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چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیک بر پیادهسازی مدیریت ارتباط با
مشتری در پیستهای اسکی استان تهران میباشد.
روششناسی :رویکرد پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی همبستگی
است و جامعه آماری آن ،شامل کلیۀ کارکنان و کارشناسان و مدیران فدراسیون اسکی و پیستهای اسکی
دیزین ،شمشک ،توچال و آبعلی و همچنین ورزشکاران و مربیان نخبه ورزش اسکی در استان تهران با تعداد
 292نفر بوده است که با توجه به محدود بودن جامعه از روش کل شمار استفاده شد و نهایتاً تعداد 501
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .جهت ارزیابی دادهها و شاخصهای مدل پژوهش ،از پرسشنامه نیکوالس و
همکاران ( )2952استفاده شد که مشتمل بر  99گویه بود .برای ارزیابی روایی آن از نظر چند تن از
صاحبنظران و برای سنجش پایایی ،آلفای کرونباخ با ضریب  9/21برای بازاریابی الکترونیک و  9/20برای
مدیریت ارتباط با مشتری محاسبه شده است و درنهایت ،مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت
ساختاری  LISLERمورد آزمون قرار گرفته است.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که بین ایجاد و ارتقاء وبسایتها ،بهبود دسترسی از طریق موتورهای
جستجو و شبکههای اجتماعی با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که بازاریابی الکترونیک و مؤلفههای موتورهای جستجو،
شبکههای اجتماعی و وبسایتها به صورت معناداری بر پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری در پیستهای
اسکی استان تهران مؤثر است.
واژه های کلیدی :بازاریابی الکترونیکی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،موتورهای جستجو ،شبکههای اجتماعی،
وبسایتها.
 5و  .2دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران
 .2دانشیار دانشگاه پیام نور
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولghareh.sport@yahoo.com :
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مقدمه
در دنیای تجارت امروزی مفهوم ارتباط با
مشتری در مرکز توجه قرار گرفته است؛
درحالیکه زمانی خدمت به مشتری در درجه
پایینی از اولویتهای سازمانها قرار داشت،
امروزه سازمانها مشتریان خود را در قلب تمام
فعالیتهای قرار داده و استراتژیهای بازاریابی و
فروششان بر این اساس تجدیدنظر میکنند.
آنچه امروزه در حال تغییر است وسعت دادن
اختیار به مشتری است .در سازمانهای خدماتی
نظیر بانکها ،صنعت حملونقل ،خدمات درمانی،
بیمه ،هتلها ،مراکز ورزشی و ...مدیریت ارتباط
با مشتری از حساسیت بیشتری برخوردار است؛
چون مشتری در فرآیند ارائه خدمات ،بخشی از
خدمت ارائهشده تلقی میشود ،لذا باید
استراتژیهای در پیش گرفته شده به سمت
شخصی شدن این خدمات برای هر مشتری
پیش رود.
باید توجه داشت که مدیریت ارتباط با مشتری
یک تکنولوژی یا وسیله و یا حتی فرآیند نیست
بلکه در حالت ایده آل ،یک استراتژی کلی است
که همه فعالیتهایی که با مشتری سروکار دارد
را به صورت جامع و یکپارچه در
میآورد(اشوینی .)2952 ،5تحقیقات نشان
میدهد که هزینه به دست آوردن مشتری جدید
 1تا  7برابر بیشتر از هزینه نگهداری مشتریان
میباشد(جورج .)2952 ،2در این میان کاری که
مدیریت ارتباط با مشتری انجام میدهد ایجاد،
توسعه ،نگهداری و بهینهسازی رابطه دو طرفه
ارزشمند طوالنیمدت بین مشتری و سازمان
1.Ashwini
2. George

