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چکیده
یکی از جامع ترین مدل های موجود در مدیریت ارتباط با مشتری ،مدل لیندگرین استت .هتد
پژوهش حاضر ،بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی با بکارگیری متدل لینتدگرین طملالعته
موردی بام سبز رامسر) است .جامعه آماری مدیر ،کارکنان طرسمی ،پیمانی و قتراردادی) ،مشتتریان
ثابت ط ،)N=310تمام شمار است .روش پژوهش ،ترکیبی طکیفی– کمی) ،در روش طکیفی) از طریت
مصاحبه با  30نفر به اشباع نظری رسید ،در روش کمی ،از پرسشنامهای محقت ستاهته کته روایتی
صوری آن توسط متخصصین مدیریت ورزشی و گردشگری ،و پایایی آن با استفاده از آزمتون آلفتای
کرونبتتا  ./. 85تاییتتد شتتد .بتترای تحالی ت اطآزتتا از آزمتتون کالمتتوگرو  -استتمیرنو و ضتتری
همبستگی پیرسون ،که از نرم افزار  SPSS19استفاده شد .نتایج حاصاله طکیفی -کمی) نشان داد کته
بین مدل لیندگرین با توسعه صنعت گردشگری ورزشی همبستگی مثبت و معنتیداری وجتود دارد
ط .)p< 0.05نتایج نشان داد که بیشترین میتانگین مربتوط بته بعتد متدیریت ستازمان ط )4/11بتود.
همچنین وجود کالما مفهومی به ترتی چون مدیریت قتوی جتزو بیشتترین پاست هتای آزمتودنی
بودند .با توجه به نتایج حاصاله ،مدیریت قوی بام سبز دارای ارتباط بتاییی متیباشتد و اولویتت اول
پاس آزمودنیها بود ط .)r=0/39لذا متدیریتی قتوی از زوامت کالیتدی توستعه گردشتگری ورزشتی
مجموزه بام سبز رامسر است.
واژههای کلیدی :گردشگری ورزشی ،لیندگرین و رامسر.

 1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران
 2نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران ط)m_dostipasha@yahoo.com
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مقدمه
با پیشرفت سریع فناوری و گسترش جهانیسازی ،تولید محصوی به شد افزایش یافته و
قیمت تولیدا برای مشتریان نیز ب ه نوبه هود دارای کاهش قیمت بوده است .در این موقعیت ،تنها
مزیت رقابتی که برای سازمانها وجود دارد ،مشتری است .هر مشتری یک ارزش جدایی برای
سازمان دارد و مدیریت ارتباط با مشتری هم میتواند کمک شایانی به این بخشبندی داشته باشد
طح شناس کاشانی و رستگاری .)1391 ،در بسیاری از کشورهای جهان منبع اصالی درآمدزایی و
ایجاد اشتغال از ورود گردشگران است طفآحی و همکاران .)1392 ،پس با در نظر گرفتن این که
امروزه ،صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت است طزیتونالی و همکاران )1390 ،و به مثابۀ یک پدیدۀ
پویای اقتصادی است که آن را صنعت سفید مینامند ،حائز اهمیت است طصیدانی و رستمی،
 .)1391تعریف گردشگری از طر سازمان جهانی جهانگردی :1فعالیتی است که بازث جابه جایی
موقت و کوتاه مد فرد به هارج از مح زندگی ،کار هود است و به دیی مختالفی انجام میشود.
گردشگری شام سه گروهاند -1 :گردشگران  -2بنگاه های زرضه کننده کای و هدما  -3جامعه
میزبان ،که سعی بر آن دارد که رضایت مشتریان یا گردشگران را برآورده کند و جذب در حفظ و
وفاداری گردشگران باشد طح شناس و رستگاری .)1391 ،ورزش نیز یکی از فعالیتهای مهم
گردشگران حین گردش و مسافر محسوب میگردد .گردشگری ورزشی هود نیز تالفیقی از ورزش
و گردش است گردشگری ورزشی را نیز به سه دسته تقسیم کرد -1 :ورزشکاران مالی ،بین المالالی،
منلقهای که در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند -2 .افراد زآقه مند به تماشای رویدادها و
مسابقا ورزشی در سه سلح منلقهای ،مالی ،بین المالالی  -3افرادی که برای به هاطر آوردن فص
مسابقا یا دیدن مکانهای مسابقا مسافر می کنند طرضوی و همکاران )1392 ،به نق از
طهینچ 2و هیگهام.)2006 ،3
طب گزارش سازمان جهانی جهانگردی 4در سال  2011میآدی حدود  700میالیون نفر
گردشگر ،به کشورهای هارجی مسافر کردند و برآورد میشود بالغ بر  476میالیارد دیر هزینه
کردند .همچنین حدود  10درصد از اقتصاد بومی بسیاری از کشورها را در برداشت .با افزایش تنوع
در نیازهای مشتریان گردشگری ،از دیگر زوام مهم تغییر صحنه رقابت میان شرکتهای جذب
گردشگر میباشند .بنابراین امروزه مهمترین چالشهای تجاری شام  :جذب مشتری و نگه داشتن
او ،افزایش رضایت و وفاداری مشتری و در نهایت سودآوری در این صنعت است طاحسانی و همکاران،
 .)1389مدیریت ارتباط با مشتری 5بیشینه ساهتن سود ناشی از هر مشتری است طحمزهلو و
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همکاران .)1393 ،آنچه که از ارزش زیادی در این صنعت برهوردار است راضی نگهداشتن
گردشگران یا مشتریانی است که جزو زنصر اصالی و مهم در این صنعت قالمداد میشود طکومبریا 1و
نهاشا .2)2014 ،بنابراین شناسایی هر چه بهتر بازار و مشتریان بالقوه آن طگردشگران) و هصوصا
چگونگی ارتباط با گردشگر طمشتری) مهم است طجعفری و مؤتمنی .)1388 ،این چگونگی ارتباط با
مشتری است که زوام متعددی میطالبد و این امر بازث شد که پژوهشهای زیادی در رابله با
شناهتن زناصر مدیریت ارتباط با مشتری پرداهتند .در این میان ،مدلهای متفاوتی معرفی شد که
در بین این مدلها ،مدل لیندگرین جامعتر و کام تر از باقی مدلها است .لیندگرین و همکاران
ط )2006در پژوهشی ،تحت زنوان شناسایی و اولویت جنبههای حمایتی روابط مشتری ،زوام
دهگانه ای را رمز موفقیت در ارتباط با مشتری و ابزار برآورد روابط مدیریتی دانستند .این زوام :
مدیریت سازمان ،کارکنان ،مدیریت دانش ،تکنولوژی اطآزا  ،استراتژی ایجاد ارزش ،استراتژی
مشتری و فرهنگ ،استراتژی تعام با مشتری ،فرآیند مدیریت ارتباط ،استراتژی برند.

