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رشد و  درروندشده و موجب تسریع وفاداري و دلبستگی گردشگران منجر به ایجاد این عامل  چراکهرسد یمضروري به نظر 
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  مقدمه.1

 (ها مکاندربینامان یبهمراهبارقابت

 .یگردشگریبرخورداراست نهیدرزمبهآنازاهمیتفراوانیبرایفعاالندولتیوغیردولتیدنیتداومبخش،جذبگردشگرانو)گردشگريیمقصدها

برارزشومعنایمقصدبهچشمبازدیدکنندهوقوفیابستیبا یمیگردشگری نهیدرزمبرایتضمینوحفظسیلتغییرناپذیروپایدارگردشگران،فعاالن

. دهدوبهآنتداومبخشدوپر بالبهحسیقویازمکانودلبستگیبهآنتواند یمیومعانها ارزشاین .قراردهندتیدراولوندوآنرا

ها نیگزیعنوانجا بهیکمتریراها تیحکنندگانسایکهتفر چنان آن،ابدی یم،دیدارهاازیکسایتافزایشردیگ یمدلبستگیبهمکانشکلکه یمادام

[2]ددهن یزمیمناسب تم ي [1]  

به مناسب بودن برنامه سفر،  توان یمقضاوت درباره مقاصد گردشگري به عوامل متعددي بستگی دارد که از آن جمله 

در مقصد  شده ارائهفرهنگی گردشگران، عاري از ریسک بودن مقصد گردشگري، کیفیت مناسب کاالها و خدمات  نهیزم شیپ

برند مقصد گردشگري موجب  درواقع[3]گون دیگر اشاره کردگردشگري، تجربه گردشگر در مقصد گردشگري و موارد گونا

که برند مقصد  کنند یماز نویسندگان بیان  ياریبس شود یمو تقویت این خاطرات  موردنظریادآوري تجربه سفر به مقصد 

ز ا يا منزلهمجموعه بهگردشگر برند هر مقصد گردشگري را . ملموس و ناملموس است يها یژگیوگردشگري ترکیبی از 

گفت جاذبه و ارزش  توان یمرو نیازا. نگرد یم) انتزاعی( یشناخت روانیها یژگیوو ) سنجش قابلفیزیکی و (کارکردي  يها یژگیو

  [4]و تجربه گردشگر در مقصد گردشگري بستگی دارد شده يداریخربرند مقصد به کاالها و خدمات 

اصلی  صورتمؤلفه بهامروزي به لحاظ اینکه مشتریان وفادار  يوکارها کسبایجاد وفاداري در مشتري مفهومی است که در 

ابزار مناسبی  معموالًمشتریان وفادار بیشتر خرید کرده و . است قرارگرفتهشیازپ شیموردتوجهب، اند درآمدهموفقیت سازمانی 

ایجاد  مؤثرو الگوهاي ها روشامروزي درصدد شناسایی و مدیریت  يها سازمانجهیدرنت. شوند یمبراي تبلیغات محسوب 

ملزم هستند تا با  ها سازماندر حال افزایش است،  دائمًااز طرفی با لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان . باشند یموفاداري 

و  ، دوجانبهبلندمدترفته و کانون توجه خود را به ایجاد ارتباطی  ها آنانتظارات مشتریان، فراتر از ارضاي نیازهاي اولیه  نیتأم

 هاي مکانوفاداري در گردشگري نیز موجب بازگشت مجدد گردشگران به رو نیازا[5]معطوف نمایند دو طرفبراي سودآور 

  .گردد میتوریستی 

گردشگر در  يو وفادار یمکان یبر دلبستگ تواند تأثیریمیچه تجربه گردشگر اصلی تحقیق این است که  مسألهبنابراین 

دارد؟ نیسرع یستیآبگرم شهر تور ياستخرهاهتل ها و 

مبانی نظري.2

تجربه گردشگر به تعاملی اشاره دارد که  کند یمبیان  [4]بگذارد ریتأثبر وفاداري مشتریان  تواند یمتجربه گردشگر 