میباشد .این استراتژی روی پی بردن به نیازها و
خواستههای مشتریان تمرکز میکند و با قرار
دادن این نیازها در قلب سازمان بهطوری که با
افراد ،تکنولوژی و فرآیندهای سازمان یکپارچه
شود ،به دست میآید.
یکی از بزرگترین چالشهایی که سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها با آن
مواجه هستند توانایی استفاده ضعیف از ابزار
مناسب میباشد .با یک ابزار نامناسب جهت
هدایت کاربر ،پیادهسازی میتواند ناقص یا کالً از
بین برود(خورانا .)2952 ،2از طریق مدیریت
ارتباط با مشتری ،استراتژیها با توجه به
انتظارات مشتریها دچار تغییر خواهند
شد(ژدان .)2997،9البته باید توجه داشته که
مدیریت روابط با مشتری ،یک برنامه و طرح
رسمی برای پیادهسازی نیست .بلکه اجزای
مختلف فنآوری ،نیروی انسانی ،هزینه و منابع
طبیعی را به گونهای جدید و انعطافپذیر در
کنار هم قرار میدهد تا درک و شناختی
همهجانبه نسبت مشتری ایجاد شود(لینگرین،1
.)2991
تکنولوژی جهت مکانیزه نمودن فرآیندها مورد
استفاده قرار میگیرد و جزء حساسی از CRM
محسوب میشود .با این حال  CRMپدیده
جدیدی برای سازمانها است و نه تنها شامل
مباحث ساختاری و تکنولوژی است بلکه شامل
چالشها و پتانسیلهای فرآیندی نیز
میشود(ساندرس .)2992،1اگر یک فرآیند
3. Khurana
4. Zhedan
5. Lindgreen
6. Saunders
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صحیح نباشد و به عنوان بخشی از CRM
مکانیزه شود ،تنها اتفاقی که روی داده ،این است
که فرآیندی اشتباه مکانیزه شده
است(گلدنبرگ .)2992،5در واقع نقش ابزارهای
فنآوری اطالعات در مدیریت روابط ،تسهیل
فرآیندهای مختلف مشتری مثل بخشبندی
مشتریان بر اساس ارزش یا پیشبینی رفتار
آنهاست و الزم است برای پشتیبانی این
فرآیندها از طریق زیرساخت یا معماری فنآوری
اطالعات ،ارتباطات مؤثری در کل سازمان برقرار
گردد(کالرک و اسمیت.)2992،2
کاتلر ،2مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را
بخشی از مفهوم کسبوکار الکترونیکی میداند
که استفاده از ابزارها و سکوهای الکترونیکی را
برای هدایت امور شرکتها تشریح میکند و
مؤسسات را قادرمی سازد که به مشتریان خود
سریع تر و دقیق تر ،در دامنه زمانی و مکانی
وسیع ،با هزینه کمتری ،خدماترسانی کرده،
بتوان کاالها و خدمات به مشتری را
سفارشیسازی و اختصاصی سازی کرد .همچنین
میتوان مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را
ابزار جذب و حفظ مشتریان ارزشمند از نظر
اقتصادی ،و دفع و حذف موارد غیر ارزشمند
اقتصادی(رومانو )2ترکیب نرمافزار ،سختافزار،
فرایندها ،برنامههای کاربردی و تعهدات مدیریت
(فرمستد و رومانو )2تمام فرایندهای الزم برای
کسبوکار ،ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری از
طریق عملیات الکترونیکی کسبوکار به حساب
آوریم(الهی و حیدری .)5227 ،بازاریابی
الکترونیکی به عنوان عنصری از تجارت و
1. Goldenberg
2. Clark & smith
3. Cotler

کسبوکارهای موجود ،نقش محوری در حفظ و
بقاء کسبوکارها از طریق جذب و حفظ
مشتریان ،شناساندن و معرفی محصوالت و ایجاد
انگیزه برای احساس نیاز به خرید ایفا میکند،
چرا که عناصر بازاریابی به عنوان یکی از ابزارهای
شناخته شده برای گسترش و نفوذ در بازار و
ربودن گوی سبقت از رقبای تجاری محسوب
میشود .ازآنجاکه بازاریابی واسطه بین
تولیدکننده (تأمینکننده ،ارائهکننده) و
مصرفکننده بوده و نقشی کلیدی در تحقق
اهداف تجاری مؤسسات تجاری دارد ،از طرفی
رونق فروش (محصول یا خدمات) ،گسترش
تولید و افزایش سطح درآمد ملی را همراه خواهد
داشت و از سوی دیگر ،نهادهای اقتصادی،
تجاری و اجتماعی ،رسانههای جدید را به عنوان
ابزاری برای گسترش حوزه نفوذ و جذب
مخاطبان و مشتریان کاالها ،محصوالت ،خدمات،
اندیشهها و عقاید خود مورد حمایت قرار خواهند
داد .لذا بازاریابی الکترونیکی در قالب مجموعه
فعالیتهای بازاریابی از طریق شبکه جهانی
اینترنت به عنوان گستردهترین و با نفوذترین
شبکه ارتباطی مطرح و مورد استفاده میباشد و
با افزایش دسترسی مشتریان به اطالعات
محصول ،خدمات و کاالهای اطالعاتی که بر روی
اینترنت نقل و انتقال مییابند .واسطهگریهای
سنتی کسبوکار از میان رفته و روشهای نوینی
نظیر بازاریابی الکترونیکی برای نوآوری در
سازوکارهای بازار و مبادالت اقتصادی به وجود
آمده است(رافائل و کریستوف.)2995،9
در تعریفی از بازاریابی الکترونیکی ،فرآیند
بازاریابی در دو بعد الف -انتقال تصویر بانام و