منبع :ح شناس کاشانی و رستگاری ط)74 :1391

طب مدل لیندگرین می توان به اهمیت زناصر یا ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری در هر سازمان
پی برد .لذا با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در جذب گردشگر و گردشگری ورزشی و
هم چنین با شرایط اجتمازی ،فرهنگی و رقابتی در جذب گردشگر میتوان به اهمیت این مدل
پیبرد طح شناس کاشانی و رستگاری1391 ،؛ ص  .)79یزم بهذکر است که مدلهای مختالفی در
مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد که ،الگوی مفهومی مدل لیندگرین جامعترین مدل میباشد و
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در این پژوهش از این مدل استفاده شد .این ملالعه در مجموزه تفریحی ورزشی بام سبز رامسر ،این
ارتباط ابعاد را بسنجد که کدام یک از این زوام دارای ارتباط باییی است و آنرا شناسایی کند.
ادبیات نظری
پاتریشاسیبولد 1ط )1990طرفدار دیرین سیستمهای پشتیبان مشتریان و طرفدار هودکارسازی
این سیستمها ،یکی از پیشروان مدیریت ارتباط با مشتری میباشد .او در آهرین کتابش ،سه اص
زیر را فهرست کرده است )1 :مشتریان در کنترل هستند )2 .ارتباط با مشتریان ارزشمند است.
 )3تجربه مشتریان موضوع مهمی است .در هر سازمانی برای به دست آوردن کس و کار بای و
توسعه آن نیاز به جال رضایت مشتریانی دارد که با آن سازمان ارتباط دارند .تعاریف زیادی از
مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است .برهی آن را استراتژی ،فناوری و برهی فرآیند یا
سیستمهای اطآزاتی میدانند طح شناس کاشانی و رستگار ط .)1391بنابراین مدیریت ارتباط با
مشتری ،ایجاد و حفظ مشتری با استفاده از فناوری اطآزا و ارتباطا است .فرایندی ،که متشک
از جمع آوری دادهها ،نظار بر مشتری ،مدیریت و ارزشیابی و نهایتا ایجاد مزیت واقعی از اطآزا
استخراج شده در تعامآ آنان است طکیم 2و همکاران2004 ،؛ به نق از سایرزهی و امیری،
 .) 1390در سرتاسر چرهه زمر مشتری یک استراتژی است برای بهکارگیری فرایندها ،اطآزا که
فقط سودآوری اقتصادی مقلعی هد نیست ،بالکه هد بایبردن رضایت مشتری و افزایش
سوآوری بالندمد است طکرامتی و نیکزاد69 ،1385 ،؛ به نق از بآغی اینالو.)1390 ،
زناصر مهم در مدیریت ارتباط با مشتری به صور مدلهای مختالف بیان شده است :نیکولت 3و
همکاران در سال ط )2000زوام کالیدی ارتباط با مشتری را :فرآیند ،سازمان ،راهبرد ،تکنولوژی و
بخشبندی زنوان کردند .چن 4و همکاران ط )2004زوام موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را در
 6زام شناسایی کردند -1 :پشتیبانی مدیریت  -2بازاریابی درونی  -3مدیریت دانش  -4استفاده از
تکنولوژی  -5یکپارچگی سیستمها  -6تغییرا ساهتاری و فرهنگی سازمان .همچنین زابآ 5و
همکارانش ط ) 2004نیز پنج زام را ازآم کرده بودند :فرآیند ،استراتژی ،فالسفه مشتری محوری،
تکنولوژی ،توانایی حفظ روابط با مشتری طبه نق از ح شناس کاشانی و رستگار ط.))1391
مدل لیندگرین 6ط )2006که یکی از جامعترین مدلهای بررسی زوام موثر بر زناصر و ابعاد
مدیریت ارتباط با مشتری است ،و تمامی زناصر معرفی شده در سایر مدلها را در هود گنجانده
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است .در مدل لیندگرین ،مدیریت سازمان طبهزنوان مدیر سازمان) ،دانش سازمان و تکنولوژی را
مهمترین زوام اصالی مدل قالمداد میکند طلیندگرین و همکاران .)2006 ،در پژوهشی نیز آتا 1و
توکر 2در سال ط )2012به نق از اکبرهان ،3نیز سه بعد مدیریت سازمان ،دانش سازمان و
تکنولوژی را در مدل لیندگرین ،سه زال اصالی مدیریت ارتباط با مشتری ازآم کردند ،که در شک
 -2ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری رانشان میدهد:

