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مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش
ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
9

ناصر بای ،*4امیر قنبرپور نصرتی 2و سید رضا حسینینیا
 4ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 2ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه کاشان
 9ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

تاریخ دریافت4931/4/22 :

تاریخ پذیرش4931/1/6 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،مطالعه ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استتان
گلستان بود.
روش شناسی :جامعه آماری این تحقیق شامل ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستتان بته تعتداد  302نفتر در
سال  3232بود که برحسب جدول مورگان 323 ،نفر به شیوه تصادفی -طبقهای ،به عنوان نمونه آماری انتختا شتدند .بترای
جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامههای مدیریت ارتباط با مشتری (هانگ کیت و همکتاران )3002 ،و رضتایت مشتتریان
(استرینگ فلو و همکاران )3002 ،استفاده شد .همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از دو روش آمتار تویتیفی و استتنباطی
استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق رابطه معنی داری را بین چهار بعد مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان نشان داد .نتایج تحلیتل
رگرسیون نیز نشان داد ،سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش ،توان پیشبینی  23دریتد از واریتانم متریتر
رضایت مشتریان را دارند.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود ،مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با بهبود و توسعه مدیریت ارتباط بتا مشتتری در
ادارات خود ،زمینه افزایش رضایت مشتریان را فراهم نمایند.
واژههای کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ،رضایت مشتریان ،مدیریت دانش ،ادارات ورزش و جوانان.
*نویسنده مسئول :تلفن24198552212 :

E - mail: nasser_bay@yahoo.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواستههای آنان چه در بخش تولید و چته در بختش ختدمات،
یکی از ایلیترین و ضروریترین وظایف و اهداف سازمانها شده است (لیسر 3و همکاران .)3000 ،در کسب و کارهتای جدیتد
به دست آوردن رضایت مشتریان ،جایگاه مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به خود اختصتا

داده استت و متدیران ارشتد بته

خوبی میدانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کالن سازمانها در گرو جلتب رضتایت مشتتریان استت .از ستوی دیگتر،
نمیتوان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمانها نقش دارند؛ بنابراین جلب رضایت مشتریان کلیدی ،حساسیت
بیشتری خواهد داشت (عباسی و ترکمنی .)3233 ،در چنین شرایطی سازمانها و شرکتها تتالش میکننتد تتا بتا استتفاده از
روشهای مختلف ،ضمن کسب رضایت و وفاداری مشتریان به سود بیشتر و مزیت رقتابتی نیتز دستت یابنتد (دیژی3002 ،3؛
 .)33با توجه به اهمیت مشتری در فضای رقابتی امروز ،بسیاری از محققان بر این باورنتد کته عوامتل متعتددی روی رضتایت،
تمایالت رفتاری مشتریان و حفظ آنها اثرگذار است .در این خصو  ،گرونترو  )3332( 2بیتان میکنتد کته چگتونگی ارائته
خدمت بر ادراك مشتری از کیفیت خدمت دریافت شده تأثیر مستقیم و مثبت دارد و باعث میشود ،رضتایت کلتی مشتتری از
فراهمکننده خدمت افزایش یابد .رکیال )3032( 2نیز بیان میکند ،مواردی همچون قیمت مناسب ،خدمات پم از فروش ،محل
خرید و تبلیرات بر تمایالت رفتاری مشتریان از جمله رضایت آنها اثرگذار است .همچنین یاوا