4. Raphael & Christoph
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ب -انتقال محصول یا فروش ،مورد توجه
میباشد .چنانچه انتقال تصویر به روش
الکترونیکی انجام گیرد ،تبلیغات الکترونیکی و
اگر فرآیند فروش به روش الکترونیکی باشد
بازاریابی الکترونیکی خواهد بود .ازاینرو تعریف
مناسبی از بازاریابی به دست میآید و آن عبارت
است از «فرآیند تبلیغات الکترونیکی و فروش
الکترونیکی» (عزیزی و همکاران .)5209،با توجه
به مطالب ذکرشده میتوان گفت که بازاریابی
الکترونیکی چیزی فراتر از اینترنت صرف است.
بازاریابی الکترونیکی تکنولوژیهای دیگری که
مدیریت ارتباط با مشتری ،برنامهریزی منابع
کسبوکار ،مدیریت زنجیره تأمین ،و غیره را
امکانپذیر میسازند را نیز در برمیگیرد .فلذا
بازاریابی الکترونیک به عنوان استفاده از اینترنت
و تکنولوژیهای مرتبط ،همراه با دیگر ابزارهای
ارتباطی بازاریابی جهت دستیابی به اهداف
بازاریابی تعریف میگردد.
تحقیقات زیادی در زمینه اهمیت بازاریابی
اینترنتی و رابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری
صورت گرفته است که ازجمله آنها میتوان به
مواردی اشاره کرد :علیشاهی( ،)5202در
تحقیقی تحت عنوان " بررسی اثربخشی
بازاریابی اینترنتی شرکتهای هواپیمایی"  ،نشان
داده است که بین متغیرهای مورد بررسی یعنی
مدیریت ارتباط با مشتری ،نقشه و طراحی
سایت ،تبلیغات بنر ،و امنیت در سایت با افزایش
اثربخشی بازاریابی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .قره بیگلو و شادی دیزجی( ،)5209در
مقالهای تحت عنوان "بررسی تأثیر بازاریابی
الکترونیکی بر صنعت گردشگری استان
آذربایجان غربی" ،به این نتیجه رسیدهاند که
بین فعالیتهای ترفیعی ،دادوستدی ،پایگاه
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اطالعاتی و عملکرد توریسم رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .آقازاده و همکاران ()5209
در مقالهای تحت عنوان "شناسایی بسترهای
بهکارگیری بازاریابی" به این نتیجه رسیدهاند که
از نظر خبرگان ،الکترونیکی در بنگاههای ایران از
دیدگاه خبرگان بازاریابی ،بسترهای درونی و
بیرونی بهکارگیری بازاریابی الکترونیکی در
کسبوکارهای ایران از وضعیت نامساعد و
اهمیت زیادی برخوردار هستند .حاجی امینی
( ،)5222در تحقیقی تحت عنوان " اثرات
مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان
دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران" به این
نتیجه رسیده است که پیادهسازی مدیریت
ارتباط با مشتری بر فرهنگ مشتری مداری،
کیفیت خدمات و کارایی منابع انسانی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .حسینی و همکاران
( )5227در تحقیقی به بررسی تأثیر بهکارگیری
بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی
صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سالهای
 ،29-5270به این نتیجه رسیدند که بین
استفاده از اینترنت در فعالیتهای بازاریابی و
عملکرد صادراتی شرکتهای مورد تحقیق رابطه
مثبت و معنیدار وجود دارد .این ارتباط در هر
یک از ابعاد سهگانه بازاریابی الکترونیکی؛ یعنی
استفاده از اینترنت در فعالیتهای مرتبط با
مشتری ،مرتبط با کانالهای توزیع و تحقیقات
بازاریابی با عملکرد صادراتی ،یعنی رشد و
سودآوری صادرات ،ورود به بازارهای جدید،
بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت
نسبت به محصوالت ،خدمات و نام تجاری
است.
تأثیرگذار
شرکت
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نیکوالس و همکاران ،)2952( 5در تحقیقی تحت
عنوان" عملکرد بازاریابی الکترونیکی در
گردشگری از طریق مدل جدید مدیریت ارتباط
با مشتری" نشان دادهاند که سیستمهای
چندرسانهای از قبیل سیستمهای تعاملی
تلویزیون و سیستمهای شبکهای چندرسانهای در
بخش توریسم قابل بهرهبرداری است و بازاریابان
با استفاده از آنها میتوانند بهطور بهینه
اطالعات مربوط به بازاریابی را تجزیهوتحلیل
نمایند .همچنین برنامه استراتژی مدیریت ارتباط
با مشتری به عنوان یک راه حل مؤثر میتواند
دادههای جمعآوری شده از مشتری کیفی در
یک رسانه ،تلویزیون دیجیتال و ...که تاکنون از
آنها بهره گرفته نشده است را بهصورت مفید
فراهم سازد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی
الکترونیکی بر توسعه نظام ارتباط با مشتری در
سازمانهای ورزشی میباشد ،با توجه به مطالب
ذکرشده ،مدل مفهومی تحقیق بهدستآمده که
در آن ،بازاریابی الکترونیکی شامل ایجاد و ارتقاء
وبسایتها ،بهبود دسترسی از طریق موتورهای
جستجو و تبلیغات از طریق شبکههای اجتماعی
بوده و تأثیر آن بر مدیریت ارتباط با مشتری در
سازمانهای ورزشی مورد بررسی قرار گرفته
است .به منظور سهولت در انجام تحقیق
پیستهای اسکی تهران به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب و اطالعات تحقیق از مربیان ،ورزشکاران،
کارکنان اجرایی فدراسیون و تعدادی از خبرگان
رشته اسکی گردآوری شد .ورزش اسکی متشکل
از چهار رشته آلپاین  ،صحرانوردی ،اسنوبرد و
اسکی چمن میباشد که هرکدام از این رشتهها

