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 چکیده

ٍری در تاضگاُ ّای ٍرزضی ضْر ( تا تْرُ CRMتحقیق حاضر در پی یافتي راتطِ هذیریت ارتثاط تا هطتری)

ّوثستگی هی تاضذ ٍ جاهؼِ ی آهاری آى ضاهل کلیِ تاضگاُ  -کرهاًطاُ هی تاضذ. ایي تحقیق از ًَع تحقیقات تَصیفی

تاضگاُ هی تاضذ کِ تِ دلیل هحذٍد تَدى افراد جاهؼِ، کل افراد جاهؼِ  55ّای ٍرزضی ضْر کرهاًطاُ هی تاضذ کِ ضاهل 

 ری اًتخاب ضذًذ.تِ ػٌَاى ًوًَِ آها

( تا 1331در ایي تحقیق ترای گردآٍری اطالػات از دٍ پرسطٌاهِ هذیریت ارتثاط تا هطتری هحقق ساختِ ػلَی ضاد)

استفادُ ضذُ است. ترای  32/0( تا ضریة پایایی 1330ٍ پرسطٌاهِ تْرُ ٍری هحقق ساختِ اسذی) 13/0ضریة پایایی 

 استفادُ گردیذ.   SPSS تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًیس از ًرم افسار

دادُ ّای آهاری ایي پژٍّص تا استفادُ از آزهَى کلوَگرٍف اسویرًف، ًرهال تطخیص دادُ ضذ. در ایي پژٍّص از 

آزهَى ّای تَصیفی ٍ ّوچٌیي آزهَى ّای استٌثاطی هاًٌذ ضریة ّوثستگی پیرسَى ٍ آزهَى رگرسیَى چٌذ هتغیرُ 

( ٍ تْرُ ٍری ٍجَد CRMستگی در هَرد دٍ هتغیر هذیریت ارتثاط تا هطتری)استفادُ گردیذ. ًتایج آزهَى ضریة ّوث

( تیي آى ّا را ًطاى هی دّذ ٍ تِ طَر کلی تیي آى ّا ارتثاط هؼٌی داری ٍجَد دارد ٍ ًتایج r=0/485راتطِ ی هؼٌادار )

ْرُ ٍری آى ّا ًیس تیطتر خَاّذ پژٍّص ًیس ًطاى هی دّذ کِ اگر تاضگاُ ّا دارای هذیریت ارتثاط تا هطتری تاال تاضٌذ، ت

 تَد.

 هذیریت ارتثاط تا هطتری، تْرُ ٍری، تاضگاُ ّای ٍرزضی ضْر کرهاًطاُ   کلمات کلیدی:

Abstract  
Customer relationship management (CRM) is defined as the long term relationship with customers 

and the process of understanding and the satisfaction of the customer needs by means of products and 

providing different services via numerous channels. This perspective tries to provide faster and more 

proper respond to the demands and needs of the customers and in conclusion aims at stabilizing the 

relationship with customers and therefore, expand the permanence of the organization. Sport clubs as 

an important parts of the enormous sport industry try to gain more productivity and benefits from their 

customers by providing sport services. This article tries to discover the relationship between customer 

relationship management (CRM) and productivity in Kermanshah’s sport clubs. This research is a 

correlative-descriptive research and its population includes all the sport clubs of Kermanshah which 

are 98 clubs. Because of the limited population, all the individuals in the society were considered as 

statistic samples. For the purpose of gathering information two questionnaire about customer 

relationship management (CRM) with the reliability coefficient of 0/78 and a questionnaire of 

productivity with the reliability coefficient of 0/82 were used which were respectively developed by ( 

Sh,Alavi , 2008) and ( Asadi, 2001). For the purpose of data analysis the SPSS software was used. 

