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 دههای پاسخمحیطی فضاهای ورزشی بر جذب مشتری؛ با توجه به مفهوم محیط های ویژگی تأثیر

 ورزشی انقالب تهران(مجموعۀ موردی: مطالعۀ )
 

ل زهرا کریم اهید اتقیا – 1لهی ا  3مریم مختاری دینانی -  2ن
. دانشیار گروه مدیریت 2ایران ، تهران(، الزهرا )س دانشگاه ،بدنی تربیتدانشکدة ، ارشد مدیریت ورزشی کارشناس . .1

 ایران، تهران(، الزهرا )س دانشگاه ،ورزشیگروه مدیریت  . استادیار3ایران ، تهران(، الزهرا )س دانشگاه، ورزشی
 (1394/  11 / 07، تاریخ تصویب :   1394/ 03/  26)تاریخ دریافت :  

 

 

 

 چکیده

ذب عملکرد بهتر و درآمدزایی بیشتر، نیازمند ج منظور بهند، فضاهای اجتماعی که در ارتباط مستقیم با افراد عنوان بهاماکن ورزشی 

محیطی فضاهای ورزشی بر جذب مشتری با توجه به  های ویژگی تأثیرهرچه بیشتر مشتریان هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی 

پژوهش تمامی مشتریان اماکن ورزشی آماری جامعۀ . گرفتای انجام مقایسه-روش توصیفی  . تحقیق بهده بودهای پاسخمفهوم محیط

 در دسترسگیری نفر با استفاده از روش نمونه 350که با استناد به جدول مورگان، از بین آنها  ( بود=20000Nورزشی انقالب ) مجموعۀ

 دست به 81/0آلفای کرونباخ،  بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش سؤال25با ای  ساخته محققپرسشنامۀ انتخاب شدند. ابزار تحقیق 

پذیری، تناسبات بصری دهی محیط، عوامل نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطافهفت عامل مربوط به پاسخبین در این پژوهش از . آمد

با در نظر عامل شناخته شد.  ترین مهمیری ورزشی انقالب داشتند و نفوذپذمجموعۀ معناداری با جذب مشتری در رابطۀ  یحس یغناو 

خدمات متنوع به افراد و نیز ارائۀ ورزشی انقالب و  مجموعۀتحقیق حاضر، قابلیت دسترسی آسان به اماکن ورزشی درون  گرفتن نتایج 

در انتخاب مشتریان این مجموعه نقش داشتند که الزم است مورد ورزشی از نظر مشتریان، عواملی بودند که  مجموعۀجذاب بودن محیط 

 چه بیشتر مدیران این مجموعه قرار گیرد.توجه هر

 
 

 

  های کلیدی واژه

 .محیطی های ویژگیده، مشتری، های پاسخورزشی انقالب، محیطمجموعۀ فضاهای ورزشی، 
 
 

                                                                 

                                                                                      Email: Nataghia2000@gmail.com 09121304615نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

صرف فراتر  فعالیت بدنیاز انجام یک امروزه ورزش 

زیادی داشته و  توسعۀرفته و در کشورهای مختلف 

یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و  عنوان به

اقتصادی جوامع توسعۀ مصارف کاالها و خدمات ورزشی و 

مختلف نقش اساسی داشته است؛ تا جایی که ورزش در 

شمار  یک تجارت و صنعت مهم به ۀمثاب بهکشورها بیشتر 

و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را رود  می

یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع  عنوان به

یک بخش  عنوان بهصنعت ورزش  (.1)آورند می حساب به

زشی و اقتصادی در تولید و مصرف کاالها و خدمات ور

اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد و توسعۀ 

یکی از عوامل اصلی اثرگذار در رشد اقتصاد ملی  اکنون هم

-شمار می بهویکم  بیستو یکی از صنایع درآمدزا در قرن 

 (.6رود )

ورزشی  هواداران تمایل ورزش، به عالقه افزایش با

افزایش  شوند، مطرح کنندگانرفمص عنوان به اینکه برای

 بسیار نیز ورزشی هایشرکت و هاتیم است. یافته

 را برای کنندگان بیشتریمصرف امکان حد تا مندندعالقه

 خود محصوالت آن پی در و مسابقات های بلیت خرید

 و سودآوری و درآمدزایی بر طریق این از تا کنند جذب

 این در را خود بقای و بیفزایند انهایشهزینه جبران

 بسیار راه یک چراکه (؛16کنند ) تضمین عظیم صنعت

 ورزشی، هایبرنامه اقتصادی موانع کاهش برای مؤثر

 هایتیم برای مشتریان و تماشاگران حفظ نیز و افزایش

 عنوان بههای ورزشی محیطاز آنجا که (. 12است ) ورزشی

 رشد و منظور به، اند ارتباطبا مردم در  مستقیماًمراکزی که 

 جذبدر  مؤثربقا نیازمند شناسایی و تقویت عوامل 

 به حضور بررسی و شناخت عواملی که ،هستندمشتری 

 شود، امریمی منجر هاییافراد و جذب آنها به چنین مکان

 دلیل اینکه بهشود. شی محسوب میمهم در مدیریت ورز

 اماکن و فضاهای ورزشی در جهان امروز، مراکزی هستند

 های ورزشی به فعالیت مند عالقهکه تعداد زیادی از مردم 

 دهند، باید اصول و ضوابط مدرن و را در خود جای می

 ها و سالمت و امنیت برنامه تأمین منظور بهفراگیر 

 کنندگان و های ورزشی برای عموم مراجعه فعالیت

 بینی و اعمال کنندگان این اماکن در آنها پیش استفاده

 چه بیشترتواند در جذب هریکی از عواملی که میشود. 

