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واحدهاي اقامتی اند. ایـن مراکـز بعـد از جاذبه هاي توریستی مقاصد،  ،يیکـی ازمهمترین عناصر صنعت گردشگر

خـدمات مراکز اقامتی  تیفیمهمترین نکته اي است که توجـه توریستها را به خود معطوف می کند. کعمده ترین و 

دانش مشتري  گردشگر را بـه همراه داشته باشد. فتاريمی تواند کاهش یـا افـزایش فضـاي خـدماتی و تغییـرالگوي ر

. مدیریت ارتباط با مشتري فرآیند کلی گرددهاي موجود و آتی بر میبه درك شرکت از نیازها و ترجیحات مشتري

ي تحویل ارائه ارزش برتر به مشتري و کسب رضایت وي است و ایجاد و حفظ ارتباطات سودآور با مشتري به وسیله

پژوهش  باشد.کیفیت خدمات سازگاري پایدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارات مشتري از خدمات خاص می

خدمات صنعت  تیفیآن بر ک ریبه تاث يارتباط با مشتر تیریو مد يدانش مشتر يه حاضر با هدف توجه به مقول

 قاتیدر دسته تحق زیو از نظر روش ن یفیها، توصداده ياز نظر نحوه گردآور پژوهش حاضر بپردازد. يهتلدار

سرعین        هاي شهرچالوس(استان مازندران) و شهر جامعه آماري پژوهش شامل پرسنل هتل قرار دارد. یهمبستگ

 تحقیقی ها،داده گردآوري نحوه حسب بر تحقیق بنديدسته لحاظ از حاضر ( استان اردبیل) می باشد. تحقیق

آوري داده در ابزار جمع .است همبستگی نوع از روش، حسب بر و کاربردي هدف، اساس بر رود،می شمار به توصیفی

ه با استفاده روش معادالت ساختاري و با استفاده از نرم آوري شدهاي جمعاین پژوهش پرسشنامه است و داده

دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  smartPLS3و  spss16افزارهاي 

 ي و ارتباط با مشتر تیریمددارد. يمعنادار ریخدمات تاث تیفیبر ک يارتباط با مشتر تیریمد یانجیبا نقش م يمشتر

 يارتباط با مشتر تیریبر مد يمشتر دانش میافتیدرهمچنین  د.ندار يمعنادار ریخدمات تاث تیفیبر ک يمشتر انشد

 دارد. يمعنادار ریتاث
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 مقدمه  -1-1

، به گونهاي که مسئله می باشدفصل بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب کار  هدف از این  

پژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهداف و فرضیه هاي پژوهش و همچنین روش شناسی پژوهش به صورت 

پژوهش کلی معرفی گردید. در این فصل ابتدا مسئله ي پژوهش بیان میشود و سپس سواالت، فرضیات و اهداف 

توضیح داده خواهد شد. در ادامه ضرورت و اهمیت پژوهش و همچنین نوآوري پژوهش مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت. سپس به معرفی متغیرها و مدلهاي پژوهش پرداخته خواهد شد. در نهایت نیز وسایل و ابزار مورد نیاز براي 

ي کلیات پژوهش در فصل حاضر، در فصل  ز ارائهپژوهش و قلمرو زمانی و مکانی پژوهش تشریح خواهد شد. پس ا

دوم مبانی نظري و پیشینه ي پژوهش بیان خواهد شد. در فصل سوم روش شناسی پژوهش معرفی میشود. پس 

از تجزیه و تحلیل دادهها در فصل چهارم، نهایتا نتیجه گیري و ارائه ي پیشنهادات در فصل پنجم ارائه خواهد 

 شد.

  پژوهش شرح و بیان مساله- 1-2

صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است (حسنوند و  بزرگترینصنعت گردشگري   

جهانی، اهمیت  گردشگريدر بازار ت رو به رشداقتصاد جهانی و رقابگردشگري در افزایش نقش).  1393خداپناه،

   2). کیفیت خدمات2015همکاران،و  1کند(اورلرا بیشتر میکیفیتتوسعه محصوالت گردشگري با

طبق تحقیقات  ).1393با رشد گردشگري،اعم از داخلی و بین المللی،نسبت مستقیم دارد(زیاري و همکاران،  

انجام شده اولین دغدغه ي گردشگران در ورود به مناطق گردشگري یافتن هتل مناسب براي اقامت 

مشتري هنگام استفاده از یک خدمت و یا مصرف یک  ). محققان بر این باورند که1394است.(محمدي ورضایی،

کاال مقدارزیادي دانش و تجربه کسب می کند . این دانش به یکی از مهم ترین منابع براي سازمان ها و کسب آن 

تبدیل شده است. از طرف دیگر مشتري براي آن که بهترین محصول را مزیت رقابتی جدید در شرکت ها به یک 

دانش مشتري ). 1386ها تامین شود (اخوان و حیدري ،شی احتیاج دارد که باید توسط شرکتانتخاب کند به دان

به عنوان دارایی مهم سازمانی که باعث مزیت رقابتی براي سازمان می شود است و به آنها کمک می کند تا 

                                                
1. Orrell 
2.  quality of service 
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بت در بازارها، اهمیت ). از سوي دیگر با افزایش رقا1390اخالق وهمکاران ، استراتژي متمرکز داشته باشند (ملک

 ).1391مشتریان براي تداوم حیات ضروري است(ساجدي فر و همکاران،  اایجاد و حفظ روابط بلندمدت ب

از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمانها را به دوباره اندیشی در  3مدیریت ارتباط با مشتري 

تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است(غالمیان و  راهکارهاي برقراري ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و

 گذاري سرمایه بین ي بهینه توازن جهت تعاملی فرایند یک بعنوان را مدیریت ارتباط با مشتري .)1385همکاران ، 

عالوه بر ). 4،2011کرد(جونگ چی پاي تعریف توان می بیشینه سود ایجاد براي مشتري نیازهاي ارضاي و شرکت

ها و پاسخ به بسیاري از سواالت حل نشده مربوط به هاي خوبی را براي شرکتتواند فرصتخدمات میکیفیت این،

پایدار با انتظارات  سازگاريکیفیت خدمات،  ).2007پرز و همکاران ، -کننده را فراهم آورد (سانچزرفتار مصرف

