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شهرداري  يها پاركتندرستي مستقر در  يها ستگاهياتعيين انتظارات مخاطبان 

 6 ةموردي، منطق ةمطالع: تهران
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 17/5/89 :رشيپذتاريخ    2/3/89 :افتيدرتاريخ 

 چكيده
درك كامل  رضايتمندي كامل مخاطبان خود به دنبال بررسي و برايموفق  يها سازمان

 يها ستگاهياكنندگان تدف اين تحقيق تعيين انتظارات شركه. هستند ها آنانتظارات 
 روش تحقيق حاضر،. است 6 ة موردي منطقةشهرداري تهران با مطالع يها پاركتندرستي 

، ميداني و ابزار تحقيق، پرسشنامه ها دادهروش گردآوري . پيمايشي است -يفيتوص
)83/0=α( تندرستي  يها ستگاهيادر  كننده شركتتحقيق، افراد  ماريجامعة آ. است

صورت تصادفي ساده به يريگنمونه و) نفر 500(تهران بودند  6 ةشهرداري منطق يها پارك
 ،و هويت ايستگاه تندرستي بيشترين ،نشان داد محيط فيزيكي ها افتهي). نفر 191(انجام شد 

انتظارات كمترين مستقل بين ميانگين  tآزمون . از ايستگاه بوده است ها آنانتظار كمترين 
 ،طرفهيك يهمچنين آزمون آنووا .داري نشان ندادتفاوت معني  متأهلزنان و مردان و مجرد و 

حضور و  شغل، سابقة بر اساس تحصيالت، ي ديگرها گروهدر  ،سني متفاوت يها گروهجز هب
نشان نداد  ها آنميانگين انتظارات  بينداري ور در ايستگاه تندرستي تفاوت معنيدفعات حض

)05/0=α .( راحتي و امنيت تميزي، : شامل» محيط فيزيكي«گفت كه  توان يمبا توجه به نتايج
 . توجه ويژه داشته باشند ها آنبه  بايد ،كه مسئوالن از جمله مواردي بودند

 

 6ة داري منطق، شهرها پاركانتظارات، مخاطبان، ايستگاه تندرستي،  :فارسي يها واژهكليد
  .تهران
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 مقدمه
كه در عصر حاضر،  هستندنكاتي  از آن و حساسيت نسبت بهخدمات مطلوب ت توجه به كيفي

همواره موجب  ،از حد انتظار كمترخدمات . اولويت خاصي بخشيده است ها آنبه جهاني  جامعة
 شودكمتر به روز روز  كنندگانبه عرضه دگان خدمتنكنمشتريان و دريافتاعتماد كه  شود يم
ترين عامل و ادراكات و انتظارات را اصلي كنند يممشتري تعريف  ةكيفيت را خواست ،امروزه). 1(

 ةكيفيت را با مقايس ،تكنندگان خدممشتريان يا دريافت. )3، 2( دانند يمكيفيت  ةكنندتعيين
) 1985(همكاران سورامان و اپار .)4( كنند يمخدمت ارزيابي  ادراكات و انتظارات خود از

 ،و انتظاراتاست  هاز كيفيت خدمت ارائه شد ها آنبيانگر ارزيابي  ،مشتري ادراكاتكه معتقدند 
دهندگان خدمت ائه نسبت به آنچه كه اررا  ها آنكه احساسات است مشتري  يها خواستههمان 

مهيا كردن و اين نكته را بايد مدنظر داشت كه تنها با  )5( كند يمبيان  ،بايد عرضه كنند
كه منطبق بر  چون خدماتي ؛رضايت مشتريان را تضمين كرد توان ينمخدمات خوب و مناسب 

  .)6( آورد يمت مشتري را فراهم رضاي ،باشند انتظارات مشتريان
هنگامي به انتظارات مشتريان پاسخ داده . گذارد يم تأثيرعوامل مختلفي بر انتظارات مشتريان 

و زماني كه خدمات ارائه  كنند، عمل رودميگونه كه انتظار ماتي آنخد يها سازمانكه  شود يم
 ،شود يمخدمات به طور مثبت تاييد  ،داز انتظارات مشتريان باش بيشتر ،ها سازمانشده توسط 

انطباق انتظارات  ،در نتيجه ؛شود ينمكنندگان پاسخ داده به انتظارات مصرف صورتن در غير اي
كه باعث ايجاد مزيت ي است جلب رضايت مشتري از عوامل مهم برايشده با خدمات ارائه