و باباکو  )3003( 2نیز بیتان

کردهاند عواملی از جمله ،حمایت سازمانی از کارکنان ،افزایش تعهد کاری کارکنان و مشتری محتوری آنهتا میتوانتد موجتب
افزایش رضایت مشتریان سازمانها شود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان که امروزه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است ،چگونگی تعامل با
مشتریان است .امروزه نحوه برقراری ارتباط با مشتریان به عنوان یک دیدگاه جدید در ادبیات بازاریابی ،مورد بررسی قرار گرفته
است (شم و پارواتیار .)3332 ،6بعد از دهه  3330بسیاری از شرکتها توجه ختود را بته زمینتههایی ماننتد ،چگتونگی حفتظ
روابط مثبت با مشتریان ،چگونگی افزایش رضایت و وفاداری مشتریان و چگونگی توسعه ارزش عمتر مشتتری معطتوف کردنتد.
درك نیازهای مشتریان و ارائه خدمات اضافی به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت یا شکست شرکتهای امروزی مورد توجته
قرار گرفتهاند و این امر بیانگر اهمیت مدیریت روابط با مشتری 3استت .متدیریت روابتط بتا مشتتری ،بته عنتوان یتک فلستفه
مدیریتی در راستای حفظ و تقویت روابط با مشتریان فعلی تعریف شده است (پتک 3و همکتاران .)3333 ،همچنتین متدیریت
روابط با مشتری به عنوان یک بخش از استراتژیهای بازاریابی ،به دنبال جتذ و حفتظ مشتتریان از طریتق ارائته ختدمات بتا
کیفیت به آن ها است و در نتیجه به یکی از رموز موفقیت در بازارهای متالطم تبدیل شده استت (عنتدلیب .)3336 ،3در واقتع
مدیریت ارتباط با مشتری فرایند طراحی یک سازمان پیرامون مشتریان است؛ به گونهای کته نیازهتا و خواستتههای مشتتری و
جلب رضایت آنها ،هدف ایلی در هر تصمیمگیری سازمانی در نظر گرفته میشود .برنامههای مدیریت روابتط بتا مشتتری بته
مدیران جهت شناسایی مشتریان کلیدی و همچنین اختصا

مؤثر و کارآمد منابع در راستای دستیابی بته اهتداف ستازمانی،

3- Lassar
3- Di Xie
2- Gronroos
2- Rekila
2- Yavas and Babakus
6- Sheth and Parvatiyar
)3- Customer Relation Management (CRM
3- Peck et al
3- Andaleeb
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کمک شایانی میکند (دارچ 3و همکاران .)3003 ،ماووندو و رودریگو ،)3003( 3معتقدند که مدیریت روابط بتین کارکنتان یتک
سازمان و مشتریان آنها میتواند به عنوان یک عامل اثرگذار عمل کرده و رضتایت ،اعتمتاد و وفتاداری مشتتریان را بته همتراه
داشته باشد .تحقیقات گوناگونی در خصو

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان در ینایع مختلف انجتا شتده

است .مهرگان ( ) 3232در تحقیقی نشان داد که بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری در ختدمات ستالنهای ورزشتی
آموزش و پرورش استان گلستان ،رابطه معنیداری وجود دارد .مسلمی ( )3232نیز با انجتا تحقیقتی در باشتگاههای ورزشتی
شهر گنبدکاو

نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان این باشتگاهها ،رابطته معنتیداری وجتود دارد.

همچنین نتایج تحقیقات سرلک و ینوی فرد ( )3003در بانک کشاورزی ،یائو و خانگ )3033( 2در بانکهای تجتاری تتایوان،
النگ 2و همکاران ( )3032در فروشگاههای مواد غذایی و حسن 2و همکاران ( )3032در بانکهای استالمی شتهر استال آبتاد
پاکستان نشان دادند که مدیریت ارتباط با مشتری روی رضایت مشتریان اثرگذاراست .نتایج تحقیق هانتگ کیتت 6و همکتاران
( )3002و میتا

و آیچیا )3002( 3نیز نشان دادند که ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان و همچنتین تمایتل

به بازگشت مشتریان ،تاثیر مثبت دارد .با توجه به پیشینه ارائه شده میتوان بیان کرد ،مدیریت ارتباط با مشتتری دارای نقتش
بسیار مهمی در رضایت مشتریان است؛ اما با این وجود ،تحقیقات اندکی در خصو

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت

مشتریان در ینعت ورزش انجا شده است .مدیریت روابط با مشتری ،امروزه در ینعت ورزش نیز دارای جایگاه ویژهای استت.
هرینگتون )3032( 3در این خصو