، )2014(به گفته آگابیتو و همکاران . گردشگر در هنگام استفاده از کلیه کاالها و خدمات مرتبط با مقصد گردشگري دارد

 یگذران خوشو سوغاتی و همچنین  یدست عیصنا، خرید ونقل حملامکانات استراحت، تغذیه،  صورت بهاین کاالها و خدمات [6]

در مقصد  يها تیموقعبه مجموع تجاري وي در  توان یملذا تجربه گردشگر را . گردشگري است يها جاذبهو بازدید از 

خدمات  ي دوبارهبراي خرید مجدد و مصرف  کننده مصرفطرفی وفاداري مشتري به تعهد و اهداف  از [4]گردشگري تعمیم داد
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مقوله وفاداري مشتري در حوزه  افتهی توسعهوفاداري گردشگر یا وفاداري به مقصد  مقوله [7]گردد یبرم زمانمطلوب در طول 

تصویر از مقصد در تحقیق خود نشان داد [9])1396(عباسی و همکاران [8]). 2014ژانگ و همکاران، ( باشد یمگردشگري 

تأثیر مثبت بر رضایت از مقصد ووفاداري به تأثیر مثبت بر رضایت ازمقصد و وفاداري به مقصد دارد، همچنین تجربه از مقصد 

از مراکز  تیرضا از مراکز آب گرم، تیبعد رضابر سه  یهنذریکه تصو[10])1396(همچنین حقیقی نصب و نوري . مقصد دارد

در یگردشگران داخل يمند تیو رضاانتظارات  نیب زیشکاف صورت گرفته ن لیدارد، تحل یمعن ریهاتأث جاذبهاز  تیو رضا یاقامت

 یتوجه قابلآب گرم اختالف  اکزفقط در بخش مر داد کهنشان) ها جاذبه ،ییرایو پذ یاقامت مراکز ،یدرمان آب(مراکز سهعامل 

 يسنجش وفادار يبرا یبیشاخص ترک کنند یماظهار آمده،  دست به جیبا نتا مطابق [11]) 2017(سیلوا و همکاران . وجود دارد

 شبه کییها با استفاده از تعداد اقامت ها ستیچهار گروه از تور ،يو سودآور يوفادار زانیم بر اساساست،  یاتیگردشگران ح

.است انیب قابلزیر  صورت بهبنابراین با توجه به این توضیحات فرضیه اول . اند شده مشخصاز مقصد  دیگردشگران در بازد

H1 : معناداري دارد ریتأثتجربه گردشگر بر وفاداري مشتریان.

 يهابر صحنه» مکان«يو واژه بر عاطفه»یدلبستگ«يواژه. داشته باشد ریتأثبر دلبستگی مکانی تواند یمتجربه گردشگري 

دارد  دیتأک ،شوند یمدلبستهبه آن یو فرهنگ یکه افراد به لحاظ عاطف یطیمح

. ها،منجربهتعاریففراوانیازآنشدهاست کاربرددلبستگیمکانیدربسیاریازحوزه

 هایبااهمیتآن کشندکهمشخصهآنپیوندبینافرادومکان عنوانمفهومیچندجانبهبهتصویرمی پژوهشگران،دلبستگیمکانیرابهدراغلبموارد،

 گرامعتقدندکهپیوندبافضایمعنادار،یا دانان انسانطورمثالجغرافی به. هااست

به  یاز آن است که دلبستگ یحاک اتموضوعیادب[12].سازد  پیوندعاطفیعمومیاستکهنیازهایاساسیانسانرامحققمی»حسیمکان«

فراهم  ياز مناظر کالبد داریخصوص رفتار افراد در د دری نشیاست که شناخت و ب ینگرش يمکان ساختار

مثبت و  ریتأثفضایی خدمات  بر توسعهنشان دادند که دلبستگی مکانی [13]) 1397(جمشیدي و همکاران [1]وردایم

. معناداري دارد ریتأثنشان دادند که تجربه گردشگري بر دلبستگی مکانی [4]) 1397(غفاري و همکاران . معناداري دارد

  .است انیب قابلزیر  صورت بهبنابراین با توجه به این توضیحات فرضیه سوم 

H3 : معناداري دارد ریتأثتجربه گردشگري بر دلبستگی مکانی.  