 مشتری و تماشاگر به این اماکن نقش داشته باشد و الزم

 چه بیشتر طراحان، معماران واست مورد توجه هر

 های ویژگیرار گیرد، توجه به سازندگان اماکن ورزشی ق

 ورزشی است.مجموعۀ استادیوم و 

 دست بشر باید ۀساخت( محیط 2002)1بنتلیبه اعتقاد 

 های مناسب، از طریق به حد اعال رساندنبا تقویت فرصت

 یمحیط دموکراتیکعرضه به مردم،  های قابلگزینهگسترۀ 

 هایی رانندگان فراهم آورد. چنین مکانکبرای استفاده

 2چاپینبه نظر (. 2نامیم )می« دههای پاسخمحیط»

 ای یکی از نتایج مثبتی استمنطقهتوسعۀ ( نیز 2004)

 های عظیمهای دولتی در پروژهتزریق سرمایهدر پی که 

 هایی راشی فرصت. امکانات ورزشودایجاد می وساز ساخت

 دهند که این توسعهمجدد ارائه میتوسعۀ برای تسریع 

 استفادۀاستفاده،  های غیرقابلپیشرفت زمین عنوان به

 تصویر مورد استفاده و ایجادهای  ساختمانمجدد از 

 (. 14شوند )ای جدید شناخته میمنطقه

 زمین ۀ در  هگرفت   انجام های پژوهش رینت مهمدر مورد 

 فض اهای ورزش ی ب ر ج ذب و حف ظ      ه ای  ویژگ ی نقش 

 در (2010) 3اروجواللس   و موفوک ا  دروپ،مش تریان،  

 فیزیکی های ویژگی از بعد هفت ارتباط به بررسی تحقیقی

 فض ا،  تخص ی   تجهی زات،  زیب ایی  ش امل (اس تادیوم  

 کیفی ت  ،ه ا  ص ندلی  راحت ی  ب ه اس تادیوم،   یدسترس  

                                                                 

1. Bentley                                                                                                                                                         

2.Chapin 

3. Dhurup, Mofoka & Surujlal 
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 تمای ل  ب ا  )استادیوم تمیزی و خدمات غذایی اسکوربورد،

 مج دد  حض ور  و ورزش ی  مک ان  مان دن در  به تماشاگران

 کیفی ت  اف زایش  ک ه  و دریافتن د  پرداختن د  تماش اگران 

 ارتب اط  تماش اگران  حضور مجدد با استادیوم های ویژگی

 .(15دارد ) یمعنادار و مثبت

ه ای  مح یط »( در تحقیقی با عنوان 2005)1کالمک

ه ای  نش ان داد ک ه در مح یط    «ده، مکان و حض ور پاسخ

 منظ ور  ب ه ش ده  غیرتعاملی، انتخاب فضا بر توان ایی در  

دنبال آن ح   مک ان و حض ور اثرگ ذار      ایفای نقش و به

رای یافتن تری بده روش واضحهای پاسخمحیطایدۀ است. 

آنه ا   تأثیرخاص درون یک محیط و چگونگی  های ویژگی

 ، ه  ا راهخاص  ی مانن د  ه ای   بخ  شب ر ح    مک ان روی   

 (.17کند )ها و خوانایی فراهم میفعالیت

در ای ن زمین ه،    هرفتگ انجامدر سطح تحقیقات داخلی 

( در تحقیقی با عن وان  1392ناظمی، گودرزی و خبیری )

استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در  های ویژگی تأثیر»

تماشاگران باالتر از کلیۀ روی که  «فوتبال ایرانلیگ برتر 

لی گ  دورۀ کننده در مسابقات یازدهمین سال شرکت 14

برتر فوتبال ایران اجرا شد، نشان دادند ک ه هف ت متری ر    

سترسی به استادیوم، پارکینگ، تمیزی، زیب ایی، راحت ی   د

، تخصی  فضا و خدمات غذایی بر حضور مجدد ها صندلی

، ولی س ه عام ل تابلوه ای راهنم ا،     دارند تأثیرتماشاگران 

و کیفیت اسکوربورد بر حضور مجدد آنها  طراحی استادیوم

( در پژوهشی بی ان  1390نی )سلیما(. 12ندارد ) یریتأث

ترتیب ابعاد رنگ، فضا، فرم، هارمونی، نور و مح یط   کرد به

ای ن در   .(5ند )مؤثردر گرایش مشتریان به اماکن ورزشی 

(، س  هولت 1390در تحقی ق رض  ایی ) ح الی اس  ت ک  ه  

مناس ب ام اکن   فاصلۀ دسترسی به فضای ورزشی، رعایت 

، منطبق بودن یریپذ توسعهشهری، آلودۀ ورزشی از مراکز 

فضای ورزشی با نیازهای کاربران، مناسب بودن با ش رایط  

                                                                 