ديگر مشتريان،  چون ارتباطات كالمي با يمهمعوامل ). 7( شود يمرقابتي و حفظ مشتريان 
خدمت بر انتظارات  كنندگان نيتأمنيازهاي شخصي مشتريان، تجربيات گذشته، روابط بيروني با 

فرصت براي  دليلممكن است يك مشتري ورزشي به ،به عنوان مثال ؛گذارند يم تأثيرمشتريان 
 گريد هدف مشتريممكن است كه  ، در حاليكندشركت ورزشي  يدر ايستگاهروابط اجتماعي 

خدماتي نياز دارند عوامل  يها سازمانبه همين منظور، ). 7(باشد بهبود وضعيت بدني و آمادگي 
ورزشي نيز  يها سازمان، در اين ميان). 6(كنند ثر بر انتظارات مشتريان را شناسايي و درك ؤم

، مشتريان اين در پي آنو  دهند يمكيفيت خدمات را افزايش  براي حفظ مشتريان خود
آگاهي از انتظارات مشتريان و در اين جاست كه . برند يمانتظارات خود را باال نيز  ها سازمان
تفريحي و  يها سازمانعملكرد سازمان با نيازهاي مشتريان نقش بارزي در  يها تيفعالانطباق 

ها آن ورزش و آمادگيكنندگان نيتأمتوانايي با  ذاتًا ،و موفقيت سازماني كند يم ورزشي ايفا
بازخورد از  دريافت ،در نتيجه؛ )8( مرتبط استمشتريان خود  پاسخ به نيازها و انتظارات براي
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شده از مشتريان  دريافتورد بازخ. استكيفيت  يمين و ارتقاتأ در جهت اساسي گامي مشتريان
 .)9 ( شوندبندي شناسايي و اولويت ،دندار نياز به بهبود مستمر نقاطي كه تا كند يمكمك 

كه از آن  اند پرداختهو به تحقيق در اين زمينه  اند بردهمحققان زيادي به اهميت اين موضوع پي 
نقش تجهيزات ه بررسي بكه در تحقيق خود  كرداشاره ) 2002(ول به گرين  توان يمجمله 

كه تجهيزات ورزشي در تركيب با ديگر اهداف  ز داشتو ابرا پرداختورزشي بر رضايت مشتري 
بعدي كيفيت چهارمدل  نيز )2003(كو  .)10( بخشد يمسطح رضايت مشتريان را بهبود  ،كيفي

يزيكي ، كيفيت تعاملي، كيفيت حاصل از نتيجه و كيفيت محيط فكيفيت برنامه: خدمات، شامل
P1Fنوسيآفتهمچنين  ).11(ورزشي معرفي كرد  هاي باشگاهكيفيت در  براي سنجشرا 

1
P  و

 يآمادگاز خدمات در مراكز  انيمشترانتظارات «خود با عنوان  قيتحقدر نيز ) 2006( همكاران
تفاوت  يدولتو  يخصوص يآمادگسن در مراكز  عيتوز نيبكه  دنديرس جهينت نيابه  »وناني

تفاوت  13انتظارات زنان و مردان از كيفيت خدمات،  نيب ،در مجموعو  رددا وجود يداريمعن
 ).7( گزارش كردنددار يمعن

رضايت  مين انتظاراتي از قبيلأت دادنشان ) 1388(گوهررستمي و عظيم زاده تحقيق  يها افتهي
رستي تند يها ستگاهياثر بر جذب مخاطبان ؤكيفيت مربي و محيط فيزيكي از عوامل م مربيان،

2Fليو .)12(است  از ديدگاه مربيان ها پاركمستقر در 

ه به اين نتيجدر تحقيق خود  نيز )2008( 2
شناختي يان و وفاداري با متغيرهاي جمعيتتمندي مشترت خدمات، رضايبين كيفي كهرسيد 

همچنين رانگ  .)13( ردداري وجود داو تحصيالت تفاوت معني انهيماهچون سن، درآمد 
3Fتاناكيت

از كيفيت خدمات در مراكز  رضايت مشتريان«خود با عنوان  تحقيقدر ) 2008( 3
ي كه بيش و افراد است از مردان شتريب، تيفيكزنان از  تيرضا كهبه اين نتيجه رسيد  »آمادگي

