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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMدر توسعهی صنعت گردشگری
ورزشی استان مازندران بود .از اینرو 272 ،ورزشکار و کارمند المپیاد کارگری بانوان کشور در تحقیق حاضر
شرکت کردند .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ،با استفاده از نرم افزار
 SPSS19مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که همبستگی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با
توسعهی صنعت گردشگری ورزشی همبستگی معنیداری دارند ( .)p<0.05بیشترین همبستگی ابعاد مدیریت
ارتباط با مشتری با توسعهی صنعت گردشگری ورزشی مربوط به بعد مدیریت سازمان ( )r= 0/22و کمترین
همبستگی مربوط به بعد مدیریت دانش ( ) r =0/11بود .نتیجهگیری کلی نشان داد :همبستگی بین مدیریت
ارتباط با مشتری با توسعهی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران رابطهی مثبت و معنیدار است
( .)r= 0/13بنابراین برای گذر از مدیریت سنتی و توسعهی صنعت گردشگری ورزشی ،مدیران در روشهای
مدیریتی خود باید تغییرات عمیق و اساسی ایجاد نمایند.
واژههای کلیدی :المپیاد ،بانوان ،گردشگری ورزشی و مدیریت ارتباط با مشتری.
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مقدمه
در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب جهانی ،سازمانها دیگر نمیتوانند پشت سیاستها و
قیمتهایشان پنهان شوند .با تقسیم بازار به بخشهای مختلف و کاالییشدن خدمات ،رقابت صرفاً
بر مبنای قیمت دشوار شده است .گسترش انواع خدمات و افزایش تنوع در نیازهای مشتریان ،از
دیگر عوامل مهم تغییر صحنه رقابت میان شرکتها هستند .بنابراین امروزه مهمترین چالشهای
تجاری و فن آورانه عبارتند از جذب مشتری و نگه داشتن او ،افزایش رضایت و وفاداری مشتری و در
نهایت سودآوری شرکت .استفاده گسترده از فن آوری اطالعات ،سازمانها را قادر میسازد تا برای
افزایش آگاهی نسبت به نیازها و احتیاجات مشتریان و درك بهتر آنها ،از دانش فنی همراه با
مهارتها و تخصص الزم بهرهمند شوند (احسانی و همکاران .)1131 ،در طول دهه  ،10فرآیندهای
تعاملی مدیریت مشتری مبتنی بر فن آوری اطالعات ،تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری
شناخته میشود .تمرکز اصلی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر شکلدهی روابط با مشتریان با
هدف بهبود رضایت مشتری و بیشینه ساختن سود ناشی از هر مشتری است (حمزهلو و همکاران،
.)1111
امروزه در بسیاری از کسب و کارها این موضوع حائز اهمیت است که سیستمهای ارتباط با
مشتری برای تسهیل در بهدست آوردن مشتریان جدید ،حفظ مشتریان قدیمی متوجه ،افزودن
ارزش به محصوالت و خدمات خود موثر هستند (نتلتون .)2012 ،1بنابراین مدیریت ارتباط با
مشتری یك فرایند توسعهیافته فناوری اطالعات است که شناسایی ،توسعه ،ادغام و تمرکز بر
قابلیتهای مختلف سازمان را برای شناسایی مشتریان ارزشمند سازمان بر عهده دارد و به دنبال
شناسایی هر چه بهتر بازار مشتریان بالقوه است (حاجی زمانعلی .)1131 ،مدیریت ارتباط با مشتری
یك استراتژی تجاری متمرکز بر مشتری است که به صورت پویا ،فروش ،بازاریابی و خدمات را در
جهت ایجاد و افزایش ارزش هم برای سازمان و هم برای مشتری یکپارچه میسازد( .اکبرخان و
همکاران)2012 ،2
مدیریت ارتباط با مشتری واژهای است که برای توصیف نحوه مدیریت فوق فعال ارتباطات با