The statistic data of this research were considered normal regarding the Kolmogrov-Smirnor test. In 

this research descriptive and inferential tests like Pearson correlation coefficient and multiple 
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regression tests were used. The results of the research regarding the two variables of (CRM) and 

productivity indicate a meaningful relationship (r=0/492) between these two variables. In general, 

there is a meaningful relationship between these two variables and the results indicate that if the clubs 

have a relationship management with their customers, their productivity will be increased. 

Keywords: Customer Relationship Management (CRM), Productivity, Kermanshah’s sport clubs 

 

 مقدمه 

طریق هذیریت ارتثاط تا هطتری تر اساس ارتثاط تلٌذهذت تا هطتریاى ٍ درک ًیازّای آًاى ٍ پاسخگَیی تِ آى ّا از 

کاالّا ٍ خذهات هتٌَع تِ ٍسیلِ کاًال ّای هتؼذد هؼرفی هی ضَد. ایي دیذگاُ در صذد پاسخگَیی تْتر ٍ سریؼتر تِ 

خَاستِ ّا ٍ ًیازّای هطتریاى ٍ در ًتیجِ تثثیت ارتثاط تا آًاى ٍ تقای سازهاى است. تاضگاُ ّای ٍرزضی تِ ػٌَاى جسء 

ٍرزضی خَاّاى سَد ٍ هٌفؼت ٍ تْرُ ٍری تیطتر در ارتثاط تا هطتریاى خَد هْوی از صٌؼت ػظین ٍرزش تا ارائِ خذهات 

 هی تاضذ.

 شناسی تحقیق  روش

تا تْرُ ٍری در تاضگاُ ّای ٍرزضی ضْر  (CRM)تحقیق حاضر در پی یافتي راتطِ هذیریت ارتثاط تا هطتری

اهؼِ ی آهاری آى ضاهل کلیِ تاضگاُ ّوثستگی هی تاضذ ٍ ج -کرهاًطاُ هی تاضذ. ایي تحقیق از ًَع تحقیقات تَصیفی

تاضگاُ هی تاضذ کِ تِ دلیل هحذٍد تَدى افراد جاهؼِ، کل افراد جاهؼِ  55ّای ٍرزضی ضْر کرهاًطاُ هی تاضذ کِ ضاهل 

 تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاری اًتخاب ضذًذ.

( تا 1331ػلَی ضاد) در ایي تحقیق ترای گردآٍری اطالػات از دٍ پرسطٌاهِ هذیریت ارتثاط تا هطتری هحقق ساختِ

استفادُ ضذُ است. ترای  32/0( تا ضریة پایایی 1330ٍ پرسطٌاهِ تْرُ ٍری هحقق ساختِ اسذی) 13/0ضریة پایایی 

 استفادُ گردیذ.   SPSSتجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًیس از ًرم افسار 

استفادُ از آزهَى کلوَگرٍف اسویرًف، ًرهال تطخیص دادُ ضذ. در ایي پژٍّص از دادُ ّای آهاری ایي پژٍّص تا 

آزهَى ّای تَصیفی ٍ ّوچٌیي آزهَى ّای استٌثاطی هاًٌذ ضریة ّوثستگی پیرسَى ٍ آزهَى رگرسیَى چٌذ هتغیرُ 

 استفادُ گردیذ..

 ها  یافته
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 بحث و نتیجه گیری 

ٍ تْرُ ٍری ٍجَد راتطِ ی  (CRM)ًتایج آزهَى ضریة ّوثستگی در هَرد دٍ هتغیر هذیریت ارتثاط تا هطتری

( تیي آى ّا را ًطاى هی دّذ ٍ تِ طَر کلی تیي آى ّا ارتثاط هؼٌی داری ٍجَد دارد ٍ ًتایج پژٍّص r=0/485هؼٌادار )

 ًیس ًطاى هی دّذ کِ اگر تاضگاُ ّا دارای هذیریت ارتثاط تا هطتری تاال تاضٌذ، تْرُ ٍری آى ّا ًیس تیطتر خَاّذ تَد. 
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