1. Nikolaos et al

خود به چند رشته تقسیم میشوند .اسکی
ازجمله ورزشهایی است که نسل جوان که
عمدتاً غیربومی میباشند موجب توسعه همگانی
آن گردیده است .ازاینرو به عنوان کاالیی که
نیاز به بازاریابی خاص خود دارد میتواند در نظر
گرفته شود.

روششناسی پژوهش
این تحقیق ازنظر دستاورد یا نتیجه تحقیق ،از
نوع کاربردی و برحسب اهداف تحقیق ،از نوع
توصیفی و از لحاظ روش گردآوری دادهها،
میدانی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل ورزشکاران ،مربیان ،کارکنان اجرایی
فدراسیون و نیز جمعی از صاحبنظران بوده ،که
جامعه آماری برابر با  292نفر در نظر گرفته شد،
با توجه به تعداد محدود اعضای جامعه ،از شیوه
کل شمار برای نمونهگیری استفاده شد و
پرسشنامه تحقیق در اختیار همه اعضای جامعه
قرار گرفت که از این تعداد  501پرسشنامه
تکمیلشده عودت داده شد .ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامه نیکالس ( )2952میباشد
که برای بازاریابی الکترونیک  50گویه (شامل:
موتورهای جستجو  9گویه ،شبکههای اجتماعی
 2گویه و وبسایتها  7گویه) و برای مدیریت
ارتباط با مشتری  55گویه در نظر گرفته است.
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و این ضریب
برای بازاریابی الکترونیک  9/21و برای مدیریت
ارتباط با مشتری  9/20به دست آمد ،همچنین
برای تأیید روایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار
تعدادی از صاحبنظران بازاریابی ورزشی قرار
گرفت .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل
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دادهها از آمار توصیفی شامل :فراوانی ،انحراف
استاندارد و میانگین استفاده شد .پس از سنجش
و تأیید طبیعی بودن دادهها با آزمون کلموگروف
_اسمیرنوف ،برای بررسی و آزمون مدل مفهومی
ارائهشده توسط پژوهشگر نیز ،از روش معادالت
ساختاری استفاده شده است .مدلسازی
LISRELLو نرمافزار معادله ساختاری به
پژوهشگر یاری میرساند تا الگویی نظری را که
از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل یافته ،هم
بهطورکلی و هم بهگونهای جزئی مورد آزمون و
وارسی قرار دهد.
در پژوهش حاضر ،جهت سنجش رابطه بین
بازاریابی الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری،
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از دو دسته متغیرهای پنهان و متغیرهای
مشاهده شده استفاده گردیده است .در این
پژوهش یک متغیر پنهان با عنوان بازاریابی
الکترونیک و سه متغیر مشاهده موتورهای
جستجو ،شبکههای اجتماعی و وبسایتها
وجود دارد .همچنین متغیر مشاهدهپذیر مدیریت
ارتباط با مشتری به عنوان متغیر وابسته و متغیر
پنهان توان بازاریابی الکترونیک به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته شد .
با توجه به موارد گفتهشده ،پژوهشگران مدل
مفهومی پژوهش را به صورتی که در شکل 5
مالحظه میشود ،پیشنهاد میکنند.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (کومار و همکاران)2990 ،