خود با عنوان  در مقالة) 2009( راگوزاپد .)14( ندتر يراض ترجواناز افراد  سن دارند سال 40 از
سه متغير كلي  بررسي به »آمادگي و سالمتي يها باشگاهتمندي و وفاداري در رضاي انتظارات،«

 يعنوان عاملدست يافت كه رضايت به جهينتتجهيزات و وفاداري پرداخت و به اين  انتظارات،
  .)15( است مؤثرگيري وفاداري ميانجي در شكل

در  ها آنافزايش رضايت و  كسبعمل پوشاندن به انتظارات مشتريان در  با توجه به نقش جامة
رسد؛ ضروري به نظر مي انتظارات مشتريانگيري لزوم آگاهي و اندازه ،مراكز و نهادهاي ورزشي

با تشكيالت  است و مهم متولي ورزش همگاني يها سازماناز از اين رو شهرداري تهران كه 

                                                                                                   
1. Afthinos, et al.  
2. Liu  
3. Rueangthenekiet  
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ظور افزايش منبه ،كند يمفعاليت  ها پاركدر سطح ويژه ، بهالب سازمان ورزشفخود در 
ورزش همگاني به تعيين ميزان و نوع انتظارات مخاطبان  گسترشخود و  يها تيفعالاثربخشي 

اين سازمان در امر گسترش ورزش  مؤثريكي از اقدامات بسيار . ورزشي خود نياز خواهد داشت
تندرستي  يها ستگاهيالب قاو عصرگاهي است كه در  گاهيصبح يها ورزشاندازي راه ،همگاني

كه با سرپرستي يك مربي  ها ستگاهيادر اين . كنندميشهر تهران فعاليت  يها پاركدر سطح 
ورزشي  يها تيفعالدقيقه به  75مردم هر روز حدود  ،شوند يمسازمان اداره  دييتأمورد 

با توجه به رسالتي كه شهرداري تهران در امر  ،براي سازمان ورزش ،از سويي. پردازند يم
-به ها ستگاهيااين  ي، حفظ و ارتقااندازيراهتعريف كرده است،  شيبرااني گسترش ورزش همگ

ترديد يكي از اركان بي. بسيار مهم و حياتي است ،هدفاين رسيدن به  برايمهم  يعوامل عنوان
آنچه . هاست آنورزشي، حضور مخاطبان در  يستگاهايا گونه نيابسيار ضروري براي موجوديت 

و مباحث مرتبط با اين  ها تيفعال در موردرات و تمايالت مخاطبان آگاهي از نظ ،مسلم است
اين تحقيق با  رو، از اين ا در رسيدن به اهدافش ياري رساند؛اين سازمان ر تواند يم ها ستگاهيا

داري تهران و شهر يها پاركتندرستي  يها ستگاهياكنندگان در هدف تعيين انتظارات شركت
 .ه استشدانجام  6 طقةمنموردي در  ةصورت مطالعبه

 شناسي پژوهشروش
 كننده شركتافراد مورد مطالعه،  يآمار جامعة. است يشيمايپاز نوع  و حاضر، توصيفي قيتحق
 500( شهرداري تهران بودند 6 منطقة يها پاركتندرستي  يها ستگاهياورزشي  يها برنامهدر 
انتخاب  يآمار عنوان نمونةبه تصادفي سادهنفر به روش  210اساس جدول مورگان بر  كه )نفر

 يگردآورابزار . استفاده شد يدانيمو  يا كتابخانهاطالعات از روش  يآورجمع يبرا. شدند
گذاشته  كنارمخدوش  ةپرسشنام 19. محقق ساخته بود پرسشنامة ،پژوهش نيااطالعات در 

 شدييد أت ستادانروايي پرسشنامه بر اساس نظر ا. انجام شد يآمار ليتحلو  هيتجزسپس، شد و 
 ةحيطپنج به پرسشنامه  سؤاالت). α=8/0(و پايايي آن نيز از طريق آلفاي كرونباخ سنجيده شد 

 يها برنامهانتظار از  ؛)α=72/0(پنج گويه ، انتظار از محيط فيزيكي :بندي شدتقسيمانتظارات 
انتظار از هويت ؛ )α=82/0(هشت گويه، انتظار از كيفيت مربي، ؛ )α=8/0( هفت گويه ،تمريني
براي  .)α=75/0(پنج گويه ، منطقهو انتظار از مديريت تربيت بدني  )α=88/0(، نه گويه هايستگا