بیان کرده است که امروزه استراتژیهای مدیریت روابط با مشتری بته دلیتل مزایتای آن،

مورد توجه تیمها و سازمانهای ورزشی قرار گرفته است .آرگان و همکاران )3033( 3نیز ،مدیریت روابط با مشتتریان از طریتق
ابزار الکترونیک را یکی از شیوههای بازاریابی و همچنین تعامل بلندمدت با مشتریان در نظر گرفتهاند .کریمادیم 30و همکاران
( ،)3003در خصو

اهمیت مدیریت روابط با مشتری بیان کردهاند که ایجاد روابط مناستب بتا مشتتریان ورزشتی ،متیتوانتد

موجب افزایش رضایت و وفاداری آنها شود که این امر هسته فعالیتهای مدیریت روابط با مشتری و بازاریابی ورزشی است.
به گفته هرینگتون ( ،)3032امروزه سازمانهای ورزشی همچون سازمانهای غیر ورزشی ،به اهمیت مشتری در موفقیت کسب
و کار خود پی بردهاند .آگاهی از رضایت مشتریان و عوامل موثر بر آن در سازمانهای ورزشی همچتون ،ادارات ورزش و جوانتان
که با طیف گستردهای از افراد جامعه در ارتباط هستند ،میتواند راهکارهای مناسبی را در خصو

نحوه تعامل با این مشتریان

و فراهم ساختن زمینه بازگشت مجدد آنها ارائه نماید .اندك تحقیقات انجا شده در این خصو

در کشور ،مدیریت ارتباط با

مشتری را از دیدگاه مشتریان ورزشی ،مورد بررسی قرار دادهاند و ارتباط بین این دو متریر از دیدگاه کارکنان که عتاملی مهتم
در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری هستند ،مورد بررسی قرار نگرفته است که ایتن امتر ،ضترورت انجتا ایتن تحقیتق را
آشکار میسازد .لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و وجود داشتن خألهای علمی در این زمینه ،محقق به دنبتال پاستخ بته
این سئوال است که آیا بین مدیریت روابط با مشتری با رضایت مشتتریان از دیتدگاه کارکنتان ادارات ورزش و جوانتان استتان
گلستان ،رابطه معنیداری وجود دارد؟
3- Dorsch
3- Mavondo and Rodrigo
2- Yao and Khong
2- Long
2- Hassan
6- Hong-kit
3- Mitas and Aichia
3- Harrington
3- Argan
30- Kriemadis
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روش شناسی
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از جنبه جمعآوری دادهها توییفی از نوع همبستگی است که به شکل میتدانی
به اجرا درآمده است .جامعه آماری تحقیق شامل ،کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد  302نفتر بتود.
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 323 ،نفر تعیین گردید .با توجه به اینکه تعتداد کارکنتان ادارات ورزش و جوانتان در
شهرستانها و شهرهای استان گلستان برابر نبوده است ،از شیوه نمونهگیری تصادفی طبقتهای استتفاده شتد .بترای گتردآوری
دادههای تحقیق ،از پرسشنامههای مدیریت ارتباط با مشتری (هانگ کیت و همکاران )3002 ،و رضایت مشتتریان (استترینگ
فلو 3و همکاران )3002 ،استفاده گردید .پرسشنامه متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری ،دارای  30گویته و چهتار مولفته تمرکتز بتر
مشتریان کلیدی ( 2گویه) ،سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری ( 3گویه) ،مدیریت ارتباط با مشتتری مبتنتی بتر فنتاوری (2
گویه) و مدیریت دانش ( 2گویه) است که بر اسا
نیز ،مشتمل بتر  3ستؤال استت و بتر استا

