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 چکیده:

موورد   اریبس یارتباط با مشتر تیریدر مد یبه ارتباط ایجهت از نگرش مبادله رییبه تغ ازین ریاخ یدر سالها

 انیمشتر یو وفادار یتمندیبر رضا  یارتباط با مشتر تیریز انجام پژوهش، مدتوجه قرار گرفته است. هدف ا

حاضر، از نوع همبستگی و با توجوه   هش. پژوباشدیم یشرق جانیاستان آذربا ورزشی اماکن به کنندهمراجعه

 آمواری  جامعوه . اسوت  گرفتوه  انجام میدانی شکل به اطالعات آوریو جمع باشدیبه هدف از نوع کاربردی م

 97در سوا    یشورق  جانیاستان آذربا ورزشی – یحیکننده به اماکن و مراکز تفرپژوهش حاضر افراد مراجعه

( 1387) شادی(؛ علو1395و همکاران ) یاستاندارد محمود هایامهنپرسش از هاداده آوریبودند. جهت جمع

و  tو بوا اسوتفاده از آزموون     SMART-PLS افوزار را بوا نورم   هاهیحاصل از آزمون فرض جیاستفاده شد. نتا

 هوای مولفوه  نیبو  دارییو معنو  میپوژوهش نشوان داد؛ ارتبواط مسوتق     هایافتهی( نشان داد. b)ریمس بیضرا

توسعه  ،یجذب و حفظ مشتر ،یارتباط متقابل با مشتر ،یمشتر کی)درک و تفک یارتباط با مشتر تیریمد

 ریتوث   نی(، همچنو b = 0.61 t= 16.700رد )وجوود دا  001/0 داریدر سوح  معنو   یتمندیروابط( با رضا

و  یتجار یفضا رییتغ رونی(. ازاb = 0.78شد ) دییتث انیمشتر یبر وفادار یتمندیرضا گرییانجیمثبت و م

امواکن   انیمشوتر  یو وفادار یتمندیرضا شیمنظور افزابه یارتباط با مشتر تیریمد قیاز طر یابیتحو  بازار

عوامل  نتریمهم یمشتر قیو عال ازهایخدمات با دقت و توجه به ن هیارا نیرااست، بناب یضرور یامر یورزش

 .باشدیجذب و حفظ مشتری در اماکن م

 .یوفادار ،مندیتیرضا ،یارتباط با مشتر تیریمد ،یاماکن ورزش واژگان کلیدي:
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 مقدمه و هدف

 



   

 

 مقدمه -1-1

رو به افوزایش شورکت هوای فوراوان، ماصوصوا آنهوایی کوه در        امروزه در دنیای مدرن تجارت، شواهدی از رقابت 

بسویار   2فعالیت می کنند قابل مشاهده می باشد. به همین سبب آگاهی از بازگشت دوباره مشوتریان  1صنعت خدمات

و اجرایی کردن تاکتیک های  3حائز اهمیت می باشد. این امر موجب به وجود آمدن استراتژی های بازاریابی رابحه ای

(. بازاریابی رابحه ای یک رویکورد گسوترده موی    2017، 4ط از سوی سازمان ها شده است )سانتوریدیس و وراکیمرتب

باشد که سبب ایجاد روابط هدفمند با مشتریان می گردد توا بوه دسوت آوردن مشوتری، بازگشوت دوبواره مشوتری و        

ه ای یک رویکرد بازاریابی جوامع را بوا مودیریت    (. به بیانی دیگر، بازاریابی رابح2001، 5سودآوری را باال ببرد )سویفت

انواع روابط با شرکت های متنوع ارائه می دهد )به طور مثا  مشتریان داخلی و خوارجی، فوراهم کننودگان، رقیبوان،     

(، نیوز  2001) 7(. در تعریف ارائه شده توسوط پارواتیوار و شوی    2015، 6شرکت های موجود در سایر باش ها( )پالسا

 یبرا یانتااب انیبا مشتر یبه دست آوردن، حفظ و همکار ندیجامع و فرآ یاستراتژ کی" 8اط با مشتریمدیریت ارتب

فوروش، خودمات    ،یابیو شوامل اداوام بازار  عمول   نیو اتعریف شده است که  "یشرکت و مشتر یارزش برتر برا جادیا

 باشود.  یمو  یدر ارائوه ارزش مشوتر   رشتیب ییو کارا ا رباشیبه  یابیدست یسازمان برا نیتام رهیو توابع زنج یمشتر

 تیریمود مشوتریان و  بوه   یادیو ز یاموروز بسوتگ   یتجار یایدر دنها شرکت  تیکه موفق بنابراین، مدیران دریافته اند

لذا، به کارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشوتری راه حلوی در جهوت     .(1395)کلهر و همکاران،  دارد آنهاارتباط با 

رسد؛ زیرا سبب کاهش معنی دار فاصله بین سازمان و مشتریان می گردد که خوود سوبب    حل این معضل به نظر می

بهبود موفقیت سازمان از طریق وفاداری مشتریان، خدمات بهتر، جمع آوری بهینه اطالعات و یادگیری سوازمانی موی   

 تیریمود (، 2014) 10(. بوه عقیوده نظیور و همکواران    1395؛ محمودی و همکواران،  2007، 9شود )انگوین و همکاران

بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا به کار گیری آن سبب رضایت مشوتریان   ریاخ یدر زمان ها یارتباط با مشتر

                                                 
1 . Service Industry 
2 . Customer Retention 
3 . Relation Marketing 
4 . Santouridis & Veraki 
5 . Swift 
6 . Palsa 
7 . Parvatiyar & Sheth 
8 . Customer Relation Management (CRM) 
9 . Nguyen 
10 . Nazir 
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در این فصل به بررسی و مورور مبوانی نظوری و    همچنین  و به سبب آن سودآوری تجاری برای سازمان ها شده است.

