحشده در مدل پيشنهادی اين پژوهش به شکل مدل سازی معادالت ساختاری مورد ارزيابي قرار گرفتند و مسيرهای مدل
ساختاری بهوسيلهی نرمافزار  Smart PLS 2مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفتند .هر مسير نشاندهندهی يکي از فرضيات اصلي مدل
مطرحشده مي باشد و عددی كه بر روی هر مسير قرار دارد نيز ضرايب مسير هر يك از فرضيات مطرحشده ميباشند كه در شکل  8نشان
دادهشدهاند .ضرايب مسير بيانكننده ی اثر مستقيم يك متغير بر متغير ديگر مي باشد .با در نظر گرفتن روابط ميان متغيرهای وابسته و
مستقل و با استفاده از ضرايب مربوطه ،اثرات معنادار ميان متغيرهای مدل ارائهشده مي تواند موردتحقيق قرار بگيرند .جهت ارزيابي و
سنجش معنادار بودن ضرايب مسير ،معناداری مقدار آمارهی  tبرای هر ضريب مسير بايد در نظر گرفته شود .اين مقادير برای فرضيههای
اصلي پژوهش در شکل  9نمايش دادهشده است.
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شکل  : 8ضرایب مسیر استاندارد میان متغیرهای اصلی پژوهش

شکل  :9مقادیر آمارههای آزمون  tمربوط به فرضیات اصلی پژوهش
همانطور كه در شکل  10نمايش دادهشده است ،مقادير آمارهی آزمون  tبرای هر يك از مسيرها در سطح معناداری  0/01بيشتر از مقدار
 2/58مي باشد و اين بدان معني است كه تمامي فرضيههای اصلي مدل مطرحشده در اين پژوهش قابلقبول ميباشند .جدول  5نيز نتيجه
بررسي فرضيههای اصلي را نشان ميدهد.
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جدول  :5ضرايب مسير و آمارههای آزمون  tمتغيرهای اصلي پژوهش
فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

آماره آزمون t

وضعیت

1

پشتیبانی خدمات >>> شکایات مشتری

-0/168

-19/341

قابلقبول

2

پشتیبانی خدمات >>> رضایت مشتریان

0/346

8/225

قابلقبول

3

پشتیبانی خدمات >>> کیفیت درک شده

0/432

5/983

قابلقبول

4

پشتیبانی خدمات >>> ارزش درک شده

0/403

7/428

قابلقبول

5

پشتیبانی خدمات >>> انتظارات

0/386

14/376

قابلقبول

6

پشتیبانی خدمات >>> وفاداری مشتری

0/279

10/966

قابلقبول

7

انتظارات >>> کیفیت درک شده

0/193

3/985

قابلقبول

8

کیفیت درک شده >>> ارزش درک شده

0/211

8/098

قابلقبول

9

انتظارات >>> ارزش درک شده

0/467

5/622

قابلقبول

10

کیفیت درک شده >>> رضایت مشتریان

0/335

5/632

قابلقبول

11

ارزش درک شده >>> رضایت مشتریان

0/314

3/541

قابلقبول

12

انتظارات >>> رضایت مشتریان

0/829

12/749

قابلقبول

13

رضایت مشتریان >>> شکایات مشتری

-0/538

-9/101

قابلقبول

14

رضایت مشتریان >>> وفاداری مشتری

0/454

7/003

قابلقبول

15

شکایات مشتری >>> وفاداری مشتری

-0/829

-6/371

قابلقبول

همانطور كه به آن اشاره شد ،تمامي فرضيات اصلي مدل پيشنهادی موردپذيرش قرار گرفت و نوبت به ارزيابي فرضيات مربوط به
متغيرهای ميانجي فراميرسد .برای تحقيق در مورد قابلقبول بودن يا غيرقابلقبول بودن فرضيات متغيرهای ميانجي ،آمارهی آزمون
سوبل 32مورداستفاده قرار گرفت و تمامي مقادير بهدستآمده برای فرضيات موردبررسي ،بيشتر از مقدار  2/58به دست آمدند درنتيجه
تمامي فرضيات مربوط به متغيرهای ميانجي در مدل پيشنهادی نيز موردپذيرش قرار گرفتند كه مقادير آماره های اين فرضيات را ميتوان
در جدول  6مشاهده نمود.
جدول  :6مقادير آماره های آزمون سوبل برای متغيرهای ميانجي مدل پيشنهادی
فرضیه

میانجی

مسیر

آماره آزمون سوبل

وضعیت

16

کیفیت درک شده

پشتیبانی خدمات >>> ارزش درک شده

4/818

قابلقبول

17

انتظارات مشتریان

پشتیبانی خدمات >>> ارزش درک شده

6/749

قابلقبول

18

کیفیت درک شده

انتظارات >>> ارزش درک شده

11/257

قابلقبول

19

ارزش درک شده

کیفیت درک شده >>> رضایت مشتریان

9/377

قابلقبول

20

ارزش درک شده

انتظارات مشتریان >>> رضایت مشتریان

18/933

قابلقبول

21

رضایت مشتریان

پشتیبانی خدمات >>> شکایات مشتری

4/586

قابلقبول

22

رضایت مشتریان

پشتیبانی خدمات >>> وفاداری مشتری

14/573

قابلقبول

23

شکایات مشتری

رضایت مشتری >>> وفاداری مشتری

12/872

قابلقبول

عالوه بر موردپذيرش قرار گرفتن تمام فرضيات مدل پيشنهادی شاخص رضايت مشتريان در حوزهی فناوری اطالعات و در جهت اثبات
قدرت مدل پيشنهادی ،همبستگي ميان متغيرهای اصلي مدل مطرحشده مورد ارزيابي قرار گرفت و همچنين مقادير ضريب تعيين آنها نيز
محاسبه شد كه نتايج آن را ميتوان در جدول  7مشاهده نمود .نتايج نشان دادهشده در اين جدول بيانگر قدرت روابط ميان متغيرهای مدل
پيشنهادی ميباشد و اين امر اعتبار مدل ارائهشده را تائيد مينمايد.
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جدول  :7ماتريس همبستگي و ضرايب تعيين متغيرهای اصلي پژوهش