  .استشده دادهنشان  1 درشکلمدل مفهومی پژوهش  شده ارائهتوضیحات  بر اساس
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، گلستان زاده، 1396، عباسی و همکاران، 1397همکاران، غفاري و : منبع(مدل مفهومی پژوهش . 1 شکل

1397(  

متغیر مستقل و دلبستگی مکانی و وفاداري گردشگر  عنوان بهتجربه شخصی  دینیب یم 1که در شکل شماره  طور همان

 گردشگر و وفاداري ]4[)1397(غفاري و همکاران  تجربه شخصی و ابعاد آن برگرفته از تحقیق باشد یممتغیر مستقل  عنوان به

ترسیم گردیده ]12[) 1397(دلبستگی مکانی بر اساس تحقیق گلستان زاده  تاًینهاو  ]9[) 1396(از تحقیق عباسی و همکاران 

  .است

روش پژوهش.3

  يآمار هجامعه و نمون

تعداد جامعه آماري این تحقیق شامل  باشد یماستخرهاي آبگرم در شهر سرعین هتل ها و جامعه آماري این تحقیق شامل 

بر اساس فرمول ها آنتعداد شود یروم هاروبه آناستخرهاي آبگرم محقق با هتل ها و در که باشد یمگردشگران شهر سرعین 

که از شد در دسترس بین جامعه آماري توزیع  يریگ نمونهروش به  ها پرسشنامهنفر به دست آمد 384جامعه نامحدود کوکران 

استخرهاي آبگرم شهر سرعین، به هتل ها و دلیل انتخاب  .گردید يآور شدهجمع لیصورتتکم بهپرسشنامه  352این تعداد 

خواص درمانی داشته و اکثر گردشگرانی که به شهر  استخرهااکثر این  چراکهدلیل اهمیت باالي آن در نزد گردشگران است 

 تاًینهابنابراین توجه به تجربه گردشگر، وفاداري و  باشد یمستخرهاي آبگرم به دلیل وجود همین ا کنند یمسرعین سفر 

  .دلبستگی مکانی اهمیت بسیار باالیی دارد

  گردشگرتجربه 

تجربه حسی به برند

تجربه عاطفی برند مقصد

تجربه فکري برند مقصد

تجربه رفتاري برند

  وفاداري

دلبستگی 

  مکانی

وفاداري نگرشیوفاداري رفتاري

H1

H2
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  ها دادهابزار گردآوري 

همراه، اطالعات جمعیت شناختی  نامه بخشسه  درپرسشنامه . باشد یماطالعات در این پژوهش پرسشنامه  يآور جمعابزار 

در بخش اول تحت عنوان نامه همراه، عالوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوري . اختصاصی تنظیم گردید سؤاالتو 

بخش جمعیت . در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد دهندگان پاسخپرسشنامه و ضرورت همکاري صمیمانه  لهیوس بهاطالعات 

. باشد یمسن  و ، تحصیالتتأهلاز قبیل جنسیت، وضعیت  دهندگان پاسخشناختی شامل سؤاالت در مورد مشخصات عمومی 

شامل  تجربه گردشگريیها سؤاالتمؤلفه. استمتغیرهاي مستقل و وابسته در مورد اختصاصی  سؤاالتنیز شاملآخرین بخش 

پژوهش از  )سؤال12(تجربه رفتار برند و عاطفی برند مقصد، تجربه فکري برند مقصد  تجربهتجربه حسی به برند،بعد  چهار