مشتریان تعریف میشود .مدیریت ارتباط با مشتری تمام مؤلفههایی است که در درون یك سازمان
با مشتری و به شیوهای هوشمند در ارتباطند .فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی
نقشهای عملیاتی و فناوری کسب و کار تمام این مؤلفهها را به هم متصل میکنند( .زیتونلی و
همکاران )1110 ،به دلیل طبیعت کسب و کار ،مدیریت ارتباط با مشتری میتواند پیچیده باشد .با
اینکه این واقعیت که پیادهسازی سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با
مشتری ،مزایای بسیار زیادی هم به صورت محسوس و هم به صورت نامحسوس دارا است ،بسیاری
از پژوهشها نشانگر نرخ باالی شکست پیادهسازی این پروژهها میباشند .شاید یکی از دالیل این
)Nettleton , David (2014
.Akbar Khan, S. Qureshi, A. S and Imran Hunjra,. A. (2014).
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شکست ،تأکید بسیار زیاد بر جنبههای تکنیکی و فنی این پروژهها است؛ در حالیکه در کنار این
جنبهها ،جنبههای انسانی و سازمانی آنها نیز حائز اهمیت است( .اکبرخان و همکاران.)2012 ،1
یکی از این جنبههای انسانی و سازمانی ،ورزش است که در انواع بخشهای خود از قبیل
گردشگری میتواند روابط را مشتریان را گسترش دهد .گردشگری ورزشی صنعتی نسبتا نو و یکی از
سریعترین بخشهای رشد در صنعت توریسم است که بر روی برنامهریزی مقصد در کشورهای در
حال توسعه تمرکز دارد و به عنوان یك عامل در بازسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و
روستایی شناسایی شده است (کرامتی و نیکزاد .)1137 ،گردشگری ورزشی ،زمینهساز دوستی و
تفاهم بین ملتها ا ست و صلح و ثروت برای مردمان جامعه به ارمغان میآورد .گردشگری ورزشی
عبارت است از ،سفری نشاطآور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیتهای فیزیکی و یا لذت از
2
جاذبههای ور زشی ،تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود میکند .هینك هیگهام
( ) 2001گردشگری را مسافرت به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیتهای ورزشی
که دور از محل زندگی است ،عنوان کردند .نظریههای جدید در زمینه گردشگری نشان میدهد که
جذابیتهای گردشگری اگر بر پایه ورزش باشند؛ در مقایسه با دیگر جذابیتهای فرهنگی ،با
مزیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیشتری همراه هستند .با توجه به محدودیتهایی که در
کشور ما در مورد گردشگری وجود دارد ،موضوع گردشگری ورزشی میتواند شرایط مطلوبتر و
مناسبتری را به لحاظ فرهنگی و ارزشی ایجاد کند (اکبرخان و همکاران.)2012 ،1
تحقیقات اخیر نشان دادهاند که عالقه به فرهنگ ،هنر ،معماری و مکانهای باستانی ،بازاریابی و
خدمات متناسب آژانسهای گردشگری ،وجود تفریحات شبانه در کشور میزبان ،و ...از عوامل
مهمیاند که بازاریابان گردشگری ورزشی باید در انتخاب بازارهای هدف و تهیه آمیزههای بازاریابی
به آنها توجه کنند .همچنین ،لزوم توجه به نیازهای مختلف گردشگران و برنامهریزی دراز مدت در
بازاریابی گردشگری ورزشی از دیگر نتایجی است که در بسیاری از پژوهشها بر آنها تأکید شده
است (همان منبع).
باللی و همکاران ( )1111با بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعهی صنعت
گردشگری ورزشی در استان خراسانرضوی نشان دادند که تاثیرات مهم توسعهی صنعت گردشگری
