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 چکیده

 دمطالعهمور) یمشتر تیو رضا یبر عملکرد مال کیاستراتژ یاطالعات هایسیستم تأثیراین پژوهش با هدف 

لیکرت استفاده شده است.  یانهیگزنامه پنج ها، از پرسشداده آوریجمعانجام شده است. جهت  (شرکت زر ماکارون

بود و  94/0بدست آمده باالی  یهانسبتبرای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی 

و ضرایب بدست  استفاده گردید SPSS افزارنرمکرونباخ و اسپیلت با کمک  برای سنجش پایایی از ضریب آلفای

از روایی و پایایی خوبی  گیریاندازهیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای بود مقاد 7/0آمده باالتر از 

افزار نرم با استفاده از مراتبسلسلهاز طریق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون  هادادهسپس  برخوردار هستند.

lizrel  ری اطالعات درونی و بیرونی بر رضایت مشت هایسیستمقرار گرفتند. نتایج نشان داد که  وتحلیلتجزیهمورد

 دارد. تأثیرو عملکرد مالی 

 ، رضایت مشتری، عملکرد مالییرونیو باطالعات درونی  هایستمیس کلمات کلیدی:



Abstract 

This study aims to evaluate the effect of strategic information systems on financial 

performance and customer satisfaction (Case study of Zar Macaroni Company) has been done. 

A five-choice Likert questionnaire was used to collect data. To measure the validity of the 

content, the content validity ratio was used and all the obtained ratios were above 0.49. To 

measure the reliability, Cronbach and Split alpha coefficient was used with the help of SPSS 

software and the obtained coefficients were higher than 0.7. The results indicate that the 

measuring instruments have good validity and reliability. Data were then analyzed through 

factor analysis, path analysis and hierarchical regression using lizrel software. The results 

showed that internal and external information systems have an effect on customer satisfaction 

and financial performance. 

Keywords: Internal and external information systems, Customer satisfaction, Financial 

performance 
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