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مديريت ارتباط با مشتري در باشگاههاي ورزشي قابليت باشگاهها را در انطباق با شرايط پيچيده محيطي بال ميبرد و ميتواند باعث افزايش بهرهوري در
باشگاهها شود .هدف کلي اين تحقيق ،بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر بهرهوري و حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه بود.
تحقيق حاضر از نظر هدف پژوهش ،کاربردي و از نظر روش تحقيق ،توصيفي -همبستگي است .جامعه آماري تحقيق شامل کليه صاحبان و مديران
باشگاههاي خصوصي استان کرمانشاه به تعداد  820نفر بود و حجم نمونه از طريق جدول مورگان  261نفر بهدست آمد که از طريق روش نمونهگيري
خوشهاي تصادفي انتخاب شدند .جهت گردآوري اطالعات از پرسشنامه مديريت ارتباط با مشتري (علوي شاد ،)1387 ،پرسشنامه بهرهوري سازماني (اسدي،
 )1380و پرسشنامه تمايل حضور مجدد مشتريان (ليم )2006 ،استفاده شد که پس از اطمينان از روايي ،پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ به ترتيب
 0/79 ،0/89و  0/74برآورد شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون کولموگراف اسميرنوف و مدلسازي معادلت ساختاري)
استفاده شد .نتايج تحقيق نشان داد که مديريت ارتباط با مشتري بر بهرهوري و حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري
دارد ( )β=0/85و ( .)β=0/43بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که حضور مجدد مشتريان در باشگاههاى ورزشى نه تنها به اعتبار باشگاهها ميافزايد ،بلكه موجب
سودهى و بهرهوري بيشتر باشگاهها نيز مىباشد.
کلید واژهها :مديريت ارتباط با مشتري ،بهرهوري ،تمايل حضور مجدد مشتريان ،باشگاههاي ورزشي.
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مقدمه
رشد فزاينده فناوري در سالهاي اخير در همه زمينهها بهويژه در بخش تجهيزات و امكانات ورزشي از يک سو و خصوصي
شدن اکثر اماکن ورزشي از سوي ديگر رقابت شديدي ميان صاحبان و مديران باشگاههاي ورزشي جهت جذب و حفظ مشتريان
ايجاد کرده است .بديهي است در اين بين باشگاههايي در عرصه رقابت ميتوانند پيروز گردند که بتوانند مشتري بيشتري جذب
کنند و آنها را براي مراجعه مجدد راضي نگهدارند .همچنين اهميتي که باشگاههاي ورزشي در توسعه ورزش دارند ،توجه روز
افزون سياستگذاران و محققان ورزشي را به دنبال داشته است .مديران باشگاههاي ورزشي سخت در تالش هستند تا راههايي
را براي تعامل بهتر با مشتري و نحوه تأثيرگذاري برآنها بيايند .يكي از مهمترين ابزارهاي مديريتي جهت بهرهوري بهتر ،عالوه
بر بهبود کيفيت و امكانات و استفاده از تكنولوژيهاي مناسب ،بكارگيري مديريت ارتباط با مشتري ( )CRMاست .مديريت
ارتباط با مشتري سيستمي است که بر همكاري مشترک بين طرفين مبادله در جهت ايجاد ارزش تأکيد ميکند (کلهر ،سيدعامري
و قرامحمدي .)1395 ،مديريت ارتباط با مشتري يک استراتژي سازماني است که با استفاده از اطالعات ،تكنولوژي و افراد
تالش ميکند تا بر فرآيندهاي مديريت دانش مشتريان و مديريت تعامل با مشتريان تأثير گذارده و با برقراري ارتباطات معنيدار
با مشتريان هدف ،جذب آنها ،نگهداري آنها ،وفاداري آنها و در نهايت سودآوري آنها را افزايش دهد .بنابراين اهميت توجه به
مشتري بهويژه براي باشگاههايي که مبتني بر مشتري مداري هستند اهميت فراواني دارد.
ل در بيشتر کشورهاي جهان ،اتخاذ روشهاي اصولي و علمي در جذب مشتري در باشگاههاي ورزشي ،به منظور افزايش
اصو ً
کارايي سازمان ،از مهمترين اولويتها در توسعه ورزش و سالمتي دولتها محسوب ميشود .مديران باشگاههاي ورزشي بايد
در نظر داشته باشند که بين مشتري و باشگاه عرضهکننده خدمات بايد رابطهاي ارزشمند برقرار باشد .بدين معني که مزاياي
حاصل از خدمات رساني به مشتري بايد بيشتر از هزينههايي که مشتري پرداخت ميکند ،باشد .لذا از نظر سازمانهاي مشتري
مدار اين رابطه ،رابطه اي است که عالوه بر سودآوري مالي در طول زمان ،مزاياي حاصل از عرضه خدمات به مشتريان بيش از
عايدات پولي آن است .به عبارت ديگر اين رابطه موارد غير عيني ديگري همچون کسب دانش و لذت ناشي از کار با مشتريان
را نيز شامل ميشود .وجود رابطه خوب کاري بين دو طرف تلويحاً مبين آن است که هر دو از وجود يكديگر بهرهمند ميشوند.
وقتي رابطهاي سالم و براي طرفين سودآور باشد ،هر دو طرف براي تداوم آن براي سالهاي متمادي از انگيزه لزم برخوردار
ميشوند (لولک.)188 :2002 ،1
هر چند در مشاغل کوچک ارائه کنندهي خدمات از جمله باشگاههاي ورزشي نيازها و ترجيحات مشتريان هميشگي بهوسيله
مديريت باشگاه به خاطر سپرده ميشود و بهعنوان مشتريان دائمي به گرمي مورد استقبال قرار ميگيرند ،اما با اين وجود حفظ
و نگهداري سوابق نيازها و ترجيحات و رفتار مصرفي مشتريان در مورد اين واحدهاي خدماتي نيز مفيد است؛ زيرا اين کار سبب
ميشود کارکنان در هر نوبت سؤال تكراري مطرح نكنند و فرصت دارند به عرضه خدمت به مشتري جنبه حقوقي بيشتري
بدهند و همچنين به مديران نيز امكان ميدهد تا از نيازهاي آتي مشتريان خود بيشتر آگاه شوند و از همه مهمتر باعث بهبود
بهرهوري باشگاه يا مؤسسه خدماتي ميشود (لولک.)192 :2002 ،
در دنياي رقابتآميز امروز ،بهرهوري بهعنوان يک فلسفه و يک ديدگاه مبتني بر استراتژي بهبود ،مهمترين هدف سازمانها
را تشكيل ميدهد .فلسفه بهبود بهرهوري در سازمانها موجب ميشود نيروي انساني بتواند بهتر فكر کند ،بيانديشد ،بيافريند،