ورزشی ،مولفههای « ایجاد سرور و شادمانی در جامعه»« ،گرایش بیشتر مردم به ورزش و ارتقای
سطح سالمت جامعه» و «گسترش تبادالت و تعامالت مثبت فرهنگی بین فرهنگهای مختلف»
هستند و مهمترین سازمان در توسعهی صنعت گردشگری ورزشی« ،سازمان گردشگری و تربیت
بدنی» شناسایی شده است .همچنین نتیجه تحقیق ایشان نشان داد که با توجه به شناخت تاثیرات
توسعهی صنعت گردشگری و وجود موانع و محدودیتهای موجود این پدیده ورزشی در استان و
1
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اهمیت توسعهی گردشگری ورزشی و لزوم بهرهمندی از منافع مختلف جذب گردشگر ورزشی در
استان لزوم برنامهریزی و توسعهی گردشگری ورزشی توسط سیاستگذاران و برنامهریزان استان
احساس میشود.
مدیریت ارتباط با مشتری شامل دستورالعملها ،روشها ،فرآیندها و استراتژی است که سازمان
را به یکپارچه سازی تعامالت مشتری و همچنین ثبت و ضبط همه اطالعات مربوط به وی قادر
میسازد .در این زمینه ،تکنولوژیهایی برای جذب مشتریان جدید و سود آور و همچنین حفظ و
تقویت روابط با مشتریان موجود به کار گرفته میشود (هنرور و همکاران .)1131 ،از عوامل موفقیت
صنعت گردشگری فراهم آوردن عوامل رضایت گردشگران است .صنعت هتلداری از جمله مهمترین
حلقههای این موفقیت است که برای این هدف نیازمند فناوریهای نوینی از جمله از آن دسته
فناوریهای نوینی است که در  CRMاست .مدیریت ارتباط با مشتری زمینه حفظ مشتریان و تبدیل
آنها به مشتریان وفادار نقشی حیاتی ایفا میکند .برای پیادهسازی هر فناوری بدون داشتن زمینه
مناسب پیادهسازی ،شکست در انتظار هرسازمانی خواهد بود .در  CRMتحقیق زمینههای پیادهسازی
مشخص شد و پس از بررسی دادهها معلوم  CRMاین تحقیق عوامل مهم برای پیادهسازی فناوری
شد که صنعت هتلداری ایران در زمینههایی مانند توجه به تغییرات در سیکل زندگی مشتری،
جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن و تبدیل آن به دانشی جهت بهکارگیری در برنامهریزیهای
هتل ،استفاده از روشهای نوین از قبیل وب سایت و غیره دچار ضعف اساسی است و در مؤلفههای
مهمی مانند توجه مدیران ارشد سازمانها به جذب و نگهداری مشتریان برای بلند مدت ،گرفتن
بازخورد از مشتریان و غیره دارای نقاط قوت است .ولی در مجموع با توجه به نتایج بهدست آمده در
این تحقیق میتوان گفت که صنعت هتلداری ایران با انجام تمهیداتی قادر است مدیریت ارتباط با
مشتری را با موفقیت اجرا کند (هنرور و همکاران .)1131 ،ارزش مدیریتی  CRMدر ایجاد روابط و
وفادارسازی مشترك است ،هر چند پایه و اساس آن در ابعاد تکنولوژیکی است .مفهوم  CRMارزش
به مشتریان از طریق باالبردن سطح رضایت آنها در تعامالت با سازمان است (خوشقدم و اللهی
رودپشتی .)1137 ،آمواکو و همکاران ) 2012( 1در تحقیق خود به بررسی اثر مدیریت ارتباط
بامشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری پرداختند .نتایج حاصله از تحقیقشان نشان از اثر
مثبت مدیریت ارتباط بامشتری بر وفاداری مشتریان داشت.
وو و لی )2011( 2ابعاد کیفیت ارتباط را شامل رضایت ،اطمینان و تعهد مشتریان و ابعاد ارزش
طول عمر مشتری را شامل :میزان استفاده از خدمات ،وفاداری ،تبلیغات ،تمایل به مراجعهی مجدد
در نظر گرفتند .همچنین لیندگرین ) 2001 ( 1برای حفظ کارکنان با ارزش بیان کرد که ابتدا باید
آنها را شناسایی کرد و سپس بر اساس عملکرد و رفتار مشتری محورشان به آنها پاداش داد.
1