مقیا

مقیتا

 2ارزشی لیکرت سنجیده میشتود .پرستشنامه رضتایت مشتتریان

 2ارزشتی لیکترت ستنجیده میشتود .جهتت تعیتین روایتی محتتوایی

پرسشنامههای تحقیق ،از نظرات  2نفر از اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد و سپم جهت تعیین پایایی پرسشنامهها ،یتک
مطالعه مقدماتی (با تکمیل نمودن پرسشنامهها توسط  20نفر) انجا گرفت و ضریب پایایی ایتن پرستشنامهها بتا استتفاده از
آزمون آلفای کرونباخ برای مدیریت ارتباط با مشتری ( )α =0/32و برای رضایت مشتریان ( )α =0/33به دست آمد کته حتاکی
از ثبات ابزار اندازهگیری بود .همچنین در بخش دیگری از پرستشنامه ،اطالعتات جمعیتتشتناختی کارکنتان از قبیتل ،ستن،
جنسیت ،مدرك تحصیلی و سابقه خدمت جمعآوری گردید .پم از تعیین روایی و پایایی ابتزار انتدازهگیتری ،بتا همتاهنگی بتا
مدیریت اداراه کل ورزش و جوانتان استتان گلستتان ،پرستشنامهها در بتین کلیته کارکنتان ادارات ورزش و جوانتان توزیتع و
جمعآوری گردید .در این پژوهش ،از آمار توییفی به منظور خالیه کردن و توییف دادهها و از آمار استنباطی نظیتر ،آزمتون
کولموگروف-اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .جهت انجا
آزمون های فوق از نر افزار  SPSSنسخه  36استفاده گردید.
نتایج
در خصو

ویژگیهای جمعیت شناختی ،نتایج نشان داد که بیشتر کارکنان در طبقه سنی  20تا  20سال ،دارای مدرك

کارشناسی و مرد بودند (جدول .)3
جدول  -4فراوانی آزمودنیها به تفکیک سن ،مدرك و جنسیت
ویژگیهای جمعیتشناختی
سن

مدرك تحصیلی

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  20سال

32

30/6

 20تا  20سال

63

23/3

 23تا  20سال

23

33/3

 23سال و باالتر

33

3/2

دیپلم

22

36/2

کاردانی

22

36/2

کارشناسی

23

22/3

کارشناسی ارشد

2

2/3

مرد

30

60/6

زن

23

23/2

1- Stringfellow
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در بین ابعاد مدیریت روابط با مشتری ،تمرکز بر مشتریان کلیدی ،دارای بیشترین
میانگین ( )2/02±0/26و مدیریت دانش ،دارای کمترین میانگین ( )2/30±0/32است .همچنین میانگین متریرهای مدیریت
روابط با مشتری ( )2/32±0/20و رضایت مشتریان ( )2/32±0/23باالتر از سطح متوسط بوده ،در سطح نسبتاً مطلوبی قرار
دارند.
جدول  -2توییف متریرهای مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان
آماره

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

3

مدیریت ارتباط با مشتری

323

2/32

0/20

3-3

تمرکز بر مشتریان کلیدی

323

2/02

0/26

3-3

سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری

323

2/33

0/23

2-3

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری

323

2/36

0/23

2-3

مدیریت دانش

323

2/30

0/32

رضایت مشتریان

323

2/32

0/23

3

نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادهها طبیعی است ،لذا برای بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با
مشتری و رضایت مشتریان ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد ،همبستگی بین کلیه
زیرمقیا های مدیریت ارتباط با مشتری با رضایت مشتریان مثبت و معنیداری بود (جدول .)2
جدول  -9ارتباط بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان
متغیر مالک

متغیرهای پیش بین

رضایت مشتریان

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تمرکز بر مشتریان کلیدی

0/23

0/003

سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری

0/22

0/003

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری

0/22

0/003

مدیریت دانش

0/20

0/003

با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون دوربین واتسون (آزمون استقالل خطاها) در فایله  3/2تتا  3/2قترار دارد و توزیتع دادههتا
طبیعی است از آزمون رگرسیون چندگانه برای پیشبینی میزان رضایت مشتریان بر اسا

ابعتاد مختلتف متدیریت ارتبتاط بتا

مشتری استفاده شد (جدول .)2
جدول  -1پیشبینی رضایت مشتریان از روی خرده مقیا های مدیریت روابط با مشتری
خرده مقیاسهای مدیریت روابط با مشتری