1. Mc call 

 جررافی  ایی منطق  ه، مالحظ  ات ایمن  ی در س  اخت و      

 س ات یتأسگیری از فضای ورزشی، ارتباط منطقی بین بهره

ورزش  ی مج  اور، مج  زا ب  ودن امکان  ات ورزش  ی ب  رای    

هرمانی، آموزشی، همگانی و تفریح ی، ق دمت   ق یها ورزش

های مختل ف و  پذیری برای استفادهفضای ورزشی، انعطاف

ترتی ب   وجود امکانات رفاهی از جمله عواملی بودند که ب ه 

(. 4شناخته شدند ) مؤثروری اماکن ورزشی اولویت در بهره

 همچنین، عامل سهولت و دسترس ی ب ه فض ای ورزش ی     

عام ل ش ناخته ش د؛ ام ا در تحقی ق مقیم ی        ت رین  مه م 

 ۀمؤلف  از دی  دگاه اف  راد م  ورد مطالع  ه، چه  ار  ( 1389)

و امکان ات بیش ترین اث ر را در     کارکنان، مکان، محص ول 

های بدنسازی شهر اصفهان جذب مشتری و بازاریابی سالن

  (.11داشتند )

در حال حاضر ورزش و تفریحات س الم در کش ورهای   

یک صنعت مهم و عام ل اثرگ ذار در    عنوان بهیافته سعهتو

 ت رین  مه م رشد اقتصاد ملی، مورد توجه اس ت و یک ی از   

رود. ص نعت ورزش  شمار می منابع درآمد در قرن حاضر به

، قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و شدهجهانی  سرعت به

تا میلیاردها انسان از آن  در سراسر دنیا ریشه دوانیده است

ورزش و اقتص  اد در تعام  ل ب  ا  (. 10من  د ش  وند )به  ره

های خصوصی با ها و شرکتیکدیگرند. از یک طرف دولت

توانن د از من افع بس یار    ورزش میزمینۀ گذاری در سرمایه

 در توان  د م  یو از ط  رف دیگ  ر، ورزش ش  وند من  د به  ره

 یم ؤثر نق ش   اقتص ادی آنه ا   توس عۀ  های مختلف جنبه

های ورزشی در صنعت ورزش نیز محیط (.3داشته باشد )

 منظور بهبا مردم درارتباطند،  مستقیماًمراکزی که  عنوان به

در جذب  مؤثررشد و بقا نیازمند شناسایی و تقویت عوامل 

ی در بازاری ابی  جذب مشتر یرشد و ارتقامشتری هستند. 

بر آن است که خود  مؤثرورزشی مستلزم شناسایی عوامل 

. از آنجا که فض اهای  گیرد دربرمیای را های گستردهبخش

ه ا دارن د، ض روری    ورزشی نقش بسزایی در اقتصاد دولت
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چه بیشتر آنه ا توج ه ش ده و    وری هراست نسبت به بهره

برداشته شود. از سوی دیگر، هایی در راستای بهبود آن گام

ح وزۀ  در  هگرفت   انج ام مرور نتایج تحقیق ات   که همچنان

ده د، عوام ل   جذب مشتریان به اماکن ورزشی نشان م ی 

ب ر ج ذب و رض ایتمندی     م ؤثر عوامل  عنوان بهمتعددی 

ند. ا موارد متناقض در برخی که اند شدهشناسایی مشتریان 

در ای ن   هگرفت   انج ام که در برخی از تحقیق ات   ای گونه به

کنندگان و مشتریان اماکن ورزشی بر ابعاد زمینه، استفاده

 یا مؤلف ه  عن وان  ب ه فیزیکی و س اختاری ام اکن ورزش ی    

داشتند؛  تأکیداثرگذار بر جذب مشتریان به اماکن ورزشی 

کنن دگان ام اکن   از نظر برخی دیگر از استفاده که درحالی

 ت رین  مهمافزاری و معماری اماکن ورزشی ورزشی ابعاد نرم

عوامل در این زمینه شناخته شدند. بنابراین، از آنج ا ک ه   

ی و وربه ره  ۀدر ح وز  هگرفت   انجام های پژوهشبسیاری از 

جذب حداکثری مشتری به اماکن و فضاهای ورزشی و در 

اقتصادی این اماکن به ش کلی کل ی انج ام    توسعۀ نتیجه 

و ب ه شناس ایی عوام ل بس یاری از جمل ه عوام ل       گرفته 

انسانی، مدیریتی، کالبدی و تجهیزاتی، مالی و ... پرداخته 

ن د  ت ر م دیریتی، نیازم  است؛ اما اعمال اقدامات تخصص ی 

بررسی دقیق هر بخ ش و شناس ایی ابع اد جدی د در آن     

در تحقیق حاضر قصد داریم به بررسی  رو ازاین؛ استحوزه 

این موضوع که مفهوم جذب مشتری در فض اهای ورزش ی   

از عوامل محیطی است، بپردازیم. در واقع،  متأثرتا چه حد 

اصر محیطی فض اهای  شناسایی عن در پیدر این پژوهش 

ده و ه ای پاس خ  ورزشی با در نظر گ رفتن مفه وم مح یط   

این عناصر در جذب مش تریان   تأثیرنحوۀ همچنین در  

بنابراین، هدف اصلی ای ن تحقی ق   اماکن ورزشی هستیم. 

