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پاداش بر وفاداری و رضایت مشتریان در صنعت  های برنامهنقش  تأثیربررسی  

 پارسیان( المللی بینهتل  :موردمطالعه) هتل داری
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 چکیده

در صنعت  ویژه به؛ شود میبه دنبال دستیابی به آن هستند یاد  ها سازمانهدف غایی که  عنوان بهدر حال حاضر از وفاداري مشتري 

ر این ، درو ازایندر آن برخوردار است.  اي ویژهجا افتاده بازار، وفاداري مشتري از اهمیت  هاي بخشهتلداري که به دلیل رقابت شدید میان 

باید وفاداري مشتري را با  ها هتل. شود میافزایش میزان وفاداري مشتریان هزینه  منظور بهاي منابع مالی قابل مالحظه هرسالهصنعت 

نوآورانه در مشتریان خود ایجاد کنند؛ زیرا با این روش خدماتشان توسط رقبا سریعاً قابل تقلید نیست. سهم بازارشان  هاي شیوهاستفاده از 

عنصر الزم جهت دستیابی به وفاداري و حفظ مشتري یاد  عنوان به. از رضایت مشتري یابد میو سودآوریشان نیز افزایـش  یابد میفزایش ا

خود به سازمان در دستیابی به اهداف اقتصادي خود مانند سودآوري، سهم بازار، و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمك  نوبه به، که شود می

هاي هتلداري و گردشگري نقش مهمی دارند در برانگیختن مشتریان به استفاده مجدد از مجتمع ها پاداش (.3113ران، )سو و همکا کند می

پاداش بر  هاي برنامهنقش  تأثیراهمیت موضوع به بررسی  برحسب. در این مقاله شود میکه این باعث افزایش میزان وفاداري مشتریان 

تل داري پرداخته شد، جامعه آماري مشتریان هتل پارسیان آزادي بودند، براي گردآوري و تدوین وفاداري و رضایت مشتریان در صنعت ه

آوري اطالعات در بخش جمع منظور به است.اي استفاده شده ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق، از روش کتابخانه

است. این پرسشنامه شامل دو بخش است: بخش اول در مورد  ده شدهاصلی تحقیق و سنجش متغیرهاي پژوهش، از پرسشنامه استفا

بسته با طیف پنجگانه  سؤال 01شناختی و بخش دوم پرسشنامه به بررسی متغیرهاي تحقیق پرداخته و مشتمل بر هاي جمعیتویژگی

آماري اسمارت  افزار نرمفرضیه تحقیق از طریق  5قرارگرفت و هر  تائیدپایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد  باشد.لیکرت می

pls  قرارگرفت. تائیدبررسی شد و همگی مورد 
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