 ليتحلو  هيتجز يبرا. دشاسميرنوف استفاده  - كولموگروفاز آزمون  ها دادهبررسي نرمال بودن 
 بيضر( ياستنباطار آم و) اريمعو انحراف  يفراوان عيتوز، نيانگيم( يفيتوصاز آمار   ها داده

 .استفاده شد) طرفهكي انسيوار ليتحل ،tآزمون ، رنوفياسم - كولموگروف ،رسونيپ يهمبستگ
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  ي پژوهشها افتهي
 و مرد% 1/47 سال، 3/48 يسن نيانگيمبا  قيتحق ةنفر نمون 191از ، 1بر اساس نتايج جدول 

 %)3/28( ها نمونه بيشتر .ندمجرد بود% 12و متأهل% 4/86 هااز ميان آن كهبودند زن % 9/52
 يها برنامهروز در هفته در  پنجاز افراد بيش از % 5/33. بودند %)7/27(دار خانهو بازنشسته 

و %) 1/35(ديپلم  مدرك كنندگاناغلب شركت ،همچنين .كردند يمشركت  ها ستگاهياورزشي 
-به ه تندرستيگاكنندگان در ايستشركت ، اولويتهدفاز لحاظ . داشتند%) 5/22( ليسانس

 .بود )%10( و كنترل وزن )دومين% 8/17(آرامش سازي  ،)%8/73(سالمتي  :ترتيب شامل
 

 ها نمونهشناختي توصيف متغيرهاي جمعيت. 1جدول 
 درصد f متغير درصد f متغير درصد f متغير

امن
د

 ة
ني

س
 

29< 20 5/10 
ي

صيل
تح

ت 
عي

وض
 

 8/16 32 زير ديپلم

ي
شغل

ت 
عي

وض
 

 1/14 27 كارمند
 8/17 34 آزاد 1/35 67 ديپلم 9/8 17 39-30
 7/3 7 دانشجو 8/18 36 فوق ديپلم 2/27 52 49-40
 9/7 15 بيكار 5/22 43 ليسانس 4/30 58 59-50

 8/6 13 <فوق ليسانس 23 44 <60
 3/28 54 بازنشسته

 7/27 53 دارخانه

ت 
فعا

د
ته

هف
در 

ور 
حض

 2/4 8 بار 1 

ابق
س

 ة
ور

شي
ز

 

 8/28 55 ماه 6تا  1

س
جن

 

 1/47 90 مرد
 9/52 101 زن 12 23 سال 1ماه تا  6 2/26 50 بار 3تا2
 1/14 27 سال 2تا  1 9/31 61 بار 5تا  4

هل
تأ

 

 12 21 مجرد

 4/86 165 متأهل 11 21 سال 3تا  2 2/37 71 بار 5بيش از 

 9/32 63 <3 %100 191 جمع در هر متغير
جمع در هر 

 تغيرم
191 100% 

  %100 191 جمع در هر متغير 
 

بيشترين در تحقيق،  شدههاي بررسياز بين گويه ،دهد يمنشان  2كه جدول  طور همان
 تيفيكدر ايستگاه و  سيقيمو ،يتندرست ستگاهياورزش در  طيمح تيجذاببه  ها نمونهانتظارات 

اختصاص يافت و  58/4و  61/4، 61/4 يها نيانگيمترتيب با به ،يمربشده توسط انجام ناتيتمر
از  ها گروهاري از شعار مخصوص به خود، برخورد ها گروهبرخورداري : شاملكمترين انتظارات 

ترتيب با به ،ها ستگاهياكودكان در  ةژيو ينيتمر يها برنامهوجود مخصوص به خود و  نشان
 .است 03/4 و 97/3 ،82/3 يها نيانگيم
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  ها آنترتيب اهميت  تندرستي به يها ستگاهيانندگان از كشركت اتانتظار .2جدول
N SD M سؤال گويه 