 و داخلوی  تحقیقوات  پیشوینه  و محالعوه  مورد هایمربوط به متغیر پیشینه پژوهش پرداخته شده است و مبانی نظری

پوژوهش   اصولی  مفواهیم  بررسوی  به باش سه در فصل این در. است آمده هااز آن هریک مورد در شده انجام خارجی

انجوام گرفتوه    یپژوهش یکارها نهیشیاقدام شده است و در ادامه پ یمشتر تیو رضا یارتباط با مشتر تیریمد یعنی

 پژوهش ارائه شده است. یرهایخصوص متغدر 

 بیان مسأله -2-1

آن  یو در پ انیمشتر شیافزا ،یسازیخصوص استیس شبردیپ ،یکشورمان به عرصه تجارت جهان یجیورود تدر      

 شیو افزا جادیبه ا یها بستگسازمان یزده است که بقارقم یاگونهها، رقابت را بهانتظارات و توقعات آن شیافزا

سازمان  یهاتیفعال نیتریو راهبرد نیترمهم عنوانبه یابیبازار یهاتیفعال رونیخواهد داشت. ازا یرقابت یاهتیمز

حساب در تجارت به یاصل هیسرما ی(. امروزه مشتر1393 ،یو کرم ی)حمد کندیم فایرا ا یاتیمؤ ر و ح ارینقش بس

 (. 2009دارد )رانجان  و همکاران،  یبستگ یرا با مشترارتباط کا تیریمد یسازمان هم به چگونگ تیو موفق دیآیم

که در صنعت  ییفراوان، ماصوصا آنها یشرکت ها شیاز رقابت رو به افزا یمدرن تجارت، شواهد یایامروزه در دن

حائز  اریبس  انیاز بازگشت دوباره مشتر یسبب آگاه نیباشد. به هم یقابل مشاهده م کنندیم تیخدمات  فعال

 یها کیکردن تاکت ییو اجرا  یرابحه ا یابیبازار یها یامر موجب به وجود آمدن استراتژ نیباشد. ا یم تیاهم

باشد یگسترده م کردیرو کی یارابحه یابی(. بازار2017، یو وراک سیدیسازمان ها شده است )سانتور یمرتبط از سو

را  یو سودآور یبازگشت دوباره مشتر ،یمشترآوردن گردد تا به دستیم انیروابط هدفمند با مشتر جادیکه سبب ا

انواع روابط با  تیریجامع را با مد یابیبازار کردیرو کی یرابحه ا یابیبازار گر،ید یانی(. به ب2001، فتیسوباال ببرد )

 یشرکت ها بان،یفراهم کنندگان، رق ،یو خارج یداخل انیدهد )به طور مثا  مشتر یمتنوع ارائه م یشرکت ها

 (. 2015، باش ها( )پالسا ریر ساموجود د

شود یمدت در نظر گرفته م یطوالن یریپذسازمان و رقابت تیموفق یاصل دیاالب به عنوان کل یمشتر تیرضا

 یمشتر تیسحوح رضا یا بات شده است که خدمات ماتلف که دارا ی(. به طور تجرب2017 ،یو وراک سیدی)سانتور

کاال  ایشرکت ارائه دهنده خدمات  ایرابحه با سازمان  دامهدر جهت ا میو تصم انیمشتر یتوانند وفاداریم ،باشندیم

مجدد و مستمر  دیخر یبرا یمشتر قیعنوان تعهد عمبه یوفادار  (.2005و واح ،  یشیقرار دهد )ندوب ریرا تحت تا 

 شتریب یدر سودآور ،یها بر مفهوم وفادارسازمان دیتثک یاصل لیشده است و دلداده  یخدمت ترج ایمحصو   کی

 یورزش یخدمات هایدر سازمان (.1393 ،و همکاران نیدجوادی)س باشدیم انیمشتر ریوفادار نسبت به سا انیمشتر

 نی. بنابرارسانندیبه شما سود م کنندیم افتیکه از شما خدمت در یانیمشتر رایز شوندیمحسوب م ییدارا انیمشتر

 (.1394و همکاران،  محمودی) باشدداشته  انیمشتر شتریب ینگهداردر جذب و  یسع دیباشگاه با تیریمد
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است  انیمشتر تیبا سحوح ماتلف رضا یارتباط با مشتر تیرینشان دهنده رابحه مد قاتیتحق یهاافتهیو  جینتا

در نظر گرفته  یارتباط با مشتر تیریالوصو  مدعیبه عنوان هدف سر تیرضا ن،ی(. همچن2014و همکاران،  ری)نظ

(. به طور مثا ؛ 1396و همکاران،  یدهد )مود رقرا ریرا تحت تا  گریمدت د انیتواند اهداف میشود که خود میم

باشند )ابدولعاطف  یاهداف م لیقب نیو عملکرد سازمان از ا یو سودآور ،یوفادار ان،یبه بازگشت دوباره مشتر لیتما

و  انیمشتر تی(، گزارش کردند که به حداکثر رساندن رضا2011وهاب و همکاران ) نه،یزم نی(. در ا2013، -و صال 

 یم یارتباط با مشتر تیریحاصل از عملکرد موفق مد یاصل جینتا ان،یها و انتقادات مشترتیشکا وحکاهش سح

 باشد.

به  یورزش یدادهایتماشاگران و مااطبان خود در رو تیریشروع به مد کم،یوستیدر قرن ب یورزش یهاسازمان

خصوص،  نیاند. در انموده یارتباط با مشتر تیریمد یهاکیها و تکنیاز استراتژ یریگو با بهره یاحرفهصورت 

مهم و  اریبس یدر تجارت ورزش تیجهت موفق رد یورزش یهاطیمح یکتایخاص و  یهایژگیبا و ییشناختن و آشنا

 یهاخود را شناخته و برنامه یراض انیمشتر دیبا یزشور یهاها و باشگاههیها، اتحادباشد. به عالوه، سازمانیم یاتیح

از این رو مدیران مراکز تفریحی و  (.2015)پالسا،  رندیتر آنها به کار گشیب تیو رضا یالزم را در جهت نگهدار

ورزشی برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبایشان بیش از هر زمانی می بایست در پی درک خواسته 

های مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلند مدت تجاری با آنها برقرار نمایند و نیاز

باشد که یکی از بهترین رویکردها در این زمینه که اینا خود در امر رضایت و وفاداری مشتری بسیار حائز اهمیت می

ای تواند ضمن ایجاد رابحه(. با استفاده از این رویکرد می2005 ،1مدیریت ارتباط با مشتری است )چیو و همکاران

باشند را شناسایی، تقویت و بهبود باشید هایی را که از دید مشتری مهم و ارزش زا میبلند مدت با مشتری، فعالیت

 (.1395و مشتریان را جذب و رضایت آنها را فراهم آورد )محمودی و همکاران، 

باشد تر این قشر را فراهم آورد، بسیار حائز اهمیت میمندی و وفاداری بیشتواند رضایتکه میلذا، شناسایی عواملی 

که جدیدأ در این زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان راه کاری در جهت این امر مورد توجه قرار گرفته است. 