رفتاري ، وفاداري وفاداري نگرشیشامل  وفاداريیها شاخصهمچنین پرسشنامه . استخراج شد [4])1397( غفاري و همکاران

پژوهش  بر اساس)سؤال10( یمکاندلبستگی پرسشنامه درنهایتو ؛دست آمد به [7]) 2009(هان و ریوپژوهش  از )سؤال8(

خاص از مبناي  طور بهاین مقیاس . لیکرت استیا درجه پنجطیفمورداستفادهمقیاس . آماده گردید[12])1397( گلستان زاده

بر این اساس از اعضاي نمونه آماري درخواست گردید تا بر . کند یم، موافق و کامالً موافق استفاده نظر یب  کامالً مخالف، مخالف،

  .پرسشنامه پاسخ دهند سؤاالتلیکرت، به  يا نقطهاساس مقیاس پنج 

 واستفاده شد  روایی همگراو  2، روایی تشخیصی1روایی سازه هايمعیارروایی پرسشنامه از بررسی منظور بههش در این پژو

. پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ انجام گرفت پایاییارزیابی 

استفاده  از تحلیل عاملی تأییديآن براي بررسی است و موردنظرساختنظرییاویژگییریگ اندازهرواییسازهعبارتازمیزانصحتمقیاسدر

اولیه از  يبند گروهیک ؛ بدین ترتیب که شود یماز تجزیه تابع تشخیص استفاده  نیزبراي بررسی روایی تشخیصی  .شودمی

. شوددیگرتأیید  يها دادهبر اساس اولیه يبند گروهآن است که  لیوتحل هیتجزها وجود دارد و هدف از آزمودنی

براي آن باید ضریبهمبستگیپیرسون بزرگتر  قبول قابلمبستگینسبتاًقویمیانسؤالو متغیر اصلی است و مقدار رواییهمگراعبارتازه

است که متغیر مشابهی را  سؤاالتدهنده سازگاري درونی ضریب آلفاي کرونباخ نشان تیدرنها. در نظر گرفته شود 4/0از 

نتایج حاصل از سنجش [14]پرسشنامه داللت دارد قبول قابلیی بر پایا 7/0دهند و مقدار آن بیشتر از قرار می موردسنجش

 لیتفص بهپرسشنامه  سؤاالتو نیز پایایی شامل ضریب آلفاي کرونباخ براي تمامی  روایی همگراو  روایی سازه، روایی تشخیصی

  .است شده ارائه 3پژوهش در جداول  يها افتهیدر بخش 

  تحلیل آماري يها روش

 –آزمون کلموگوروف  يریکارگ بهبا  ها دادهدر اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع  ها دادهلیوتحل هیمنظورتجز به

روایی تشخیصی، در این پژوهش از  .داختصاص دارروایی و پایایی پرسشنامه به ارزیابی گام بعد . شود یماسمیرنوف پرداخته 

معادالت آزمون مدل پژوهش از روش  منظور بهسپس . استفاده شد) ضریب آلفاي کرونباخ( واگرا وپایایی ییروایی همگرا، روا

دهد و یک  معادالت ساختاري،از یک بخش ساختاري که ارتباط بین متغیرهاي مکنون را نشان می. شود استفاده می ساختاري

براي انجام . است شده لیتشککند،  کس میرا منع ها آنگیري که نحوه ارتباط متغیرهاي مکنون ونشانگرهاي  مؤلفه اندازه

  .شود یماستفاده  Lisrelافزار نرماز  موردنظرآماري  يها روش

پژوهش يها افتهی.4

  دهندگان پاسخجمعیت شناختی  يها یژگیو

                                                            
1- Construct Validity
2- Discriminant Validity
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  .است شده دادهنشان  1در جدول  دهندگان پاسخجمعیت شناختی  يها یژگیولیوتحل هیتجز