شکل شماره  -2مدل مفهومی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (آتا و تاکر)499 :2012 ،

 -1بعد مدیریت در سازمان :سازمانهایی هستند که بخش ارتباط با مشتری ،مهمترین بعد آن
سازمان است که ،بازث توسعه ارتباط تنگاتنگ و بهبود در سازمان است .مدیر یک سازمان است که
به مانند مغز سازمان زم میکنند و پرسن را به مانند تسبیح با درایت به هم اتصال می دهد .در
این راستا مواردی چون :مدیران بیتفاو  ،زدم دسترسی به پرسن  ،پرسن بیتوجه ،کارمندان
بیادب ،اقداما آهسته مدیران سازمان را در بر میگیرد .طالوندی و کریمی.)73 : 1389 ،
 -2بعد تکنولوژی :تکنولوژی منشا راههای جدید انجام بسیاری از کارها است .لذا بسیاری از
سازمانها و شرکتها برای اینکه از رقابت جهانی جا نمانند به دنبال منلب کردن هود با
تکنولوژیاند .بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری میتواند کانالهایی تسهی نماید تا سازمانها را
قادر سازد که بر اساس استراتژی مشتریان برنامهریزی کنند.
Ata

1

2Toker

Akbar Khan

3

 .......................120مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیستم ،بهار1396