( بر CRMیریت ارتباط با مشتری )بدین منظور و با توجه به موارد بیان شده، محقق برآن شد تا تث یر مد

شرقی بسنجد. با این چاچوب کننده به اماکن ورزشی استان آذربایجانرضایتمندی و وفاداری مشتریان مراجعه

 باشد؛مفهومی پژوهش به شکل زیر می

                                                 
1 . Chiu 
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 پژوهش یمد  مفهوم:   1-1 شکل

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -3-1

 افتهی رییتغ ییگرایبه فاز مشتر ییگرااز فاز محصو  یابیبازار یهامد  ریسده اخ کی یکامال مشهود است که ط     

ها قرار سازمان یهاتیاز اولو ینییدر درجه پا یخدمت به مشتر یکه زمان ی(. در حال1395است )کلهر و همکاران، 

شان و فروش یابیبازار یهایر استراتژها قرار داده و دتیعالخود را در قلب تمام ف انیها مشترداشت، امروزه سازمان

 اریاست، وسعت دادن اخت ریی(. آنچه اکنون در حا  تغ1395 ،یو بسحام یکنند )چهکندیم دنظریاساس تجد نیبر ا

به منظور همساز  یابیو تحو  بازار یتجار یفضا رییرو تغ نی(.  از ا2017 ،یووراک سیدیاست )سانتور یبه مشتر

مدار به جهت آنها از ساختار محصو  رییها و تغسازمان یتیریمد وهیش رییب آن، به تغمتعاق راتییشدن با تغ

 یارتباط با مشتر تیریظهور مد ر،ییتغ نیا یبرا یدی(. عنصر کل1395و همکاران،  یمدار منجر شد )محمودیمشتر

است که هدفش درک  یرتجا یاستراتژ کیپروژه، بلکه  کیمفهوم است نه  کینه  یارتباط با مشتر تیریاست. مد

 (.1390 ا،ین ییمنفرد و سرا قتیباشد )حقیسازمان م کیبالقوه و بالفعل  انیمشتر یازهاین تیریو مد ینیبشیپ

ملموس  ریملموس و ا اییبه مزا یابیبرای مشتری و دست شتریهای بارائه ارزش یدر پ زیارتباط با مشتری ن تیریمد

 اییملموس برای سازمانها است و به طور خالصه مزا تیواقع کیباط با مشتری ارت تیریرابحه است. مد نیاز ا یناش

مراجعه مجدد  طیفراهم کردن شرا -2 انیدرخواست مشتر هب عیسر ییپاساگو -1را برای سازمان به دنبا  دارد.  ریز
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 -6تر مشتری قیشناخت عم -5و فروش  یابیهای بازارفرصت شیافزا  -4  یغاتیهای تبلنهیکاهش هز -3مشتری 

(. کو و 2017 ،یو وراک سیدیباشد )سانتوریباز خورد از مشتری و توسعه خدمات و محصوالت جاری م افتیدر

 شیو افزا یابیهای بازارنهیسود، کاهش هز شیارتباط با مشتری را افزا تیریمد ژهیو ایی(،  مزا2008همکاران )

  د.کر انیمجدد ب یدهایخر

شوند،  انیکه باز آن شیپ یرا، حت یمشتر یهاو خواسته ازهایتوان نیم ،یباط با مشترارت تیریاستفاده از مد با

خلق درآمد و کاهش  ،یمشتر یوفادار زانیم شیها قادر به افزاسازمان ت،یمز نینمود و با استفاده از ا ییشناسا

 95 ،یدر حفظ مشتر شیفزابا پنج درصد ا رای(. ز2005و همکاران ،  بیشوند )گ یاتیو عمل یخدمات یهانهیهز

 (. 2002، نبرگیسازمان در بر خواهد داشت )گر یدر ارزش برا شیدرصد افزا

 یهادر سازمان یارتباط با مشتر تیریمد ی(، در پژوهش خود از جمله موانع مهم در عدم اجرا2006)  رازیو ا اوزگنر

با  فیو ارتباطات ضع CRM یاجرا یبرا جوان و متعهد رانیبودن بودجه، فقدان مد یمتوسط و کوچک را ناکاف

 تیباع  کاهش شکا یارتباط با مشتر تیریداز م یو به موقع ناش قیاطالعات دق نیعنوان کرد. همچن یمشتر

در عصر  یمشتر تی(. بدون شک کسب رضا2006، و اوهارا منیشود )سیآنان م یمندتیرضا شیو افزا انیمشتر

دانند که یم یارشد به خوب رانیها به خود اختصاص داده و مدف سازماندر اهدا یاتیمهم و ح یگاهیحاضر جا

فرد و همکاران،  یعیاست )صن انیمشتر تیها، در گرو جلب رضااهداف سازمان هب دنیآنها در راه رس تیموفق

و  اردیخر انیاست که در آن ارتباط م یریگدر حا  شکل یکه اقتصاد نوظهور داردیم انی( ب2000) تی(. وا1386

ارتباط و  یبرقرارکه ارائه خدمات مستلزم  یخدمات عیدر صنا نیکند. همچنیم فایا یاکنندهنییفروشنده نقش تع

رو بهبود  نیو تجربه آنان از سازمان است. از ا ییارویرو یبر چگونگ یمبتن یکل تیاست، رضا یتعامل با مشتر

با  کیروابط نزد یاو و برقرار یهاو خواسته ازهاین ،یکامل از مشتر یآگاه قیاز طر یمشتر یو وفادار تیرضا

 تیها با آن روبه رو هستند رضاسازمان رانیکه مد ی(. لذا، چالش بزرگ2004شود )الو و همکاران، یحاصل م یمشتر

 باشد.یم انیمشتر و وفاداری

 اهداف تحقیق -4-1

 اهداف کلی -1-4-1

مراجعه  انیمشتر یو وفادار یتمندیر رضا( بCRM) یارتباط با مشتر تیریمد ریپژوهش حاضر تث  یکل هدف