ها در بسیاري از شرکت،راین). بناب1393مشتري و شناخت انتظارات مشتري از خدمت خاص می باشد(جندقی،

کیفیت . باشندگرا میگرا به مشتريتالش براي بهبود رقابت خود و تغییر تدریجی مدل بازاریابی شان از محصول

(کین و خدمات، سازگاري پایدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارات مشتري از خدمت خاص می باشد 

باید کانال هاي موثري را در جهت کسب دانش مشتري ایجاد کنند به ). بنابراین ، شرکت ها 2009پریباتوك، 

طوري که بتوانند روابط مشتري را به منظور کیفیت خدمات بهبود بخشند. بنابراین چگونگی کسب دانش مشتري 

فزایش کیفیت خدمات به مساله اي مهم تبدیل اتوسط شرکت براي ایجاد و حفظ ارتباط با مشتري و همچنین 

با توجه به اهمیت دانش مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري درموفقیت عملکرد  .)1393(جندقی، شده است

داري مشاهده نشد، در همین راستا محقق در تالش است هتل صنعتپژوهشی با این رویکرد در  صنایع مختلف

آن بر کیفیت خدمات که با هدف توجه به مقوله ي دانش مشتري و مدیریت ارتباطات مستمر با مشتري به تاثیر 

  و این خالء پژوهشی را پر نماید.  هتلداري بپردازد صنعت

 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-6

گردشگري، واحدهاي اقامتی اند. ایـن مراکـز بعـد از جاذبه هاي توریستی مهمترین عناصر صنعتیکـی از  

ود معطوف میکند. کیفیت خـدمات مقاصد، عمده ترین و مهمترین نکته اي است که توجـه توریستها را به خ

مراکز اقامتی می تواند کاهش یـا افـزایش فضـاي خـدماتی و تغییـرالگوي رفتاري گردشگررا بـه همراه داشته 

را در صنعت گردشگري دارد، به طوري کـه بـیش  اقتصـاديباشد. از سوي دیگر، استفاده از هتل بیشترین تأثیر 

) بررسی سهم فعالیتهاي مختلف اقتصادي 5،1996لو رف هزینه هتل میشود(درصد هزینه هاي گردشگر ص 60از 

درصد نقش عمده اي  5در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که رستوران و هتلداري با سهم ارزش افزوده 

                                                
3. customer relationship management 
4. Jung-Chi Pai 
5. Low 
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 ـدماتکیفیت خ). بنابراین بـا افـزایش1394در تحوالت تولید ناخالص داخلی ایفا نموده اند(گزارش بانک مرکزي،

 گذاران و به طور کلـی صـنعت موجود و همچنـین افـزایش خـدمات جـانبی، درآمـد بیشتري نصیب سرمایه

).از طرفی با توجه به اینکه امروزه مشتریان یکی از دارایی هاي 1389وهمکاران ، دمنه گردشگري میشود ( طاهري

باال رفتن وفاداري و رضایتشان و همچنین  اصلی شرکت می باشند و توجه به خواسته ها و انتظاراتشان باعث

افزایش سودآوري شرکت می شود ، بهبود کیفیت خدمات تنها از طریق کسب دانش مشتریان و حفظ ارتباطات 

که ). به رغم پژوهش هایی 1393موثر و مستمر با آن ها در بازار رقابتی عصر حاضر امکان پذیر می باشد(جندقی،

است و به ضرورت  بهبود کیفیت خدمات از طریق کسب دانش مشتریان و حفظ  در صنایع مختلف انجام شده

ارتباطات موثر و مستمر با آن ها پرداخته شده است اما براي بهبود خدمات در صنعت هتلداري با این رویکرد، 

  نماید.پژوهشی در دسترس نبود که اهمیت انجام پژوهش را در این زمینه دو چندان می

  وهش سواالت پژ -1-3

 سوال اصلی -1-3-1

  دانش مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري چه تاثیري بر کیفیت خدمات صنعت هتلداري دارند؟     

 سواالت فرعی1-3-2

  دانش مشتري بر کیفیت خدمات چه تاثیري دارد؟ -1

 دانش مشتري بر مدیریت ارتباط با مشتري چه تاثیري دارد؟ -2

 ت چه تاثیري دارد؟مدیریت ارتباط با مشتري بر کیفیت خدما -3

  پژوهش  فرضیات-1-4

  فرضیه اصلی-1-4-1

  .دانش مشتري با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتري بر کیفیت خدمات تاثیرمعناداري دارد

 فرضیه فرعی-1-4-2

  دانش مشتري بر کیفیت خدمات تاثیرمعناداري دارد. -1

  دانش مشتري بر مدیریت ارتباط با مشتري تاثیرمعناداري دارد. -2

 .مدیریت ارتباط با مشتري بر کیفیت خدمات تاثیرمعناداري دارد -3
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  اهداف پژوهش-1-5

  اهداف اصلی-1-5-1

  تعیین اثر دانش مشتري با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتري بر کیفیت خدمات.

 اهداف فرعی- 1-5-2

  تعیین اثر دانش مشتري بر کیفیت خدمات صنعت هتلداري. -1

  مدیریت ارتباط با مشتري. تعیین اثر دانش مشتري بر -2

   تعیین اثر مدیریت ارتباط با مشتري بر کیفیت خدمات صنعت هتلداري. -3

  روش پژوهش -1-7

روش تحقیق میتوان روشهاي زیادي را نـام بـردو معموال محققان تقسیم بندیهاي ارائه دادند  درخصوص 

نظر ماهیت و روش میتوانند تاریخی، توصیفی، تحقیقات از نظر هدف میتوانند بنیادي، کاربردي و علمی باشند.از 

پژوهش وعلّی باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردي است؛ زیرا با استفاده از زمینـه و بستر همبستگی، تجربـی

از نظر هدف، کاربردي است ،زیرا نتایج حاصل براي آگاهی مدیران هتل ها به جهت افزایش و بهبود کیفیت حاضر

رد می باشد.و از نظر نحوه گردآوري داده ها، توصیفی است، و از نظر روش نیز در دسته خدمات داراي کارب

  تحقیقات همبستگی قرار دارد.