یافته های پژوهش
در این پژوهش  292پرسشنامه توزیع و از این
تعداد  501پرسشنامه کامل شده مورد ارزیابی
قرار گرفت که از این تعداد  19درصد مردان و
 21درصد را زنان تشکیل دادهاند .همچنین
بیشتر پاسخدهندگان به ترتیب در محدوده سنی

 21تا  29سال (  25 ،)% 25تا ،)%22 ( 21
بیشتر از  21سال (  25 )%52تا  21سال (
 )%57و کمتر از  29سال (  )%55میباشند .از
نظر سابقه فعالیت در زمینه ورزش  27درصد
کمتر از  1سال 20 ،درصد بین  1تا  59سال،
 22درصد بین  59تا  51سال و  55درصد
بیشتر از  51سال سابقه فعالیت داشتند.
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جدول  .1یافتههای توصیفی تحقیق
جنس

فراوانی

درصد

مرد

421

41

زن

22

64

سن

فراوانی

درصد

کمتر از  29سال
 25تا  21سال
 21تا  29سال
 25تا  21سال
بیشتر از  21سال

24
61
46
14
63

44
42
64
26
41

سابقه فعالیت
کمتر از  1سال
 1تا  59سال
 59تا  51سال
بیشتر از  51سال

فراوانی
36
24
14
24

درصد
22
63
26
44

جدول  2آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی
تحقیق را نشان میدهد .با توجه به اطالعات
بهدستآمده میتوان گفت متغیر بازاریابی

الکترونیکی دارای مینیمم  20ماکزیمم  01با
میانگین و انحراف معیار به ترتیب  1052199و
 59502275میباشد.

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
ابعاد

تعداد

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

میانگین

بازاریابی الکترونیک
موتورهای جستجو
شبکههای اجتماعی
وبسایتها
مدیریت ارتباط با مشتری

501
501
501
501
501

20/99
9/99
55/99
52/99
22/99

01/99
29/99
99/99
21/99
11/99

59/02275
2/02522
1/00217
1/72925
7/91219

10/2199
59/9199
20/9957
21/2122
99/9999

آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
در این بخش به بررسی فرضیات تحقیق پرداخت
میشود .با استفاده از مطالب گفتهشده برای
برآورد مدل تحقیق از معادالت ساختاری

استفاده میشود .مدل مفهومی پژوهش
دربرگیرنده یک مدل ساختاری و دو مدل
اندازهگیری است .شکل  2ضرایب استاندار شده
مدل ساختاری را نشان میدهد.
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شکل  .2ضرایب استاندار شده مدل ساختاری تحقیق

نرمافزار لیزرل عالوه بر تخمین ضرایب و
خطاهای مدل ،یک سری از شاخصهای تناسب
را به شرح زیر ارائه میکند که با استفاده از
آنها میتوان برازش کلی مدل را مورد آزمون
قرار داد .یکی از شاخصهای مهم در معادالت
ساختاری شاخص  RMSEAمیباشد .بر اساس
دیدگاه کلی  ،چنانچه مقدار این شاخص
کوچکتر از  9/5باشد برازندگی مدل بسیار عالی
میباشد  .اگر بین  9/5تا  9/1برازندگی مدل
خوب است و اگر بین  9/1تا  9/2باشد برازندگی
مدل متوسط است .بر اساس خروجی نرمافزار
لیزرل شاخص  RMSEAبرابر  9/912میباشد.