 1   يتندرست ستگاهياورزش در  طيمح تيجذاب 61/4 65/0 191
 2 در ايستگاه سيقيمو 61/4 69/0 191
 3 يمربشده توسط انجام ناتيتمر تيفيكلزوم  58/4 66/0 191
 4 ستگاهيازشكاران ور شرفتيپبه  يمربعالقمندي  55/4 69/0 191
 5 يمرب يريپذتيمسئولحس  54/4 69/0 191
 6 ستگاهيا يراحتو  تيامن 54/4 68/0 191
 7 ستگاهيا تيفعال انيپابودن زمان شروع و  نيمعمشخص و  52/4 69/0 191
 8 انجام شده در ايستگاه يها ورزشتنوع  5/4 7/0 191
 9 ستگاهيا يمربادب  49/4 71/0 191
 10 منطقهبدني  ورزشكاران از طرف تربيت يها خواستهبه  يدگيرس 48/4 9/0 191
 11 يمرببه ورزشكاران توسط  يمنياتذكر در مورد اقدامات  48/4 76/0 191
 12 بزرگي ايستگاه تندرستي 48/4 75/0 191
 13 تميزي ايستگاه تندرستي 47/4 74/0 191
 14 يمرب يا حرفهو  يفندانش  46/4 73/0 191
 15 يتندرست ستگاهيا ةبرنام زيتجودر  يمربمشورت  46/4 77/0 191
 16 انتخاب زمان مناسب براي ورزش كردن توسط مربي ايستگاه 45/4 8/0 191
 17 ورزشكاران قيتشو يبرا ييايهدائز و يجو اهداي 43/4 79/0 191
 18 يتندرست يها ستگاهيادر  يورزش يها گروه ليتشك 39/4 8/0 191
 19 ها گروه يسازماندهو  ليتشكدر  يبدن تيتربكمك  39/4 85/0 191
 20 ژهيو ةفوق برنام يها تيفعالتدارك مراسم، جشنواره و  38/4 83/0 191
 21 براي كمك به ورزشكاران يمرب ليتما 37/4 75/0 191
 22 يتندرست ستگاهيادر  تيعضو ستميسوجود  34/4 81/0 191
 23 ورزشكاران يبرا يورزش ناتيتمر هايهجزوبروشور و  هيته 32/4 83/0 191
 24 صدور كارت شناسايي براي ورزشكاران 30/4 85/0 191
 25 ها ستگاهيا يمربتوسط  ها تيشكاگويي به پاسخ 26/4 92/0 191
 26 يخانوادگتندرستي  يها ستگاهياوجود  25/4 92/0 191
 27 توسط مربي ها آنسوابق  يدارنگهو  ستگاهيااز ورزشكاران  يستيل ةتهي 2/4 88/0 191
 28 متحدالشكلاز لباس  ها گروهبرخورداري  13/4 08/1 191
 29 يشهردار يبدن تيتربدر  ها گروهثبت  12/4 98/0 191
 30 از اسم مخصوص به خود ها گروهبرخورداري  07/4 01/1 191
 31 ها ستگاهياكودكان در  ةژيو ينيتمر يها برنامهوجود  04/4 02/1 191
 32 مخصوص به خودنشان از  ها گروهبرخورداري  97/3 06/1 191
 33 از شعار مخصوص به خود ها گروهبرخورداري  82/3 2/1 191

 
از ) <p 05/0(اسميرنوف  - كولموگروفبر اساس آزمون  ها دادهنرمال بودن  دييتأبا توجه به 

 tآزمون  نتايج ،بر اين اساس. تحقيق استفاده شد يها هيفرضآمار پارامتريك براي بررسي 
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مورد  گوية 33تندرستي در  يها ستگاهيامستقل نشان داد بين انتظارات مردان و زنان از 
وجود : ازبودند  كه عبارت وجود داشته استداري مورد تفاوت معني دومطالعه، فقط در 

     .)3جدول ( متحدالشكلاز لباس  ها گروهبرخورداري و  يخانوادگتندرستي  يها ستگاهيا
 

س. 3جدول  گين انتظارات در متغيرهاي جن  تأهلو وضعيت  يتبررسي تفاوت ميان

 n m SD ها گروه متغير
 ةآمار

 آزمون
df مقدارP 

 ةنتيج
 آزمون

 يها ستگاهيا
 يخانوادگ

 51/0 12/4 101 زن
12/2 189 03/0 

فرض  رد
 47/0 40/4 90 مرد صفر

لباس 
 متحدالشكل

 38/0 9/3 23 زن
26/2 189 02/0 

فرض  رد
 51/0 31/4 165 مرد صفر

 

كانتظارات شركت .4جدول  ز هر ي   هاآن به ترتيب اهميت ها طهيحاز  كنندگان ا
 حيطة انتظارات sd m n نتيجة آزمون

 محيط فيزيكي 191 52/4 52/0 نرمال است ها داده
 تمريني يها برنامه 191 45/4 51/0 نرمال است ها داده
 كيفيت مربي 191 43/4 50/0 نرمال است ها هداد