SS

PQ

E

PV

CS

CC

SS

1

PQ

0/9687

1

E

0/8345

0/9413

1

PV

0/7723

0/8933

0/7986

1

CS

0/9663

0/9121

0/8872

0/8749

1

CC

0/8996

0/9328

0/7469

0/7231

0/9388

1

0/9022

0/8847

0/9542

0/9787

0/8399

0/9029

CL
2

ضریب تعیین ) (R

0/9996

0/9987

0/9991

0/9965

0/9984

0/9993

CL

1
1/0000

توجه به اين نکته حائز اهميت است كه بيشترين مقدار ضريب همبستگي در مدل مطرحشده مربوط به همبستگي ميان وفاداری مشتری و
ارزش درك شده است ( )0/9787كه نشاندهندهی اهميت ارتباط اين دو متغير با يکديگر ميباشد .همانگونه كه از مباحث صورت گرفته
مشخص است ،نتايج آزمون همبستگي و آزمون حداقل مربعات جزئي اين مسئله را تائيد ميكنند كه متغيرهای مدل پيشنهادشده برای
شاخص رضايت مشتريان در حوزه ی فناوری اطالعات همبستگي و ارتباط معناداری با يکديگر دارند و اين مسئله نشانگر صحت و اعتبار
مدل پيشنهادشده ميباشد و كارا بودن آن را تائيد ميكند.

نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت سنجش شاخص رضايت مشتريان در حوزهی فناوری اطالعات ميباشد ،كه پس از بررسي ادبيات
مربوطه و شناسايي متغيرهای آن ،عواملي كه بيشترين نقش را در زمينه سنجش شاخص رضايت مشتريان در اين حوزه داشتهاند طي
تجزيهوتحليلهايي كه با نرمافزارهای  Smart PLS 2و  SPSSانجام شد معرفي گرديد .بر اساس يافتههای حاصل از پژوهش حاضر،
معنادار بودن همه ی مسيرها و فرضيات مورد تائيد قرار گرفت و مهمتر از همهی آنها معنادار بودن مسير پشتيباني در ارتباط با متغيرهای
مدل آمريکايي شاخص رضايت مشتريان ( )ACSIنيز با ضريب مسير و ضريب رگرسيوني بااليي مورد تائيد قرار گرفت .اين بدان معناست
كه پشتيباني خدمات در حوزه ی فناوری اطالعات ،اهميت بااليي در ايجاد رضايت مشتريان و كاربران اين حوزه دارد .همچنين توجه به
پنج بعد مطرح شده برای پشتيباني خدمات كه شامل فرآيندهای :مديريت رخدادها ،مديريت حوادث ،مديريت مشکالت ،مديريت درخواستها
و مديريت سطوح دسترسي مي باشند و توسط گروهي از كارشناسان پشتيباني صورت ميگيرند ،ميتواند به ايجاد يك نقطهی تماس با
كاربران و مشتريان حوزهی فناوری اطالعات منجر شود.
عالوه بر تائيد فرضيات اصلي پژوهش و درنتيجهی آن تائيد مدل ارائه شده برای شاخص رضايت مشتريان فناوری اطالعات ،فرضيات
مرتبط با متغيرهای ميانجي كيفيت درك شده ،انتظارات مشتريان ،ارزش درك شده ،رضايت مشتريان و شکايات مشتری نيز مورد تائيد
قرار گرفتند كه اين مسئله نيز نشانگر قدرت مدل پيشنهادی در تجزيهوتحليل شاخص رضايت مشتريان در فناوری اطالعات ميباشد.
ازآنجاييكه پژوهش حاضر به تجزيهوتحليل و ارائهی مدلي جهت رضايت مشتريان در حوزهی فناوری اطالعات ميپردازد ،پيشنهاد
ميشود اين پژوهش در صنايع و حوزههای ديگر نيز انجام شود تا به توليد و ارائهی مدلهای اختصاصي و سفارشيسازی شدهی آن
حوزه و صنعت خاص منجر شود .همچنين با توجه به اينكه اين پژوهش تك مقطعي است ،پيشنهاد ميشود تا در قالب يك بررسي طولي
انجام گيرد تا تأثيرات بلندمدت نتايج ،بهمنظور رسيدن به اثر واقعي آنها در مدتزماني طوالنيتر مشخص شود.
همچنين در حوزهها و صنايع مختلف ع وامل متعددی وجود دارند كه در تعيين رضايت و وفاداری مؤثرند ،لذا پيشنهاد ميشود تا
پژوهشگران آتي ،اين پژوهش را با در نظر گرفتن تأثير ساير عوامل موردبررسي قرار دهند.
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