A mvakv
Wu and Li
3
Lyndgryn
2

 .........111مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی هفدهم ،تابستان 1315

کارکنان اغلب نیاز به یك رهبری مناسب دارند و رضایت آنها تاثیر بهسزایی بر حفظ مشتریان دارد
(خوشقدم و اللهی رودپشتی .)1111 ،همچنین مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یك نقطهی
استراتژیك از استراتژی کل سازمان نشات گرفته باشد و با سایر استراتژیها نظیر استراتژی
منابعانسانی و بازاریابی و  ...مطابقت و همخوانی داشته باشد (عسگری .)1132 ،گردشگری ورزشی
در این برهه از زمان در سراسر دنیا به عنوان یکی از صنایع پردرامد کشورها قلمداد میشود  .بعد از
اتمام ذخایر نفتی و ...گردشگری به عنوان صنایع پردرامد است .ایران و مخصوصا استان مازندران نیز
به دلیل داشتن آب و هوایی بی نظیر از این قضیه مبرا نیست .گردشگری ورزشی خود نیز جزو انواع
گردشگری است که باعث جذب گردشگرداخلی و خارجی میگردد (باللی و همکاران .)1111 ،در
توسعهی گردشگری ورزشی نیز علل زیادی برای توسعهی صنعت دست به دست هم میدهند که
یکی از آنها مدیریت ارتباط با مشتری  CRMاست که میتواند کمك شایانی در بهرهمندی از این
صنعت باشد .وجود چنین عاملی باعث پیشرفت این صنعت در این حوزه است .این خود عاملی شد
که ضرورت اهمیت تحقیق را اثبات کند و محقق را بران داند که در مورد جستجو و کنکاش نماید.
اگرچه مشخص است که ابتکارات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد سازمان تاثیر
دارد ،اما بسیاری از سازمانها در استقرار و پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتریان شکست
میخورند .در واقع شواهد زیادی میتوان از شکست سرمایهگذاریهای سازمانها در مدیریت ارتباط
با مشتریان ارائه داد (خوشقدم و اللهی رودپشتی .)1137 ،بنابراین این با توجه به اهمیت توسعهی
گردشگری ورزشی در استان و هم چنین اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در خصوص این توسعهی
استان سازمانهای مرتبط نیازمند پاسخگویی به این سوال کلیدی هستند که آیا مدیریت ارتباط با
مشتری ( )CRMدر توسعهی صنعت گردشگری ورزشی تاثیر معنیداری دارد؟
روشناسی تحقیق
جامعهآماری تحقیق حاضر شامل امادگی جسمانی  33نفر ( 73ورزشکار 10 ،کادر اجرایی)،
تنیس روی میز  10نفر ( 30نفر ورزشکار 10 ،کادر اجرایی) ،دو و میدانی  72نفر( 10ورزشکار12 ،
کادر اجرایی) ،بدمینتون  10نفر(  13ورزشکار12 ،کادر اجرایی) ،والیبال  70نفر ( 10نفر ورزشکار،
 10نفرکادر اجرایی) .استان مازندران میزبان المپیاد بود که در این المپیاد 117( ،نفر جامعه و نمونه
آماری) که این امار به تایید ادارهی کل ورزش و جوانان استان بود .در این پژوهش به دلیل در
دسترس نبودن جامعه ،از کل جامعهی مذکور  272نفر با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران
بهعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
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ابزارهای سنجش:
پرسشنامه تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته که سعی داشته برخی از ویژگیهای فردی و
شغلی کارکنان نظیر جنسیت ،پست سازمانی ،سابقه خدمت ،میزان تحصیالت ،وضعیت سنی
وضعیت استخدامی ،پرسشنامههای مدیریت ارتباط با مشتری و توسعهی صنعت گردشگری بهترتیب
با  17و  12سوال را بسنجد .در این پرسشنامهها از طیف های  3تایی لیکرت درآن استفاده شده
است .نحوه توزیع سؤاالت و امتیازدهی بهشرح زیردر جدول شمارهی ( )1-1میباشد .بررسی نشان
داد که پرسشنامههای مدیریت ارتباط با مشتری ،توسعهی صنعت گردشگری به ترتیب با پایایی 73
و  33درصد ،پایا میباشند.
جدول شمارهی  1-1نتایج تحلیل پایایی گویههای مربوط به پرسشنامهها
پرسشنامه