 .باشد یمی شرق جانیاستان آذربا یکننده به اماکن ورزش
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 اهداف جزئی -2-4-1

 انیمشتر یتمندیو رضا یمشتر کیرابحه درک و تفک یبررس .1

 انیمشتر یتمندیو رضا یرابحه ارتباط متقابل با مشتر یبررس .2

 انیمشتر یتمندیو رضا یرابحه جذب و حفظ مشتر یبررس .3

 انیمشتر یتمندیو رضا یروابط با مشتر یسازژهیرابحه توسعه و و یرسبر .4

 انیمشتر یتمندیو رضا یبا مشتر ارتباط مدیریترابحه  یبررس .5

 با وفاداری انیمشتر یتمندیرضا یبررس .6

 پژوهش فرضیات -5-1

 پژوهش ه اصلییفرض -1-5-1

-مراجعه انیمشتر یادارو وف یتمندی( بر رضاCRM) یارتباط با مشتر تیریمد ریپژوهش حاضر تث  یکل هیفرض

 باشد.ی میشرق جانیاستان آذربا یکننده به اماکن ورزش

 پژوهش فرعی هیفرض -2-5-1

 رابحه وجود دارد. انیمشتر یتمندیرضا با یمشتر کیدرک و تفک بین .1

 رابحه وجود دارد. انیمشتر یتمندیرضا با یارتباط متقابل با مشتر بین .2

 رابحه وجود دارد. انیمشتر یتمندیرضا با یجذب و حفظ مشتر بین .3

 رابحه وجود دارد. انیمشتر یتمندیرضا با یروابط با مشتر سازیژهیتوسعه و و بین .4

 رابحه وجود دارد. انیمشتر یتمندیو رضا یارتباط با مشتر تیریمد بین .5

 رابحه وجود دارد. یبا وفادار انیمشتر یتمندیرضا بین .6
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 پژوهشهاي محدودیت -6-1

 بل کنترلهاي قامحدودیت -1-6-1

 دادند. لیرا تشک یشرق جانیآذربا یجامعه آماری این پژوهش را افراد مراجعه کننده به اماکن ورزش. 1

 انجام گرفته است. 97سا  دوم سا   منی در هاجمع آوری داده. 2

 هاي غیرقابل کنترلمحدودیت -2-6-1

 بدون هاسواالت با اینکه پرسشنامهبه  . احتما  محافظه کاری و مالحظات اداری توسط برخی افراد در پاساگویی1

  . بودند اسم

 . امکان وجود شتاب زدگی و خستگی از سوی برخی افراد.2

 ها.ها و یا تکمیل ناقص پرسشنامه. عدم تکمیل پرسشنامه توسط بعضی از آزمودنی3

 قلمرو تحقیق -7-1

 ارد.قرار د یاماکن ورزش -ورزشی تیریمد یموضوع حهی: پژوهش حاضر در حیقلمرو موضوع

 است. رفتهیصورت پذ یشرق جانیآذربا یافراد مراجعه کننده به اماکن ورزش یپژوهش بر رو نیا :یمکان قلمرو

 .انجام شده است 1397دوم سا   مسا یپژوهش در ن نیا :یزمان قلمرو

 پژوهش يفرض ها شیپ -8-1

 اند.درک کرده یپرسشنامه را به درست هایپاسخ دهندگان مفهوم سؤا  -1

 اند.ها پاسخ دادهدقت و صداقت به پرسشنامه ،یبا آگاهافراد  -2

 جواد یپژوهشگر و افراد پاساگو ا یرا برا یپرسشنامه، فهم مشابه یسؤا  ها هیفرض است کل نیپژوهشگر بر ا -3

 کرده است.

دارا  یفهوم اطالعوات تاصصو    یرا برا یپاسخ دهندگان دانش و اطالعات کاف هیفرض است که کل نیمحقق برا -4

 .باشدیم

 را پاساگو باشد. قیتحق هایهیتوانسته سؤا  ها و فرض یبه خوب قیپرسشنامه تحق -5



 

90 

 

 ها و اصطالحات مهم تحقیقتعاریف مفهومی واژه -9-1

 واژه ها و اصطالحات مهم تعاریف مفهومی -1-9-1

به مدیریت ارتباط با مشتری؛ مجموعه اقداماتی است که در یک کسب و کار  (:CRM) يارتباط با مشتر تیریمد

منظور شناخت، تائید، اکتساب، توسعه، حفظ، سودآوری و وفاداری مشتری از طریق ارائه کاال و خودمات مناسوب، در   

زمان مناسب، به مشتریان مناسب از طریق کانا  ارتباطی مناسب به هزینه مناسوب صوورت موی گیورد )لینودگرین،      

2005 .) 

 ند.ارضایت مشتریان ارائه داده های گوناگونی ازمحققان تعریفمندي مشتریان: رضایت

 ( رضایت2002جما  و ناصر ،) مندی مشتریان را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک نسبت به یک

کنند. آنان همچنین فراهم آوری کیفیوت خودمات و محصوو  را    محصو  یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می

 در محیط رقابتی امروز ضروری است. برای مشتریان در جهت موفقیت و بقا 

 ( رضایت2001کاتلر ،)     دانود کوه انتظوارات    مندی مشتریان را به عنوان درجه ای از عملکورد واقعوی یوک شورکت موی

مشتری را برآورده کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضوایت  

 کند.  ضایتی میو در ایر این صورت احساس نار

 ( تعریفی از رضایت2004بیرلین و مارتین ،)نظران است را ایون گونوه بیوان    مندی را که مورد قبو  بسیاری از صاحب

مندی مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خریود مشوتری از عملکورد موورد انتظوار بوا       دارند: رضایتمی

 آید.به دست میعملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده 

 تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطالحات مهم -2-9-1

در این تحقیق منظوور از مودیریت ارتبواط بوا مشوتری، نموره ای اسوت کوه         (: CRM) يارتباط با مشتر تیریمد

( به اماکن ورزشی می دهنود. کوه شوامل چهوار     1387سوالی علوی شاد و صنایعی ) 30مشتریان از طریق پرسشنامه 

یک مشتری، ارتباط متقابل با مشتری، جذب و حفوظ مشوتری و توسوعه و ویوژه سوازی روابوط بوا        مولفه درک و تفک

 مشتری می باشد.