β

sig

تمرکز بر مشتریان کلیدی

0/33

0/06

سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری

0/33

0/03

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری

0/03

0/23

مدیریت دانش

0/22

0/03

R

0/63

 R²تعدیل شده
0/23

دوربین واتسون
3/33

نتایج تحقیق نشان داد ،از بین ابعاد چهارگانهی مدیریت ارتباط با مشتری ،سازماندهی مدیریت ارتبتاط بتا مشتتری و متدیریت
دانش ،میتوانند رضایت مشتریان را پیشبینی کنند .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،سازماندهی متدیریت ارتبتاط
با مشتری با ضریب رگرسیونی  β=0/33و مدیریت دانش با ضریب رگرسیونی  β=0/22روی رضایت مشتریان تاثیر مثبت دارند
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و در نهایت توانستهاند 23 ،درید از واریانم متریر رضایت مشتریان را پیش بینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،مطالعه ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستتان
بود .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری بین تمرکز بر مشتریان کلیدی با رضایت مشتتریان ادارات ورزش و جوانتان از
دیدگاه کارکنان آنها وجود دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات مسلمی ( ،)3232هانگ کیت و همکاران ( ،)3002یائو و خانتگ
( ،)3033النگ و همکاران ( )3032و حسن و همکاران ( )3032همخوانی دارد .به گفته سرلک و ینوی فرد ( ،)3003مدیریت
ارتباط با مشتری روی مشتریان کلیدی تمرکز دارد که به یورت آگاهانه انتخا شدهاند و دارای مزیت استتراتژیک هستتند ؛
زیرا همه مشتریها ،دارای سودآوری و مطلوبیت برابر نیستند .میتا

و آیچیا ( )3002نیز بیان کردهاند ،تمرکز بتر مشتتریان

کلیدی شامل ،تمرکز روی مشتری محوری به یورت قاطع و عملی و ارائه ارزش زیاد و فزآینده به مشتریان کلیدی و برگزیده
است که از طریق قراردادهای اختصایی و شخصیشده برای هر کدا میسر میشود .توانمندی مشتریگرایی یک ستازمان در
دل مفروضات مربوط به رضایت مشتری ،بهرهوری و عملکرد مالی سازمان جای دارد .النگ و همکاران ( )3032نیز ،چنین بیان
میکنند که بر اسا

نظریههای بازاریابی ،سازمانی که بخواهد موفق باشد ،باید تما تالش خود را بته ستمت ارضتای نیازهتا و

خواستههای مشتریان یا به عبارتی ،مدیریت نیازهای مشتری به یورت سودآور سوق دهد .این بدان معنی است که سازمانها
باید به ارائه و حفظ ارزش به مشتری به طریقی مؤثرتر از رقبای خود بپردازند .سازمانهایی که این چنین عمتل میکننتد بتا
واژههایی چون بازارگرا ،مشتریمحور و امثال آن توییف میشوند .با توجه به اینکه ادارات ورزش و جوانان نقش بستیار مهمتی
در ارائه خدمات ورزشی به اقشار مختلف جامعه ایفا مینمایند؛ در خصو
این ادارات براسا

تمرکز بر مشتریان کلیدی ،دستته بنتدی مشتتریان

میزان استفاده از خدمات ،آموزش کارکنان جهت شناسایی دقیق نیاز مشتریان و تعامل بهتتر بتا مشتتریان

کلیدی پیشنهاد میشود.
یافتههای تحقیق نشان داد که بین سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان ،رابطته
معنیداری وجود دارد .این یافته با یافتتههتای تحقیقتات مستلمی ( ،)3232هانتگ کیتت و همکتاران ( ،)3002یتائو و خانتگ
( ،)3033النگ و همکاران ( )3032و حسن و همکاران ( ،)3032همخوانی دارد .دلیل این همخوانی را میتوان چنین بیان کرد
که امروزه سازمانهای ورزشی همچون ،ادارات ورزش و جوانان مانند سازمانهای غیرورزشی به اهمیتت ستازماندهی متدیریت
ارتباط با مشتری در راستای پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان و کسب رضایت آنها پی بردهاند .با توجه به تجربیتات حایتل
شده از سازمانهای موفق ،بسیاری از مدیران بر این باور هستند کته متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری متیتوانتد استا