محیطی فضاهای ورزشی بر جذب  های ویژگی تأثیربررسی 

 است. 1دههای پاسخطمشتری با توجه به مفهوم محی

 

                                                                 

1. Responsive Environment 

 تحقیق روش

ای است مقایسه –روش تحقیق حاضر توصیفی روش:

که به شکل میدانی به اجرا درآمده است و در آن نقش هر 

محیطی فضاهای ورزشی )نفوذپذیری،  های ویژگییک از 

 بصری، غنایپذیری، تناسب گوناگونی، خوانایی، انعطاف

شتری به اماکن ورزشی حسی و رنگ تعلق( در جذب م

 است. شدهبررسی ورزشی انقالب  مجموعۀ

آماری جامعۀ  گیری:آماری، نمونه و روش نمونهجامعۀ 

مورد نظر این تحقیق شامل تمامی مشتریان اماکن ورزشی 

که با استناد است ( =20000Nورزشی انقالب )مجموعۀ 

نفر با استفاده از روش  350رگان، از بین آنها به جدول مو

 انتخاب شدند. دسترس درگیری نمونه

ساخته محققپرسشنامۀ ها از ابزار گردآوری دادهبرای 

 5که است  سؤال 25استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

 20شناختی و های جمعیتبا هدف گردآوری داده سؤال

محیطی فضاهای  های ویژگیسنجش نقش منظور  به سؤال

ویژگی نفوذپذیری، گوناگونی، هفت ورزشی در قالب 

حسی و رنگ پذیری، تناسب بصری، غنایخوانایی، انعطاف

 ای لیکرت طراحی شد.گزینهدر قالب طیف پنجتعلق 

ایی روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتو

مدیریت استادان نفر از دوازده گیری از نظر و با بهره

. همچنین، پایایی شد دییتأبررسی و ورزشی و معماری 

پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با استفاده 

آماری پژوهش جامعۀ نفر از  30روی مقدماتی مطالعۀ از 

آمد  دست به 81/0و ضریب آلفای کرونباخ آن  شدبررسی 

 . استقبول  که قابل

ه ا از  آماری داده وتحلیل تجزیهبرای  آماری: های روش

آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش  های روش

و در بخ ش آم ار    اریانحراف معآمار توصیفی از میانگین و 

آزمون نقش منظور  بهای )های دوجملهاستنباطی از آزمون

ه ا در ج  ذب مش تری( و فری  دمن   ه ا و ش  اخ  ویژگ ی 
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ها( ها و شاخ بندی نقش هر یک از ویژگیرتبهمنظور  به)

 استفاده شد. 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 ده ی عوام ل پاس خ   ی ک از  تعیین نقش ه ر  منظور به

ب ر ج ذب مش تری ب ه ام اکن       های آنهاو شاخ  محیط

ای از آزم ون دوجمل ه  ورزش ی انق الب،    مجموع ۀ ورزشی 

ای را تعی ین  استفاده شد. در این آزمون، پژوهش گر نقط ه  

کن د.  ها را به دو گروه تقسیم م ی آن داده ۀوسیل بهو کرده 

و بعد کند میداد با هم مقایسه سپ  دو گروه را از نظر تع

ها را داده، کندبا توجه به احتمالی که پژوهشگر تعیین می

دهد. در پ ژوهش حاض ر از آنج ا ک ه     مورد آزمون قرار می

 3ها عدد دادهجداکنندۀ نقطۀ ، است 5تا 1ها از دادهدامنۀ 

ه ا ب ه دو گ روه    دیگر، داده عبارت قرار داده شده است. به

ش ود و  تقسیم م ی  3و اعداد باالتر از  تر کوچکو  3اعداد 

 . است 60/0احتمال آزمون 

، ب ا توج ه ب ه    1در جدول  شده ارائهبا توجه به نتایج 

 ۀمؤلف  از آزمون  آمده دست بهداری اینکه میزان سطح معنا

ه ای آن کمت ر از می زان    یک از ش اخ  نفوذپذیری و هر 

در ه ای آن  ست، نفوذپ ذیری و ه ر ی ک از ش اخ     خطا

ورزش ی انق الب    مجموعۀجذب مشتری به اماکن ورزشی 

طح معن اداری  س  گون اگونی،   ۀمؤلف  در م ورد   نق ش دارد. 

 هاییعنی شاخ  مؤلفهدر دو شاخ  از این  آمده دست به

همزم ان  »و « همزمان خدمات متنوع در مجموع ه  ارائۀ»