از پرسشنامه  یاز اماکن ورزش انیمشتر یمند تیپژوهش به منظور سنجش رضا نیدر ا :انیمشتر منديتیرضا

و  ج،یترو الت،یرکنان، تسهمولفه ظاهر مجموعه، کا 5و  هیگو 20( که شامل 2008) ویچن ل انیمشتر تیرضا

 . باشد، استفاده شد یو امکانات م زاتیتجه
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 پژوهش ينظر یمبان   -10-1

 ( CRM1)  خچهیبر تار يمرور -1-10-1

 یانبوه: انقالب صنعت دیتا تول یدست دی( از تول1

 یانبوه، سفارشو  دیتول طیدر مح یشد ول یانجام م یاپایانبوه معامالت به صورت پا دیتول ستمیقرنها قبل از س یط

 نیشوتر یکننود کوه ب   یابیو و بازار دیمحصو  خاص تول کینبود. شرکت ما مشتاق بودند که چگونه  ریامکان پذ یساز

 را بدست دهد. ییکارا

 انبوه تا بهبود مستمر  دی( از تول2

بودنود،   شانیانبوه اختراع ها دیدرباره تول یریادگی یمنحن یدر حا  حرکت رو ییکایآمر یکه شرکت ها یهنگام

کمتور و   نوه یبوا هز  دیو منجر بوه تول  شانیندهاینکته بودند که بهبود مستمر فرآ نیدر حا  کشف ا یژاپن یها شرکت

 شود. یبهتر م تیفیک

 یسفارش دی(  از بهبود مستمر تا تول3

کورده   دایو موضوعات مربوط به مصرف کننده تغییر پ یبه سو ندهایمحصوالت و فرآ دیتمرکز شرکتها از تول امروزه

سواخت و   نود یخود را از فرآ یهاتالش دیموفق بمانند، با یامروز یمحور یشر تنها باواهند در دوره مشتر است. اگر

 (.1386 ،یزمانعل ی)حاج ندینما انیو حفظ مشتر تیجلب رضا یبرا ییهاراه افتنی یبه سو ییتارا

کردند که بحور  انیرا ب یرارتباط با مشت تیریبه مد کینزد یمیچون دراکر  مفاه یافراد 1960از سا   نیهمچن

دهوه کوه هودف     نیاست. در اواخر ا یمشتر یآورو سود یهر شرکت، جذب، حفظ مشتر یخالصه کسب و کار داخل

مودت بوا   رابحوه بلند  کیو بوه   ازیو ن CRMدو تل دوباره مفهوم  بایبود، پس از تقر یو حفظ مشتر جادیکسب و کار ا

 (.2001،  تی)ال دیمسئله مهم محرح گرد کیبه عنوان  انیمشتر

 CRMتعاریف  -2-10-1

شده اسوت )هوو و تانو  ،     لیدر کسب و کار امروز تبد یدیعامل کل کیکه امروزه به  ،یارتباط با مشتر تیریمد

بر رفتار آنان از طریق  یگذار ریو تا  انیجهت درک مشتر یسازمان کردیرو کیعبارتست از   فتی( به زعم سوئ2008

آنوان )کوو و    یآورو سوود  انیمشوتر  یوفادار شیافزا ،یداریمشتر ،یابییبود مشتربه منظور به یداریارتباطات معن

 یو حفظ ارتباطوات سوودآور بوا مشوتر     نشیآفر ندیمحرح شد فرآ 2005که در سا    نی( از نظر س2008همکاران ، 

                                                 
1 Customer Relation Management 
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 2008در سوا     ئوایل مزی( از نظر ج2008)باران و همکاران ،  یو تیو کسب رضا یارائه ارزش برتر به مشتر لهیبوس

CRM متمرکوز شوده و در سرتاسور     انیمشوتر  یازهوا یبه ن قیطر نیکسب و کار است که از ا یدیکل یاتژاستر کی

محرح  2008باران و گالکاه که در سا   دهی(. به عق2009،  ویباشد )لیمحور را انجام م یمشتر کردیرو کیسازمان، 

دو جانبه بلند مدت بوا همکواران و    وو حفظ ارتباطات نافع  شیافزاعبارتست از شروع،  یارتباط با مشتر تیریشد مد

-سوتم یاطالعات حاصوله از س  لیو تحل هیانبارش و تجز ش،یبر ربا یآگاهانه مبتن یهایبا استفاده از استراتژ انیمشتر

 ( بوه زعوم  2011و همکواران ،   ایو همکواران شورکت )شواف    انیپردازش معامالت و نقاط تماس تک توک مشوتر   یها

کسب و کار بوه منظوور جوذب و حفوظ      یفلسفه عمل کیعبارتست از  CRM شدمحرح  2008سوچن  که در سا  

محور)چن  و چن ،  یمشتر یها یکردن استراتژ ادهیو پ یو حفظ مشتر یوفادار ،یارزش مشتر شی، افزا انیمشتر

را  یخودمات مشوتر   ،یابیبازارداند که فروش،  یم یمتمرکز بر مشتر یتجار یاستراتژ کیرا  CRM( چالمتا 2009

کند )چالمتوا و   یم کپارچهی یمشتر تیو رضا یوفادار شیافزا نیسازمان و همچن یارزش برا جادیمنظور خلق و ا هب

بوه   یابیابزار کوارا بوه منظوور دسوت     کیرا به عنوان  یارتباط با مشتر تیریمد 2011در سا   ای(. شاف2005گرانگل، 

 (.2011و همکاران،  ای)شاف دکنیم فیتعر یمشتر تیو رضا یوفادار لیاز ن یاهداف سازمان

 

 CRM يکردهایرو -3-10-1

CRM کننود  یمو  یدر سح  باال معرفو  یندیفرآ یارتباط با مشتر تیریان مدققاز مح یبرخ :ندیبه عنوان فرآ

از  گور ید یابور  نیبرنود. همچنو  یبه کوار مو   انیدو جانبه با مشتر دیآور و مفسود ،یروابط دائم جادیا یکه سازمان برا