موفقیتت

سازمانها قرار گیرد .برای سازماندهی موفق مدیریت ارتباط با مشتری ،توجه به عوامل سازمانی ضروری است .شرکتها باید در
آغاز اجرای مدیریت ارتباط با مشتری ،توجه ویژهای به ایجاد ترییرات در سازمان خود برای تناسب داشتن با مدیریت ارتباط با
مشتری داشته باشند .هانگ کیت و همکاران ( ،)3002معتقدند که ساختار سازمانی ،تعهتد منتابع ستازمان و متدیریت منتابع
انسانی ،عوامل کلیدی برای موفقیت سازماندهی شرکت در اجرای موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتتری محستو میشتوند.
النگ و همکاران ( ،)3032ضمن تأیید اهمیت ساختار سازمانی و تعهد منابع سازمان برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتتری،
سختترین قسمت پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان را مدیریت منابع انسانی ذکر کردهاند .بتا توجته بته نقتش
سازماندهی مدیریت ارتباط با مشتری در کسب رضایت مشتریان ،انتخا یک سیستتم توانمنتد متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری،
حمایت ساختار سازمانی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و آگتاه کتردن نیتروی انستانی ادارات ورزش و جوانتان ،از فوایتد
مدیریت ارتباط با مشتری پیشنهاد میشود.
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یافتههای تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فنتاوری بتا رضتایت مشتتریان ادارات
ورزش و جوانان وجود دارد .این یافته با یافتههای تحقیقات مسلمی ( ،)3232هانگ کیتت و همکتاران ( ،)3002یتائو و خانتگ
( ،)3033النگ و همکاران ( )3032و حسن و همکاران ( ،)3032همخوانی دارد .دلیل این همخوانی را میتوان چنین بیان کرد
که در سازمانهای خدماتی ،چه ورزشی و چه غیر ورزشی ،فنتاوریهتای متورد استتفاده در ستازمان ،نقتش بستیار مهمتی در
شناسایی نیاز مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنها ایفا مینماید .امروزه سازمانها به اشکال مختلف از فناوری برای پاسخگویی
بهتر به نیاز مشتریان خود استفاده میکنند .آرگان و همکاران ( ،)3003بیان میکنند که فناوریهای نتوین همچتون متدیریت
ارتباط با مشتری ،نقش بسیار مهمی در شناسایی نیاز مشتریان دارند .هرینگتون ( )3032نیز معتقد استت ،یکتی از مهمتترین
عواملی که میتواند موجب بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری شود ،فناوری اطالعات است .فناوریهای مورد استتفاده در
سازمان ،بایستی متناسب با اهداف سازمان و نیاز مشتریان باشند و زمینه ارائه خدمات بهتر را به مشتریان فراهم سازد .از سوی
دیگر ،کارکنان سازمان باید توانایی الز را برای استفاده مناسب از فناوریهای مورد استفاده در سازمان داشتته باشتند .از آنجتا
که فناوری میتواند نقش مهمی در جلب رضایت مشتتریان ادارات ورزش و جوانتان و در نهایتت موفقیتت آنهتا ایفتا نمایتد ،در
خصو

مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری ،استفاده از نر افزارهای مدیریت ارتباط مشتری متناستب بتا نیتاز ادارات

