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چکیده
هدف :هدف حتقیق حاضر بررسی میزان رضایت مشرتیان
ازخدمات شهربازیهای روباز شهر هتران بود .روش
شناسی :روش حتقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی
و از نظر هدف کاربردی میباشد .شیوۀ مجعآوری
دادهها میدانی و با استفاده از پرسشنامه حمقق
ساختهای بود که روایی آن به وسیله مجعی از
اساتید برجسته مدیریت ورزشی کشور تأیید و
 1/1حماسبه شده
پایایی آن با آلفای کرونباخ
بود .این پرسشنامه با مقیاس  5ارزشی طیف لیکرت
طراحی شده بود .یافتهها :یافتهها نشان از رضایت
متوسط پاسخ دهندگان از خدمات شهربازیهای روباز
شهر هتران داشت و بین نظرات مردان و زنان تفاوت
معناداری وجود نداشت .بین میزان رضایت و درآمد
تفاوت معنادار بود .نتیجهگیری :به طور کلی بیشرت
پاسخدهندگان از خدمات شهربازیهای شهر هتران
رضایت متوسطی داشتند .پایین بودن رضایت از
هزینه بلیط جتهیزات نشان دهنده باال بودن این
هرینه برای پاسخ دهندگان داشت.
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واژگان کلیدی:
هتران.

رضایت مشرتی ،شهربازی ،خدمات،

مقدمه
هر جامعهای برای حفظ ثبات و آرامش و تعادل نظام
اجتماعی خود نیازمند شناخت متایالت و کمبودهای
جامعه است ،تا از این طریق بتواند در جهت حل
معضالت و یا کاهش نسبی حمرومیت ها ،برنامه ریزی و
اقدام کند .شناخت نیازهای فرهنگی به خصوص در
جوامع شهری دارای جایگاه ممتازی است ،زیرا جوامع
شهری در نیم قرن اخیر حتوالت اجتماعی -فرهنگی
زیادی را پشت سرگذاشته است .با توجه به گسرتش و
تنوع فعالیتها و پیچیدگی تعامالت اجتماعی الزم
است به مطالعات علمی در این زمینه توجه ویژه
گردد (امساعیلی و جاویدان .) 25 ،نکته مهمی که
در مورد حبث اوقات فراغت وجود دارد این است که
اگر در جامعه ای الگوهای درست فراغت تعریف نشود
و مدیریت و سیاستگذاری درست نباشد پیامدهای
منفی فراوانی به مهراه خواهد داشت .حتقیقات نشان
میدهد جوان بودن مجعیت و ضعف در سیاست گذاری و
مدیریت اوقات فراغت به افزایش احنرافات در ایام
تعطیالت منجر می شود .به مهین منظور به نظر میرسد
توجه دولت و سیاستگذاریهای دقیق در این زمینه
در میزان هبره وری افراد از این فرصتهای اجتماعی
بسیار حائز امهیت باشد (نوید.) 22 ،
براساس نظریه انتخابگر بودن انسان ،فعالیتهای
اوقات فراغت ،فعالیتهایی هستند که فرد با توجه
به عالقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها
تصمیمگیری میکند .فعالیتهای اوقات فراغت حتی
وقتی که فرد را از نظر جسمی آزار میدهند ،نیز
موجب شادمانی او میشوند ،مثل ورزش بوکس و دو
ماراتون (امساعیلی و مهکاران .) 25 ،یکی از
مفاهیم اوقات فراغت که میتواند به برنامه ریزان
و سیاست گذاران جهت تشخیص روندهای درازمدت در
دسرتس بودن اوقات فراغت جهت ختصیص منابع یاری
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دهد ،مفهوم اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت
میباشد .براین اساس اوقات فراغت به عنوان اوقات
غیر موظف در نظر گرفته میشود ،یعنی اوقات
اختیاری که پس از اوقات کاری و اجنام امور مربوط
به امرار معاش باقی میماند و شخص میتواند با
آزادی نسبی به هر شکلی که دوست دارد به آن
بپردازد(هیوود و مهکاران.) 21 ،
یکی از انواع فعالیتهایی که در زمان فراغت
اجنام میشود ،تفریح می باشد .تفریح شامل دو بعد
فعالیتهای خانگی (مطالعه ،دیدن تلویزیون) و
فعالیتهای خارج از حوزه خانه (رفنت به سینما،
.) 1
تئاتر وشهربازی) میباشد (ترایب ،
شهر هتران که مجعیت آن متناسب با مساحت و
امکانات افزایش نیافته ،سالهاست که از کمبود
جمموعههای تفریحی رنج می برد.امروزه یکی از شاخص
های توسعه در شهرها میزان هبره مندی شهروندان
آنها از امکانات رفاهی و تفریحی است .با فراهم
شدن امکانات رفاهی مناسب ،شهر دارای شهروند
سامل ،هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی میشود.
در شهرهای بزرگ با توجه به فشارهای روحی و
روانی و اسرتسهایی که شهروندان دارند ،وجود جایی
برای ختلیه هیجانات و شادی و نشاط مردم ضروری
است .بنابراین وجود جمموعههایی مانند شهربازی می
تواند به سالمت شهروندان کمک کند (بازیشهر،
.) 11
بسیاری از روان پزشکان معتقدند افسردگی
تعطیالت یکی از شایعترین نوع افسردگی است وهرچه
تعطیالت بیشرت باشد ،میزان این نوع افسردگی هم
%1
بیشرت می شود .براساس نتایج یک نظرسنجی
شهروندان هترانی اغلب شاد % 1،گاهی شاد و گاهی
غمگین و  % 2باقیمانده مهیشه غمگین هستند
. Tribe
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(اصولی .) 21 ،فشارهاي زندگي در کالنشهر هتران،
باال بودن هزینهها ،کمبود تعلقات و وابستگيهاي
خانوادگي ،فامیلي و شبکههاي اجتماعي از مجله
مواردي است که شهروندان هتران را بیش از سایر
شهرها در معرض آسیبهاي رواني قرار ميدهد .مهین
امر موجب شده است که لزوم اجياد فرصيت براي ختلیه
این فشارهاي رواني در هتران بیشرتاحساس ميشود.
موضوعی که بسیاری از مسئوالن و کارشناسان را بر
آن داشته است تا با افزایش بوستانها ،فضاهای
سبز و مکانهای تفریحی -گردشگری هتران را به
آرامش روحی دعوت کنند.
پرداخنت به این موضوع و سعی در باالبردن رضایت
مشرتیان شهربازیها در جامعهای که رفنت به شهربازی
یکی از انتخابهای اصلی خانوادهها برای گذران
اوقات فراغت و رهایی موقت از فشارهای زندگی
میباشد ،منجر به داشنت جامعهای ساملتر خواهد شد
(بازیشهر.) 11 ،