 نقش مديريت  191 38/4 60/0 نرمال است ها داده
 هويت ايستگاه 191 14/4 69/0 نرمال است ها داده

 

محيط فيزيكي  ، حيطةشده نتظارات بررسيا حيطة پنج، از ها افتهيو بر اساس  در مجموع
) 14/4±69/0(ايستگاه با ميانگين ن و هويت يشتريب) 52/4 ±52/0( ،ايستگاه تندرستي

 6 ةشهرداري منطق يها پاركتندرستي  يها ستگاهياكنندگان از شركتمقدار انتظارات كمترين 
 .را به خود اختصاص داد

 

گين انتظارات در مب .5جدول  س هايتغيرررسي تفاوت ميان  هلو وضعيت تأ يتجن
 آمارة n m SD ها گروه  متغير

 آزمون
df مقدار 

P 
 آزمون ةنتيج

ي 
 كل

ات
ظار

انت
 

 51/0 33/4 101 زن
 ييد فرض صفرأت 45/0 189 74/0

 47/0 39/4 90 مرد
 36/0 186 74/0 38/0 43/4 23 مجرد

 ييد فرض صفرتأ
 51/0 34/4 165 هلمتأ
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تفاوت  تأهلو  يتمتغيرهاي جنس انتظارات با نگينبين ميانشان داد مستقل  tون نتايج آزم
بين سن و ميزان  ،دهد يمنشان  6كه جدول  طورن هماو  )≤05/0p( ردجود نداوداري معني

تفاوت بين  براي مقايسة .)≥05/0p( ردوجود داداري تفاوت معنيكنندگان تظارات شركتان
سال با سه  60بين گروه سني  مشخص گرديد واستفاده شد   LSDاز آزمون تعقيبي ها گروه

 ،طور كلي با افزايش سنبه .ي وجود دارددارمعنيتفاوت  ،در ميزان انتظارت 4و  2، 1گروه 
بين همچنين  .رندترها انتظارات بيشتري داجوان ،به عبارت ديگر شود؛ميميزان انتظارات كم 

 داريتفاوت معني حضور در ايستگاه ة، تحصيالت، دفعات استفاده و سابقشغل وانتظارات 
 .)≤05/0p( مشاهده نشد

 
گين انتظارات در بررسي تف. 6جدول  ساس متغيرهاي سن، تحصيالت،  يها گروهاوت ميان ر ا مختلف ب

سابق ستگاه تندرستي ةشغل،   حضور و دفعات حضور در اي

 مجذورات مجمع راتييمنبع تغ رهايمتغ
 ةدرج
 يآزاد

 f P مجذورات نيانگيم

 سن
 ها گروه نيب

 ها گروهدرون 
8/2 4 72/0 

05/3 
01/0 

44 186 23/0 

 صيالتسطح تح
 ها گروه نيب

 ها گروهدرون 
6/1 4 4/0 

6/1 16/0 
3/45 186 24/0 

 شغل
 ها گروه نيب

 ها گروهدرون 
46/0 5 9/0 

36/0 87/0 
3/46 184 25/0 

 حضور ةسابق
 ها گروه نيب

 ها گروهدرون 
1/1 5 21/0 

87/0 5/0 
7/45 183 25/0 

 دفعات حضور
 ها گروه نيب

 ها گروهدرون 
39/0 3 13/0 

51/0 67/0 
7/45 179 25/0 

 گيريونتيجه بحث
 ةبا مطالعو  ها پاركتندرستي  يها ستگاهيااين تحقيق با هدف تعيين ميزان انتظارات مخاطبان 

-كه بررسي متغيرهاي جمعيت طور همان. است شدهتهران انجام  6 وردي شهرداري منطقةم
تمايل  دهندةسال بوده است كه نشان 3/48ويان گسني پاسخ شناختي نشان داد ميانگين دامنة

از  تعدا زياديدليل حضور كه احتماالً به هاست ستگاهيادر اين  به سمت سنين باالمنحني سن 
جذب و نگهدراي مخاطبان  براي ها ستگاهيادر اين  رسد يمبه نظر . ستها آنافراد بازنشسته در 

از % 86همچنين . شود يمآن كامالً احساس ر راهبرد دقيقي تدوين نشده است و خأل تنجوا
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اندازي گويان در خصوص راهمتأهل بودند كه با توجه به ميانگين باالي انتظار پاسخ ها نمونه
- ها ستگاهيا گونه نياي درست براي زير برنامهسازي و ، در صورت فرهنگخانوادگي يها ستگاهيا