 -3بعد مدیریت دانش :زصر امروز زصر دانش است ،سازمانها امروزه باید مبتنی بر دانش برای
دستیابی به سازمانی پر از تکاپو که با سرزت پیشرفت زالم و دانش در یک مسیر باشد ،باید گامی
قوی ،منسجم و با زالم روز بردارند و این فقط در قال ایجاد سیستمهای مدیریت دانش در مدیریت
ارتباط با مشتری امکانپذیر است .نه فقط برای ایجاد و حفظ مشتری ،و نه فقط برای فروش
محصوی و هدما  .بنابراین بهطور کالی مدیریت دانش یعنی سازمانها باید دانش روز را کس
نمایند و در جهت به روزرسانی آن برنامهریزی کند طبآغی اینالو .)1390 ،همچنین استفاده از
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مزایایی بههمراه دارد که شام  :کاهش هزینه در بالندمد ،
شناسایی مشتریان هاص از طری شناهت نیازهای هاص ،ارائه بهتر هدما  ،تشخیص اینکه
مشتری و جذب آن سودآور است یا بالعکس طزاشوری و همکاران.)1392 ،
همهی این موارد بازث جذب مشتری ،گردشگر ،افزایش رضایت مشتری و اطمینان از محفوظ
ماندن آن در سودآوری اقتصادی طوینی مد میباشد .کومبریا و نهاشا ط )2014در پژوهشی تحت
زنوان :زوام موفقیت در بخش مهماننوازی طگردشگری) ،ارتباط با مشتری یا گردشگر را یکی از
زوام مهم موفقیت در صنعت گردشگری میدانند و همچنین زوام دیگری را نیز معرفی میکند:
 -1اولین شرط موفقیت ،همترازی بین انتظارا مشتری و سرویسدهی میباشد -2 .حمایتهایی
که به صور شفاهی و کتبی برای مشاورین و پرسن است که نگرش ،باور و فرهنگ کارکنان باید
بیشترین تاثیر را بر نگرش ،و باور مشتریان داشته باشد .مغایر نگرشها نباید بازث زدم ارتباط
گردد .بایترین وظیفه مدیریت اینکه در رفتار و نگرش پرسن  ،به صور ظاهری برای جذب
مشتری و تجار گردشگری باید باور ایجاد کند و پرسن با تشوی هایی از طر مدیریت ،ارتباط
هوبی با گردشگران داشته باشند -3 .تکنولوژی زام سوم موفقیت است که چلور این سرویسها
میتوانند برای گردشگران یا مشتریان در هیالی از جاها مفید باشند -4 .مردم و مهار های مردمی،
دانش ،نگرش که از زناصر ضروری زمالکرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری و
مهماننوازی میباشند -5 .آگاهی و دانش که نهاد و اساس استراتژی سرمایه و تجار است ،بنابراین
فرایندها وابسته هستند با نیازهایی که از طر مدیریت اداره میشوند .بعضی از نویسندگان ملرح
می کنند که مدیریت ارتباط با مشتری طگردشگر) استفاده از دانش مدیریتی است که استراتژی
استفاده شده برای یادگیری بیشتر درباره گردشگر است که نیازها و رفتارهای آنها در توسعه قو
ارتباط با مشتریان است .این شرایط ملالعه مدیریت ارتباط با مشتری را در حوزه گردشگری تصدی
میکند.
همچنین ح شناس کاشانی و رستگار ط )1391با مقالهای تحت زنوان بررسی زوام موثر ده-
گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری ایران ملالعه مورد
طآژانسهای مسافرتی) به این نتیجه رسیده بودند که زوام دهگانه مدل لیندگرین در موفقیت
ارتباط با مشتری موثر بوده است و این زوام رتبههای یکسانی ندارند .هوشقدم و الالهی رودپشتی،
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ط ) 1393در تحقیقی با زنوان بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با زمالکرد کارکنان به این
نتیجه رسیده بودند که بین مدیریت ارتباط با مشتری و زمالکرد کارکنان هت رابله مثبت و
معنی داری وجود داشت که موج زمالکرد بهتر و رضایت مشتری گردید .زیسیزاده و همکاران
ط )1389به نق از بآلی و همکاران ط )1391در پژوهشی با زنوان بررسی رابله ابعاد زمالکرد
مدیریت ارتباط با مشتری با هت  4و  5ستاره تهران به این نتایج رسیدند که بین تمرکز در میان
مشتریان کالیدی و رضایتمندی رابله معنیدار و مثبتی وجود داشت .ابیرهان 1و همکاران ط)2012
اثر مثبت و معنیداری بین مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان وجود داشت و همچنین،
مدیریت ارتباط با مشتری اثر مثبتی بر کیفیت ارتباط دارد .منابع طبیعی نیز یکی از زال جذب
گردشگر می باشد .شهر رامسر یکی از شهرهای بسیار زیبای ایران و استان مازندران میباشد .ساینه
میزبان زیادی از گردشگران داهالی و هارجی کشور است .رامسر غربیترین شهر استان مازندران و
در شمال ایران است .این شهر بههاطر موقعیت جغرافیاییاش با برهورداری از جاذبههای منحصر به
فرد طبیعی و تاریخی یکی از مناط برتر کشور به لحاظ طبیعتگردی محسوب می شود .وجود
آبشارها ،آبهای سرد و گرم معدنی ،بوستانهای جنگالی ،غارها ،چشمهها ،دریاچه ،یادمانهای
تاریخی ،صدها مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی به ویژه نزدیکی به کوه ،دریا و جنگ این منلقه را
قل گردشگری در کشور ملرح کرده است .در  5کیالومتری غرب رامسر مجتمع رفاهی تفریحی
ورزشی شهر سبز رامسر قرارد دارد که دارای امکاناتی چون :شهربازی بزرگ منحصر به فرد جت
اسکی ،پاراسیالینگ و ورزشهای آبی ،پیست کاراتینگ و باگی و پینت بال کافی شاپهای متنوع،
رستورانهای بین المالالی و سنتی ،مرکز هرید و فروشگاههای زنجیرهای میباشد .همچنین هت بام
تاله کابین سبز رامسر شام  7دستگاه ویآی لوکس که توسط معماران ملرح بینالمالالی و هر کدام
با سبکهای معماری گوشهای از جهان طراحی شده و با مجال ترین تجهیزا مهیای پذیرایی است.
وجود کالبههای اقامت جنگالی که محیلی آرام را در دل طبیعت بکر جنگ های کوهستان قرار دارد.
آنچه که دارای اهمیت است و بازث جذب گردشگر میگردد :زوامالی چون جاذبههای طبیعی ،منابع
انسانی ،منابع پشتیانی ،منابع دانش و تکنولوژی است .باتوجه به پیشرفت تکنولوژی فناوری و
افزایش رقابت در جذب گردشگر و گردشگری ورزشی ،سودآوری و اقتصاد هر سازمان و بایهص
مجموزه توریستی بام سبز دارای اهمیت است .بنابراین در این پژوهش ،سعی برآن شده است تا
بررسی ارتباط توسعه گردشگری ورزشی در جال رضایت مشتریان در بام سبز شهر رامسر بررسی
شود .لذا محق قصد دارد به این سوال اصالی پاس دهد :آبا بین توسعه گردشگری ورزشی در جال
رضایت مشتریان طگردشگران) با ابعاد مدیریتی  CRMدر مدل لیندگرین در بام سبز شهر رامسر
ارتباط وجود دارد؟