شهربازی
شهربازی مکانی برای اسرتاحت و رهایی موقت از
فشارهای زندگی شهری میباشد (پامال و جان .) 111 ،
شهربازی ها در گروه کسب و کارهای کالن قرار
دارند(اس و ملبک  .) 117 ،مهچنین یک شهربازی شامل
جمموعه عظیمی از جاذبهها می باشد که وسعت این
جاذبهها به گونهای است که برای هر فرد در هر
گروه سنی کاری برای اجنام دادن وجود دارد و مهین
امر باعث میشود که رفنت به شهربازی جزو
فعالیتهایی به حساب آید که افراد برای گذران
اوقات فراغت خود انتخاب میکنند (اجنمن بین املللی
.) 1 - 1
شهربازیها و جاذبهها،
از کارکردهاي شهربازي ختلیه هیجان و هراس
شهروندان است .این کارکرد خبش مهمي از صنعت
. Pamela Ho & John Ap
. Ronald S & Tibben Lembke
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فرهنگ در هر جامعه است ،اگر نگاهي به جوامع
توسعه یافته انداخته شود ،معلوم میشود که خبش
قابل توجهي از حمصوالت صنعت فرهنگ آنها را مهني
حمصوالتي تشکیل ميدهد که با خلق شرایط ویژه و
بسیار خاص ،هیجان هنفته خماطب را آزاد منوده و از
این طریق به خماطب خود کمک ميکنند (شهر.) 1 ،
شهربازیها به عنوان یکی از اجزای حیاتی صنعت
فراغت و گردشگری میباشند که برای شهروندان و
گردشگران سرگرمی و شور و هیجان فراهم میکنند
(تینگ و دوریس .) 112 ،
جاذبههای یک شهربازی ترکیبی از خدمات و
جتهیزاتی میباشد که به منظور ارضای نیاز مشرتیان
شهربازی طراحی شدهاند .این جاذبهها میتوانند
قابل ملس و یا غیر قابل ملس باشند (پامال و جان،
 .) 111در جدول زیر میتوان انواع جاذبه های یک
شهربازی را در دو گروه قابل ملس و غیرقابل ملس
دید.
جدول
ردیف