نوآوري کند و نگرش سيستماتيک پيدا کند .لوئيز و همكاران )2001( 2اظهار کردند که بهرهوري در حقيقت طراحي و ارائه
الگوي کامل عمل در سازمان و چگونگي دستيابي به آن است.
هر چند بهرهوري را حداکثر استفاده از منابع (بهعنوان ورودي) در توليد کال يا خدمات (بهعنوان خروجي) با حداکثر استفاده
از عوامل توليد (کار ،سرمايه ،مواد اوليه و انرژي) تعريف کردهاند (هومن و همكاران )1390 ،و گرچه سازمانها و باشگاههاي
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ورزشي در صدد افزايش توأم بهرهوري و کيفيت و به تبع آن حضور مجدد مشتريان در باشگاهها هستند ولي اين دو هميشه با
هم سازگار نيستند .لذا مديران بهويژه وقتي رضايت مشتري به خدمات سفارشي کارکنان ارتباط پيدا ميکند ،بايد بين کيفيت و
کميت تعادل خاصي برقرار کنند .و تنها وقتي بايد به فكر افزايش بهرهوري باشند که اطمينان حاصل کنند تغييرات ،تأثير سوئي
بر تصور مشتريان از کيفيت خدمات نخواهد گذاشت (لولک .)172 :2002 ،متأسفانه بسياري از تالشهاي افزايش بهرهوري
خدماتي متوجه حذف ضايعات و کاهش هزينه نيروي انساني است .اين عامل ميتواند بر تمايل حضور مجدد مشتريان اثر منفي
داشته باشد زيرا صرفهجويي و کاهش تعداد کارکنان جلوي صحنه (کارکنان صف) ممكن است باعث شود تعداد افراد باقي مانده
سختتر و سريعتر کار کنند و دو يا سه وظيفه را بهطور همزمان انجام دهند .اين امر باعث کاهش کيفيت انجام کار شده و
ممكن است عالوه بر خستگي کارکنان نارضايتي و عدم حضور مجدد مشتري را به همراه داشته باشد.
همان گونه که ذکر شد مشتري مداري ،يكي از مفاهيم جديدي است که جهان امروزي را به شدت تحت تأثير خود قرار داده
و آن را از جهان پيشين بسيار متفاوت کرده است؛ بهگونهاي که ديگر نميتوان با انديشههاي قديمي در جهان جديد رقابت يا
حتي زندگي کرد .در چنين شرايطي سازمانها پي بردهاند که اگر ميخواهند در دنياي کنوني بقاء داشته باشند بايد به سمت
مشتري مداري و جلب رضايت مشتري حرکت کنند .از اين رو مشتري مداري بهعنوان سنگ بناي نظريههاي مديريت بازاريابي
نوين شناسايي شده است (برادي .)241 :2001 ،1از طرفي ديگر زندگي در دنياي رقابتي امروز بدون دستيابي به بهرهوري
مطلوب بسيار سخت و دشوار است و سازمانهاي ورزشي بايد براي جذب و حفظ بيشتر مشتري و کسب رضايت آنان در
جستجوي راههاي جديد باشند .باشگاههاي ورزشي بهعنوان جزء مهمي از صنعت عظيم ورزش با ارائه خدمات ورزشي خواهان
سود و منفعت و بهرهوري بيشتر در ارتباط با مشتريان خود ميباشند .مديريت ارتباط با مشتري در باشگاههاي ورزشي قابليت
باشگاهها را در انطباق با شرايط پيچيده محيطي بال ميبرد و ميتواند باعث افزايش بهرهوري در باشگاهها شود (کلهر و
همكاران .)1395 ،در اين ميان باشگاهي در عرضه رقابت ميتواند پيروز گردد که بتواند مشتريان بيشتري را جذب کند و آنها
را براي حضور بعدي راضي نگه دارد .باشگاههاي ورزشي اکنون سخت در تالش براي جستجوي راههايي براي تعامل بهتر با
مشتري و تأثير روي آنها ميباشند .مديريت ارتباط با مشتري سيستمي است که ميتواند پاسخگوي اين نياز باشد و بر همكاري
مشترک بين طرفين مبادله در جهت ايجاد ارزش تأکيد ميکند .فناوري اطالعات امروزي و سيستم ارتباط با مشتري سبب شده
است تا سازمانهاي ورزشي با تعداد زيادي از مشتريان مواجه باشند و ارتباط تک به تک با هر يک از مشتريان برقرار سازند.
اخيراً باشگاههاي ورزشي هم به اين واقعيت رسيدهاند که منافع آنها در گرو استفاده از سيستم ارتباط با مشتري است .همچنين
همراه با افزايش تعداد باشگاههاي ورزشي ،رقابت در جذب مشتريان و ارائهي خدمات بهتر رو به گسترش است .با توجه به اين
افزايش ،رقابت براي جذب و حفظ مشتريان بايد در دستور کار مديران ارشد باشگاههاي ورزشي قرار گيرد .بنابراين اهميت
رضايت مشتري و نگاه داشتن او (تمايل براى حضور مجدد) براي سازمانهاى مشتري مدار و بازار مدار در تدوين استراتژي را
نميتوان مدنظر نداشت (جمال .)2002 ،2همچنين حفظ مشتري و ايجاد زمينه براي بازگشت مجدد او وظيفهاي است بسيار
حساس و حياتي که ترفندها و ابزار خاصي را ميطلبد (حسنزاده .)1384 ،تمايل حضور مجدد مشتريان به مجموعه عواملي
گفته ميشود که در نهايت تمايل براي بازگشت مجدد مشتريان را تعيين ميکنند و بر رفتار خريد مشتري تأثير ميگذارند (ليو،3
.)2008
هدف مديريت ارتباط با مشتري برقراري ارتباط نزديکتر و عميقتر با مشتريان و قابليت و تمايل به تغيير رفتار شرکتها
نسبت به عاليق و نيازمنديهاي فردي هر مشتري است (الهي و حيدري .)1395 ،تحقيقات مختلف نشان داده مديريت ارتباط
با مشتري بهعنوان يكي از راهبردهاي نوين مشتري مداري عاملي کليدي در موفقيت بسياري از محيطهاي کسب و کار ميباشد.
همچنينن مديريت ارتباط با مشتري را ميتوان بهعنوان يک راهبرد کليدي رقابت که سازمان براي بقاء بهطور متمرکز روي
1. Brady
2. Jamal
3. Liu
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نيازهاي مشتري با رويكرد مشتريمدار در سراسر سازمان بهکار ميبرد تلقي نمود (گالبريت .)2000 ،1مودي و ميرکاظمي ()1397
بيان کردند همه ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي مشتريان باشگاههاي بدنساري و ايروبيک تأثير دارند .خضرپور،
مازياري و صابونچي ( )1393بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و بهرهوري تأکيد داشتند .کلهر و همكاران ( )1395در تحقيق خود