بر . متصور شد هابراي آنروشن  يا ندهيآ توان يم -كه بي ترديد با جذابيت بيشتري همراهند
حضور  ها ستگاهيادر اين  كردنورزش  برايتمام هفته در تقريباً غالب افراد  ،ها افتهياساس 

 يها ستگاهيادر  ها آناز انتظارات  ييباالبرآورده شدن حد  ةدهندنشان تواند يمداشتند كه 
 . مطبوعشان باشد

انتظار مخاطبان، جذابيت  بيشترينشده نشان داد مشخص  ةبررسي انتظارات در پنج حيط
) 2003(كو و ) 2002(كه محققاني چون گرين ول  است) =52/4m(محيط فيزيكي ايستگاه 

در اين . )11 ،10( در جلب انتظارات مخاطبان خدمات ورزشي تأكيد داشتند آننيز بر اهميت 
ر آن احساس امنيت و كه مخاطبان دز محيطي جذاب و تمي وجودكه  گفت توان يم مورد

از  ها آنانتظار  كمترين ،هويت ايستگاهدر حالي كه  ست،ها آنجزء اولين انتظارات  ،راحتي كنند
، از لحاظ ميانگين كمترينچه و  بيشترينهر چند كه انتظارات، چه  ،)=14/4m( ستها ستگاهيا

طيف ليكرت  يبند طبقهدر  5تا  1/4 ةدامن يها نيانگيمچون  ؛بااليي قرار دارند اريبسدر سطح 
 . رنديگ يمجزء انتظارات بسيار باال قرار ) 5تا  1(

 يتندرست يها ستگاهيادر  كنندگانشركت يازهاين ةكنندانيب كهدر بررسي دقيق اين انتظارات 
و  كند يم تيتبعمازلو  يازهايناز سلسله مراتب  ها آنشخص شد كه مطالبات باشد، ممي نيز

 يزيتمو  يبزرگ، تيامنچون  ييها هيگو( يكيزيف طيمح يازهاين يريارگقر زينادعا  نياشاهد 
 يازهاينمازلو به  يازهايندر سلسله مراتب  كهبود  ها آن هياول يها خواسته در بين) ستگاهيا
چون  ييها هيگو(  ستگاهيابه  دنيبخش تيهوه مربوط ب يازهايناشاره دارند و  كيولوژيزيف

در  كهبودند  ها آن يها خواسته نيآخرجزء ) شعار خاص گروه گروه، نام، لوگو و يريگشكل
اشاره دارند و مخاطبان بعد از برآورده  ييخودشكوفا يازهاينمازلو به  يازهاينسلسله مراتب 

 ياصلانسان را به پنج گروه  يازهاينمازلو  .بودند ها آنخود، خواستار  ةياول يازهاينشدن 
 تقسيم كرد كه به )ييخودشكوفاو تعلق، عزت نفس و  يماعاجت، تيامن، يكيولوژيزيف يازهاين(

جزء  كه نييپاسطح  يازهاينتا  كهو اذعان داشته است  معروف است ازهاينسلسله مراتب 
سطح باال وجود  يازهاين ةمطالب يبرا ياديز ةزيانگ ،برآورده نشود هاستانسان ةياول يازهاين

 ).  16(قرار دارند  تياولودر  يزيغرطور سطح اول به يازهاين يارضا نيبنابرا ؛ندارد
، التيتحصهل، سطح ، تأيتجنس يرهايمتغ كه رسد يمه نظر ب، جينتادر ادامه و با توجه به 

و تنها در  اند نداشتهمقدار و نوع انتظارات با  ياديزحضور و دفعات حضور ارتباط  شغل، سابقة
تفاوت  نياوجود داشت و  ها آنتظارات ان نيب يداريمعنتفاوت  كهمتفاوت بود  يسن يها گروه
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رانگ  يها افتهياين يافته با  .مشاهده شده استتر نجوا يها گروه وسال  60 يسنگروه  نيب زين
مفهوم  نيبد ؛)14، 13(داشت  يخوان هم در خصوص متغير سن) 2008(و ليو  )2008( تاناكيت

  .عكسشود و بهكي كاسته ها آنانتظارات  زانيماز  يابد، شيافزاهر چه سن افراد  كه
رنگ گروه كمو مسن بودند و حضور  سال انيم، ها ستگاهيا نيامخاطبان  اغلب، ها افتهيبر اساس 