جمعیت شناختی اعضاي نمونه يها یژگیو: 1جدول 

  درصد  تعداد  طبقات  جمعیت شناختی يها یژگیو

  جنسیت
9/38  137  مرد

  1/61  215  زن

  تأهلوضعیت 
13256/37  مجرد

22044/62  متاهل

  سن

8511/24  سال 20-30

  57/19  69  سال 40 -31

7245/20  سال 41-50

12687/35  سال 50باالتر از 

  تحصیالت

9508/30  تر نییو پادیپلم 

5716/19  کاردانی

  11294/34  کارشناسی

4201/15  کارشناسی ارشد و باالتر

از . باشند یمزن  ها آندرصد از  01/61مرد و  دهندگان پاسخدرصد از  9/38است،  شده دادهنشان  1که در جدول  طور همان

سال با  50باالتر از افراد  .گان متاهل می باشندده درصد از پاسخ دهن 44/62درصد از پاسخ دهندگان مجرد و  56/37طرفی

افراد با مدرك  نهایتا .اندرا تشکیل داده دهندگان پاسخکمترین بخش  40-31بین باسندرصدبیشترین و همچنین افراد  87/35

درصد کمترین  01/15با  الترکارشناسی ارشد و بادرصد بیشترین و افراد با مدرك تحصیلی  94/34تحصیلی کارشناسی با 

  .اند دادهرا به خود اختصاص  دهندگان پاسخبخش 

  اسمیرنوف –آزمون کولموگروف 

در این آزمون، فرض صفر . شود یماسمیرنوفاستفاده -هاي یک متغیر کمی از آزمونکولموگوروفجهت بررسی توزیع داده

  .نتایج این آزمون است دهنده نشان 2جدول . است ها دادهدر مورد نرمال بودن توزیع  شده مطرحادعاي  دهنده نشان

  اسمیرنوف- آزمون کولموگروف: 2ل جدو

  سطح معناداري  اسمیرنوف–کولموگروفآزمون   تعداد  متغیر

000/0  35287/0تجربه گردشگر

  000/0  35284/0  دلبستگی مکانی

  001/0  35292/0  وفاداري گردشگر
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 يدار یمعنسطح  چراکهکنند؛  مییع نرمال پیروي تمامی متغیرها از توز کهدهند یمنشان  2در جدول  آمده دست بهنتایج 

با توجه به نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها،  بنابراین. شود یمنرد  ها آناست و فرض صفر براي % 5این متغیرها کوچکتر از 

  .شداستفاده Lizrelافزار نرمتاریاز معادالت ساخ يساز مدلمرتبط به  يها روشاجراي  منظور به

  و پایایی سنجش تشخیصی و همگرا

اطمینان نسبت به روایی و پایایی پرسشنامه قبل از وارد شدن به مرحله آزمون مدل مفهومی پژوهش، ابتدا الزم است 

. شود اسمیرنوفاستفادهمی- جهتبررسیتوزیعدادههاییکمتغیرکمیازآزمونکولموگوروف.شودحاصل 

بررسی  منظور به3معادالت ساختاريدرروش. هااست شدهدرموردنرمالبودنتوزیعداده دهندهادعایمطرح آزمون،فرضصفرنشاندراین

با  4روایی سازه. مبتنی استروایی سازه، روایی تشخیصی، روایی همگرا و پایایی شامل معیار  برچندینگیري برازش مدل اندازه

نتایج این روش شامل بارهاي عاملی و مقادیر  3جدول . شودمورد آزمون قرار داده می يدییتأاستفاده از روش تحلیل عاملی 

در این پژوهش مقدار . است شده گرفتهپذیرش بار عاملی در نظر  براي 5/0و  4/0دو مقدار .دهد آماره تی استیودنت را نشان می

  .است شده دادهنشان  3در جدول نیز نتایج . است مدنظرقرارگرفته 5/0استاندارد براي بار عاملی برابر با 