Abeer Khan

1
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روش ناسی تحقیق
تحقی حاضر با توجه به ماهیت آن به شک ترکیبی طکیفی– کمی) بوده ،که به صور میدانی
انجام گرفت .این پژوهش در دو مرحاله انجام شد .در مرحاله اول که به صور کیفی ،از روشهای
مصاحبه مستقیم و تالفنی میباشد .مصاحبه با مدیریت مجموزه بام سبز و پرسن رسمی انجام شد.
در مرحاله دوم طکمی) ،با استفاده از پرسشنامه محق ساهته که از پرسشنامه  CRMتبعیت شد و
روایی صوری پرسشنامه به تایید متخصصی ن مدیریت ورزشی و گردشگری رسید .پایایی آن با آلفای
کرونبا  85درصد بهدست آمد .لذا برای تجزیه و تحالی دادهها از روشهای آمار وصیفی و
استنباطی استفاده گردید .جامعه آماری تحقی مجموزه توریستی تفریحی بام سبز ،شام مدیریت،
کارکنان طرسمی ،پیمانی و قراردادی) ط ،)n= 130گردشگران یا مسافران ثابت مجموزه که 180نفر
می باشند طشام هانواده ها ،ورزشکاران ،بیمارانی که برای استراحت و تفریح اکثر مواقع در کالبههای
آنها مقیم بودند) .جامعه آماری آن 310نفر به صور تمام شمار و به زنوان نمونه انتخاب و مورد
بررسی قرار دادند .از310پرسشنامه توزیع شده 274 ،پرسشنامه زود گردید .در بخش کیفی نیز
برای تجزیه و تحالی دادهها از کدگذاری استفاده شد و اینکه چه کالید واژههایی به اشباع نظری
برسند .بنابراین با اجرا و ویرایش مصاحبهها ،کدگذاری نظرا  ،تفسیر آنچه که از مصاحبه برآمد،
ترکی مفاهیم و سرانجام نتیجهگیری .در بخش کمی از پرسشنامه  CRMاستفاده شد .پرسشنامه
حاضر از دو بخش تشکی یافته که در آن ویژگیهای فردی و شغالی کارکنان نظیر جنسیت ،پست
سازمانی ،سابقه هدمت ،میزان تحصیآ  ،وضعیت سنی وضعیت استخدامی و در بخش دوم شام
سوایتی در مورد ،مدیریت سازمان ،مدیریت دانش و تکنولوژی میباشد .همچنین از طیف  5لیکر
در پرسشنامه استفاده شد .لذا در رابله با تکنیکهای آماری ،از آمار توصیفی نظیر فراوانی ،درصد،
میانگین ،و انحرا استاندارد برای توصیف متغیرها و در بخش استنباطی ،از روش آماری استنباطی
نظیر آزمون کالموگرو  -اسمیرنو و ضری همبستگی پیرسون که با استفاده از نرم افزار
 SPSS19برای بررسی ،بهرهمند شد.
تجزیه و تحلیل داده ها
بخش الف :یافتههای تحقیق
تحقی حاضر در مجموزه توریستی و ورزشی بام سبز شهر رامسر انجام شد .با توجه به نمودار
 ،1در این توزیع سابقه هدمت پرسن کارکنان پیمانی و قرارداری  37/03درصد ط 130نفر) دارای
سابقه  6تا  10سال دارای فراوانی متوسط ،همچنین پرسن رسمی  11/11درصد ط 30نفر) دارای
سابقه 11تا  15سال دارای کمترین فراوانی میباشند .همچنین  51/85درصد ط 180نفر) که شام
گردشگران ورزشی و غیر ورزشی ،بایترین فراوانی را در این پژوهش بههود اهتصاص دادند .در
شاهص سن مآحظه میشود که  23/5درصد ط 64نفر) از ازضای نمونه آماری دارای سن  20تا
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30سال میباشند ،در حالی که  36/5درصد افراد  31تا  40ساله و  30/6درصد نیز افراد  41تا 50
ساله میباشند ،لذا بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین  40-31سال تشکی دادهاند.
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نموار  -1توزیع فراوانی آزمودنیها
(منبع :یافته های تحقیق)