  ابزار مورد نیاز براي انجام پژوهش-1-8

. جهت سنجش دانش مشتري و ابعاد آن از می باشد ابزار گردآوري اطالعات این پژوهش،پرسشنامه  

و جهت  1390عباسی جهت مدیریت ارتباط با مشتري و ابعاد آن  ،2014، هنگ ووشو م کینگ و پین  پرسشنامه 

استفاده خواهد شد. روایی و پایایی  2015سنجش کیفیت خدمات و ابعاد آن از پرسشنامه استفانو و همکاران 

ظر خبرگان و پرسشنامه ها با توجه به استاندارد بودن آن ها حاصل بود با این حال براي سنجش روایی از اجماع ن

براي پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده خواهد شد. براي تجزیه تحلیل آماري از معادالت ساختاري استفاده 

ها از کولموگروف اسمیرنف و براي تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  براي سنجش نرمال بودن داده می شود.

SPSS   و Smart pls2جش همبستگی بسته به نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از استفاده خواهد شد.جهت سن

ضریب همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن استفاده خواهد شد همچنین براي انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران 

  تعیین شد. %5با سطح خطاي  248تایی حجم نمونه   700استفاده کردیم که با توجه به جامعه 
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Z  قبول  قابل اطمینان ضریب معیار درصد خطاي      

q معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی 

p معین صفت داراي جمعیت از نسبتی                                         

1,96 = Z  

 نوآوري پژوهش - 1-9

اما  صنایع مختلف داراي اهمیت باالیی هستنددانش مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري درموفقیت عملکرد  

داري مشاهده نشد، با هدف توجه به اهمیت باالي این موضوع و عدم وجود ی با این رویکرد در صنعت هتلپژوهش

و  پیشینه تحقیقاتی در این زمینه محقق در تالش است که به تاثیر آن بر کیفیت خدمات صنعت هتلداري بپردازد

 .د این خالء پژوهشی را پر نماید

نظر از دو استان متفاوت انتخاب شده است،که می توان آن را گزینه همچنین در پژوهش حاضر نمونه مورد  

  دیگري از لحاظ نوآوري پژوهش عنوان نمود.

  قلمرو تحقیق-1-10

  قلمرو موضوعی 1-10-1

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی تاثیر دانش مشتري و مدیریت ارتباط با مشتري در بهبود کیفیت  

  ) می باشد.استان مازندران و اردبیل  خدمات صنعت هتلداري (مورد مطالعه

 قلمرو زمانی -1-10-2

). زمان 1/6/1396تا  12/8/1395قلمرو زمانی این تحقیق از تاریخ تصویت پروپوزال به مدت شش ماه است( 

  بوده است. 96تا اواخر مرداد 96توزیع پرسشنامه اواسط تیر

  قلمرو مکانی   -1-10-3

(شهر چالوس و شهر سرعین می  هاي مازندران و اردبیلدر استاني مستقر هاهتلحاضر  قیتحق یقلمرو مکان 

  .باشد

 ٢۴٨∽ 

p=q=0,5 
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  کلید واژه ها-1-11

: بر اساس تعاریف دانش مشتري، دانش ارائه شده به مشتریان براي رفع نیازهاي آنان است و مشتريدانش 

ن رابطه دانش نه تنها به مشتریان در واقع در سازمان تحت تأثیر روابط متقابل سازمان ومشتري قرا میگیرد. در ای

 )2014ارائه میگردد، بلکه اطالعات و داده هایی از مشتریان دریافت میشود(چن و خداکرمی،

مدیریت ارتباط با مشتریان که گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت ارزش مدیریت ارتباط با مشتري:  

ده می شود ، براي مدت زمان طوالنی اصطالح مشتریان ، مشتري محوري و یا مدیریت مشتري محور نام بر

متداول جهت بیان تمایل شرکت ها در برقراري ارتباط مداوم و همیشگی با مشتریان خود بوده است . مدیریت 

ارتباط با مشتري کلیه ي فرآیندها و فناوري هایی است که سازمان براي شناسایی ، انتخاب ، ترغیب ، گسترش ، 

  )1389به کار می گیرد (برزین پور و همکاران ،حفظ و خدمت به مشتري 

خدمات مطابق انتظارات مشتري است.  کیفیت خدمات اندازه گیري چگونگی سطح ارائهکیفیت خدمات :  

محصوالت و خدماتی تهیه کنند که نیازمندي هاي مشتریان را  کسب وکارها براي بقا در بازارهاي امروز، باید

سطح انتظارات مشتریان از محصوالت و خدمات بستگی دارد (ساگلیک و همکاران،  برآورده کنند و این عوامل به

2014 .( 
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 مدل مفھومی تحقیق -١٢-١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دانش مشتری

 کیفیت محصول

 ارتباط موثر

 یانطباق اجتماع

 خدمات مشتری

 پرسنل فروش موثر

  بھبود کیفیت خدمات

 مشتری مدیریت ارتباط با

 زیرساختاری

 مشتری گرایی

جذب،حفظوگسترش روابط 
 با مشتریان
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  - 2-1

رقابتی باید از  هن در عرصها براي ماندها و شرکتامروزه با شتاب تغییرات و ورود رقباي جدید، سازمان 

توانایی الزم براي برقراري ارتباط مؤثر با مشتریان برخوردار باشند، و ازطرف دیگر بدون شناخت درست مشتریان 

). دانش 1392وجلودار، و مدیریت صحیح دانش مشتري، حصول چنین هدفی امکان پذیر نخواهد بود(اواتی

گردد. مدیریت ارتباط با مشتري هاي موجود و آتی بر میشتريمشتري به درك شرکت از نیازها و ترجیحات م

ي تحویل ارائه ارزش برتر به مشتري و کسب فرآیند کلی ایجاد و حفظ ارتباطات سودآور با مشتري به وسیله

رضایت وي است و کیفیت خدمات سازگاري پایدار با انتظارات مشتري و شناخت انتظارات مشتري از خدمات 

هاي مهم دانش مشتري این است که این دانش، دانشی است که در ). یکی از جنبه1393جندقی، (باشدمیخاص 