نشان دادند که بين مديريت ارتباط با مشتري و بهرهوري و بين ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و بهرهوري در باشگاههاي
ورزشي شهر قزوين رابطه معنيداري وجود دارد .آصف آبادي و دبستاني ( )1395در تحقيق خود با عنوان بررسي ارتباط مديريت
ارتباط با مشتري ( )CRMو بهرهوري در باشگاههاي ورزشي شهر کرمان به اين نتيجه رسيدند که بين مديريت ارتباط با
مشتري ( )CRMو بهرهوري باشگاههاي ورزشي شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد .همچنين نتايج پژوهش نشان داد که
اگر باشگاهها داراي مديريت ارتباط با مشتري بال باشند ،بهرهوري آنها نيز بيشتر خواهد بود .حبيبي ( )1395در تحقيق خود با
عنوان بررسي ارتباط بين مديريت تجربه مشتري و بهرهوري سازماني در باشگاههاي ورزشي خصوصي استان کرمانشاه به اين
نتيجه رسيد که بين مديريت تجربه مشتري و بهرهوري سازماني و بين مديريت تجربه مشتري و ابعاد بهرهوري سازماني
(اثربخشي و کارايي) در باشگاههاي ورزشي خصوصي کالن شهر کرمانشاه رابطه معنيداري وجود دارد .محمودي و همكاران
( )1395در تحقيق خود با عنوان نقش مديريت ارتباط با مشتري در وفاداري مشتريان به مراکز تفريحي ورزشي به اين نتيجه
رسيدند که بين مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .مرادي ( )1394در تحقيق
خود با عنوان ارائه مدل وفاداري مشتري براساس الگوي شاخص رضايت مشتري در اروپا با رويكرد بهرهوري در شعب بانک
ملت شهر اصفهان به اين نتيجه رسيد که بين بهرهوري عوامل کليدي سازمان و وفاداري مشتريان بانک ملت شهر اصفهان
رابطه معناداري وجود دارد.
ادو 2و همكاران ( )2015در تحقيق خود با عنوان ويژگيهاي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي ( :)E-CRMمقايسه دو
فوتبال باشگاه (منچستريونايتد و چلسي) به اين نتيجه رسيدند که مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي براي باشگاههاي فوتبال
به عنوان يک برنامه استراتژيک به کسب اطالعات بيشتر در مورد نيازهاي مشتريان خود براي توسعه روابط قويتر با آنها مفيد
است .هرينگتون )2014( 3در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که مديريت ارتباط با مشتري سود قابل توجهي به تيمهاي ورزشي
و سازمانهاي ورزشي براي جذب مشتري و حفظ وفاداري مشتريان ميرساند .همچنين سالگن 4و همكاران ( )2006در تحقيقى
در خصوص مديريت ارتباط با مشتريان باشگاههاى فوتبال ،ارتباط باليى بين مديريت ارتباط با جذب و حفظ مشتريان و سودهى
باشگاهها گزارش کردند.
مروري بر تحقيقات گذشته نمايان ميسازد که مزاياي حفظ مشتري براي سازمانها در دنيايي که فناوري اطالعات روز به
روز در سازمانها نفوذ بيشتري پيدا ميکند از اهميت باليي برخوردار است و جا دارد که سازمانهاي خدماتي همچون باشگاههاي
ورزشي از مزاياي اين فناوري جديد استفاده کنند .وجود يک سيستم صحيح ارتباط با مشتري براي افزايش بهرهوري الزامي به
نظر ميرسد ،مديريت ارتباط با مشتري بهطور فزايندهاي براي سازمانهايي که بهدنبال بهبود سود ،کارآيي و بقاي خود از طريق
روابط بلندمدت با مشتريان هستند داراي اهميت است .چون مديريت ارتباط با مشتري از طريق فرآيند ايجاد و حفظ ارتباط با
مشتريان سعي در ايجاد انگيزه و تمايل براي حضور مجدد مشتريان دارد .لذا از آنجا که بقاء و پايداري سازمانها و باشگاههاي
ورزشي منوط به حضور مجدد مشتريان و استفاده از خدمت يا خريد محصول ميباشد و در تحقيقات انجام شده کمتر به موضوع
حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي و ارتباط آن با  CRMپرداخته شده ،تحقيق حاضر در نظر دارد تأثير مديريت ارتباط
با مشتري را بر بهرهوري و تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه بسنجد .بر اين اساس و با توجه
به افزايش تعداد باشگاهها از يک طرف و عدم رضايت صاحبان باشگاهها از وضعيت اقتصادي موجود و در پارهاي مواقع نگراني
از تعداد کم مراجعهکنندگان به باشگاههاي ورزشي در استان کرمانشاه از طرف ديگر ،در واقع اين تحقيق دنبال پاسخ به اين
1. Galbreath
2. Ado
3. Harrington
4. Solgen
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موضوع است که آيا از طريق ارتباط مستمر با مشتريان ميتوان باعث بهرهوري باشگاههاي ورزشي و حضور مجدد مشتريان
در باشگاههاي ورزشي شد؟ با توجه به اينكه در باشگاههاي ورزشي که داراي ماهيت خدماتي هستند ،اولين اولويتهاي پژوهشي
در ارتباط با جذب و حفظ مشتري است تا از اين طريق بتوانند از آينده کار باشگاه اطمينان حاصل کنند و روز به روز حاميان و
طرفداران بيشتري را در کنار خود احساس کنند؛ پژوهش حاضر اين باشگاهها را ياري خواهد کرد .بنابراين محقق در اين تحقيق
به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است که :مديريت ارتباط با مشتري ،چه تأثيري بر بهرهوري و تمايل حضور مجدد مشتريان
باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه دارد؟ بر اين اساس فرضيههاي زير مورد آزمون قرار ميگيرند:
 -1مديريت ارتباط با مشتري بر بهرهوري باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري دارد.
 -2مديريت ارتباط با مشتري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري دارد.
 -3بهرهوري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري دارد.