بخش ب :تجزیه و تحلیل یافته ها
پژوهش انجام شده در دو مرحاله پیاپی صور گرفت که :مرحاله اول :طروش کیفی) با مصاحبه
حضوری با مدیریت و پرسن رسمی که درمجموع با  30نفر به اشباع نظری رسید .پس از مصاحبه
آزمودنیها نتایج حاصاله در جدول شماره  1ارائه شد.
جدول شماره  -1نتایج مصاحبه با آزمودنیها
وجود
مدل لیندگرین
کلمات مفهومی

تکنولوژی،
مدیریت قوی سازمان،

فناوری و

ایجاد انگیزه برای

اینترنت،

کارکنان از طریق

استراتژی

پرداختهای مالی

برخورد با

تعداد آزمودنیها
n=30

دانش روز،
آگاهی،
اطالعات

استراتژی
تعامل با
مشتری،
استراتژی برند

مشتری،
کارکنان

پاسخ آزمودنیها
منبع :یافتههای تحقی حاضر

40درصد

32درصد

14درصد

14درصد
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نتایج جدول شماره ط )1نشان میدهد که وجود کالما مفهومی چون مدیریت قوی ،ایجاد
انگیزه ،وجود تکنولوژی ،فناوری و اینترنت ،دانش اطآزا استراتژی برهورد با مشتری ،افراد در
سازمان جزو پاس های آزمودنی بودند .آنچه در میان کالما مفهومی بوده ،کالید واژههایی که بعد از
مص احبه استخراج شده همان زوام لیندگرین بوده و ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری رو دقیقا در
برمیگیرد .یزم به ذکر است با توجه به پاس آزمودنیها میتوان به اهمیت و ارتباط مثبت و
مستقیم مدیریت قوی مجموزه در توسعه گردشگری ورزشی پیبرد .مدیریت قوی سازمان ،در
مجموزه بام سبز رامسر که جزو زوام کالیدی لیندگرین محسوب میشود .و حتی در اولویت اول
پاس آزمودنیها قرار داشت .بنابراین نتیجه حاصاله از مصاحبه پژوهش حاضر با ،پژوهش ح شناس
کاشانی و رستگار ط )1391هم سو بوده است .لذا در این مرحاله از پژوهش که حاکی از اهمیت
مدیریت سا زمان و مدیریت قوی سازمان است که چه تاثیر مهمی برای کارکنان و گردشگران در بام
سبز دارد را نشان میدهد .قال یک سازمان در واقع ،مدیر سازمان است که با مدیریت قوی سازمان
میتواند بیشترین ارتباط را ایجاد کند و موفقیت و توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی ،به دنبال
هود بکشاند .همچنین زوامالی چون دانش روز ،آگاهی اطآزا  ،استراتژی تعام با مشتری،
استراتژی برند درصد پایینی از پاس ها را به سمت و سوی هود داشتهاند و حتی میتوان گفت که
طب نظر آزمودنیها در اولویتهای پایینتر هم قرار دارند.
مرحاله دوم :طروش کمی) ،در مرحاله دوم پژوهش ،که به صور کمی انجام شده با جامعه
آماری  310نفر که با نمونه به صور تمام شمار انتخاب گردید .از پرسشنامه محق ساهته از
پرسشنامههای  CRMاستفاده شد ،حدود  274پرسشنامه جمعآوری شد.
با توجه به جدول شماره  -2تحالی آمارههای توصیفی هر یک از زوام "مرتبط با مدیریت"،
نتایج به این صور که بیشترین میانگین مربوط به بعد مدیریت سازمان ط )4/11با کمترین انحرا
معیار و کمترین میزان مربوط به بعد مدیریت تکنولوژی ط )3/77بود.
جدول شماره -2آمارتوصیفی مربوط به ابعاد مدیریت
متغیر

ایتمها

تعداد

ابعاد مدیریت

میانگین

انحراف معیار

واریانس

مدیریت تکنولوژی

3/77

0/852

0/480

مدیریت سازمان

4/11

0/651

0/241

3/39

0/423

0/134

3/09

0/560

0/474

مدیریت دانش
توسعه صنعت گردشگری

منبع :یافته های تحقی حاضر

آزمودنیها

274

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی با به کارگیری مدل لیندگرین125................................