مالکیت شرکت قرار ندارد بلکه در مالکیت دیگرانی است که ممکن است مایل به تسهیم آن نباشند. براي ایجاد 

ي فرایند ایجاد دانش در همکاري میان آنها با شرکت به نوعی محرك نیاز است. اخیرا، مشتریان به عنوان شرکا

تواند اند. ایجاد دانش به طور مشترك توسط مشتریان و سازمان براي ایجاد ارزش براي هر دو مینظر گرفته شده

منجر به ارائه محصوالت و خدمات بهتر شود. در اینجا هر دو نهاد با هم در حال کار هستند و هدف مشترکی در 

بنابراین  ).1390دي در فرایند ایجاد دانش خواهد بود(زنجانی و نجف لو، ذهن دارند و مشتري شریک فعال و کلی

می ي چارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع مورد بررسی هدف از بیان این فصل توسط پژوهشگر ارائه

ي ها و ارائه، تا درك جامعی از موضوع مورد مطالعه به دست آید و همچنین پژوهشگر را در تدوین فرضیهباشد

-د. بدین منظور در این فصل ابتدا به بیان مبانی یا چارچوب نظري پژوهش پرداخته میمدل پژوهش یاري رسان

 گردد. ي پژوهش شامل تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط ارائه میشود و در ادامه پیشینه

  دانش مشتري -2-2

ش مشتري را مدنظر قرار داد. دانش براي حضور موفق در بازار پویاي امروزي، باید یک جزء مهم به نام دان 

است. دانش مشتري یک اي، منبع راهبردي کلیدي در موفقیت هر شرکتی شناخته شدههمشتري به طور فزایند

کند تا خود را در راستاي دارایی نامحسوس بسیار ضروري براي هر سازمانی است؛ زیرا به آن سازمان کمک می

کنند، کارکنان سازمان باید هر فرصتی را که ان علم بازاریابی توصیه میتولید ارزش سازماندهی کند. پژوهشگر

تر آید، دنبال کنند تا بتوانند پایگاه اطالعات خود را نسبت به مشتري غنیبراي تعامل با مشتري پیش می
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ه می ها شناختامروزه مشتري به عنوان مهمترین منبع دانش براي شرکت. )1390سازند(شامی زنجانی و نجفلو، 

شود. محققان بر این باورند که مشتري هنگام استفاده از یک خدمت یا مصرف یک کاال مقدار زیادي دانش و 

است و به دست ها تبدیل شدهکنند.این دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع براي سازمانتجربه کسب می

دیگر مشتري براي آن که بهترین  آوردن آن به یک مزیت رقابتی جدید در شرکت تبدیل شده است. از طرف

). دانش 1386ها تامین شود(اخوان و حیدري، خدمت را انجام دهد به دانشی احتیاج دارد که باید توسط شرکت

، بهبود تواند براي پشتیبانی تحقیق و توسعهاست که میمشتري در بازاریابی به عنوان یک منبع مهم شناخته شده

هاي در حال ظهور و حمایت از مدیریت روابط بلندمدت با مشتري به فرصتنوآوري، تسهیل حساسیت نسبت 

گیري از مزایاي کنند و هدف تمامی آنها بهرهها در کسب دانش مشتري تالش میمدیریت شود. بسیاري از شرکت

دانش مشتري به درك شرکت  ).2013، 6دلگشا(می باشددانش مشتریان از طریق رویکرد مدیریت دانش مشتري 

) شوم کینگ و پین هنگ وو 2011، 7گردد(لی نیلور و چنهاي موجود و آتی برمیز نیازها و ترجیحات مشتريا

شود، از این رو، هاي بازاریابی محور براي استفاده از دانش مشتري باعث ایجاد مزیت رقابتی میبیان کردند برنامه

تواند انعطاف پذیري با یکدیگر ادغام کند، می گیري بازاریابی و دانش مشتري رااگر یک سازمان بتواند جهت

عملیاتی شرکت و چابکی شرکت را افزایش دهد و از آن براي ایجاد ارزش براي مشتري استفاده کند. جهت بهبود 

عملکرد عملیاتی شرکت و استفاده از دانش مشتري چارچوب مفهومی مبتنی بر کیفیت محصول، خدمات 

اط موثر و انطباق اجتماعی را پیشنهاد دادند و هریک از ابعاد را اینگونه تعریف مشتري، پرسنل موثر فروش، ارتب

  کردند: 

 .کیفیت محصول: محصوالت مطابق خواسته مشتري تحویل داده شود  

  شود.خدمات مشتري: سفارش مشتري به صورت موثر و کارآمد انجام می  

  ،و توانایی او براي حل مشکالتپرسنل فروش موثر: درك فروشنده از محصول و شرایط استفاده  

 ارتباط موثر: توانایی فنی کارکنان براي برقراري ارتباط با مشتریان 

 هاي زیست پذیري و مسئولیت در قبال حقوق بشر، شرایط کاري و نگرانیانطباق اجتماعی: مسئولیت

  .8)2014محیطی(شوم کینگ و پین هنگ وو، 

 

 
  

                                                
6. Delgosha 
7. Lee   & Chen 
8. shum king & hung woo 
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 دانش مشتري در مورد نیازهاي مشتري2-2-1

است، آن شامل هاي اخیر دانش مشتري به عنوان یک منبع قابل مالحظه در بازاریابی شناسایی شدهدر سال  

. ارزشی که دانش مشتري می باشدهاي آنها ها و ترجیحات ارزشاطالعاتی در مورد مشتریان، نیازها و خوا سته

هاي مشتري توسط نیازها و خواسته، یعنی هم ارزش براي مشتري(شناسایی می باشددهد دوطرفه ارائه می

هاي کند) و هم ارزش براي شرکت(شناسایی نیازها و خواستهشرکت به بهتر برآورده کردن آنها کمک می

هاي مشتریان ها در توسعه، طراحی و بهبود محصوالت و خدمات متناسب با نیازها و خواستهمشتریان به شرکت

شود(حاجی حیدري و ، افزایش سودآوري و وفاداري مشتریان میکند، که سبب طراحی و توسعه بهترکمک می

ها، ساخت محصول یا ارائه خدمات مطابق با امروزه با گسترش رقابت میان شرکت ).1393کی، اوجا عمویی