1
5
6
7

 .انواع جاذبههای یک شهر بازی

قابل ملس
جتهیزات سوارشدنی
شاخص های منایشی
مغازه ها
رستوران ها و کافه ها
منای داخلی و خارجی پارک
متیزی و هبداشت حمیط
حضور کارکنان پارک

غیرقابل ملس
احساس شادی و هتییج
جو مناسب و مطبوع
رفتار و طرز برخورد کارکنان
خاطراتی که در ذهن می مانند

رضایت مشرتیان
رضایت وقتی حاصل میشود که تالش مشرتی برای خرید
یک حمصول قابل توجیه باشد به بیان دیگر مشرتی
وقتی ناراضی میشود که بیشرت از آنچه که به دست
آورده ،پرداخت کرده باشد.در تعریفی دیگر رضایت
. Ting & Doris
. Rides
. Costumed charactristics
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بر پایه ارزش حمصول به دست آمده و جتربه استفاده
از آن میباشد ،بنابراین توانایی مشرتی در در
پرداخت هزینه به منظور به دست آوردن یک حمصول
خاص میتواند در رضایت او تأثیر بگذارد (ی ه ،
 .) 112هر مشرتی از دریافت یک خدمت یا خرید و
استفاده از یک کاال ممکن است به طور عالی راضی و
یا ناراضی باشد .رضایت احساس مثبتی است که در
فرد پس از استفاده از کاال و یا دریافت خدمت
ایجاد می شود.اگر کاال و یا خدمت دریافت شده از
جانب مشرتی مهسطح انتظارات ارزیابی شود ،در او
احساس رضایت ایجاد میشود .در مقابل سطح پایینتر
خدمت و کاال نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی
مشرتی میشود .درجه رضایت و نارضایتی مهواره به
میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده
در قالب کیفیت کاال و خدمات مربوط میشود (جانگ و
مهکاران .) 1 1 ،
سازمانها به منظور افزایش تعداد مشرتیان خود،
وفاداری آنها ،درآمد ،سود و افزایش سهم بازار و
در نتیجه بقا اقدام به بررسی میزان رضایت مشرتی
در کسب و کار خود میکنند (حممد نژاد شورکایی و
مهکاران .) 11 ،رضایت مشرتی منجر به افزایش
درآمد و سود عرضه کننده میشود .به عنوان مثال
تکرار خرید کاالهای قبلی توسط مشرتی راضی ،خرید
کاالی جدید با صرف کمرتین هزینه تبلیغات و مهچنین
خرید کاال توسط مشرتیان جدیدی که توسط مشرتیان
راضی به کاال متایل پیدا کردهاند ،مهگی مصادیقی از
این دست میباشند .در فرایند جلب رضایت مشرتی
مهمرتین قدم شناسایی انتظارات مشرتی است .به این
منظور ضمن هبره گیری از تکنیکهای آماری به
نظرسنجی مشرتیان با استفاده از روشهای خمتلف

. Shih-Shuo (Sam) Yeh
. Joung, Halk, Lee
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تلفنی ،حضوری
(هامشی.) 26 ،

و

یا

الکرتونیکی

اقدام

میکنند

خدمات
یک خدمت به عنوان یک حمصول در نظر گرفته می شود،
حمصولی که دارای شاخصهایی از قبیل :غیر قابل ملس
بودن ،تفکیک ناپذیر بودن ،متنوع بودن و فاسد
شدنی بودن است(کوتلر ،بون و مکنز  ) 11 ،از این
جهت اندازه گیری و ارزیابی یک خدمت در باره
دیدگاه ذهنی مشرتیان در رابطه با آن خدمت
میباشد .حمققان باور دارند که رضایت کلی کسب شده
از یک خدمت از طریق ارزیابی انتظار مشرتیان از
یک خدمت و احساسی که بعد از استفاده از آن خدمت
در ذهن آنها ایجاد میشود ،قابل حماسبه است
(کراسب ی  171 ،؛گرون رو ز  121 ،؛ فیگن با م، 1
.) 12