  پایایی، روایی واگرا ونتایج روایی تشخیصی، روایی همگرا. 3جدول 

  )سازه(متغیر 
میانگین واریانس 

  (AVE)شده استخراج

پایایی ترکیبی 

(CR)

ضریب آلفاي 

  کرونباخ

  روایی واگرا

MSV  ASV  

  64/0  68/0  87/0  89/0  73/0تجربه گردشگر

  65/0  67/0  84/0  93/0  89/0  دلبستگی مکانی

  76/0  86/0  92/0  94/0  87/0  وفاداري گردشگر

. باشد 5/0 مقدار بحرانی روایی تشخیصی در صورتی برقرار خواهد بود که مقدار میانگین واریانس استخراج شده بزرگتر از

باشد؛  7/0مقدار پایایی ترکیبی بزرگتر از  -1: همچنین سه شرط الزم براي تحقق روایی همگرا وجود دارد که بدین شرح است

مقدار پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج  -3باشد؛ و  5/0مقدار میانگین واریانس استخراج شده بزرگتر از  -2

سب براي مدل باشد، نشان دهنده پایداري درونی منا 7/0که مقدار پایایی ترکیبی براي هر سازه باالتر از  در صورتی. شده باشد

و مقادیر استاندارد براي شاخص هاي مورد نظر می توان نتیجه گرفت که  5بنابراین با توجه به جدول . هاي اندازه گیري است

 باالتر5/0از چون براي عاملهاي این پژوهش  AVEمقادیر . برقراراستروایی همگراازطریقبرآوردمیانگینواریانستبیینشده

اندازه گیري  ASVو  MSVهستنداین پرسشنامه از همگرایی مطلوبی برخوردار است براي بررسی واگرایی پرسشنامه صفات 

  .ه تایید می گرددکمتر می باشد بنابراین؛ روایی واگرایی براي سواالت پرسشنام AVEاز  ASVو  MSVچونمقادیري .گردید

  ي پژوهشها هیفرضآزمودن 

تر  چنانچه مقدار آن بزرگ. معیارها جهت بررسی برازش مدل ساختاري عبارت آماره تی استیودنت است نیتر مهمیکی از 

اسفندیانی و (شود  لذا فرضیات متغیر مربوط به آن تأیید می. باشد، پارامترهاي مدل معنادار هستند96/1از قدر مطلق عدد

نشان  4نتایج ضرایب مسیر همراه با مقادیر آماره تی استیودنت و سطح معناداري در جدول بنابراین؛ ؛)1392محسنین، 

  .است شده داده

                                                            
1-Structural Equation Model (SEM)
4-Construct Validity
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  پنجماول تا  هاي فرضیهنتایج آزمون . 4جدول 

ضریب   متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه

  مسیر

آماره تی 

  استیودنت
سطح معناداري

H105/0از  کمتر  35/24  89/0  وفاداري مشتري  تجربه گردشگر  

H2  05/0کمتر از   54/16  68/0  دلبستگی مکانی  تجربه گردشگر  
  

بنابراین  دارد89/0ریتأثوفاداري مشتري با ضریب تأثیر مثبت و معنادار بر  تجربه گردشگرنشان داد که  آمده دست بهنتایج 

 دومبنابراین فرضیه  استمعنادار  68/0ریتأثدلسبتگی مکانیبا ضریب بر  تجربه گردشگروردیگ یمفرضیه اول مورد تأیید قرار 

 )رنگ آبی( استیودنتtو آماره ) رنگ قرمز(و همچنین مقادیر ضریب تعیین  ها هیفرضنتایج مدل پژوهش  2شکل . شد دیتائهم 

  .دهد یمنشان را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استیودنتtمدل نهایی تحقیق با ضریب مسیر و آماره ) 2(شکل 

  