- بایست شناسایی مطلوبی از نیازمنديها میي دیگر شرکتشود، به گفتهالزامات مشتریان مساله مهمی تلقی می

سازي کنند. به طور معمول طراحی ن داشته باشند و بتوانند آنها را در الزامات فنی محصول خود پیادههاي مشتریا

و ایجاد یک سیستم(محصول) به منظور برآورده نمودن یک نیاز اتفاق میافتد. شناسایی و اعالم نیاز توسط یک 

شود. ی، مشتري سیستم نامیده میشود. این شخص یا واحد سازمانشخص حقیقی یا یک واحد سازمانی انجام می

ها کند که به این ویژگیهایی براي سیستم مورد نظرش اعالم میمشتري سیستم، نیاز خود را با تعریف ویژگی

گویند. به طور معمول مشتري یک سیستم و ایجادکننده آن سیستم دو فرد یا الزامات یا انتظارات مشتري می

هاي صنعتی پیشرو، خودشان را در موضع مشتري قرار داده و نسبت سازمان سازمان مجزا هستند، اما بسیاري از

به شناسایی نیازهاي آنها اقدام نموده و سپس جهت رفع آن نیاز یا نیازها یک سیستم ایجاد نموده و به مشتري 

نتظارات دهند. در هر صورت اولین گام مهم در خصوص ایجاد یک سیستم، درك کامل و صحیح نیازها و اارائه می

 .)1391، مشتري است(وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، آي دي اس

  مراحل کشف دانش مشتري2-2-2

هاي مشتري وابسته کسب دانش مشتري به درك شرکت از مشتریان حال و آینده، نیازها و اولویت  

ها، به وسیله مشاهده است.شرکت ها معموال دانش مشتري را به وسیله ایجاد تعامالت و گفتگوها با مشتري

آورند. همچنین چگونگی استفاده مشتریان از محصوالت، خدمات و یا تجربه کردن محصوالت به دست می

کنند(چوا و همکاران ها و اطالعات به منظور پیش بینی رفتار مشتري استفاده میها از تجزیه وتحلیل دادهشرکت

- ها، طبقهها، پاکسازي اطالعات، تبدیل دادهخراج داده). مراحل کشف دانش مشتري شامل مراحل است2014، 
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، ایجاد پایگاه ها، رابط کاربر و سفارشی سازي طبق نظر مشتريها و ارزیابی دادهها، تجزیه و تحلیل دادهبندي داده

  دهی منحصر به فرد و ویژه است.دانش، سرویس

ها استخراج ري از انواع مختلفی از پایگاه دادهاطالعات مربوط به مشت هاي مشتري:آوري و استخراج دادهجمع

  شود.می

 هاي ناقص، بیگردد ، بعبارتی حذف دادهاطالعات پس از استخراج پاکسازي مدیریت می پاکسازي اطالعات:

کیفیت و مغشوش در این گام برخی از رکوردهاي موجود که داراي اطالعات مفقوده بودند یا با سایراطالعات 

  ند حذف شدند.سازگاري نداشت

هاي اولیه و به هاي واقعاً مفید از ویژگیاین مرحله براي پیدا کردن ویژگیها: کاهش بعد داده یا تبدیل داده

ها داده سازيها، یکپارچهمنظور کاهش ویژگی و تعداد متغیر، که نیاز به توجه در داده کاوي دارد. نرمال بودن داده

ن بخش است. پس از این مرحله، متغیرها و خصوصیات مرتبط با دانش ها از مراحل ایسازي دادهو گسسته

  شوند.مشتري استخراج می

بندي گردد. طبقهبندي میبندي و طبقهاطالعات مربوط به مشتري دسته ها:بندي دادهبندي و دستهطبقه

گیرد. با توجه به نتایج بندي ویژه و ارزیابی جامع از ارزش مشتري انجام میمشتریان بر اساس معیارهاي طبقه

 هاي مشتریان استفاده کردبندي براي تقسیم دادهتوان ازخوشهبندي در مرحله قبل میحاصل از طبقه

بندي شده با روش دا ي داده کاو ي، تجزیه و تحلیل و مورد هاي از قبل طبقهداده ها:تجزیه و تحلیل داده 

هاي الزم براي ارائه سرویس کارا به مشتري ها ، استخراج دادهدهکاوش قرار می گیرند. هدف از تجزیه و تحلیل دا

  می باشد .

گیرد و به شکل دانش در دانش مشتري که از طریق مراحل فوق به دست آمده، مورد ارزیابی قرار می ارزیابی:

 آوریم.تواند به شرکت در تجزیه و تحلیل مشتریان هدف کمک کند در میمورد مشتریان، که می

 طراحی یک رابط کاربري یکی از مهمترین عوامل پیشرفت سازي طبق نظر مشتري:کاربر و سفارشی رابط

 هاي مدیریت ارتباط با مشتري است که جهت شناخت مشتري و درك نیازهاي آنها است.سیستم

مشتري  مساله اصلی در مدیریت ارتباط با مشتري درك و استفاده عملی از مدیریت ارتباطایجاد پایگاه دانش: 

تواند بسیاري از تقاضاهاي اداري را است. پایگاه دانش پویا و به روز شده که به درستی طراحی و اجرا شود می

 حذف و اطالعات بهتر و مناسب تري به مشتریان حتی با هزینه کمتر ارائه نماید.
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موضوعی حیاتی تلقی در عرصه رقابت امروزي، ایجاد ارزش براي مشتري دهی منحصر به فرد و ویژه: سرویس

است. روش ایجاد ارزش ، شناخت مشتري و سرویس دهی به آنها بصورت منحصر بده فرد است(وانگ هالن و شده

  ).2010یوژانگ دان، 

  :مزایاي استفاده از دانش مشتري 2-2-3

د در آوري اطالعات و نکاتی که سازمان بایدر حقیقت دانش مشتري داراي دو مفهوم اساسی است، اول جمع  

آوري اطالعات و بصیرتی که ما براي ایجاد ارتباطات قوي با مشتري به آن نیازمندیم مورد مشتري بداند، دوم جمع

می  محقق را مشتريدانش صحیح مدیریت به رسیدن مقوله، دو این به اهمیت. )2012، (رادفار و همکاران