روش شناسی
روش حتقیق توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی و از
نظر هدف کاربردی بود .شیوۀ مجع آوری دادهها
میدانی و با استفاده از پرسشنامه حمقق ساختهای
بود که روایی آن به وسیله مجعی از اساتید برجسته
مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با آلفای
کرونباخ  1/1حماسبه شده بود .این پرسشنامه با
مقیاس  5ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود .پاسخ
سال به باالی
دهندگان حتقیق شامل مشرتیان 2
شهربازیهای ارم  ،ارم  ،بسیج و بعثت واقع در
شهر هتران بودند که به هنگام خروج از شهربازی به
پرسشنامه پاسخ دادند .به دلیل مشخص نبودن حجم
جامعه ،حجم منونه از طریق فرمول کوکران 21
. Kotler, Bowen and Makens,
. Crosby
. Gronros
. Figenbaum
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حماسبه شد .روش منونه گیری به صورت غیراحتمالی
هدفمند در دسرتس بود .با پخش  111پرسشنامه تعداد
 2پرسشنامه از منونههای آماری به دست آمد .در
جتزیه و حتلیل دادهها از نرم افزار  spssنسخه 7
استفاده شد .جهت توصیف پاسخ دهندگان از جدول
توریع فراوانی و میانگین استفاده شد .برای
استنباط متغیرهای حتقیق از آزمونهای کلموگروف
امسیرنوف و فریدمن و آزمونها خی دو و کروسکال
والیس استفاده شد.

یافتههای آماری
درخبش توصیفی ویژگیهای مجعیت شناختی پاسخ دهندگان
قابل مشاهده
به طور کامل در جدول مشاره
سال و
میباشد .کمرتین سن پاسخ دهندگان 2
باالترین سن پاسخ دهندگان  75سال می باشد.
میانگین سنی  5/1می باشد .پاسخ دهندگان در دو
گروه مردان و زنان انتخاب شده اند که % 5 /7
آنها را مردان و  % 12/آنها را زنان تشکیل می
دادند .مهچنین بیشرت پاسخ دهندگان (،)% 61/6
متاهل بودند .سایر ویژگی ها به تفکیک در جدول
قابل مشاهده است.
مشاره
جدول
جنسیت
گروه سنی
(سال)

وضعیت
تاهل
حتصیالت

 .تعداد و درصد فراوانی ویژگیهای بیوگرافیک
پاسخ دهندگان

شاخص
مرد
زن
1- 2
1- 1
11-11
 51وباالتر
متاهل
جمرد
زیر دیپلم
دیپلم

تعداد
12
25
11
17
2
5
12
2
61

درصد فراوانی
5 /7
12/
7/6
5/
/7
/
61/6
2/6
7/
1 /2
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وضعیت
شغلی

درامد

حمل سکونت

دفعات
بازدید

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکرتی
بیکار
آزاد و سایر
مشاغل
کارمند
 11تا 611
هزار تومان
 711تا 111
هزار تومان
تا امیلیون
و پانصد هزار
تومان
میلیون
تومان وباالتر
شهر هتران
حومه شهر هتران
استان های
دیگر
اولین بار
دومین بار
بیش از دوبار

5
5
1
11
21
1

/6
/
/1
1/
5 /
1/1
/7

2

7/

1

6/
/

17
6

21/
6/1
/

15
11
77

7/1
6/
16/

برای به دست آوردن یافتههای آماری با توجه به
طبیعی بودن توزیع دادهها براساس یافتههای آزمون
کلموگروف امسیرنوف ،از روشهای پارامرتیک مانند تی
مستقل ،آنوای یکطرفه ،و جهت رتبه بندی یافتهها
از آزمون فریدمن استفاده شده است.
با توجه به یافتههایی که از طریق آزمون آنوای
یک طرفه و سطح معناداری  ،1/15به دست آمد بین
شهربازیهای مورد مطالعه در میزان رضایت مشرتیان
از خدمات شهربازیها تفاوت معناداری وجود داشت.
پاسخ دهندگان به طور کلی از خدمات شهربازیهای
روباز شهر هتران رضایت متوسطی داشتند .در مورد
تفاوت میان گروه مردان و زنان در مورد رضایت از
جتهیزات شهربازیهای شهر هتران ،که از طریق آزمون
تی مستقل گرفته شد ،تفاوت معناداری وجود نداشت.
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جدول