ورزش و جوانان ،ایجاد پایگاه داده برای ثبت و حفظ اطالعات ،استفاده بیشتر از کانالهتای ارتبتاط الکترونیتک بتا مشتتریان از
جمله و سایت و ایمیل و آموزش کارکنان برای استفاده مناسب از فناوریهای نوین جهت ارائه خدمات مناسب بته مشتتریان
پیشنهاد میشود.
نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با رضایت مشتریان ادارات ورزش و جوانان ،رابطه مثبت و معنتیدار وجتود دارد.
این نتیجه با نتایج تحقیقات مستلمی ( ،)3232هانتگ کیتت و همکتاران ( ،)3002یتائو و خانتگ ( ،)3033النتگ و همکتاران
( )3032و حسن و همکاران ( ،)3032همخوانی دارد .در خصو

همخوانی این نتیجه با نتایج تحقیقات سایر محققان میتوان

چنین بیان کرد که امروزه در تمامی ینایع ،مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای موفقیت سازمان تلقی میشود .مدیریت دانش
شامل ،خلق ،کسب ،ذخیره سازی ،انتشار ،به اشتراك گذاری و باألخره به کارگیری دانش است .یک سازمان بایتد دانتش متورد
نیاز خود را شناسایی و آن را کسب کند و ذخیره سازی کند تا بتواند آن را در موارد مورد نیاز بته کتار گیترد .بتر طبتق گفتته
هارینگتون ( )3032مدیریت دانش ،کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان یحیح و مکان مناسب است ،به گونهای که
آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان ،بهترین استفاده را از دانش ببرند .در سالهای اخیر ،سازمانهتا دریتدد انستجا
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برآمدهاند ،زیرا آنها دریافتند ،مدیریت دانش نقتش کلیتدی در موفقیتت متدیریت
ارتباط با مشتری ایفا میکند .همکاری با مشتریان ،نیازمند درك قتوی از تبتادالت دانتش ضتمنی استت .متدیریت ارتبتاط بتا
مشتری ،در واقع مدیریت دانش مشتریان به منظور درك بهتر و خدمت به آنها استت .از آنجتا کته متدیریت دانتش در ادارات
ورزش و جوانان همچون سایر ادارات میتواند به ارائه ختدمات بهتتر بته مشتتریان و موفقیتت آنهتا کمتک کنتد ،توستعه زیتر
ساختهای ارتباطی بین بخشهای مختلف برای ایجاد بستر ارتباطات مجازی با هدف به اشتراك گذاری اطالعتات ،استتفاده از
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی با هدف رفع کاستیها و مشکالت قبلی و دستیابی به روشهای جدید بهبود خدمات و آموزش
و ترغیب کارکنان ادارات ورزش و جوانان برای ارائه نگرشها و تفکرات خالقانه در راستای تعامتل بهتتر بتا مشتتریان پیشتنهاد
میشود.
در نهایت ،یافته ها نشان داد ،خرده مقیا های مدیریت روابط بتا مشتتری توانستتند 23 ،دریتد از ترییترات واریتانم متریتر
رضایت مشتریان را تبیین نمایند و مابقی آن توسط متریرهایی خارج از محدوده این تحقیق قابل تبیین است کته میتتوان آن
را جزء محدودیتهای تحقیق در نظر گرفت و به محققان در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود ،آنها را مورد بررسی قرار دهند.
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to study the relationship between customer
relationships management and customer satisfaction in Golestan Offices of Sport and Youth.
Methodology: The population of study consisted of all employees of Golestan Offices of
Sport and Youth (N=203) that sample size were determined by Morgan table and random
stratified sampling method (n=132). To collecting data, questionnaires of customer
relationships management (Hong-kit et al., 2005) and customer satisfaction (String fellow et
al., 2004) were used. Also, descriptive and inferential statistics methods for data analysis
were used.
Results: The findings showed that there are significant and positive correlation between four
dimensions of customer relationships management and customers’ satisfaction. Among
dimensions of customer relationships management, customer relationships organizing and
knowledge management have the ability to predict 37 percent of customers’ satisfaction
variance.
Conclusion: It is recommended to the managers of Offices of Sport and Youth with
improvement and development of customer relationships management in their offices,
increase customer satisfaction.
Keywords: Customer Relationship Management, Customers Satisfaction, Knowledge
Management, Offices of Sport and Youth.
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