ان خود به منظور داشتن روابط بلندمدت و سوودآور  یتعامالت با مشتر تیریمد یبرا یندیرا به عنوان فرآ ان آنحققم

 (.2004و همکاران،  نارتزی)ر رندیگیدر نظر م

CRM ینود یبوه عنووان فرآ   یارتباط بوا مشوتر   تیریبه مد 1993پپرز و راجرز  در سا  : يبه عنوان استراتژ 

محرح شد مفهوم  2007(. از منظر مندوزا که در سا  1993کسب و کار توجه کردند )پپرز و راجرز،  یبرا کیاستراتژ

مدت بوا   یجهت حفظ روابط طوالن یک استراژیبه عنوان  دیاست که با افتهیتکامل  یطور یارتباط با مشتر تیریمد

 (.2007به آن توجه شود )مندوزا و همکاران ،  انیمشتر

CRM اسوت   یآورارتباط آن با فن یارتباط با مشتر تیریمهم مد یهااز جنبه یکیاگرچه  :يآورن فنبه عنوا

 لیو از دال یکو ی(. ضمن آنکه 2004و همکاران،  نارتزیدر نظر گرفت )ر گریکدیبا  کانیها را به طور اشتباه آن دیاما نبا

 .(2004 اله،است )ک یآورفن کینگرش به آن بعنوان  CRM یشکست پروژها
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  CRMانواع  -4-10-1

 یدو حوزه عوامول اصول   نیاست که ا یلیتحل CRMو  یاتیعمل CRMشامل  یارتباط با مشتر تیریمد ستمیس

 فیو را تعر یو مشوارکت  یلو یتحل یاتیو باوش عمل  3متوا   یکند هر چند گروه مشاوریم نیرا تام CRM ستمیس کی

 (.2009اند )باتل ، کرده

CRM باشوند )باتول،   یرا خود کوار کورده و بهبوود مو      یاز مشتر یبانیکسب و کار پشت یندهایفرآ :یتایعمل

 انیاز اطالعات مربوط به مشتر یکامل یابیتواند ردیتماس  است که م تیریمد یاتیعمل CRMاز انواع  یکی(. 2009

 (.2002شود )کوتوروف، یشناخته م یمشتر یرا فراهم آورد که تحت عنوان تمرکز کامل رو

CRM در مجموعوه سوازمان کوه در قالوب      انیها و اطالعات موجود مشترداده لیتحل یسو به ینگرش :یلیتحل

در سوحوح   یریو گمیاز تصوم  یبانیداده، انبار داده و ... وجود دارد، و با هدف پشت گاهیمن در قالب مدارک، پا یهاداده

کننود  یم لیو تحل هیجزرا ت یاتیابزار عمل سطتو یمشتر یشده دیتول یهاداده لیتحل CRMماتلف سازمان است. 

تواند ی(. از نقحه نظر سازمان، م2009و همکاران،  یدارد )کرامت دیدانش تاک تیریسازمان و مد یهاداده یو بر انباره

 (.1386 ،یرا ارائه دهد )شمس یمو رتر یحفظ و نگهدار یهابرنامه نیو قدرتمندتر و همچن یفروش جانب یهابرنامه

CRM سازمان با هودف بواال    یبا شرکا یمربوط به مشتر یهاداده یبا اشتراک گذار ریگنوع در نیا :یمشارکت

دهد و یرا به افراد در شرکت ارائه م ییدانش و ابزارها CRMنوع از  نی(. ا2009باشد )باتل، یم یبردن ارزش مشتر

 (.2005والتون،  وکمک کند )ژو  تیبه فروش هر کانا  از مرکز تماس با وب سا

CRM نوع از  نیا :کیتژاستراCRM عنووان شود و بور     2009ماننود باتول در سوا      قیناز محق یتوسط برخ

سودآور تمرکز دارد و با تمرکز بر جذب  انیمحور با تمرکز بر جذب و حفظ مشتر یتوسعه فرهن  کسب و کار مشتر

-یمو  هیها تکحفظ آن هدف جذب با انیمشتر ییشناسا یبرا یمرتبط با مشتر یهاسودآور بو داده انیو حفظ مشتر

 .(2014 ،یرا ارتقاء باشند )گاند یمشتر یشده برا جادیشوند که ارزش ایداده م صیتشا ییکنند و منابع به جا

 CRM  انواع نیارتباط ب -5-10-1

CRM باشد دچار مشوکل خواهود    انیمشتر یلیکه همراه با اطالعات تحل یدر صورت یبه منظور ا رباش یاتیعمل

 التیو تموا  انیمثا  درک ارزش مشوتر  یاست. برا CRM یاجرا یبرا یاتیح یباش یلیتحل CRM جهیشد. در نت

 انیکدام مشوتر  نکهیباشد، مانند ا یتایعمل CRM یریگمیتصم یبرا ییتواند به عنوان مبنایها مخدمات آن افتیدر

 یاطالعات مربوط به مشتر لیقب نیشوند؟ و ..... ا یریگو هدف ییشناسا دیها بارفتار آن ییو شناسا شنهاداتیپ یبرا

 (.2009)باتل،  دیآیبدست م یلیتحل CRM قیاز طر

CRM کوه   یاموا در صوورت   رد،یگیانجام م یابیو بازار یخدمت به مشتر یندهایبهبود فرآ یبرا یلیتحلCRM 

ارد. کوار کوردن نود    یبورا  ییهوا داده یلو یتحل CRM رد،یو داده مورد اسوتفاده قورار نگ   یآوربه منظور جمع یائیعمل
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بوه   ازیو شووند، ن  لیتبود  کیاستراتژ ماتیبه تصم نکهیا یبرا یلیتحل CRM لهیپردازش شده بوس یهاداده نیهمچن

CRM (.2009و همکاران،  یخواهند داشت )کرامت یمشارکت 

 CRM گریبا انواع د کیاستراتژ CRMرابطه    -6-10-1

CRM دارد.  هیتک یبا مشترمرتبط  یهاسودآور بر داده انیبه هدف حفظ و جذب مشتر کیاستراتژCRM 

 یتوانمند یبرا یمرتبط با مشتر یهاو خدمات به داده یابیمانند بازار یمشتر یندهایفرآ یبر خودکار ساز یاتیعمل

کنند یاستاراج م کیاهداف استراتژ یبرارا  یمربوط به مشتر یهادانه یلیتحل CRMدارد  ازیدر ارائه خدمات ن

CRM شود یو شرکت م یبه منظور باال بردن ارزش مشتر یمرتبط با مشتر یهاداده یهم به اشتراک گذار یشار

 (.2009)باتل، 

 CRMی اصل يندهایفرآ -7-10-1

 یهاتیخاص از فعال یابر جنبه کیماتلف هر سندگانیوجود دارد و نو ینظرات ماتلف CRM یهاندیدر مورد فرآ

 CRM   ارائه شده است 1ککود فهرست از طرف و نیحا  کامل تر نیاند. با اتمرکز کرده. 