برطب نتایج حاصاله از جدول شماره  -2توزیع پراکندگی میزان توسعه صنعت گردشگری در
حدود  3/09ظاهر شد که با توجه به طیف  5گزینهای لیکر و به مقدار میانه ط )2/5در سلح
متوسط به بای نمایش میدهد.
جدول شماره  -3آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن دادهها
تعداد

متغیرها
مدیریت تکنولوژی
مدیریت سازمان

274

مدیریت دانش
توسعه صنعت گردشگری

1

آمارهK-S

احتمال آمارهK-S

Sig

1/019

0/254

0/000

0/801

0/651

0/000

0/791

0/232

0/000

0/72

0/430

0/000

منبع :یافتههای تحقی حاضر

با توجه به جدول شماره  -3بررسی وضعیت طبیعیبودن مولفههای تحقی از آزمون
کالموگرو  -اسمیرنو استفاده شده است .نتایج حاصاله از آزمون  k-sنشان داد که سلح
معنیداری تمام مولفهها بیشتر از سلح آلفاست طبیشتر از  )0/05میباشد .بنابراین توزیع کالیه
دادهها ،نرمال و برای بررسی فرضیههای آماری از آزمون پارامتریک ضری همبستگی پیرسون
استفاده گردید.
جدول شماره  -4خالصه کلی تحلیل آماری توصیفی و استنباطی