روششناسی پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف پژوهش ،کاربردي و از نظر روش تحقيق ،توصيفي -همبستگي مبتني بر معادلت ساختاري است.
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليهي صاحبان و مديران باشگاههاي خصوصي استان کرمانشاه داراي مجوز ميباشد که برابر
استعالم از امور باشگاههاي ادرارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه تعداد  410باشگاه ميباشند ( 820نفر صاحبان و مديران).
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسي استفاده شد که براي حجم جامعه  820نفري حجم نمونه  261نفر براي
بررسي کفايت ميکند .بنابراين حجم نمونه تحقيق برابر  261نفر ميباشد .روش نمونهگيري به شيوه تصادفي و در دسترس
بود .بر اين اساس به شكل تصادفي در دسترس از هر شهرستان تعدادي از باشگاهها انتخاب و به صاحبان و يا مديران آنان
پرسشنامه تحويل و پس از تكميل از آنها اخذ شد (شهر کرمانشاه  81باشگاه بيشترين سهم و هرسين با  7باشگاه کمترين
سهم) براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري از پرسشنامه مديريت ارتباط با مشتري  CRMعلوي شاد ( )1387استفاده شد.
اين پرسشنامه شامل  4بُعد و  40سؤال بود که پس از بازنگري توسط هشت نفر از اساتيد مديريت ورزشي تعداد  31سؤال
متناسب با موضوع تحقيق بهعنوان پرسشنامه نهايي مورد استفاده قرار گرفت .اين پرسشنامه مشتمل بر  4مؤلفه است (درک و
تنفكيک مشتري  6سؤال ،جذب و حفظ مشتري  10سؤال ،توسعه و وِيژهسازي مشتري  9سؤال و ارتباط متقابل با مشتري 6
سؤال) .براي ارزيابي ميزان بهرهوري از پرسشنامه بهرهوري سازماني اسدي ( )1380استفاده گرديد .اين پرسشنامه مشتمل بر
 22سؤال بوده است که به منظور سنجش بهرهوري مديران که شامل دو مؤلفه کارآيي و اثربخشي است و براي ارزيابي ميزان
تمايل حضور مجدد مشتريان از پرسشنامه سه سؤالي تمايل به حضور مجدد ليم ( )2006استفاده گرديد .براي بررسي روايي
محتوايي پرسشنامهها از نظرات هشت نفر از اساتيد رشته مديريت ورزشي استفاده شد .براي تعيين همساني دروني پرسشنامهها
نيز از آلفاي کرونباخ استفاده گرديد .بدين منظور تعداد  30پرسشنامه در يک مطالعه مقدماتي در بين جامعه آماري توزيع و
جمعآوري شد (جدول  .)1طيف پاسخگويي به پرسشنامهها از نوع پنج ارزشي ليكرت ميباشد .براي تجزيه و تحليل دادهها از
آزمونهاي آمار توصيفي براي ويژگيهاي دموگرافيک آزمودنيها شامل فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين و انحراف معيار و
آزمونهاي استنباطي شامل آزمون کلموگروف -اسميرنوف براي بررسي توزيع طبيعي دادهها و از مدلسازي معادلت ساختاري
براي آزمون فرضيههاي پژوهش استفاده شد .کليه عمليات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS 21و ليزرل نسخه  9/5استفاده
شد.
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جدول  :1ضریب پایایی ابزارهای تحقیق