 :است لیعمده به شرح ذ ندیشامل شش فرآ یمشتر تیریمد یندهایعفیده وودک فرآ بنابر

 یمشوتر  یهوا بوه گوروه   یزیو ربرنامه یهاتیشده در فعال فیتعر شنهادیپ  یمح عیتوز یبه معن :2يگذار( هدفالف

 :است ریشامل موارد ز تیفعال نیبالقوه و بالفعل است. که ا

 مبارزات یزیرهبرنام 

 دیزمان شروع خر صیتشا 

 یسازشاصی 

 هابا کانا  یکپارچگی 

 از حد شیب یگذاراز هدف یریجلوگ 

مورد خووش   دیاند بادهیکه روابط خود را با سازمان بهبود باش ییهاو آن دیجد انیبه مشتر :3ییب ( خوش آمدگو

 :است ریواقع شوند، که شامل موارد ز ییگوآمد

 دیجد نایمشتر ییشناسا 

 یبرند سازمان توسط مشتر، شانیبردن به علت انتاا یپ   

 هیاول ییآمدگو خوش تیفعال   

                                                 
1 . Woodcock 

2 . Targeting 

3 . Welcoming 
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 یمشترک یهادگاهیب دسک   

خواهود   یدیو فوا زیو خودشوان ن  یها برامتقاعد شوند که کسب اطالعات از آن یستیبا انیمشتر :1ییآشنا ج( کسب

 است: ریداشت که شامل موارد ز

 اولویت کسب اطالعات 

 تیدر مورد نگرش و رضا اطالعات 

 یدرک اعتماد مشتر 

 یدیکل انیمشتر صیتشا 

 رابحه مستمر یچک کردن درست 

از  یهوا بوه سوحوح بواالتر    از آن کیو کودام   نکوه یا صیشناخته شدند تشا انیکه مشتر یزمان :2يد( توسعه مشتر

 :است ریشود که شامل موارد زیدارند ممکن م ازین تیریمد

 یمشتر تیمالک 

 بازار   یهاسعه باشتو یاستراتژ 

 یدیمسئو  کل تیریمد 

 یفروش انیفروش مضاعف و م 

 شنهاداتیپ یمناسب ساز   

شوود و   یجد یهاتیباع  شکا یمشکالت احتمال نکهیموفق قادرند تا قبل از ا یهاسازمان :3مشکالت تیرید( مد

ممکون را   یهوا حول ساس آن راهو بر ا ندینما ییو شناسا ینیبشیرابحه را دچار مشکل و شکست کنند، مشکالت را پ

 :است ریها شامل موارد زتیفعال نی. اابندیب

 یاز دست دادن مشتر سکیو ر یتینارضا یهامحرک ییشناسا 

 دیشد یصرافن تیفعال 

 تیشکا افتیدر 

 تیو کنتر  شکا یریگیپ 

 یاشهیعلل ر لیتحل 

 یمشتر تیچک کردن رضا 

                                                 
1

 . Geeting to Know 

2
 . Customer development 

3
 . problem Managing 
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 یهوا از روش یکو یانود،  سازمان را ترک کرده یکه به تازگ یانیمشتر یبازگردان :1طرد شده انیمشتر یباز گردان (ر

 ریز یهاتیخوب بازگدانده شوند که شامل فعال انیتنها مشتر دیشود و بایبه کار گرفته م ریاست که ت یب مشترسک

 :است

 انیطرد شدن مشتر لیدال صیتشا   

 محرد شده انیمشتر تیریمد 

 یدانبازگر یبرا انیدر مورد انتااب مشتر میتصم 

 یبازگردان یهابرنامه   

 (.2003)فاس و همکاران،  باز گردانده شده انیمشتر ییخوش آمدگو 

 CRM  يسازادهیالزامات پ -8-10-1

کسب منابع  یهاییالزم است توانا م،یهست یمشتر یسازمان در راستا کیانتقا  به  تیریکه در حا  مد یهنگام

 رشی(. پذ2005،  2)روح و همکاران میرا توسعه ده انیمشتر یاازهیبرآورده کردن ن یابزار الزم برا نیدانش و همچن

CRM یهوا پروژه ترشیخاطر ب نیا بهسازمان است و  یهااز حوزه یاریدر بس یبه دگرگون ازین CRM    چنود نموت

 تیو (. واقع2000، 3شود )مک دانول یباع  شکست در مواجه با اهداف م یو تمرکز بر مشتر یکپارچگیاست و فقدان 

 تیتر باشد رضوا گران یآورکنند هرچه فنیندارند و تصور م CRMاز  یها اطالع درستاز سازمان یاریاده بسنشان د

مفهووم   کیو به  ییبه تنها CRMدر نظر داشت  دیگردد. اما بایحاصل م یرشد و درآمد باالتر وشده  شتریب یمشتر

 یازهوا ین یسواز یشاصو  تیریمود  ،ینو یبشیاست که هدفش درک، پو  یراهبرد تجار کیپروژه، بلکه  کیاست و نه 

سوازمان بور    یو فنو  یانسازم ،یندیفرآ ،یتحو  راهبرد یو بالقوه سازمان است در واقع حرکت به سو یفعل انیمشتر

 چی. هو سوت ین یآن کواف  یواقعو  یاجورا  یاسوت و بورا   CRM یسواز اصول  فعا  ،یاست. فناور یمشتر یمحور رفتار

 خلق کند. CRM یزیور اسرارآمدر بازار وجود ندارد که به ط یمحصول

 يارتباط با مشتر تیریکل نگر در مد کردیرو -9-10-1

را در وجوود و   CRM یعنو یداشته باشوند،   یارتباط با مشتر تیریکل نگر نسبت به مد یکردیرو دیها باسازمان