که با توجه به مطالب گفتهشده میتوان گفت
مدل از برازندگی مناسب برخوردار میباشد.
همچنین یکی از شاخصهای عمومی برای به
حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه
شاخصهای برازش شاخص خی -دو بهنجار
است که از تقسیم ساده خی -دو بر درجه آزادی
مدل محاسبه میشود  .چنانچه این مقدار بین 5
تا  1باشد مطلوب است .بر اساس نتایج خروجی
نرمافزار این شاخص  2/521بهدستآمده که این
مقدار نیز مناسب میباشد .وضعیت سایر
شاخصهای برازش برای مدل مفهومی پژوهش
در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخص

مقدار

GFI

0/33

IFI

0/31

GFI

0/33

AGFI

0/93

NFI

0/93

RMSEA

0/099

PGFI

0/99

مشاهده میشود که شاخصهای برازش مدل
نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد
میتوان نتیجه گرفت که مدل معادالت
ساختاری بهصورت مناسبی برآورد شده و
میتوان به بررسی ضرایب مدل پرداخت .شکل 2
مدل ساختاری در حالت معنیداری را نشان
با توجه به ضرایب استانداردشده
میدهد.
(شکل  )2میتوان نتیجه گرفت میزان
تأثیرگذاری ایجاد و ارتقاء وبسایتها بر مدیریت
ارتباط با مشتری برابر  9520میباشد و با توجه
به شکل  2چون ضریب بهدستآمده معنیدار
میباشد (مقدار آماره تی بهدستآمده بزرگتر از
ناحیه بحرانی  5501میباشد) نتیجه میشود که
بین ایجاد و ارتقاء وبسایتها و مدیریت ارتباط
با مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین با توجه به ضرایب استانداردشده
میتوان نتیجه گرفت میزان تأثیرگذاری
شبکههای اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری
برابر  9595میباشد و با توجه به مقادیر موجود
در حالت معنیداری (مقدار آماره تی
بهدستآمده بزرگتر از ناحیه بحرانی 5501
میباشد) نتیجه میشود که بین شبکههای

اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به ضرایب
استانداردشده (شکل  )2میتوان نتیجه گرفت
میزان تأثیرگذاری دسترسی از طریق موتورهای
جستجو بر مدیریت ارتباط با مشتری برابر 9590
میباشد .همچنین با توجه شکل  2چون ضریب
بهدستآمده معنیدار میباشد (مقدار آماره تی
بهدستآمده بزرگتر از ناحیه بحرانی 5501
میباشد) نتیجه میشود که بین بهبود دسترسی
از طریق موتورهای جستجو و مدیریت ارتباط با
مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در
مورد ارتباط بازاریابی الکترونیک و مدیریت
ارتباط با مشتری با توجه به ضرایب
استانداردشده موجود در شکل  2نتیجه میشود
که بازاریابی الکترونیکی به میزان  9572بر
مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر میگذارد.
همچنین با توجه به یافتههای شکل  ،2میتوان
نتیجه گرفت ضرایب بهدستآمده معنیدار
میباشند (آمارههای تی بهدستآمده بزرگتر از
مقدار بحرانی  5501میباشد) بهعبارتدیگر بین
بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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شکل  .3مدل ساختاری تحقیق در حالت معنیداری

بحث و نتیجهگیری
ضرورت تکامل فناوری اطالعات و بهخصوص
شبکه جهانی اینترنت و تجارت الکترونیکی
فرصتی برای بهبود ارتباط با مشتریان نسبت به
امکانات قبلی در بازارهای رقابتی امروز به وجود
آورده است .هدف نهایی تبدیل این ارتباطات و
تعامالت به سودآوری بیشتر از طریق افزایش
خریدهای تکراری و کاهش هزینههای کسب
مشتری میباشد .در حقیقت این تکامل مدیریتی
روابط با مشتری ،یک نظریه جدید در بازاریابی
است .هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر
بازاریابی الکترونیک بر فرآیند اجرای مدیریت
ارتباط با مشتری در سازمانهای ورزشی بوده،

که برای تحقق این هدف پیستهای اسکی
تهران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
مقصود از انتخاب پیستهای اسکی ،استفاده این
اماکن از ابزارهای بازاریابی الکترونیک جهت
کسب مشتریان در سالهای اخیر میباشد .با
بررسی مسئله اصلی پژوهش و آزمون مدل ،اثر
مثبت بازاریابی الکترونیک بر پیادهسازی مدیریت
ارتباط با مشتری مورد تأیید قرار گرفت.
بهعبارتدیگر ارتباط مثبت و معناداری بین
بازاریابی الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری
وجود دارد .این نتیجهگیری بدان مفهوم است که
استفاده سازمان از ابزارهای نوین جهت بازاریابی
محصوالت و خدمات خود به اجرای نظام