شدن هرم  كمبا  كهدر نظر داشت  زينرا  نيا ديباو  شد يماحساس  كامًال ها آنتر در نواج يسن
 يبرا يتر يجدتالش  كهشود  متفاوت ها آننوع انتظارات  ديشاو  زانيم، ها ستگاهيادر  يسن

 يازهاينمازلو، هنوز به  يازهاينسلسله مراتب  ةيپابر . طلبد يممسئوالن  يسواز  ها آنبرآوردن 
 نيا با وجود، نشده است يدگيرسطور كامل بهمنطقه  نيا يتندرست يها ستگاهيامخاطبان  ةياول

 كهگرفت  جهينت توان يم ؛ بنابراينندكرد يم شركت ها ستگاهيافته را در ه كل باًيتقر ها آن بيشتر
و  ازهاين نيااگر به  ،حال. كردند دركبودن به عنوان گروه را ورزش و با هم  يايمزا ها آن

 ها ستگاهيا نيادر رونق  يشگرف جينتا شكپاسخ داده شود بدون  يقبولانتظارات تا حد قابل 
  .وجود خواهد آمد به

 6 منطقة يشهردار يها پارك يتندرست يها ستگاهياموجود در  يسن يپراكندگبا توجه به 
جذب  يبرا ييها برنامه ،يهمگانگسترش ورزش  منظورمسئوالن به شود يم شنهاديپتهران 

 ها ستگاهيا نيادر  كنندهشركتافراد  بيشتر؛ چون ندينماتر اتخاذ ن جوا يسن يها گروه
مخصوص سالمندان  يها ورزش ةژيو يها آموزشتحت  انيمرببهتر است  ،اند مسنبازنشسته و 

مخاطبان  غلبهمچنين با توجه به اينكه ا .حاصل شود كامًال ها آن تيرضاتا  رنديگقرار 
و  شغلي همچون كارمندانسني و  يها گروهجذب ساير  برايخانه دار بودند، بازنشسته و 
از  زيادي صددر .شودمفيد واقع  تواند يمدر بعد از ظهر  ها ستگاهياراه اندازي  دانشجويان،

، به نظر يخانوادگ ستگاهيا يبراتقاضا  يباال اريبس نيانگيممخاطبان متأهل بودند و با توجه به 
ها را ايستگاه تيجذاباست تا هم  يخوب اريبسعامل  ها ستگاهيا گونه نياراه اندازي  رسد يم

 .باشد نمخاطبا يسن نيانگيم براي كم كردن ها آنجذب فرزندان  موجبو هم  افزايش دهد
 بهتر است ؛يخانوادگ يها ستگاهيا ليتشك يبرامردان  سويباال بودن تقاضا از  ليدلبه ،همچنين
تقاضا از  نياهر چند  ،مرد هستند ها آن بيشتر ايهمه  كهآغاز شوند  ييها ستگاهيااز اين كار 

 ها ستگاهياع نو نيا يايمزا هيتوجو  يزيربا برنامه توان يمو  بود زياد اريبس زيننان ز يسو
 .برداشتدر جهت گسترش ورزش همگاني منطقه  يمؤثرتر يها گام
مسئوالن  يها تياولوجزء  مكان يابيبازار شود يم شنهاديپ ها ستگاهيا كردن تر جذاب منظوربه

همسو با  يها برنامه تقاضاي مخاطبان، نيدومعنوان به يقيموس ياندازراه يبرا و رديگامر قرار 
 ، براي افزايشنيهمچن .شودو اجرا  نيتدو 6 ةمنطق يشهرداردر  اندركاردست ينهادها ريسا
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 يها روشبا  ييآشناو  يبازآموز يها دوره يبرگزار رسد يمبه نظر  انيمرب ينيتمر تيفيك
مخاطبان  نيا ةياول يازهاينانتظارات و  تر عيسربا برآوردن  مجموع،در . الزم باشد نينو ينيتمر

 يها ستگاهيا كهانتظار داشت  توان يمسطوح باالتر،  يازهاين يارضا و قدم نهادن در جهت
 يهمگانورزش  عوامل توسعة نيتر مهمبه اذعان مسئوالن امر جزء  كهمنطقه  نيا يتندرست

 .دنداشته باش يرشد قابل توجه ند،منطقه هست
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