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 خدمات ارائه ابعاد با مشتری با ارتباط مدیریت و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی
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 چکیده

-بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری با ابعاد ارائه خدمات نوآورانه در شرکتهدف از انجام این تحقیق 

های صنعتی استان شهرکهای کارکنان شرکت تحقیق این آماری های صنعتی استان هرمزگان بود. جامعههای شهرک

نفر تعیین  999گیری به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تشکیل داد. روش نمونه 8422هرمزگان به تعداد 

(، پرسشنامه استاندارد 9112گوشال ) و ها از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناپاهایتآوری دادهگردید. جهت جمع

( استفاده 9914( و پرسشنامه خدمات نوآورانه ریحانی )9921ارتباط با مشتری طاهرپور کالنتری و طیبی ) وضعیت مدیریت

همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم   ها از طریق آزمونها با توجه به نرمال بودن دادهگردید. تجزیه و تحلیل داده

های صنعتی های شهرکسرمایه اجتماعی و ارائه خدمات نوآورانه در شرکت انجام شد. نتایج نشان داد که بین SPSS23افزار 

های داری وجود دارد. و بین مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات نوآورانه در شرکتاستان هرمزگان رابطه مثبت و معنی

ج حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی همچنین نتایداری وجود دارد. های صنعتی استان هرمزگان نیز رابطه مثبت و معنیشهرک

مدیریت کند. و متغیر بینی میدرصد از تغییرات ارائه خدمات نوآورانه را پیش 19حدود سرمایه اجتماعی از آن بود که متغیر 

 کند.بینی میدرصد از تغییرات ارائه خدمات نوآورانه را پیش 82حدود ارتباط با مشتری 
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