تعداد ایتم

تعداد
پرسشنامه

ضریب پایایی

مدیریت ارتباط با مشتری

17

272

0/732

توسعهی صنعت گردشگری

12

272

0/371
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پرسشنامه  CRMاین پژوهش که استاندارد بوده و از پرسشنامه ارتباط با مشتری برگرفته
شده و مدیریت ارتباط با مشتری را اندازهگیری میکند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظر را با عددی
که بیشتر بیانگر احساس است ،مشخص کند .برای نمرهگذاری این پرسشنامه سواالت ،1 ،11 ،12
 1 ،7و  13به صورت معکوس و از راست به چپ از 1تا  ،7و سواالت  1 ،2 ،2 ،3 ،1 ، 3 ،10 ،11و
 12از چپ به راست به صورت مثبت نمرهگذاری میشود جمع نمرهی ردیفها نمرهی کل را تشکیل
میدهد .هرچه امتیاز باالتر باشد ،مدیریت ارتباط با مشتری باالتر است .همچنین این پرسشنامه
توسط محققان زیادی در داخل و خارج از کشور ،مورد استفاده قرار گرفته و روایی و اعتبار آن نیز
گزارش شده است .بهعنوان مثال ،اندرسون ( )2001برای آن ضریب اعتبار  10درصد و روایی 70
درصد را گزارش نموده است .در تحقیقی (کرامتی و نیکزاد )1131 ،ضریب پایای این پرسشنامه را
به روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد و در هر دو روش مقدار  31درصد بهدست آمد (باللی
و همکاران .)1110 ،ضریب آلفای  12درصد را برای این پرسشنامه گزارش نمودهاند.
پرسشنامه توسعهی صنعت گردشگری:
این پرسشنامه محقق ساخته شامل  12سوال است که از طیف لیکرت  3گزینهای بود و میزان
توسعهی صنعت گردشگری ورزشی را میسنجد و روایی ان توسط  10اساتید و متخصصان مدیریت
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ورزشی تایید شد .این پرسشنامه در ابتدای تحقیق با تعداد  100نفر با ضریب پایایی باالی
 33درصد پایا بوده و مورد تایید قرار گرفت و سپس پرسشنامه بین تمام نمونهها توزیع گردید.
تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی ،میدان ،همبستگی است لذا در تحلیل دادهها سعی شده از
آمارههای توصیف ،ضریب پایایی ،آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون با
استفاده از نرم افزر  SPSS19برای بررسی روابط بین متغیرها بهره گرفته شد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
تعداد  272نفر از ورزشکاران و کارکنان المپیاد کارگری بانوان کشور مورد بررسی قرار گرفتند.
همچنین در میان نوع شغل کارکنان  17/3درصد ( 133نفر) دارای دارای عنوان کارشناس هستند
که بیشترین تعداد و  11/0درصد ( 10نفر) کارشناس ارشد و باالتر و دارای کمترین فراوانی بود .در
توزیع سابقه خدمت کارکنان  27/1درصد ( 121نفر) دارای سابقه  1تا  10سال دارای بیشترین
فراوانی و  2/7درصد ( 11نفر) دارای سابقه 11تا  13سال دارای کمترین فراوانی میباشند و مالحظه
میشود که  0/0درصد ( 0نفر) از اعضای نمونه آماری دارای تحصیالت کمتر از دیپلم و همچنین
تحصیالت دکتری داشتند ،ولی  17/3درصد ( 133نفر) دارای تحصیالت لیسانس و دارای باالتر
فراوانی میباشند .لذا بیشتری تعداد پاسخگویان را افراد با مدرك لیسانس تشکیل میدهد .در
شاخص سن مالحظه میشود که  21/3درصد ( 12نفر) از اعضای نمونه آماری دارای سن  20تا
10سال میباشند در حالی که  11/3درصد افراد  11تا  20ساله و  10/1درصد نیز افراد  21تا 30
ساله میباشند .لذا بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین  20-11سال تشکیل دادهاند .شکل
زیر نیز میزان شرکت کنندگان در این المپیك بر اساس رشته ورزشی نمایش میدهد .بیشترین
میزان شرکت کنندگان در ورزش آمادگی جسمانی با  11درصد از ورزشکاران بود.