 آینده و حال نیازهاي و هااولویت از رکتش یک درك به مشتري دانش. )1392همکاران،  و ملک رضائی(نماید

 مشاهده و مشتریان با گفتگو و تعامالت ایجاد با هاشرکت معموال). 2011 همکاران، و ی(لدارد اشاره مشتریان

 اطالعات و هاداده تحلیل با همچنین و کنندمی استفاده تجربی خدمات یا محصوالت از مشتریان چگونه اینکه

مزایا و نتایج . )1997، 9کول و یابد(وایلندمی دست مشتري دانش به مشتریان رفتار ینیب پیش منظور به صنفی

استفاده از دانش مشتري هم براي مشتري و هم براي سازمان سودمند است. از جمله مزایایی که استفاده از این 

  نوع دانش براي سازمان دارد شامل موارد زیر است:

  بهبود محصوالت  .1

 ت به مشتريبهبود ارائه خدما .2

 رضایت مشتري .3

 ).2005افزایش فروش(فینگ و همکاران، .4

  دانش مشتري در صنعت هتلدارينقش  -2-2-4

امروزه دانش به عنوان مهم ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود. این سرمایه   

استفاده با ارزش تر  می شود، در اثراز ارزش آن کاسته برخالف سایر سرمایه هاي سازمان که درصورت مصرف 

سازمان ها و موسساتی که صنایع،میگردد. به این دلیل است که مدیریت این سرمایه حیاتی به یکی از اهداف مهم 

صنعت هتلداري نیزازبقیه صنایع عقب نمانده و در )2000، 10(تیوانابه دنبال مزیت رقابتی هستند تبدیل شده است

بخش هاي در حال رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است، این صنعت یک صنعت  سال هاي جدید به یکی از

وسعه خدمات و محصوالت هتلداري یکی از فعالیت هاي مهم در هر کشور می ت.خدماتی و مشتري محور می باشد

                                                
9.Wayland & Cole 
2.Tiwana 
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هاي یزي استراتژیک براي توسعه خدمات هتلداري نیازمند دانش در زمینه ر باشد، بنابراین تصمیم گیري و برنامه

اگر هتل ها نیازها و تقاضاهاي مشتریان .الگوها و نگرش هاي تقاضاي مشتریان و انتخاب مقصد مناسب می باشد

خود را شناخته و محصوالت وخدمات خود را متناسب با آن توسعه دهند، میتوانند در رقابت با سایر رقبا موفق تر 

خودرا به کار بگیرند تا موقعیت رقابتی را دربازار حفظ هاي دانشی  باشند. هتلداران باید مدیریت دانش و دارایی

 آنراهبردهاي  تاثیرکنند. اجراي راهبردهاي دانش در هتل ها مورد نیاز است تا چارچوبی براي درك هتلداران از 

مدیریت این سرمایه نا ملموس در هتل ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. دلیل .بر عملکرد سازمان ایجادکنند

اندازه گیري سرمایه هاي .ي بر سرمایه انسانی تاکید می کندامر را می توان این دانست که صنعت هتلدار این

دانش، براي تعیین کارایی فعالیت هاي مدیریت دانایی و تعیین نقاط ضعف و قدرت آن ضروري است و هتل ها 

ر مدیریت کنند وبا حفظ دانش درسازمان باید دانش را به کارگیرند تا سرمایه هاي انسانی سازمان را به طور موث

عملکرد سازمانی خود را به حداکثر برسانند. بنابراین پیاده  آنرقابت پذیر باقی بمانند و با استفاده ازراهبردهاي 

سازي و مدیریت پویا و فعال دانش براي افزایش عملکرد سازمانی، حل مسئله و تصمیم گیري ضروري می 

 .)2008فري و همکاران،ع(جباشد

 مدیریت ارتباط با مشتري  -2-3

ها مشتریان آنها هستند و به دست آوردن رضایت توان گفت مهمترین دارایی اغلب سازمانبی شک می  

دانند مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان به خود اختصاص داده است و مدیران به خوبی می

ازمان، در گرو جلب رضایت مشتریان است(یعقوبی و همکاران، موفقیت آنان در راه رسیدن به اهداف کالن س

). مدیریت ارتباط با مشتري که گاهی از اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتري، مدیریت ارزش مشتري، 1392

شود براي مدت زمان طوالنی اصطالح متداول جهت بیان مشتري محوري و یا مدیریت مشتري محور نام برده می

  ).1389ا در برقراري ارتباط مداوم و همیشگی با مشتریان خود بوده است(برزین پور و همکاران، هتمایل شرکت

تعاریف متعددي از مدیریت ارتباط با مشتري ارائه شده مدیریت ارتباط با مشتري فرآیند ایجاد و حفظ ارتباط با  

اي از فرایندهاي تعاملی موعه). مج2015ي تجاري است(سیف اهللا حسن و همکاران، کنندگان در چرخهمصرف

هاي صنعت و تحقق نیازهاي مشتري به منظور گذارياست که با هدف رسیدن به تعامل مطلوب بین سرمایه

). مدیریت ارتباط با مشتري بر مدیریت ارتباطات، طول 2014و همکاران، 11رسیدن به حداکثر سود است(سلیمان 

). مدیریت 2014و بازاریابی یک به یک تمرکز دارد(هونگ پین و میشو  عمر ارزش بازاریابی، وفاداري در بازاریابی

شود که سازمان براي شناسایی، انتخاب، ترغیب، هایی اطالق میارتباط با مشتري به همه فرایندها و فناوري

                                                
11. Sulaimana 
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 گیرد. مدیریت روابط با مشتریان عبارت است از مجموعه گام هاییگسترش، حفظ و خدمت به مشتري به کار می

که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداري و بهینه سازي روابط طوالنی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان 

  ).1386غالمی ،(شودبرداشته می

  مشتري براي کشف دانش مشتري با ارتباط مدیریت هاي سیستم  - 3-1- 2 

نش مشتري را بر عهده سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري که جمع آوري اطالعات به منظور کشف دا  

 دارند ، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

سیستم هاي عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتري: این سیستم ها بهره وري فرآیند مدیریت ارتباط با مشتري  -

  را به کمک مدیریت مرکزي خدمات و بازاریابی خودکار افزایش می دهند،مانند پایگاه داده بازاریابی.