 اتاواذ کشوند   یارتبواط بوا مشوتر    تیریمحوور و هماهنو  را در ارتبواط بوا مود      یمشوتر  یندهایقلب سازمان با فرآ

                                                 
1

 . Win back 

2 . Roh 

3 . Mc Donell 
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 (.2000، 1شانکاری)گر

 CRM تیو موفق زانیو است. بوه منظوور بواال بوردن م     CRM تیموفق یبرا یعامل مهم CRM یساز کپارچهی

 کیو اطالعات به  یپروژه بزرگ فناور کیبه عنوان  CRM یسازادهیبه پ ستنیاز نگر کردیرو رییتغ کیها به سازمان

راه حول کسوب و    کیو  یبا مشتر ارتباط تیریبه ذکر است که مدالزم  نیدارند. بنابرا ازیتعهد کل نگر کسب و کار، ن

 (.2008،  2اطالعات )وو یحل فناورراه کیدهد و نه لزوما یکار ارائه م

اطالعوات   یهاسوت، فنواور  ندیو فرآ یاز افراد، فناور یبیشامل استفاده ترک ،یارتباط با مشتر تیریمد یسازادهیپ

 کیو باشند. یهر سه فاکتور م ی، داراCRM یهاپروژه شتریناسب را جبران کند. ببد و افراد نام یندهایتواند فرآینم

 دیکنند بایو خدمات را خود کار م یابیفروش، بازار یندهایرآف یکه در سح  سازمان یارتباط با مشتر تیریبرنامه مد

 یکواربرد  یهوا ناموه از بر یادیو حجوم ز  یریکارکنوان و بکوارگ   ییتوانوا  یبازسواز  نودها، یمجودد فرآ  یمهندسو  ریدرگ

 شود:یم فیتعر ریدر ز ندهایو فرا ی(. سه عامل افراد، فناور2002، 3یدر سازمان شود )د یکیتکنولوژ

افوراد سوازمان    نیو هسوتند، ا  CRM تیو موفق یکسب و کوار الزموه   یندهایو فرآ یکه تکنولوژ یدر حال :افراد

 دیسازمان با ان،یبه عملکرد محلوب در ارتباط با مشتر دنیرس یسازند. برایرا م یروابط با مشتر یهستند که آجرها

را داشوته باشوند. کارکنوان     انیدرک مشتر ییتوانا دیتوانا و هوشمند باشد. کارکنان با زه،یو افراد با انگ ستمیس یدارا

در افوراد   یقدرت و تاصص فورد  یخدمات یهارا جلب کنند، طبق نظر توماس در سازمان انیبتوانند توجه مشتر دیبا

سواختار   کیو در  دیو (. و همانحور کارکنوان با 2005دهد )تلفسن و توماس، یم شیها را افزاآن یسازمان تعهد شاص

کارکنوان نسوبت بوه     یبواال  تیتوان عنوان کرد به خاطر حساسیم نیشوند. همچن اتهیتوسعه و برانگ نندهک تیحما

 شیبر ارتقاء دانش و مهارت پرسنل موجب افوزا  شود، آموزش عالوهیمحسوب م CRMجزء  نیترافراد مشکل ر،ییتغ

در  ی(. استفاده و به کار بردن تکنولووژ 2005و اوبن ،  ایشود )لور یم رییو تعهد و کاهش مقاومت نسبت به تغ زهیانگ

 تیو موفق یکسب و کار هر دو بورا  یندهایو فرآ یدارد اگر چه فناور یدر فرهن  سازمان رییبه تغ ازین CRM یاجرا

مسوتند و   یارتبواط بوا مشوتر    تیریمود  یالزم هستند اما کارکنان به عنوان آجر سواختمان  یرتباط با مشترا تیریمد

 (. 2003، 4چیدارد )چن و پوپوو یو کارکنان بستگ تیریبه مد یادیز زانیمبه  CRMموفق  یاجرا

توانمند سواز   کیبه عنوان  نیاست، و همچن CRM یبرا یدیکل ازین کیبه عنوان  یفناور رساختیز :5يفناور

محورح   یدر عملکورد سوازمان   ریچشمگ یها شرفتیبه پ یابیکسب و کار به منظور دست یندهایمجدد فرآ یدر طراح

                                                 
1 Grisankar 

2 Woo 

3 Day 

4 Chen & Popovich 
5 Technology 
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ارتبواط   یبورا  یابتکوار  یهوا  وهیشو  اتااذبه سمت تار و و  راتییبا نهل تغ ی(.  فناور2003 چ،یشود )چن و پوپوو یم

عموده   یهوا  رسواخت یز چیدارد. طبق نظر چن و پوپو یگام بر م یدرون یکنندگان و مسرتا نیسازمان تام ان،یمشتر

 عبارتند از:CRM یبرنامه کاربرد

 

Abstract: 

 
In recent years, the need to change the direction of the exchange approach to communication 

in customer relationship management has been widely considered. The purpose of this study 

was to, the Effect of Customer Relationship Management on Satisfaction and Loyalty of 

Customers Referring to East Azarbaijan province to sport  Places. The present research is 

applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey method. The statistical 

population of the present study included people referring to places and recreation centers of 

East Azarbaijan province in the year 2018-2019. The data were collected using standard 

questionnaires of Mahmoudi et al. (2017), Alawi Shad (2008). The results of the hypothesis 

test can be illustrated by SMART-PLS software using t-test and path coefficients (b). The 

findings of the research showed a direct and significant relationship between the components 

of customer relationship management (customer perception and separation, customer 

relationship, client acquisition and customer relationship development, relationship 

development) with satisfaction with a coefficient of 0.61 and a statistic of 16.700 At the 

significant level, there is a significant correlation between customer satisfaction and customer 

satisfaction (B = 0.78). Therefore, changing the commercial space and marketing 

transformation through customer relationship management in order to increase the 

satisfaction and loyalty of the customers of sports facilities is necessary, so providing services 

with care and attention to the needs and interests of the customer is the most important factor 

in attracting and retaining customers in the places. 

Keywords: Sport Places, Customer Relationship Management, Satisfaction, Loyalty.
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