ان خط ا کمت ر   از می ز « ش وند بودن خدماتی که ارائه م ی 

در  گون اگونی و دو ش اخ  اخی ر آن    ۀمؤلف رو ازاین، است

ورزش ی انق الب   مجموعۀ جذب مشتری به اماکن ورزشی 

وج ود ام اکن   »اما س طح معن اداری ش اخ     نقش دارند؛ 

بیش تر از س طح معن اداری    « ورزش ی  مجموع ۀ در  متنوع

است؛ در نتیجه این ش اخ  نق ش معن اداری در ج ذب     

 ندارد. ورزشی انقالب مجموعۀمشتری به اماکن ورزشی 

پذیری، با توجه به خوانایی و انعطاف ۀمؤلفدر مورد دو 

و  ه ا  آزم ون از ای ن   آم ده  دس ت  ب ه سطح معناداری اینکه 

خط  ا کمت ر اس ت، بن  ابراین،    مق دار از ش اخ  هایش ان   

-پذیری و هر یک از ش اخ  خوانایی و انعطاف یها مؤلفه

 مجموع ۀ در جذب مشتری ب ه ام اکن ورزش ی    های آنها 

 نقش دارند. ورزشی انقالب

، یبص ر  تناس ب  ۀمؤلفاز آنجا که در بین سه شاخ  

بی انگر ن وع   »از ش اخ    آم ده  دس ت  ب ه داری سطح معنا

ی ات  یتناس ب جز »و « کاربری بودن ظاهر اماکن مجموعه

 مق دار از « ظاهری اماکن ورزشی با ن وع فعالی ت ورزش ی   

شاخ  تناسب بص ری و ای ن دو    رو ازاینخطا کمتر است، 

ن شاخ  آن نقش معناداری در ج ذب مش تری ب ه ام اک    

ورزشی انقالب دارند؛ اما سطح معن اداری   مجموعۀورزشی 

مق دار  بیشتر از « یات ظاهری اماکن ورزشییجز»شاخ  

نتیجه این شاخ  نقش معناداری در ج ذب   است؛ درخط

 ندارد.ورزشی انقالب مجموعۀ مشتری به اماکن ورزشی 

س  طح  حس  ی، یغن  ا ۀمؤلف   یه  اش  اخ  نیب   در

بخش ب ودن  آرامش»در دو شاخ   آمده دست بهمعناداری 

مجموع ۀ  جذاب بودن محیط »و « ورزشی مجموعۀفضای 

ان خط ا کمت ر   از می ز « ی ات )ظ اهری( آن  یورزشی و جز

 غن ای حس ی و ای ن دو ش اخ  آن     ۀمؤلف رو ازایناست، 

زش  ی نق ش معن  اداری در ج  ذب مش تری ب  ه ام  اکن ور  

دارند؛ اما سطح معناداری شاخ  ورزشی انقالب  مجموعۀ

بیشتر « ماندن آن شکل ظاهری اماکن ورزشی و درخاطر»

ست، در نتیجه شاخ  اخیر نقش معن اداری  خطامقدار از 

ورزش ی   مجموع ۀ در جذب مش تری ب ه ام اکن ورزش ی     

توجه به اینک ه  رنگ تعلق، با  ۀمؤلفندارد. در مورد انقالب 

 و ه ر ی ک از   مؤلف ه از ای ن   آمده دست بهداری سطح معنا

رنگ تعلق و ه ر  ست، خطامقدار های آن بیشتر از شاخ 

در جذب مشتری به اماکن ورزشی های آن یک از شاخ 

 نقش معناداری ندارند.ورزشی انقالب مجموعۀ 
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 ورزشی انقالب مجموعۀ بر جذب مشتری به اماکن ورزشی  های آنهاو شاخص طیمح یده پاسخعامل هفت یک از  هر آزمون نقش .1جدول 

 میانگین آنها یها شاخصو  ها مؤلفه
 انحراف 

 معیار

سطح 
 معناداری
P-value)) 

 
 میزان خطا

(α) 
 

احتمال 
 آزمون

احتمال 
-مشاهده

 شده
 

 فوذپذیرین
 88/0 60/0 01/0 001/0 3/10 7/80 ورزشیمجموعۀ و مسیرهای دسترسی به  ها راهزیاد بودن 

مشخ  بودن مسیرهای عبور و مرور داخل 
 01/0 001/0 5/11 3/84 ورزشیمجموعۀ 

60/0  
92/0 

60/0 01/0 001/0 4/15 6/76 ورزشیمجموعۀ اماکن مختلف در ی نزدیک  61/0 
60/0 01/0 001/0 4/9 5/80 میانگین )نفوذپذیری(  97/0 

 گوناگونی
)ورزشی،  ورزشیمجموعۀ وجود اماکن متنوع در 
 41/0 60/0 01/0 449/0 0/10 2/68 فرهنگی، اداری و...(

همزمان خدمات متنوع )ورزشی و غیرورزشی( ارائۀ 
 66/0 60/0 01/0 001/0 0/13 6/75 در مجموعه

شوند )برای مثال: همزمان بودن، خدماتی که ارائه می
 88/0 60/0 01/0 001/0 7/11 4/82 ساعت کار بوفه تا پایان ساعت کار استخر باشد(

 94/0 60/0 01/0 001/0 7/8 4/75 میانگین )گوناگونی(

 خوانایی
 61/0 60/0 01/0 001/0 0/10 1/72 تشخی  بودن اماکن ورزشی درون مجموعهاز هم قابل

 72/0 60/0 01/0 001/0 0/14 7/76 هاتناسب وسعت فضاها با نوع فعالیت
های مرتبط با فضاها )نمادها، تصاویر، وجود نشانه

 54/0 60/0 01/0 001/0 0/12 6/71 ورزشیمجموعۀ ها و ...( در مجسمه

 99/0 60/0 01/0 001/0 2/6 4/73 میانگین )خوانایی(

 پذیریانعطاف
 97/0 60/0 01/0 001/0 3/10 6/85 ورزشی مجموعۀبزرگ بودن 

امکان گسترش خدمات ورزشی و غیرورزشی )اضافه 
نت، کردن یک رشته ورزشی جدید، ایجاد کافی
 افزایش ظرفیت پارکینگ و ...(