85

72

100
80

60
30

40

فراوانی

60

شکل شماره 1-1توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس رشته ورزشی
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تحلیل آمارههای توصیفی هر یك از عوامل مرتبط با "مدیریت ارتباط با مشتری" بر اساس
میانگین طیف بهدست آمده ،سطح متوسطی را برای هر یك از ایتمهای مورد ارزیابی نشان میدهد.
نتایج توصیفی در کنار وضعیت میانگین اختصاصی یافته برای هر یك از عوامل در جدول شماره1
نمایش داده شده است .بیشترین میانگین مربوط به بعد مدیریت تکنولوژی ( 2/11درصد) با کمترین
انحراف معیار و کمترین میزان مربوط به بعد مدیریت سازمان ( 1/73درصد) بود .هم چنین توزیع
پراکندگی میزان توسعهی صنعت گردشگری در حدود  1/12درصد ظاهر شد که با توجه به طیف 3
تایی لیکرت و به مقدار میانه ( 2/3درصد) در سطح متوسط به باال نمایش میدهد.
جدول شمارهی  2-1آمارهی مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری و توسعهی صنعت گردشگری
متغیر

مشتری

مدیریت ارتباط با

ایتمها

تعداد پاسخگویان

میانگین

انحراف معیار

واریانس

مدیریت سازمان

272

1/73

0/332

0/232

مدیریت تکنولوژی

272

2/11

0/132

0/221

مدیریت دانش

272

1/121

0/223

0/111

272

1/12

0/312

0/272

توسعهی صنعت گردشگری

منبع :مدیریت ارتباط با مشتری (حاجی زمانعلی.)1131 ،

جدول شمارهی  ،2-1نتایج توصیفی مربوط به ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و توسعهی صنعت
گردشگری را نشان می دهد .مدیریت تکنولوژی بیشترین و مدیریت دانش کمترین میانگین را برای
مدیریت ارتباط با مشتری دارا بود .نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف  -اسمیرنوف در جدول
شمارهی  1-1نشان داده شده است .سطح معنیداری باالی  0/03در احتمال آماره در متغیرها
نشاندهنده نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریك برای آزمون فرض است.
جدول شمارهی  - 3-1نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف – اسمیرنوف
آمارهها  -متغیرها

تعداد

میانگین

آمارهK-S

احتمال آمارهK-S

مدیریت سازمان

272

1/73

1/021

0/231

مدیریت تکنولوژی

272

2/11

0/320

0/131

مدیریت دانش

272

1/21

0/732

0/212

272

1/12

0/72

0/211

توسعهی صنعت
گردشگری
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طبق نتایج بهدست آمده در جدول شمارهی  2-1ضریب همبستگی بین مدیریت ارتباط با
مشتری و ابعاد آن با میزان توسعهی صنعت گردشگری نشان میدهد که همبستگی معنیدار
( )P>0/03ما بین متغیرها وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت
افزایش یك متغیر با افزایش متغیر دیگر است .لذا با افزایش هر واحد از مدیریت ارتباط با مشتری
متغیر میزان توسعهی صنعت گردشگری افزایش خواهد یافت .بهعبارت دیگر بین مدیریت ارتباط با
مشتری و ابعاد آن با میزان توسعهی صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران رابطهی معنیدار
وجود دارد .همبستگی مدیریت سازمان با میزان توسعهی صنعت گردشگری ورزشی دارای بیشترین
میزان همبستگی بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری است و نشان از اهمیت مدیریت سازمان برای
کارکنان و ورزشکاران استان مازندران دارد.
جدول شمارهی  1-1ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن با میزان توسعهی صنعت گردشگری
میزان توسعهی صنعت گردشگری ورزشی

متغیر ها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

تعداد

مدیریت ارتباط با مشتری

*0/132

0/02

271

مدیریت سازمان

**0/221

0/000

271

مدیریت تکنولوژی
مدیریت دانش

**0/113
*0/112

0/000
0/012

271
271
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شکل شمارهی  2 -1همبستگی بین مدیریت ارتباط با

شکل شمارهی  3-1همبستگی بین مدیریت

مشتری با توسعهی صنعت گردشگری ورزشی

سازمان با توسعهی صنعت گردشگری ورزشی
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شکل شماره 1-1همبستگی بین مدیریت تکنولوژی با