زینب آنت ،محمد علی قره ...
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مدیریت ارتباط با مشتری و نهایتاً جذب و حفظ
مشتریان کمک خواهد کرد .این نتیجهگیری با
نتایج تحقیقات تسایستو و واچوپولو،)2955(5
نیکالس و همکاران( ،)2952موسوی و
همکاران( ،)5221آقازاده و همکاران( ،)5209و
آیت و سجادی( )5221همسو میباشد .همچنان
که رامونا 2و همکاران( )2992و ظهرابى و
همکاران( )2952نیز در یافتههای خود اینترنت
و رسانههای نوین را در دنیاى مدرن امروزى به
خاطر دسترسى سریع و آسان از همه جاى دنیا
پراهمیتترین ابزار بازاریابى معرفى میکنند.
نتایج جزئیتر حاصل از تحقیق نشان داد که
مؤلفه ایجاد و ارتقاء وبسایتها بر مدیریت
ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
این نتیجه با نتایج تحقیقات جانسون،)2990(2
صلواتی وخانی ( )5202و علیشاهی ()5202
همخوانی دارد .ازاینرو ،با استفاده از وبسایت
میتوان ارتباط با مشتری را مدیریت نمود و
سازمانهای ورزشی با ایجاد و ارتقاء وبسایتها
و ارائه خدمات از طریق وبسایت میتوانند
نسبت به ارائه خدمات به مشتری اقدام
نمایند.این مهم عالوه بر اینکه میتواند مشتریان
را جذب نماید در خصوص نگهداری و ارتباط
دوسویه بین سازمان و مشتری نیز مؤثر است.
تبلیغ جاذبههای مربوط به رویدادهای ورزشى
توسط رسانههای سنتى بر کسى پوشیده نیست
اما وجه تفاوت تبلیغ از طریق اینترنت و
رسانههای نوین با تبلیغ در رسانههای سنتى در
این است که رسانههای نوین و اینترنت عالوه بر
اطالعرسانی در زمینه رویداد و جذابیتهای