0/78 0/14 001/0 01/0 60/0 70/0 

)اضافه کردن  ها یکاربرامکان اعمال ترییر در 
 صورت بهها، امکان اختصاص برخی از فضاها سان 

 گروهی یا خانوادگی و ...(
2/74 1/11 001/0 01/0 60/0 66/0 

 1 60/0 01/0 001/0 2/9 3/79 پذیری(میانگین )انعطاف

 بصری تناسب
 74/0 60/0 01/0 001/0 1/13 1/78 بیانگر نوع کاربری بودن ظاهر اماکن مجموعه

 48/0 60/0 01/0 013/0 7/11 5/70 یات ظاهری اماکن ورزشییجز
یات ظاهری اماکن ورزشی با نوع فعالیت یتناسب جز

 65/0 60/0 01/0 001/0 7/9 0/73 ورزشی

 95/0 60/0 01/0 001/0 5/7 9/73 بصری( میانگین )تناسب

 حسی غنای
 58/0 60/0 01/0 001/0 7/11 6/72 ورزشی مجموعۀبخش بودن فضای آرامش

یات یورزشی و جزمجموعۀ جذاب بودن محیط 
 55/0 60/0 01/0 001/0 0/10 0/71 )ظاهری( آن

 47/0 60/0 01/0 016/0 0/10 5/69 ماندن شکل ظاهری اماکن ورزشی درخاطر
 97/0 60/0 01/0 001/0 2/6 0/71 میانگین )غنای حسی(

 رنگ تعلق
-از عالیق عموم استفاده استهبرخهایی وجود نشانه

 32/0 60/0 01/0 013/0 3/11 2/65 ورزشی مجموعۀکنندگان در طراحی محیط 

گر وجود عناصری در فضای مجموعه که تداعی
 37/0 60/0 01/0 167/0 4/12 4/65 های خوب باشدتجربه

 56/0 60/0 01/0 012/0 2/9 3/65 میانگین )رنگ تعلق(
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 ورزشی انقالب مجموعۀمحیطی فضاهای ورزشی در جذب مشتری به اماکن ورزشی  های ویژگییک از  میزان نقش هربندی . رتبه2جدول 

 شاخص
 میانگین

 رتبه
 رتبه

 تعداد

 نمونه
 کای دو

 درجۀ

 آزادی

 سطح

 معناداری

 1 56/4 نفوذپذیری

324 301/207 5 001/0 

 3 41/3 گوناگونی

 5 11/3 اناییخو

 2 22/4 پذیریانعطاف

 4 14/3 یتناسب بصر

 6 56/2 حسیغنای

 نفوذپذیری ۀمؤلف

و مسیرهای دسترسی به  ها راهزیاد بودن 

 ورزشیمجموعۀ 
02/2 

2     

مشخ  بودن مسیرهای عبور و مرور داخل 

 ورزشیمجموعۀ 
27/2 

1 324 380/55 2 001/0 

مجموعۀ بودن اماکن مختلف در  به همنزدیک 

 ورزشی
71/1 

3     

 پذیریانعطاف ۀمؤلف

     1 43/2 ورزشیمجموعۀ بزرگ بودن 

 001/0 2 162/123 324 2 91/1 امکان گسترش خدمات ورزشی و غیرورزشی

     3 65/1 ها یکاربرامکان اعمال ترییر در 

 

نقش هر یک از رتبۀ از آنجا که قضاوت در مورد 

آنها صرفاً با تکیه بر میانگین نقش  یها شاخ و  ها مؤلفه

بررسی  منظور ، بهستینپذیر و علمی هر یک از آنها امکان

ا، از آزمون های آنهو شاخ  ها مؤلفههر یک از رتبۀ 

 بندی فریدمن استفاده شد. آماری رتبه

در این آزمون ابتدا اختالف میانگین هر یک از عوامل، 

هر یک از آنها تعیین رتبۀ و سپ  میانگین  شدهآزمون 

هر یک از رتبۀ و با توجه به میزان میانگین  شودمی

با توجه به نتایج شود. اقدام میبندی آنها به رتبهعوامل، 

، از آنجا که سطح معناداری حاصل از آزمون 2جدول 

که این میزان از سطح  است 001/0بندی فریدمن رتبه

( کمتر 01/0برای تحقیق ) شده گرفتهاطمینان در نظر 

ضاهای محیطی فگانۀ شش های ویژگیدر بین است، 

 مجموعۀورزشی در جذب مشتری به اماکن ورزشی 

به  توانورزشی انقالب، تفاوت معناداری وجود دارد و می

. بر این اساس، عامل کردبندی هر یک از آنها اقدام رتبه

، و پ  از آن است نقشبیشترین نفوذپذیری دارای 

بصری، خوانایی اسب پذیری، گوناگونی، تنترتیب انعطاف به

از آنجا  های دوم تا ششم قرار دارند.حسی در رتبهو غنای 

جذب مشتری نقش معناداری در که ویژگی تعلق رنگ 

 .، این ویژگی حذف شدنداشت

های بندی میزان نقش هر یک از شاخ در مورد رتبه

از نفوذپذیری، از آنجا که سطح معناداری حاصل  ۀمؤلف

که از سطح  است 001/0بندی فریدمن آزمون رتبه

شده برای تحقیق کمتر ( درنظرگرفته01/0اطمینان )