، ابی مربوط به تمایالت شخصی مشتريحلیلی مدیریت ارتباط با مشتري: این سیستم هابه ارزیسیستم هاي ت -

 نیازهاي وي و ارزش گذاري خوشه تحلیل می پردازند. داده کاوي یک روش معمول در این دسته می باشد.

شتري بر سیستم هاي مشارکتی مدیریت ارتباط با مشتري: این سیستم ها وظیفه همزمان سازي ارتباطات م -

 روي کانال هایی مانند ایمیل ، وب جهانی و تلفن را برعهده دارند.

حفظ رابطه خوب با مشتریان ، ارتباط و تعامل با آنها در یک مسیر موثر و یا ارائه بازار عرضه اي که مورد عالقه و 

مند مدیریت دانش توجه مشتریان باشد، امري ضروري و غیر قابل انکار است و براي رسیدن به این مهم نیاز

مشتریان هستیم . دانش جمع آوري شده مشتري از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتري یک دارایی فکري 

ارزشمند محسوب می شود که به سازمان در جهت توسعه و بهبود محصول ، خدمات مورد انتظار مشتري و حتی 

 ).1393نماید(عاشوري و همکاران فراتر از انتظارات مشتري و موفقیت کسب و کار تجاري کمک می

  مزایاي سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري -2-3-2

گرچه استفاده از سیستم مدیریت مشتري ممکن است هزینه مالی و زمانی براي شرکت داشته باشد، ولی مزایاي 

ري ، برقراري ارتباط بالقوه اي نیز به همراه خواهد داشت . مهم ترین مزیت استفاده از یک سیستم ارتباط با مشت

  بهتر با مشتریان کنونی خواهد بود که دستاوردهاي زیر را در پی دارد:

افزایش فروش از طریق برنامه ریزي زمانی مناسب (با پیش بینی نیاز مشتري مبتنی بر بررسی سابقه ي  -

  تمایالت وي)

 کاهش هزینه ها در بلند مدت -

 ارائه بهتر خدمات -
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 از طریق شناخت نیازهاي خاص هر مشتري  شناسایی بهتر نیاز مشتریان -

 فروش یک محصول به همراخ محصوالت دیکگر با استفاده از ارائه و پیشنهاد محصوالت مکمل و جیگزین  -

 تشخیص سودآور بودن یا نبودن هر یک از مشتریان  -

روي نیازمندي هاي این امر منجر به بازاریابی بهتر محصوالت و خدمات به شرط تمرکز بازاریابی هدفمند و موثر 

مشتریان و ایجاد محصوالت و خدماتی جدید و یا به روزرسانی شده به منظور کسب بازار و کسب و کار بهتر در 

 آینده ، خواهد شد . در نهایت این موارد می توانند منجر به حصول نتایج زیر براي سازمان گردد :

خوش نامی شرکت و در پی آن ادامه داشتن  افزایش رضایت و حفظ مشتریان و اطمینان از محفوظ ماندن -

  رشد بازار

در پی داشتن ارزش افزوده براي مشتریان کنونی و کاهش هزینه هاي ارتباط و پشتیبانی مشتریان با افزایش  -

  کارایی و کاهش قیمت تمام شده کاالي فروخته شده

شتریانی که سودآوري کمتري افزایش سودآوري با تمرکز بر روي سودآورترین مشتریان و نیز رسیدگی به م -

 .)1393دارند،با استفاده از کاراترین روش ها (عاشوري و همکاران

  چالش هاي اجرایی مدیریت ارتباط با مشتري -2-3-3

پیش از آنکه یک سازمان به اجراي مدیریت ارتباط با مشتري بپردازد ،باید نسبت به مشکالت بالقوه و   

اند در موقع لزوم با آنها مقابله نماید.در سطح سازمانی ،کسب و کار باید بین احتمالی ،آگاهی داشته باشد تا بتو

،فعالیت هاي مشترکی   CRMبا مشتري در ارتباط هستند و تمام بخش هاي مربوط به بخش هاي مختلفی که 

در داخل  ایجاد کند تا بتواند تاثیرگذارتر باشد.این رابطه میان گروهب برقرار شده با مشتري ،بر نقش کارمند

سازمان نیز تاثیر می گذارد،همچنین این مسأله می تواند تاکید بر همکاري و مشارکت یک بخش خاص از شرکت 

را کاهش دهد.این نوع تغییرات خطی مشی معموال در مراحل اولیه اجرا با مخالفت هاي روبر می شوند.اگر 

روي کار ماهر و متخصص ضروري به نحو موثرتري شکل بگیرد ،داشتن نی  CRMبخواهیم انتقال به 

است،همچنین شرکت ها باید تعهدات مدیران اجرایی را جلب کرده و مقاومت هاي حاصل در قبال تغییرات را 

  مدیریت و کنترل نمایند.

یکی از نکات مهم این است که سازمان ها باید بهترین استعدادهاي مربوط به بخش هاي فروش و خدمات   

ها باید مهارت هاي فردي این کارکنان بااستعداد را پرورش داده و به آنها پاداش خود را حفظ نمایند، آن

کارمندانی که در بخش هاي داخلی کار می کنند،باید در بحث هاي مربوط به نیاز مشتریان شرکت داده دهند.

تمام بخش هاي  شوند.بازخورد مشتریان باید در فرآیند توسعه خدمات و محصوالت در نظر گرفته شود .از آنجا که
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سازمان در جهت کسب رضایت مشتري باهم همکاري و مشارکت می کنند،باید یک سیستم پاداش دهی براي 

تزریق انگیزه الزم به این حوزه ها درنظر گرفته شود.می توان چالش هاي اصلی را که ممکن است یک سازمان در 

  سیم کرد:با آنها مواجه شود را به سه مورد اصلی تق  CRMپیاده سازي 

  هزینه راه اندازي اولیه -2-3-3-1

محسوب می شود.ممکن است سازمان ها بر روي ابزارهاي  CRMهزینه راه اندازي اولیه یکی از چالش هاي  

کاربردي مدیریت مشتري ،مقادیر زیادي سرمایه گذاري کرده باشد.از آنجا که ممکن است بعضی از ابزارها 

  سختی می توان از آنها در را در بخش هاي مختلف به اشتراك گذارد. کاربردي اختصاصی داشته باشند،به

  ابزارهاي کاربردي یکپارچه  - 2-3-3-2

سازمان ها به ابزار هاي کاربردي یکپارچه نیاز دارند که براساس چرخه حیات مشتري و تعامالت صورت   

گرفته با مشتري به زبان ها و واحد  گرفته با مشتري ایجاد شده باشد.سازمان هایی که به مدیریت تعامالت صورت

را از طریق فناوري هاي سنتی به اجرا درآورند و این کار برایشان   CRMهاي پولی مختلف نیاز دارند نمی توانند 

  بسیار مشکل خواهد بود.