 .نتایج مقایسه خدمات شهربازیهای مورد مطالعه و

گروه
پاسخ
دهندگان

میانگین

احنراف
معیار

تفاوت
بین
گروهها

ارم

/66 5

1/51662

/115

بسیج

/5717

1/5

ارم
بعثت

/51
/1116

1/1111
1/1 6 1

تفاوت
درون
گروه
ها
15/515

F
میزان
/11

سطح
معناداری
1/112

میزان رضایت مشرتیان

با توجه به نتایج جدول مشاره  ،میزان رضایت
مشرتیان از خدمات شهربازیهای مورد مطالعه متفاوت
میباشد که برای مشخص شدن این تفاوت به سراغ
آزمون  LSDرفتیم که نتایج آن در جدول مشاره 1
آمده است:

بررسی میزان رضایت مشرتیان از خدمات شهربازیهای
04
روباز شهر هتران...
جدول  .1نتایج آزمون  LSDبرای خدمات شهربازی های
مورد مطالعه و رضایت مشرتیان
گروه
شهربازی ارم

شهربازی بسیج
شهربازی ارم

گروه
شهربازی بسیج
شهربازی ارم
شهربازی بعثت
شهربازی ارم
شهربازی بعثت
شهربازی بعثت

اختالف میانگین
1/122
1/17
1/ 5
- 1/1 7
1/ 65
1/ 2

سطح معناداری
1/ 7
1/ 1
1/11
1/212
1/1 1
1/1 5

با توجه به نتایج جدول مشاره  ،1بین شهربازی
بعثت با سایر شهربازیها در زمینه ارائه خدمات و
رضایت مشرتیان تفاوت معناداری وجود دارد ،اما
در این
 ،بسیج و ارم
بین شهربازیهای ارم
زمینه تفاوت معنادار منیباشد و از آن جا که
اختالف میانگین در شهربازی بعثت بیشرت میباشد،
مشرتیان از خدمات ارائه شده در این شهربازی
رضایت بیشرتی دارند.
جدول  .5نتایج آزمون تی تک منونهای برای بررسی میزان
رضایت مشرتیان از خدمات شهربازیهای شهر هتران
آماره
خدمات

تعداد
21

میانگین
/566

احنراف
معیار
1/5 1

T
- 6/571

Df
71

Sig
1/111

مهانطور که در جدول مشاره  5مالحظه میگردد و
مهچنین باالتر از میانگین بودن رضایت از خدمات
( ،) /566مشرتیان این شهربازیها به طور متوسط
ازخدمات این شهربازیها رضایت دارند.
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جدول  .6نتایج مقایسه دو گروه زنان و مردان در میزان
رضایت ازخدمات شهربازیهای شهر هتران
گروه
مردان
زنان

میانگین

تعداد

/5257
/5152

16
21

احنراف
معیار
1/5 7
1/1151

T
1/76

Df
72

Sig
1/117

با توجه به نتایج جدول مشاره  ،6بین دو گروه
مردان و زنان در میزان رضایت از خدمات شهربازی
های روباز شهر هتران تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  .7نتایج مقایسه میزان درآمد مشرتیان و رضایت از
خدمات شهربازیها
شاخص
آماری
پاسخ
دهندگان
سطح
درامد

گروه

 11تا611
هزار
تومان
 711تا
 111هزار
تومان
تا
میلیون و
پانصد
هزار
تومان
میلیون
تومان و
باالتر