تعداد

میانگین

واریانس

ضریب همبستگی
پیرسون

ضریب رگرسیون

مدیریت دانش

274

3/39

0/134

*0/309

0/272

4/783

0/000

t

مدیریت سازمان

274

4/11

0/241

**0/363

0/390

9/360

0/000

متغیرها

Sig

مدیریت
تکنولوژی

274

3/77

0/480

**0/319

0/322

11/968

0/000

آمارهها

Kolmogorow – Smirnow test

1
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توسعه صنعت
گردشگری

274

3/09

0/474

ضری تبیین
=R20/880

مقدار
ثابت
0/156

منبع :یافتههای تحقی حاضر

طب نتایج بدست آمده در جدول شماره ط )4نشان میدهد که با توجه به ضرای همبستگی
پیرسون و سلح معنیداری ،بین مدیریت سازمان ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت دانش رابله بای،
معنیدار و مثبتی وجود دارد .لذا با توجه به نتایج حاصاله از ضرای همبستگی بین" ابعاد مدیریت
"با میزان توسعه صنعت گردشگری مجموزه توریستی ورزشی بام سبز رامسر  ،همبستگی معنیدار
ط )P>0/05وجود دارد و مثبت بودن این ضری بیانگر تغییرا در جهت افزایش یک متغیر با
افزایش متغیر دیگر است ،که رابله مستقیم و مثبتی حاکم است .لذا با افزایش هر واحد از بعدهای
مدیریتی میزان توسعه صنعت گردشگری افزایش هواهد یافت .لذا نتیجه تحقی با تحقی ح
شناس کاشانی و رستگار ط )1391همسو بوده است.
آنچه که از نتایج آزمون پیرسون برمیاید آنکه در بین متغیرهای ابعاد مدیریتی با میزان توسعه
صنعت گردشگری این مجموزه ،مدیریت سازمان با میزان توسعه صنعت گردشگری ورزشی دارای
بیشترین میزان همبستگی در بین سایر ابعاد مدیریتی میباشد .همچنین بعد مدیریت دانش دارای
کمترین میزان همبستگی در بین سایر بعدهای آن است.
طب جدول شماره ط ) 4نتایج حاص از رگرسیون نشان داده که زوام میزان توسعه صنعت
گردشگری ورزشی با توجه به سلح معنیداری آن در آزمون فرضیههای فرزی طمدیریت سازمان،
مدیریت تکنولوژی و مدیریت دانش) بر پیشبینی میزان توسعه صنعت گردشگری ورزشی تاثیر
مثبت و معنیداری دارد .همچنین ضری تعیین ،مقدار  0/880درصد از تغییرا حاصاله میباشد.
نتایج تحقی حاضر با نظرا برهی از تحقیقا هارجی (کومبریا و نهاشا2014 ،؛ اکبرهان2014 ،؛
فاراقیان 1و اکبرهان2014 ،؛ آبیرهان2012 ،؛ نالتون )2014،2و همچنین با پژوهشهای داهالی
طزاشوری1393 ،؛ هالقی بایگی1393 ،؛ ح شناس کاشانی و رستگار1391 ،؛ زیتونالی)1390 ،
ملابقت دارد .بنابراین یزم بهذکر است که با استفاده زناصر موجود در مدل لیندگرین و اجرای سه
بعد مدیریت ارتباط با مشتری با نتایج این تحقی میتوان مدیریت قوی سازمان را بهزنوان یک
رکن اصالی برای رضایت مشتریان دانست ،چون مدیر هوب و توانا حتی میتواند با امکانا
موجود بازث توسعه و رون سازمانها شود .البته مدیریت دانش و تکنولوژی که مفهوم جدیدی از
سیستمهای مدیریتی است ،در این پژوهش دارای تاثیر نیز کمترین معنیداری را به هود اهتصاص
دادند .بنابراین با توجه به زوام موثر ده گانه لیندگرین که همگی دارای ارتباط مستقیم با توسعه
گردشگری ورزشی این مجموزه داشتند ،طب نتایج حاصاله از دو مرحاله کیفی و کمی پژوهش
Faraghian
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Nettleton
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حاضر به نظر میرسد که زناصری چون مدیریت سازمان و انگیزه کارکنان در اولویت بایتری نسبت
به سایر زوام میباشند.
بحث و نتیجهگیری:
گردشگری ورزشی بهزنوان سومین صنعت رایج در جهان ،با دو هد درآمدزایی و اشتغالزایی
یکی از منابع مهم هر جامعه در راستای نی به اهدا اقتصادی ،اجتمازی و فرهنگی قالمداد میشود.
در مدل ده گانه لیندگرین زوامالی چون مدیریت سازمان ،انگیزه کارکنان و منابع انسانی از زال اصالی
آن قالمداد می شود .بنابراین وجود زام مدیریت ارتباط با مشتری یکی از آیتمهای است که
نشاندهنده رضایت مشتریان میباشد و هر مدیری در سازمان میتواند با استفاده از مدل مدیریت
ارتباط با مشتری به میزان رضایت مشتریان از سازمان هود پیببرد .در این پژوهش مدیریت بام سبز
با توجه به اهمیت و نقش مدیریت ارتباط با مشتری در پیشبرد اهدا سازمان و در نتیجه این
مجموزه بام سبز ،توانست به قدر مدیریت و رهبری هود در داه سازمان دست یابد که ،زوامالی
چون نیروی انسانی در هر سازمانی دارای بایترین ارزش هستند و نقش مدیر و سازمان در مدیریت
ارتباط با مشتری در همین نقله روشن میشود و اهمیت هود را بیش از پیش پررنگتر جالوه
مینماید .احتمال میرود که یکی از زالتهای مدیریت قوی سازمان ،هصوصیبودن و تام
ایهتیاربودن آن است که با ارتباطی که شخص مدیر با پرسن و تکتک گردشگران دارد بازث این
چنین نتیجهای شده است .پارکینسون 1اشاره مینماید که :کارکنان در بدو ورود به سازمان انتظار
دارند با جو سازمانی ملالوب و حمایت آمیزی مواجه شوند تا در لوای آن نیازهای هود را تأمین
کنند .این مسئولیت مدیران است که امور مربوطه به گونهای سازماندهی شود که افراد با تمام
وجودشان در فعالیت ها شرکت نمایند .در واقع مسئولیت مشترك مبنای هآقیت و ابتکار جمعی
است .لذا ارتباط مستقیم مدیر با نیروی انسانی و حتی با گردشگران ،مسافران و بیمارانی که برای
گذراندن دوران هاصی از وضعیت جسمی به این منلقه میآیند ،هود تاثیر بهسزایی دارد.
سازمان های هیالی بزرگ مدیران اصآ پرسن هود را نمی شناسند .حتی بعضی اوقا تعداد پرسن
نیز فراموششان میشود .پس هر سازمانی چه هصوصی یا دولتی ،چه کوچک یا بزرگ ،با مجموزهای
تحصی کرده یا بی سواد ،کارگر یا در محیلی با دانش و تکنولوژی بای نیاز به رهبری مدیر با
استراتژی قوی ،که بازث پیشرفت چشمگیر ،ارتباط شایسته و رضایت مشتریان آن سازمان میباشد.
از آنجا که انسان در توسعه نقش کالیدی دارد و تحق توسعه به دست انسان صور میپذیرد،
برطر کردن نیازهای انگیزشی افراد از اهمیت ویژهای برهوردار است ،انگیزش کارکنان در سلح
باییی از زمالکرد سازمان میباشد ،و در گرو توجه ،که سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند .لذا
مدیران باید با توانائیهای ذهنی کارکنان و هآقیت آنان و زوام تاثیرگذار در انگیزش انان آشنا
1

.Parkinson
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باشند تا سازمان را در کس هد های تعریف شده موف گرداند .لذا مدیریت باید ویژگیهای فردی
این منابع با ارزش و دگرگون ساز را همواره مدنظر قرار دهد و با شناهت استعدادها و توانائیها و
مشارکت آنان زمینههای بهینه تولید و هدمت را فراهم آورد .بنابراین اگر منابع انسانی را
ارزشمندترین منابع سازمان بدانیم در آن صور نیروی انسانی متعهد و اثر بخش را باید به زنوان
مزیت رقابتی سازمان در نظر گرفت .مسالما کوتاهی در ایجاد چنین نگرشی بازث افزایش هزینههای
گزافی در سازمان هواهد شد.
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