نفوذپذیری تفاوت معناداری وجود های  شاخ بین  ،است

مشخ  بودن مسیرهای عبور و مرور »دارد و شاخ  

پ  از آن دارای باالترین رتبه و « ورزشی مجموعۀداخل 

 مجموعۀو مسیرهای دسترسی به  ها راهزیاد بودن »

بودن اماکن مختلف در  به همنزدیک »و « ورزشی

عالوه، به های بعدی قرار دارند.در رتبه« ورزشی مجموعۀ

 یها شاخ میزان نقش هر یک از بندی در مورد رتبه
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اماکن ورزشی  پذیری در جذب مشتری بهویژگی انعطاف

، 2جدول ورزشی انقالب با در نظر گرفتن نتایج  مجموعۀ

بندی  رتبهاز آنجا که سطح معناداری حاصل از آزمون 

( 01/0که از سطح اطمینان ) است 001/0فریدمن 

های بین شاخ  ،شده برای تحقیق کمتر استگرفتهنظردر

ی تفاوت معناداری وجود دارد و شاخ  پذیرانعطاف

است دارای باالترین رتبه « ورزشی مجموعۀبزرگ بودن »

امکان گسترش خدمات ورزشی و »و پ  از آن 

 در « ها یکاربرامکان اعمال ترییر در »و « غیرورزشی

 های بعدی قرار دارند.رتبه

 

 
حسی در جذب مشتری به اماکن بصری و غنای گوناگونی، خوانایی، تناسب  ۀمؤلفای همیزان نقش هر یک از شاخصبندی . رتبه3جدول 

 ورزشی انقالب مجموعۀورزشی 

 اریانحراف مع تعداد میانگین گوناگونی( ۀمؤلفمقایسات )
 میانگین

 معیار خطای

7812/3 همجموعهمزمان خدمات متنوع )ورزشی و غیرورزشی( در ارائۀ   324 65022/0  04344/0  

ساعت کار بوفه تا پایان ساعت کار  مثالًشوند )همزمان بودن خدماتی که ارائه می

 (استخر باشد
1205/4 324 58281/0 03894/0 

 اریانحراف مع تعداد میانگین خوانایی( ۀمؤلفمقایسات )
 میانگین

 معیار خطای
 04693/0 70232/0 324 9330/3 هاتناسب وسعت فضاها با نوع فعالیت

 04133/0 50632/0 324 7976/3 تشخی  بودن اماکن ورزشی درون مجموعهالهم قابل

 03993/0 59760/0 324 6027/3 مجموعۀ ورزشی و ...( در ها های مرتبط با فضاها )نمادها، تصاویر، مجسمهوجود نشانه

 اریانحراف مع تعداد میانگین بصری(مقایسات )تناسب 
 نگینمیا

 معیار خطای

 04362/0 65280/0 324 9062/3 بیانگر نوع کاربری بودن ظاهر اماکن مجموعه
 03252/0 48677/0 324 6518/3 تناسب جزییات ظاهری اماکن ورزشی با نوع فعالیت ورزشی

 اریانحراف مع تعداد میانگین حسی( مقایسات )غنای
 میانگین

 معیار خطای
 03907/0 58473/0 324 6295/3 موعۀ ورزشیبخش بودن فضای مجآرامش

 03332/0 49870/0 324 5491/3 محیط مجموعۀ ورزشی و جزییات )ظاهری( آن جذاب بودن

 

های بندی میزان نقش هر یک از شاخ در مورد رتبه

وجود اماکن متنوع »از آنجا که شاخ  گوناگونی،  ۀمؤلف

جذب مشتری به  نقش معناداری در« ورزشی مجموعۀدر 

ورزشی انقالب ندارد، این شاخ   مجموعۀاماکن ورزشی 

با توجه به اینکه تنها دو شاخ  دیگر برای . حذف شد

گوناگونی باقی مانده، از آزمون تی زوجی استفاده  ۀمؤلف

همزمان »شاخ  ،4و  3 های جدولاساس نتایج بر .شد

نقش بیشتری نسبت به « شوندخدماتی که ارائه می بودن

همزمان خدمات متنوع ورزشی و غیرورزشی در ارائۀ »

 اول قرار دارد.رتبۀ و در  داشته« مجموعه

های میزان نقش هر یک از شاخ بندی در مورد رتبه

ویژگی خوانایی در جذب مشتری به اماکن ورزشی 

ورزشی انقالب، با توجه به اینکه دو شاخ  برای  مجموعۀ

نقش مانده و یک شاخ  آن  ویژگی گوناگونی باقی

 از آزمون تی زوجی برای است، نداشته معناداری 

 4جدول گرفتن نتایج  با درنظرکه  بندی استفاده شدرتبه

نقش « هاا نوع فعالیتتناسب وسعت فضاها ب»شاخ  
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های مرتبط با وجود نشانه»بیشتری نسبت به شاخ  