  يریگ جهینت.6

بررسی گفته شد، هدف اصلی این پژوهش نیازا شیگونه که پ همان

که پس از طی مراحل باشد یم نقشتجربهگردشگربردلبستگیمکانیووفاداریگردشگردراستخرهایآبگرممعدنیشهرتوریستیسرعین

، تجربه گردشگرینۀ درزمداخلی و خارجی و همچنین مرور نظریات مختلف  شده انجامو تحقیقات  ها پژوهشمقدماتی و مرور 

 384یید فرضیات این تحقیق، از طریق پرسشنامه در یک نمونه تأبراي  تاًینهاو  باشند یموفاداري گردشگرو  دلبستگی مکانی

54/16

  گردشگرتجربه 

تجربه حسی به برند

تجربه عاطفی برند مقصد

تجربه فکري برند مقصد

تجربه رفتاري برند

  وفاداري

دلبستگی 

  مکانی

وفاداري نگرشیوفاداري رفتاري

H1

H2

54/24
89/0

68/0
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ي و سپس با استفاده از تکنیک آور جمعیاز موردني ها داده، استخرهاي آبگرم شهر توریستی سرعینهتل ها و گردشگراننفري از 

 ریتأثتجربه گردشگر بر دلبستگی مکانی و وفاداري گردشگر و نشان داد که ؛ قرار گرفت لیوتحل هیتجزمورد  ها دادهآماري، این 

، سیلوا و همکاران [13])1396(حقیقی نصب و نوري ، [6])1397(غفاري و همکاران، که نتایج این تحقیق با تحقیق معنادار 

مطابقت ، [21]) 1397(، جمشیدي و همکاران [6]) 1397(غفاري و همکاران ، [20])1397گلستان زاده، ، ، [14]) 2017(

.دارد

توجه بیشتري نمایند و با  رضایت گردشگرانمسئولین براي جذب گردشگران بیشتر باید به پژوهش،  يها افتهیبا توجه به 

و هتل  ابتکاري را در استخرهاي آب گرم  يها روشهاي جدید و  نوین ازجمله تکنولوژي يها درروشیگذار هیسرماو  يریکارگ به

و هتل هاي  کارهاي مربوط به بهداشت و نظافت استخرهاي آبگرم ستیبا یممدیران . به حد باالتري برسانندهاي شهر سرعین 

براي انتظار با سیستم سرمایشی و  ییها سالن، تجهیز ، آموزش کارکنان جهت برخورد مناسب با گردشگرانشهر سرعین

پیشنهاد  تاًینهاو .ها را در الویت کارهاي خود قرار دهند هاي راحت، تزیینات داخلی و تابلو گرمایشی، تهویه مناسب، صندلی

برگشت مجدد گردشگران را به آن استخر  موجباتدرصدي  صورت بهبا در نظر گرفتن تخفیف براي مشتریان وفادار  شود یم

  .فراهم آورند

اصلی تحقیق پرداخته و  يها هیفرضبا توجه به اینکه پژوهشگران با محدودیت زمانی مواجه بودند لذا به تحقیق حاضر در 

که در تحقیقات آتی ابعاد  شود یملذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد  اند ندادهقرار  یموردبررسجداگانه  صورت بهرا  ها مؤلفهابعاد 

یا  ها استانکه تحقیق فوق را در سایر  شود یمهمچنین به محققین آتی پیشنهاد . جداگانه بررسی نمایند صورت بهنیز  ها مؤلفه

در  يتر قیدقیزیر برنامهانجام دهند تا یک مقایسه وارزیابی تطبیقی صورت گیرد و  شوند یمشهرهایی که گردشگري محسوب 

از  وفاداري مشتريمتغیر  يجا بهکه در تحقیقات آتی  شود یمپیشنهاد تاًینها؛ ومورد رونق بخشیدن به گردشگري صورت پذیرد

و  ها هتلخرید،  يها ازجملهمکاندر کل شهر سرعین  تر گستردهاستفاده و تحقیق مجدد با جامعه آماري  رضایت مشتري
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