میانگین

7

5

احنراف
معیار

/

1/5127

/6 1

1/5 662

/7

1/56712

/161

1/1 7

تفاوت
بین
گروه-
ها
/26

تفاوت
درون
گروه
ها
/752

F
میزان
/ 11

سطح
معناداری
1/1 7

مهانطور که در جدول مشاره  7مالحظه میگردد،
تفاوت معناداری بین میزان درآمد مشرتیان و میزان
رضایت آنها از خدمات وجود دارد.با توجه به
آزمون تعقیبی  LSDبه این نتیجه رسیدیم که بین
گروهی که درآمد بین  11تا  611هزارتومان دارند
با سایر گروهها تفاوت معناداری وجود دارد و

بررسی میزان رضایت مشرتیان از خدمات شهربازیهای
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هرچه درآمد باالتر بود میزان رضایت از خدمات نیز
باالتر بود.

رتبه بندی
جدول  .2نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی رضایت
موردی از خدمات
رتبه بندی نظرات مردان
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت
رضایت

از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از
از

فاصله مناسب بین جاذبه های پارک
متیزی و نظافت حمیط پارک
خدمات اورژانس پارک
زمان بازگشایی و بسته شدن پارک
دسرتسی آسان به سرویس هبداشتی
خدمات امنیتی و حفاظتی پارک
متیزی و هبداشت رستوران ها و کافه ها
منای داخلی پارک
کیفیت خوراکی های ارائه شده
منای خارجی پارک
دسرتسی آسان به پارک
حنوه برخورد کارکنان پارک
مکان های اسرتاحت
عملکرد اجرایی کارکنان پارک
متیز بودن سرویس هبداشتی
هزینه ورودی پارک
هزینه پارکینگ
هزینه منایش ها(سینما ،تئاتر و)...
هزینه بلیط جتهیزات

رتبه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
هنم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم

مهانطور که در جدول مشاره  2مالحظه میگردد،
رضایت از خدمات شهربازیها از رتبه اول تا رتبه
نوزدهم قابل مشاهده میباشد .رضایت از فاصله
مناسب بین جاذبههای پارک و متیزی و نظافت حمیط
پارک در اولویت اول رضایت میباشد در حالی که به
طور کلی رضایت از هزینه خدمات در اولویتهای آخر
رضایت قرار دارند و این موضوع میتواند نشان از
باال بودن هزینه خدمات باشد.
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حبث و نتیجه گیری
در بین شهربازیهای مورد مطالعه از جهت میزان
رضایت از خدمات ،به طور کلی در بین متام پاسخ
دهندگان و به طور خاص در دو گروه زنان و مردان
تفاوت معناداری وجود نداشت و این تفاوت فقط در
شهربازی بعثت معنادار بود .به طور کلی بیشرت
پاسخ دهندگان از خدمات شهربازیهای شهر هتران
رضایت متوسطی داشتند .رضایت از فاصله مناسب بین
جاذبههای پارک در اولویت اول و رضایت از هزینه
بلیط جتهیزات در اولویت آخر قرار داشت.
یافتههای این حتقیق با یافتههای اسپارکس ،هاکو
ومهکاران مهسو بوده است .در ادامه به شرح کاملتر
برخی مطالعاتی که در این زمینه اجنام شده
پرداخته شده است.
بورلی اسپارکس (  ،) 11در حتقیق با عنوان
«بررسی رضایت بازدیدکنندگان از شهربازی گلدکست »
به این نتیجه رسید که رضایت کلی از گلد کست به
عنوان یک مقصد توریستی در سطح باالیی قرار دارد
به طوری که بسیاری از بازدید کنندگان آمدن به
این مکان را به دیگران توصیه می کنند.بیرت از
 % 61پاسخ دهندگان که در پژوهش شرکت کرده بودند
و از فعالیت و یا خدماتی استفاده کرده بودند،
یا راضی و یا خیلی راضی بودند .خدمتی که
باالترین درجه رضایت را در بین پاسخ دهندگان
داشت ،استفاده از اتومبیل کالسکه ای بود.
(  ،) 1 - 1در حتقیقی با عنوان
IAAPA
«مطالعه شهربازی ها» در بین  1 1پاسخ دهنده به
این نتیجه رسید که در مورد خوراکیها و مواد
غذایی در شهربازیها منوهای حمدودی که به سرعت
آماده می شوند را ترجیح میدهند و کمرتین تعداد
پاسخ دهندگان (سه نفر) ،ترجیح میدادند که در
. Gold Coast
. International Association of Amusement Parks and Attractions
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حمیط پارک نوشابه و یا خوراکی خنورند .این سازمان
دریافت که در بیشرت شهربازیهای اروپایی نوشابه
الکلی فروخته میشود که بیشرت مشرتیان نیز به آن
متایل دارند و در بیشرت شهربازی های آسیایی به
مشرتیان اجازه داده میشود تا برای خود غذای
آماده آورده و در حمیط شهربازی از آن استفاده
کنند.
هاکو و خطیبی ( ،) 116در حتقیقی با عنوان
«رضایت مشرتیان از هایلند مالزی» به این نتیجه
رسیدند که پاسخ دهندگان از تنوع سرگرمیها و
بازیها رضایت باالیی داشتند %16/5 .پاسخ دهندگان
از هزینه خدمات آجنا راضی بودند در حالی که % 6
گران
را
آجنا
خدمات
هزینه
دهندگان
پاسخ
میدانستند .در هنایت بر طبق نظر پاسخدهندگان
بیشرت مشرتیان از جتهیزات و خدمات هایلند مالزی
رضایت داشتند.
تینگ و دوری س ( ،) 117در حتقیقی با عنوان
«جتربه شهربازی» به این نتیجه رسیدند که خاطرهای
که از آمدن به یک شهربازی در ذهن بازدید کننده
به جای میماند در میزان رضایت کلی بازدید کننده
از شهربازی تأثیر میگذارد.
مهانطور که مالحظه میکنید در این مطالعات و
مطالعاتی از این قبیل در سایر کشورها به طرز
گسرتدهای به پژوهش در مورد شهربازیها پرداخته
شده است و این نشان از امهیت باالی این موضوع در
ورزش و تفریحات سامل در آن کشورها دارد.
براساس یافتههای حتقیق پیشنهاد میشود :از طریق
کمک به خبش خصوصی ،شهربازیهای بیشرتی در نقاط
خمتلف کالن شهر هتران با کیفیت مطلوب و یکسان
ساخته شوند تا شهروندان هم دسرتسی آسان و هم
رضایت مطلوبی از این شهربازیها داشته باشند .به
. Ting & Doris
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گونهای اقدام شود تا متام اقشار جامعه با هر سطح
درآمدی تا حد مطلوبی از امکانات این شهربازی ها
رضایت کسب کنند .از آن جهت که انسان موجودی است
که طالب زیبایی است ،نسبت به هرچه زیباتر و
جذاب تر کردن منای داخل و خارج شهربازیها
مدیران از طریق برگزاری
اقداماتی صورت گیرد.
دورههای آموزشی برای کارکنان شهربازیها ،حنوه
برخورد صحیح با مشرتی و تکنیکهای بازاریابی را
به آنها آموزش داده و یا مهارتهای آنها را
توسعه دهند .از آن جهت که شهربازی حمیطی است که
از هر دو گروه جنسیتی در آن حضور می یابند
اقدامات امنیتی به گونهای صورت گیرد تاعالوه بر
اینکه از جان ،مال و ناموس شهروندان حفاظت
میشود ،شادابی و سرزندگی حمیط پارک از دست نرود.
مهان طور که گفته شده بود ،رفنت به شهربازی یکی
از انتخابهای خانوادهها وافراد برای گذران
اوقات فراغت خود و رهایی موقت از فشارهای زندگی
میباشد .چنانچه به موضوع کیفیت شهربازیها و
رضایت مشرتیان از این امر پرداخته نشود بازهم
مشرتیان به این اماکن مراجعه خواهند داشت اما
آنچه که باید اتفاق بیفتد یعنی مهانا ختلیه
هیجان ،اسرتس و فشار و اساس سرزندگی و ...رخ
خنواهد داد و به جای داشنت خاطره ای خوب  ،یک
خاطره بد در ذهن افراد باقی خواهد ماند که در
هنایت این عوامل دست به دست هم داده و عدم رضایت
افراد را به مهراه خواهد داشت که در نتیجه افراد
به مست تفریحات ناسامل کشیده شده و سالمت جامعه به
خطر خواهد افتاد.
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