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بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتریان از طریق پاسخگویی و 

 نوآوری در مجتمع تولیدی ظریف مصور
 

 2فرهادی فرهاد، 1صالح رفیعی طاقانکی

 موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، تولید و عملیات() دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 0

 موسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، دکترا مدیریت تولید و عملیات 2

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضرتعیین تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتریان از طریق پاسخگویی و نوآوری در مجتمع تولیدی 

یق مورد نظر در این تحق آماری از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه، ظریف مصور بود. پژوهش

در استان چهارمحال و  0333و  0331های  مشتریان مجتمع تولیدی ظریف مصور استان چهارمحال و بختیاری طی سال

نفر تعیین گردید. به  310ای تعداد طبقه–گیری تصادفی فرمول کوکران و روش نمونه بختیاری بودند. حجم نمونه با استفاده از

بر اساس  رضایت مشتری، (2112) ای مدیریت زنجیره تامین لی و همکارانهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه

( و پرسشنامه نوآوری 2101) بعد پاسخگویی پرسشنامه مزیت رقابتی هیل و جونز، ECSIهای رضایتمندی مدل و شاخص

فت پایایی ( استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گر0332) استراتژیک جعفری

و رضایت  147؛ نوآوری 14731؛ پاسخگویی 14103پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برای مدیریت زنجیره تامین 

 مورد جزئی مربعات کمترین رویکرد و ساختاری برآورد گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش مدل معادالت 14100مشتریان 

نوآوری و رضایت مشتریان ، پژوهش نشان داده است که مدیریت ارتباط با مشتری بر پاسخگوییهای  گرفت. یافته قرار استفاده

 تاثیر داشته همچنین پاسخگویی و نوآوری نیز بر رضایت مشتریان تاثیر معنادار داشته است. 

 

 پاسخگویی و رضایت مشتریان، نوآوری، مدیریت زنجیره تامینهای كلیدی:  واژه

 

                                                           
 .این مقاله با حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران انجام شده است 
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