مربوط به آن موجب دسترسى فعال افراد به
اطالعات مربوط به رویداد ورزشى
میشوند(جاالگر .)2997 ،9افراد با عالیق مختلف
و با میل و اراده خود به جستجوى اخبار و
اطالعاتى که مورد عالقه آنها بوده میپردازند.
همچنین امتیاز دیگر اینترنت و رسانههای نوین
در این زمینه ارائه خدمات به مشتریان در کنار
اطالعرسانی میباشد .مشتریان میتوانند از
طریق اینترنت بلیت و سایر خدمات مربوط به
رویداد را از قبل و در زمان مناسب تهیه نمایند و
حتى جایگاه مناسب خود را بهطور مجازى
مشاهده و سپس انتخاب نمایند .در ادامه
یافتههای حاصل از تحقیق ،مؤلفه تبلیغات از
طریق شبکههای اجتماعی بر مدیریت ارتباط با
مشتری تأثیر معنیداری دارد .این نتیجه با نتایج
تحقیقات دونه 1و همکاران (،)2959
جنکین )2959(1و رضازاده و همکاران ()2952
همخوانی دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که شبکههای اجتماعی نقش فعالی در ارتباط با
مشتری دارند .ازاینرو سازمانهای ورزشی
ازجمله پیستهای اسکی میتوانند با فعالیت و
بازاریابی در شبکههای اجتماعی نسبت به معرفی
فعالیتها و خدمات خود اقدام نمایند،
بهعبارتدیگر ،میتوان با شناسایی مشتریان در
شبکههای اجتماعی نسبت به عرضه خدمات
قابل ارائه اقدام نمود .رسانهها و روشهای سنتى
تبلیغى همه اقشار جامعه را با سنین مختلف
بهطور یکسان تحت پوشش خود قرار میدهند
اما اقشار مختلف داراى تمایالت و خواستهای
ویژه خود میباشند .درست برعکس از طریق
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ابزارهاى اطالعرسانی نوین ،امروزه مردم بیش از
هر زمان دیگرى میتوانند به سرعت اخبار به روز
شده را در هر جا که هستند از روى تبلت ها،
تلفنهای همراه و دیگر ابزارهاى دیجیتال قابل
حمل دریافت کنند ،این اطالعات و گزارشهای
خبرى بر روى صفحات کوچک مانند بیلبوردهای
قابل حملى هستند که هر فردى بنا به سلیقه
خود شکلى متفاوت از آن را انتخاب
میکند(لوینسون .)2959،5نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد مؤلفه دیگر بازاریابی
الکترونیک ،یعنی دسترسی از طریق موتورهای
جستجو نیز با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه
مثبت و معنیداری دارد .نتیجه بهدستآمده با
نتایج تحقیقات جردن 2و همکاران(،)2952
رضازاده و همکاران( )2952و پیتر)2990(2
همخوانی دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
موتورهای جستجوی نقش مؤثری در ارتباط با
مشتری دارد .پس سازمانهای ورزشی میتوانند
بهگونهای عمل نمایند که با استفاده از موتور
جستجو فعالیت و خدمات آنها قابل دسترسی
باشد و از این طریق در راستای جذب ،نگهداشت
و مدیریت ارتباط با مشتری اقدام نمایند .عالوه
بر این ،برخالف رسانههای سنتى ،اطالعات
موجود در اینترنت و رسانههای نوین ماندگارى
بیشترى دارند و مشتریان میتوانند از طریق
موتورهای جستجو در فرصت مناسب از تصاویر و
فایلهای ویدئویى مربوط به رویداد و
جذابیتهای آن براى آرشیوهاى شخصى خود
بیابند و کپى تهیه نمایند.
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بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که ایجاد و
ارتقاء وبسایتها ،تبلیغات از طریق شبکههای
اجتماعی و بهبود دسترسی از طریق موتورهای
جستجو به عنوان ابعاد بازاریابی الکترونیکی
میتواند بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیرگذار
باشد .بهعبارتدیگر ،تأثیر بهکارگیری بازاریابی
الکترونیکی با توجه به گسترش روزافزون
استفاده از اینترنت و فنآوریهای نوین در
صنایع مختلف ،در صورت فراهم شدن بسترهای
مناسب ،موجبات رشد و رونق خدمات سازمان را
فراهم خواهد ساخت .بدیهی است رقابت در
دنیای امروز ،رقابتی حرفهای است ،احاطه یافتن
بر انواع مفاهیم ،تکنیکها ،ابزارها و سازوکارهای
بازاریابی نوین ،از عوامل مؤثر و ضروری در
رسیدن به اهداف و مقاصد سازمانها میباشد.
همانطور که بیان شد پذیرش بازاریابی
الکترونیکی به دلیل ویژگیها و مزایای گوناگونی
چون جهانیسازی ،برداشتن محدودیتهای
زمانی و مکانی ،سرعت ،کارایی ،کاهش چشمگیر
هزینهها ،یافتن مشتریان و عرضهکنندگان
جدید ،بهرهبرداری از فرصتها و بسیاری مزایای
دیگر عرصه جدیدی را در رقابت و توسعه شرکت
فراهم میآورد .بقای سازمانهای ورزشی نیز
مانند هر سازمان دیگری در گرو تمایل مشتریان
به استفاده از کاال و خدمات آن سازمان است ،لذا
مدیران و دستاندرکاران سازمانها و شرکتهای
ورزشی میتوانند از ابزارهای نوین در دسترس
جهت افزایش توجهات به سازمان خود و
درنهایت توسعه سازمان بهره جویند.

زینب آنت ،محمد علی قره ...
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of the electronic
marketing on implementation of customer relationship management in Tehran ski
resorts.
Methodology: Approach with the objective, practical and based on data collection
is descriptive correlational and its population, including all staff and experts and
managers Ski Federation and the ski resorts of Dizin, Shemshak, Tochal and Abali
as well as elite athletes and coaches skiing in Tehran with 208 people is due,
because of limited number the general methods were used and finally 196
questionnaires were analyzed. To evaluate data and model parameters survey
questionnaire Nicholas et al. (2013) was used which consisted of 40 items. To
assess the validity used the opinion of a number of experts and to assess the
reliability, Cronbach's alpha coefficient used and for electronic marketing 0/85 and
customer relationship management 0/89 are calculated and finally, the model using
structural equation modeling technique is tested by LISLER.
Results: The results showed that the creation and promotion of web sites, improve
access through search engines and social networks have significant positive
relationship with customer relationship management.
Conclusion: According to the results we can say that marketing electronic
components, search engines, social networks and Web sites significantly effect on
the implementation of customer relationship management on Tehran ski resorts.
Keywords: E-mail marketing, customer relationship management, search engines,
social networks. Web sites
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