  همکاري بخش هاي مختلف-2-3-3-3

  CRM  ی باشدکه قبال به صورت یک رویکرد یکپارچه است و نیازمند همکاري بخش هایی از کسب و کار م

خودکار عمل می کردند.داده هایی که در یک بخش جمع آوري شده اند ،باید در تمام بخش هاي دیگر به 

اشتراك گذارده شوند.ممکن است بعضی از بخش ها نسبت به اشتراك داده هاي خود با دیگران ،اظهار نارضایتی و 

  .)2001،ادابامو و کوهن بی میلی کنند.(

  اربرد داده کاوي در مدیریت ارتباط با مشتريک -2-3-3

از مشتریان براي ارتباط طوالنی مدت است . تجزیه  عمیقیهدف کلی مدیریت ارتباط با مشتري ایجاد درك   

رقابتی است ، جهت جذب و  CRM و تحلیل و درك ویژگی ها و رفتارهاي مشتریان اساس توسعه یک استراتژي

کردن ارزش مشتریان ، ابزارهاي مناسب داده کاوي که براي استخراج دانش و  حفظ مشتریان بالقوه و حداکثر

اطالعات مفید از حجم عظیم داده هاي مشتریان، مناسب است یکی از ابزارهاي مهم مدیریت ارتباط با مشتري 

  است.
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  تجزیه و تحلیل طبقه بندي مشتري .1

دت مصرف و عادت خرید مشتري می طبقه بندي مشتري شامل جنسیت ، شغل ، سن ، محل سکونت ، عا 

باشد . به کمک فناوري داده کاوي می توانیم تعداد زیادي از مشتریان را به دسته هاي مختلف بر طبق خدمات و 

  . محصوالت مشتري گرا تقسیم کرد . رایج ترین روش ممکن طبقه بندي و خوشه بندي مشتریان است

  تجزیه و تحلیل جذب مشتري .2

ي می توان مشتریان با ارزش و هدف خود را از طریق تجزیه و تحلیل عادت خرید شناسایی با ابزار داده کاو 

کنیم و با هدف قراردادن عادت خرید مشتریان فروش سازمان را افزایش دهد . رایج ترین روش جذب مشتري 

  . پیش بینی طبقه بندي و تجزیه و تحلیل روابط می باشد

  مشتريتجزیه و تحلیل حفظ و از دست دادن   .3

براي توسعه و پیشرفت صنعت رقابتی ، حفظ مشتریان موجود حیاتی است از آنجا که در پژوهش هایی  

 % 80مشتریان ،  % 20مشخص گردیده که حفظ مشتریان موجود به صرفه تر از جذب مشتریان جدید است و 

گذاري هاي پولی و زمانی در سود صنعت را ایجاد می کنند .در نتیجه حفظ مشتریان قدیمی آسان تر از سرمایه 

بدست آوردن مشتریان جدید می باشد .بنابراین تمرکز اصلی شرکت حفظ مشتریان موجود و هدف است . داده 

  . کاوي نقش بسیار مهمی در ایجاد راه هایی براي افزایش رضایت مشتریان شرکت است

  پیش بینی و تجزیه و تحلیل توانایی سودآوري مشتري .4

 20بقیه مشتریان تنها  % 80از تمام سود سازمان و  % 80از مشتریان ،  % 20دریافته ایم که از پژوهش قبلی  

افزایش سطح رضایت مشتریان موجود  وتالش براي جذب مشتریان جدید  کنند. بنابراین بایدرا ایجاد می سود %

تجزیه و تحلیل قرار گیرد و براي  براي دستیابی به این موضوع باید رفتار مشتریان مورد .قرار گیرد وجهتدر مرکز 

  .حفظ مشتریان موجود تالش گردد

  تجزیه و تحلیل فروش متقابل .5

تجزیه و تحلیل فروش متقابل عبارتست از تجزیه و تحلیل گروهی از محصوالت که معموال توسط مشتریان  

صول مکمل یا کاالي موجود خریداري می شود . تجزیه و تحلیل این گروه از محصوالت به منظور ایجاد یک مح

 هدیه براي افزایش جلب رضایت مشتري است.
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Abstract: 

     One of the most important elements of the tourism industry is residential units. These centers are 

the main and most important point of tourist attraction for destinations. The quality of residential 

care services can reduce or increase the service space and the behavioral change of the tourist. 

Customer knowledge is to understand the company from the needs and preferences of existing and 

future customers. Customer Relationship Management The overall process of creating and 

maintaining lucrative communication with the customer is by delivering superior value to the 

customer and satisfying him, and the quality of service is consistent with customer expectations and 

recognizing customer expectations of particular services. The present study aims to focus on 

customer knowledge and customer relationship management to its impact on the quality of hotel 

industry services. The present study is descriptive in terms of collecting data, and in terms of 

method, it is also in correlation research. The statistical population of the research includes hotel 

personnel in Chalous (Mazandaran province) and Sarein (Ardabil province). The present research is 

a descriptive study in terms of categorization of research based on the method of data collection. It 

is based on purpose, applied and method of correlation. The data gathering tool was a questionnaire 

and data collected using structural equation method and analyzed using spss16 and smartPLS3 

software. The results of this study showed that customer knowledge with The role of mediator of 

customer relationship management has a significant effect on the quality of services. Customer 

relationship management and customer knowledge have a significant impact on the quality of 

services. We also found that customer knowledge has a significant impact on customer relationship 

management. 
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