متغيرها

تعداد سؤال

ضريب آلفاي کرونباخ

مديريت ارتباط با مشتري

31

0/89

بهرهوري

22

0/79

تمايل حضور مجدد

3

0/74

یافتهها
در جدول شماره  2برخي از ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودنيها نشان داده شده است.
جدول  :2توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران باشگاههای وررزشی

جنسيت

فراواني

در صد فراواني

فراواني تجمعي

مرد

162

62/1

62/1

زن

99

37/9

100/0

کل

261

100/0

سطح تحصيالت

فراواني

در صد فراواني

فراواني تجمعي

فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالتر
کل

41
148
72
261

15/7
56/7
27/6
100

15/7
72/4
100

سن

فراواني

در صد فراواني

فراواني تجمعي

کمتر از 30
 30-40سال
بالي  40سال
کل

66
108
87
261

25/3
41/4
33/3
100

25/3
66/7
100

همانطور که در جدول شماره  2آمده است تعداد مديران مرد بيشتر از مديران زن ميباشد .همچنين  56/7درصد مديران و
صاحبان باشگاهها داراي مدرک کارشناسي ميباشند .بيشترين دامنه سني نيز  41/4درصد و در دامنه بين  30-40سال گزارش
شد.
در جدول شماره  3نتايج آزمون کلموگروف -اسميرنوف آورده شده است..
جدول  :3آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای دادههای مربوط به متغیرها

