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  AHPتجزيه و تحليل تصميم پذيرش فناوري اطالعات با استفاده از 
  كيرس.ادو و پيتر جي.گادوين جي

  علوم تصميم گيري و اطالعات
  دانشكده مديريت بازرگاني
  دانشگاه تگزاس در ال پاسو

  : چكيده
امروزه ، اقتصـاد  . ر شده است منجر به تغيير اقتصاد صنعتي جهاني به اقتصاد كا) IT(استفاده نوآورانه از فناوري اطالعات 

غالب يكي از روش هايي است كه به منظور خدمات رساني به مشـتريان بـه گـردآوري ، پـردازش و تزيـع اطالعـات مـي        
فناوري اطالعات اختصاصاً به تغيير مبنا در عرصـه رقابـت، خـدمات رسـاني ، ارزيـابي و در نهايـت دسترسـي بـه         . پردازد 

ها به منظور افزايش خدمات ، رضايتمندي مشـتري ، پيشـي گـرفتن بـر رقبـا ، بهبـود پروسـه         سازمان. موفقيت مي پردازد 
متاسـفانه ابزارهـاي   . هسـتند   ITتجارت و در نهايت كسب سود پيوسته در جستجوي راه هايي به منظـور انطبـاق خـود بـا     

اين مقالـه  . وجود ندارد  ITمطابقت با  تصميم گيري متعددي براي استفاده سازمان ها و هدايتشان در فرايند ارزيابي نحوه
بر مبناي ضوابط از پيش تعيين شده ، به استفاده از فرايند سلسـله مراتبـي    ITدر راستاي اثبات روش هاي متفاوت ارزيابي 

در مـديريت   ITانطباق مزيت استفاده از اين شيوه سيستماتيك معتبر در تجزيه و تحليل فرايند . تحليلي مبادرت مي ورزد 
  .خدمات به طور كامل مورد بحث واقع شد 

  :مقدمه 
در اين ميـان نبايـد تعـداد بيشـمار     . جهان رو به رشد امروز بيش از پيش از طريق داد و ستد هاي نوآورانه شناخته مي شود 

زنـد ،  مشترياني را كه به ايجاد پيامد هاي خدماتي از طريق فناوري به جاي رابطه با كارمند يك شركت خدماتي مـي پردا 
امكـان ارائـه خـدمات را بـه      واسـطه هـاي تكنولـوژيكي هسـتند كـه      SELF-SERVICEفناوري هاي . ناديده گرفت 

در مـديريت   ITنمونـه هـايي از   . صورتي مستقل از مشاركت مستقيم كاركنان خدماتي ، براي مشتريان فراهم مـي كننـد   
اري تلفنـي ، و خـدمات رسـاني بـا اينترنـت نظيـر       رل خودكار هتل هـا ، بانكـد  تكن) ATMs(دستگاه هاي خدمات شامل 

با خـدمات رسـاني مسـتلزم تغييـر در نقـش       ITمطابقت .  م افزارهاي ويژه فدرالنر و رديابي آن الينخدمات كارگزاري 
فيتـز سـيمونز و   . (محوري مشتريان در فرايند ارائه خدمات و اثربخشي آن وابسته به نحوه دريافت از سوي مشتريان اسـت  

هر چند كه بررسي هاي جامع آكادميك با شناسايي ويژگي ها و پويـايي  تعـامالت ميـان فـردي ميـان      ) ۱۹۹۸سيمونز فيتز
؛  ۱۹۹۰؛ كليمـر و اشـنايدر    ۱۹۹۰؛ بيتنـر   ۱۹۹۶بيـتن كـرت و گيـوينر ،    (مشتريان و عرضه كنندگان خدمات همراه است 

در زمينه تعامالت مشتري با رابطين نوآور صورت گرفتـه  اما تحقيقات محدودي ) ۱۹۹۶؛ هرتلين و فيرل  ۱۹۹۶گوودوين 
در مديريت خدمات ، اهميت نياز به تحقيق و توسعه  پويايي هاي ميان فردي خدمات رويت شـده   ITرشد پيوسته .است 

ي واضح است كه اين پيشروي ها و نوآوري هاي فناورانه به عنـوان يكـ  . در اين ساختار فناوري محور را آشكار مي سازد 
با توجـه بـه بررسـي هـاي بـه عمـل آمـده مـي تـوان دريافـت كـه            . مشتري است  –از مولفه هاي اساسي تعامالت شركت 

 .تعامالت فناورانه مبنايي كليدي در موفقيت تجاري بلند مدت است 

 

 
 

 

 

 

 