شکل شمارهی  5-1همبستگی بین مدیریت

توسعهی صنعت گردشگری ورزشی

دانش با توسعهی صنعت گردشگری ورزشی

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

در جدول شمارهی  3 -1رگرسیون چندگانه نتایج حاصل از رگرسیون عوامل میزان توسعهی
صنعت گردشگری ورزشی استان مازندران نشان داد شده است .با توجه به اینکه سطح معنیداری
آزمون فرضیۀ فرعی (مدیریت سازمان ،مدیریت تکنولوژی و مدیریت دانش) بر پیشبینی میزان
توسعهی صنعت گردشگری ورزشی تاثیر معنیداری دارد .لذا فرضیههای فرعی تحقیق رد نمیشود.
جدول شمارهی  5-1نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به میزان توسعهی صنعت گردشگری ورزشی
استان مازندران
ضریب

متغیرها

B

مقدار ثابت

0/211

-

مدیریت سازمان

0/121

0/211

11/171

0/213

0/123

1/112

0/000

0/220

0/271

2/721

0/000

مدیریت
تکنولوژی
مدیریت دانش
ضریب تبیین()R2

رگرسیون

t

sig

نتیجه فرض

1/222

0/131

-

0/000

تایید میگردد
تایید میگردد
تایید میگردد

2/111
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نتیجهگیری:
صنعت ورزش با به حرکت درآوردن گردشگری ورزشی و ایجاد جذابیتهای گردشگری ،نشاط،
تشویق به سفر ،زمینهسازی دوستی و تفاهم بین ملتها و به الطبع آن با ارائه خدمات مختلف و
گردش مالی و سرمایه در توسعهی صنعت گردشگری موثر باشد .بنابراین برای گذر از مدیریت
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سنتی و توسعهی صنعت گردشگری ،مدیران در روشهای مدیریتی خود باید تغییرات عمیق و
اساسی ایجاد نمایند .تغییر در نگرش به صنعت گردشگری ورزشی استان میتواند نتیجه خوبی برای
مدیران و سازمانها حاصل نماید.
با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با میزان
توسعهی صنعت گردشگری ورزشی رابطهی معنیدار و مثبتی وجود دارد .نتایج نشان داد که بعد
مدیریت سازمان از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری در افزایش میزان توسعهی صنعت گردشگری
ورزشی استان مازندران اهمیت خاصی دارد .نقش و کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در همین
نقطهی روشن میشود .آن چه که جای تامل دارد این مشتری است که در هر صنعتی جزو ارکان
اصلی آن است و چگونگی ارتباط با مشتری نیاز به مدیریت خاص و قوی دارد .بنابراین چگونگی این
ارتباط هم نیاز به مدیریتی محکم و استوار در سایه تجربه و تحصیل است .الزمه ان اموزش به
کارکنان ،چگونگی نوع رفتار ،کسب رضایت مشتری ،برطرف کردن نوع نارضایتی مشتری است .چون
یك مشتری ناراضی میتواند این نارضایتی خود را به افراد زیادی انتقال دهد .بنابراین مدیریت رفتار
و ارتباط با مشتری از اهم مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .البته مدیریت دانش از ابعاد
مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان توسعهی صنعت گردشگری ورزشی تاثیر کمتر ولی معنیدار
داشت .نتایج رگرسیون چندگانه نیز مشابه این نتیجه را تایید مینماید .نتایج تحقیق حاضر با نتایج
برخی از پژوهشهای داخلی (عاشوری1111 ،؛ خالقی و بایگی1111 ،؛ حاجی زمانعلی 1131 ،و
زیتونلی )1110 ،همسو است .تحقیقات خارجی :نلتون2012 ،1؛ اکبرخان و همکاران2012 ،2؛
اکبرخان و همکاران 2012 ،1و جیگو و داوسون )2003 ،2مطابقت دارد .بنابراین با افزایش میزان
رضایت مشتریان با ایتمهایی که وجود داشت ،برای بهرهبرداریهای بیشتر از خدمات ارائه شده که
این خود به توسعهی صنعت گردشگری ورزشی منجر خواهد همچنین  CRMمیتواند قابلیت و
توانایی موثری در مدیریت ارتباط با مشتری ایجاد نماید و سازمان توسعه یافتهای را با رهبری
صحیح استراتژی موثر و فرهنگ سازمانی پیشرفت قابلمالحظهای داشته باشد.
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