متغير

تعداد

k-s

Sig

مديريت ارتباط با مشتري

261

1/192

0/117

بهره وري

261

0/713

0/692

تمايل حضور مجدد

261

1/137

0/153
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همانگونه که در جدول مشخص است توزيع دادهها نرمال ميباشد ،لذا جهت آزمون فرضيهها از آزمون پارامتريک استفاده
شد.
جدول  4نتايج آزمون همبستگي پيرسون ميان متغيرهاي پژوهش را نشان ميدهد .در اين جدول همبستگي ،ارتباط هر
متغير با ساير متغيرها از نظر شدت و جهت به همراه معنادار بودن ارتباطات ارائه شده است .هر چه مقادير همبستگي به 1
نزديکتر باشد ،نشان از ارتباط قوي تر ميان دو متغير مطالعه دارد .عالمت همبستگي جهت ارتباط را که مستقيم يا غيرمستقيم
است نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده ميگردد ،ارتباط ميان مديريت ارتباط با مشتري با بهرهوري  ،0/739ارتباط بين
متغير مديريت ارتباط با مشتري با تمايل حضور مجدد مشتريان  0/677و ارتباط بين متغير بهرهوري و تمايل حضور مجدد
مشتريان  0/796در سطح معناداري  0/001گزارش شد که اين ارقام نشان دهنده همبستگي بالي بين متغيرهاي پژوهش
دارد.
جدول  :4میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش

رديف

متغير

مديريت ارتباط با مشتري

بهرهوري

تمايل حضور مجدد

1

مديريت ارتباط با مشتري

1

0/739

0/677

2

بهره وري

0/739

1

0/796

3

تمايل حضور مجدد

0/677

0/796

1

جهت تعيين برازش يک الگوي مشخص با دادهها ،شاخصهاي برازندگي مورد استفاده قرار ميگيرند ،شوماخر و لوماکس
( )1996پيشنهاد ميکنند که معيارهاي نيكويي برازش مختلفي جهت ارزيابي برازندگي ،مقايسه و ايجاد الگو بهکار برده شود.
جهت بررسي معنادار بودن روابط بين متغيرها از آماره  Tاستفاده شد .به منظور بررسي معناداري در سطح خطاي  0/005اگر
ميزان مقادير حاصله با آزمون  T-valueاز  ±1/96محاسبه شود ،رابطه معنادار است .جهت اندازهگيري تناسب مدل از شاخص
نيكويي برازش ( ،)GFIشاخص برازندگي نرم شده ( ،)NFIشاخص برازش تطبيقي ( ،)CFIشاخص برازش هنجار نشده
( ،)NNFIريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد ( ،)RMSEAو نسبت کاي دو به درجه آزادي ( )x2/dfاستفاده ميشود .مقادير
مطلوب و مقادير بهدست آمده در جدول  5آمده است.
جدول  :5شاخصهای برازش مدل

نام شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار بهدست آمده

کاي دو بر درجه آزادي

کمتر از 3

2/58

 RMSEAريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

کمتر از 0/1

0/078

 GFIنيكويي برازش

بالتر از 0/8

0/92

 AGFIنيكويي برازش تعديل شده

بالتر از 0/8

0/92

 NFIبرازندگي نرم شده

بالتر از 0/9

0/90

 RFIشاخص برازش نسبي

بالتر از 0/9

0/95

 CFIشاخص برازش تطبيقي

بالتر از 0/9

0/95

 IFIشاخص افزايشي

بالتر از 0/9

0/94
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با توجه به مقادير شاخصهاي ارائه شده براي اين مدل در جدول همانطور که مالحظه ميگردد ،شاخص کاي دو به درجه
آزادي آن کوچکتر از  3ميباشد که برازش مدل را تأييد کرد .همچنين شاخصهاي برازش مدل  NFI ،CFI ،NNFIو GFI
بزرگتر از  0/9و  RSMEAنيز کوچکتر از  0/08است که اعتبار اين مدل را تأييد نمودند.

نمودار  :1مدل تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهرهوری و تمایل حضور مجدد مشتریان (ضریب معنیداری)

جدول  :6نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیات

ضريب
تأثير

t. value

مديريت ارتباط با مشتري بر بهرهوري باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري دارد.

0/85

9/54

مديريت ارتباط با مشتري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير
معنيداري دارد.

0/43

4/38

بهرهوري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير معنيداري دارد.

