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 چکیده
تواند اند که دسترسی به سطوح باالی رضایت مشتریان میها و مؤسسات گوناگون از این موضوع آگاهی یافتهسازمان امروزه

منجر به وجود آمدن مشتریان وفادار برای هر سازمانی گردد. اما از طرفی همیشه مشتریان راضی ضرورتاً و لزوماً مشتریان 

ها و راهکارهایی هستند تا از آن طریق اطمینان حاصل کنند که ی یافتن روشها در پوفاداری نیستند. از این جهت سازمان

هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به ها و شرکتمشتریان راضی آنها، مشتریان وفادار نیز خواهند بود. چرا که سازمان

، بجای تمرکز بر مختلف صنایعدر  موفق یهاشرکتلذا  باشند.اند، دارای سودآوری به مراتب باالتری میخود اختصاص داده

دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی  میباشند. نهاد آعتماا جلبو  نحفظ مشتریا سمت به حرکت لحا جذب مشتریان جدید، در

کننده خدمات گردشگری از این قاعده مستثنی نیستند و این دفاتر نیز همانند سایر مؤسسات های ارائهنیز به عنوان مؤسسه

و  بررسی"از این رو پژوهش حاضر با هدف  باشند.خواهان افزایش رضایت و به دنبال آن افزایش وفاداری مشتریان خود می

نجام ا "بندی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران بر وفاداری آنها به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر رشتتاولوی

گردد. به منظور ها، توصیفی محسوب میگرفت. این پژوهش، از نظر نوع هدف کاربردی، و بر اساس روش گردآوری داده

این پژوهش را کلیه مراجعین به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی  . جامعه آماریها از پرسشنامه استفاده شدهآوری دادگرد

گیری نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه 483دهند و نمونه آماری براساس فرمول کوکران، شهر رشت تشکیل می

مورد بررسی قرار گرفتند.  SPSSار افزشده، با استفاده از نرمآوریهای گرددادهقابل دسترس، انتخاب گردیدند. همچنین  تصادفی

 های فرعیدهی و آزمون فرضیهوفاداری از مدل وزنبندی عوامل مؤثر بر جهت آزمون فرضیه اصلی از آزمون فریدمن و اولویت

 احاکی از آن است که نحوه برخورد کارکنان باالترین اولویت ر آمده. نتایج به دست ای بهره گرفته شده استاز آزمون دو جمله

 فاداریقیمت بر و مات، نحوه برخورد کارکنان وتأثیر رضایت گردشگران از ارائه خدبر جلب رضایت گردشگران دارد. همچنین، 

دفتر و وجهه دفتر بر وفاداری آنها به دفاتر خدمات  وضعیت ظاهری ازاما تأثیر رضایت گردشگران  تأیید شده است،را  آنها

 .تتأیید نشده اس مسافرتی و جهانگردی
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Abstract 

Nowadays, various organizations and institutions are aware of this issue that achieving high 

levels of customer satisfaction can lead to creation of loyal customers for any organization. But 

satisfied customers are not always and necessarily loyal customers. Hence, organizations are 

seeking ways and mechanisms through which they ensure that their satisfied customers are loyal 

customers as well; because the organizations and companies that have a greater share of loyal 

customers, their profitability is much higher. So successful companies in various industries, 

rather than focus on attracting new customers, they retain customers and attract their trust. 

Travel agencies as a tourism service provider institutions are not exempt from this rule and 

these agencies like other institutions want to increase the satisfaction and loyalty of their 

customers. Therefore, this study aims to "Investigate and Prioritize the Factors Affecting the 

Satisfaction of Tourists and Their Loyalty Concerning Travel Agencies in Rasht". This study 

is an applied study in terms of purpose, and in terms of data collection is a descriptive study. 

Questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study includes all 

visitors to travel agencies in Rasht and statistical sample according to the sample was 

determined 384 persons that were selected using available sampling method. The collected data 

also was analyzed using SPSS software. To test the main hypothesis Friedman test was used 

and in order to prioritize the factors affecting the loyalty weighting model was used and the 

binomial test was used to test the subsidiary hypotheses. The results indicate that the attitude of 

the staff has the highest priority to satisfy tourists. Also, the impact of tourists' satisfaction of 

services, the attitude of the staff and price on their loyalty they has been confirmed, but the 

impact of tourists' satisfaction concerning the appearance and prestige of the agency on their 

loyalty about travel agencies has not been confirmed. 
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