0/79

6/50

فرضيات پژوهش مدل اول
فرضيه
اول
فرضيه
دوم
فرضيه
سوم

بر اساس جدول :6
 ضريب مسير (رگرسيون) بين دو متغير مديريت ارتباط با مشتري و بهرهوري ()t-value=9/54 ، β=0/85؛ ضريب مسير بين دو متغيير مديريت ارتباط با مشتري و تمايل حضور مجدد مشتريان ()t-value=4/38 ، β=0/43؛ ضريب مسير بين دو متغير بهرهوري و تمايل حضور مجدد مشتريان ( )t-value=6/50 ،β=0/79است.بنابراين با توجه به مقدار  t-valueتمامي مسيرها در بازه بيشتر از  2/58قرار گرفتهاند؛ لذا ميتوان بيان کرد که با اطمينان
 0/99تمامي فرضيات تأييد ميشوند.
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بحث و نتیجهگیری
امروزه ايجاد تغيير و تحول در سازمانها ،يک امر ضروري و اجتنابناپذير است ،فناوري اطالعات امروزي و سيستم ارتباط با
مشتري سبب شده است تا سازمانهاي ورزشي با تعداد زيادي از مشتريان مواجه باشند و ارتباط تک به تک با هر يک از
مشتريان برقرار سازند .اخيراً باشگاههاي ورزشي هم به اين واقعيت رسيدهاند که منافع آنها در گرو استفاده از سيستم ارتباط با
مشتري است .همچنين همراه با افزايش تعداد باشگاههاي ورزشي ،رقابت در جذب مشتريان و ارائهي خدمات بهتر رو به
گسترش است .با توجه به اين افزايش ،رقابت براي جذب و حفظ مشتريان بايد در دستور کار مديران ارشد باشگاههاي ورزشي
قرار گيرد.
بر اين اساس نتايج تحقيق نشان داد مديريت ارتباط با مشتري بر بهرهوري باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير
معنيداري دارد .نتايج اين يافته با نتايج تحقيقات آصفآبادي و دبستاني ( ،)1395کلهر و همكاران ( ،)1395هرينگتون ()2014
همسو ميباشد .در اين راستا آصفآبادي و دبستاني ( )1395در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که بين مديريت ارتباط با
مشتري و بهرهوري باشگاههاي ورزشي شهر کرمان رابطه معنادار وجود دارد .کلهر و همكاران ( )1395در تحقيق خود به اين
نتيجه رسيدند که بين مديريت ارتباط با مشتري و بهرهوري و بين ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و بهرهوري رابطه معنيداري
وجود دارد .در تحقيقات خارجي هم هرينگتون ( )2014در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که مديريت ارتباط با مشتري سود
قابل توجهي به تيمهاي ورزشي و سازمانهاي ورزشي براي جذب مشتري و حفظ وفاداري مشتريان ميرساند .يكي از مهمترين
ابزارهاي مديريتي جهت بهرهوري بهتر ،عالوه بر بهبود کيفيت و امكانات و استفاده از تكنولوژيهاي مناسب ،بكارگيري مديريت
ارتباط با مشتري ( ) CRMاست .مديريت ارتباط با مشتري سيستمي است که بر همكاري مشترک بين طرفين مبادله در جهت
ايجاد ارزش تأکيد ميکند (کلهر ،سيدعامري و قرامحمدي .)1395 ،بنابراين به نظر ميرسد که اگر در باشگاههاي ورزشي
شرايطي فراهم باشد که مديران بتوانند از مديريت ارتباط با مشتري در باشگاه خود استفاده کنند ،ميتوانند زمينه را براي افزايش
بهرهوري باشگاه را فراهم کنند ،اعمال تمرکز بيشتر بر مشتريان و برقراري ارتباط بهتر و واضحتر با آنها ،افزايش جلب توجه در
بين مشتريان و در نهايت کسب مزيت نسبت به رقبا را براي باشگاههاي ورزشي دربر خواهد داشت .لذا مديران باشگاههاي
ورزشي براي بهرهوري بيشتر بايد در جهت شناخت مشتريان خود ،ايجاد فرهنگ مشتري مداري ،بررسي بازار موجود ،گروهبندي
مشتريان ،شناخت بيشتر عوامل ارزشآفرين در بين مشتريان و ترجيحات در کانالهاي ارتباطي و سرويسدهي گام برداشته و
زمينه آگاه سازي اين موارد را براي تمام کارکنان خود فراهم نمايند .مديريت ارتباط با مشتري نوعي استراتژي بازاريابي است
که هدف آن صرفاً به بال بردن معامالت که در حقيقت بالبردن سوددهي بهطور مقطعي ميباشد ،محدود نميگردد ،بلكه سعي
دارد به ديدگاهي منحصر به فرد و يكپارچه از مشتري با يک راهحل مشتريمدارانه دست يابد که باعث بال رفتن رضايت مشتري
و افزايش سود سازمان در بلندمدت ميباشد .اگر نحوه مديريت ارتباط با مشتري بهبود يابد ،نتيجه آن افزايش بهرهوري ،رضايت
مشتري و عملكرد بهتر نسبت به رقبا است.
براساس يافتههاي تحقيق مديريت ارتباط با مشتري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه
تأثير معنيداري دارد .نتايج اين يافته با نتايج تحقيقات محمودي و همكاران ( ،)1395محمدي و رضايي ( )1394و هرينگتون
( )2014همسو ميباشد .محمودي و همكاران ( )1395در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که بين مديريت ارتباط با مشتري
با وفاداري مشتريان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .محمدي و رضايي ( )1394در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که
مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش طول عمر مشتري و ابعاد آن (ميزان استفاده از خدمات ،وفاداري ،تبليغات و تمايل به
مراجعهي مجدد) تأثير مثبت و معناداري دارد .هرينگتون ( )2014در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که مديريت ارتباط با
مشتري سود قابل توجهي به تيمهاي ورزشي و سازمانهاي ورزشي براي جذب مشتري و حفظ وفاداري مشتريان ميرساند.
حفظ مشتري و ايجاد زمينه براي بازگشت مجدد او وظيفهاي است بسيار حساس و حياتي که ترفندها و ابزار خاصي را ميطلبد
(حسن زاده .)1384 ،تمايل حضور مجدد مشتريان به مجموعه عواملي گفته ميشود که در نهايت تمايل براي بازگشت مجدد
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مشتريان را تعيين ميکنند و بر رفتار خريد مشتري تأثير ميگذارند (ليو .)2008 ،1بنابراين چنين استنباط ميشود که مديريت
ارتباط با مشتري مىتواند موجب وفادارى مشتريان و در نتيجه تمايل حضور مجدد مشتريان شود و اين حضور دوباره و افزايش
مشتريان در باشگاههاى ورزشى نه تنها به اعتبار آن باشگاه ميافزايد بلكه موجب سوددهى بيشتر باشگاه نيز مىباشد .در نتيجه
مديران باشگاههاى ورزشى ميتوانند با بهرهگيرى از مديريت ارتباط با مشتري افزايش هر چه بيشتر مشتريان را پيشبينى
نمايند .اين موضوع نشان مىدهد که مديران و مالكان باشگاهها ،چنانچه بخواهند در زمينه حفظ و بازگشت مجدد مشترى موفق
عمل کنند ،بايد نيازهاى مشتريان را درک کرده و انتظارات آنان را برآورده سازند.
مديريت ارتباط با مشتري بخشي از استراتژي يک سازمان جهت شناسايي مشتريان ،راضي نگهداشتن آنها و تبديل آنها به
مشتري دائمي ميباشد وظيفه اصلي  CRMتسهيل در برقراري ارتباط مشتري با سازمان (به هر صورتيکه مشتري تمايل دارد)
بدون محدوديت زماني و مكاني ميباشد بهنحويکه مشتري احساس کند ،با سازمان واحدي در تماس است که وي را ميشناسد
و نيازهاي وي را به سرعت و با آسانترين روش ارتباطي مرتفع ميکند .اين موضوع مىتواند از اهميت زيادى برخوردار باشد،
چرا که مديريت ارتباط با مشتري تنها زمانى مىتواند بهعنوان يک ابزار رقابتى مفيد محسوب شود که منجر به بازگشت مجدد
مشتريان شود .بهطور کلي ميتوان گفت که توان پيشبيني حضور مجدد مشتريان از طريق مديريت ارتباط با مشتري وجود
دارد .اين نتيجه بيانگر آن است که باشگاههاى ورزشى که در فكر رشد فعاليتهاي خود براي سودآوري هستند بايد در بكارگيري
فرايندهاي  CRMاز جمله شناسايي و تحليل مشتريان و بازار ،خلق و ارائه ارزش براي مشتريان ،حفظ و تعامالت با مشتريان
باارزش و مديريت طرح ارتباط با مشتريان تأکيد کنند.
يافتههاي تحقيق همچنين نشان داد بهرهوري بر تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه تأثير
معنيداري دارد .نتايج اين يافته با نتايج تحقيقات مرادي ( )1394همسو ميباشد .مرادي ( )1394در تحقيق خود به اين نتيجه
رسيد که بين بهرهوري و وفاداري مشتريان بانک ملت شهر اصفهان رابطه معناداري وجود دارد .باشگاههاي ورزشي براي جذب
بيشتر مشتري و کسب رضايت آنان در جستوجوي راههاي جديد ميباشند .در صنعت ورزش باشگاههاي ورزشي به دنبال
کسب درآمد و سود بيشتر هستند .باشگاههاي ورزشي براي بهدست آوردن بازار مصرف و کسب برتري بر رقيبان تالش ميکنند.
اما ادامه حيات هر يک از سازمانها در دنياي پر رقابت امروزي در گرو بهرهوري بالي آنهاست .بنابراين با توجه به نتايج اين
يافته اين چنين استنباط ميشود که بهرهوري و عملكرد بالي باشگاههاي ورزشي در ميان ساير رقبا يک عامل بسيار مهم در
تمايل حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي بهشمار ميآيد .در دورهاي که کال و خدمات نميتوانند تفاوتهاي برجستهاي
با توليدات و محصولت ساير سازمانها داشته باشند ،بهرهوري و عملكرد بالي باشگاه ورزشي ميتواند حجم و دفعات مراجعهي
مشتريان را بيشتر کند و باعث شود که مشتريان براي مدت بيشتري با باشگاه در ارتباط بوده و باشگاه را به ديگران هم معرفي
کنند.
به طور کلي بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که مديريت ارتباط با مشتري باعث بهبود بهرهوري و همچنين تمايل به
حضور مجدد مشتريان باشگاههاي ورزشي ميباشد که اين يافتهها مؤيد نتايج تحقيقات قبلي است و بر نقش مديريت ارتباط با
مشتري تأکيد ميکند بنابراين به مديران باشگاههاي ورزشي استان کرمانشاه پيشنهاد ميشود که در جهت شناخت مشتريان
خود ،ايجاد فرهنگ مشتري مداري ،بررسي بازار موجود ،گروهبندي مشتريان ،شناخت بيشتر عوامل ارزشآفرين در بين مشتريان
و ترجيحات در کانالهاي ارتباطي و سرويسدهي گام برداشته و زمينه آگاهسازي اين موارد را براي تمام کارکنان خود فراهم
نمايند.
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