 و در اولویت باالتری قرار دارد. داشته« فضاها

های میزان نقش هر یک از شاخ بندی در مورد رتبه

 مجموعۀبصری در جذب مشتری به اماکن ورزشی تناسب 

گر نوع کاربری بودن ظاهر بیان»ورزشی انقالب، شاخ  

تناسب »نقش بیشتری نسبت به شاخ  « اماکن مجموعه

« جزئیات ظاهری اماکن ورزشی با نوع فعالیت ورزشی

بندی در مورد رتبه و در اولویت باالتری قرار دارد. داشته

حسی در جذب های غنای میزان نقش هر یک از شاخ 

ورزشی انقالب، از آنجا  مجموعۀ مشتری به اماکن ورزشی

-آرامش»شاخ  مقایسۀ که سطح معناداری حاصل از 

جذاب بودن »و « ورزشی مجموعۀبخش بودن فضای 

باالتر از « یات )ظاهری( آنیورزشی و جز مجموعۀمحیط 

بین این دو  رو ازاین، است( 01/0میزان سطح اطمینان )

توان آنها را اوت معناداری وجود ندارد و نمیشاخ  تف

 .کردبندی رتبه

 
بصری و غنای حسی در جذب مشتری  گوناگونی، خوانایی، تناسب ۀمؤلفهای میزان نقش هر یک از شاخصبندی . مقایسه و رتبه4جدول 

 ورزشی انقالب مجموعۀبه اماکن ورزشی 

 گوناگونی( ۀمؤلفزوجی )مقایسۀ تفاوت                                                             

 سطح

 معناداری

 درجۀ

 آزادی
 (tتی )

 درصد اطمینان 95احتمال 
 میانگین خطای معیار انحراف معیار اختالف میانگین

 باال پایین

000/0 324 223/7- 24672/0- 43185/0- 04697/0  70302/0  33929/0-  

 تفاوت مقایسۀ زوجی )مؤلفۀ خوانایی(                                                                         

 سطح

 معناداری

 درجۀ

 آزادی
 (tتی )

 درصد اطمینان 95احتمال 
 میانگین خطای معیار انحراف معیار اختالف میانگین

 باال پایین

000/0 223 125/5 45739/0 20333/0 06446/0  96475/0  33036/0  

 (تناسب بصریتفاوت مقایسۀ زوجی )                                                            

 سطح

 معناداری

 درجۀ

 آزادی
 (tتی )

 درصد اطمینان 95احتمال 
 میانگین خطای معیار انحراف معیار اختالف میانگین

 باال پایین

000/0 223 731/5 34197/0 16696/0 04440/0  66459/0  25446/0  

 (غنای حسیتفاوت مقایسۀ زوجی )                                                            

 سطح

 معناداری

 درجۀ

 آزادی
 (tتی )

 درصد اطمینان 95احتمال 
 میانگین خطای معیار انحراف معیار اختالف میانگین

 االب پایین

000/0 223 596/1 17955/0 01883/0- 05033/0  75333/0  08036/0  

 

 گیریبحث و نتیجه

تعیین میزان نقش هر یک از هدف پژوهش حاضر  

های آنها در محیطی فضاهای ورزشی و شاخ  های ویژگی

نشان ورزشی انقالب بود. نتایج  مجموعۀجذب مشتریان 

های نفوذپذیری، مشخ  بودن ین شاخ در ب داد

ورزشی دارای  مجموعۀمسیرهای عبور و مرور داخل 

و  ها راهترتیب زیاد بودن  پ  از آن به بیشترین نقش و

 به همورزشی و نزدیک  مجموعۀمسیرهای دسترسی به 

ورزشی از نظر مشتریان  مجموعۀبودن اماکن مختلف در 

ورزشی انقالب  مجموعۀد. با توجه به وسعت زیاد مهم بودن

هکتار(، سهولت دسترسی و تشخی  مسیرهای  130)

-دسترسی آسان به بخش منظور بهورزشی  مجموعۀداخل 

وقت مشتریان مهم  اتالف نشدنهای مختلف مجموعه و 

فوذپذیری ن( 2002بنتلی )گفتۀ شود. با توجه به تلقی می
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ای بالقوه یها راههر نظامی از فضاهای همگانی به تعداد 

دیگر درنظر گرفته نقطۀ که برای عبور از یک نقطه به 

باید شفاف و  ها راهالبته این  ،بستگی دارد، شده است

، تنها افرادی که با آن صورت نیا ریدر غدیدنی باشند، 

در (. پ  2برند )ی دارند از آن سود میآشنایی قبل

خصوص فضاهایی که با هدف حضور  هطراحی فضاها، ب

 تناسب به ، بایدشوندچه بیشتر افراد در آنها  ساخته میهر

مسیرهای عبور و مرور با وسعت فضا و همچنین قابل 

تشخی  بودن آنها توجه ویژه شود. بدیهی است که هرچه 

دسترسی نیز باید بیشتر  یها راهباشد، تعداد  تر بزرگمکان 

آمد افراد ایجاد وهای بیشتری را برای رفتباشد تا گزینه

 که یدرصورت وآمد رفتکند. از طرفی زیاد بودن مسیرهای 

؛ ارزشمند است، ،تشخی  باشند قابل راحتی بههر یک 

 موجب ها راهطراحی نشوند، تعدد  درستی بهر اگ چراکه

کم اماکن مختلف ورزشی فاصلۀ  .شودیم افراد یسردرگم

 از یکدیگر عامل دیگری است که از نظر مشتریان اهمیت

. با توجه به وسعت زیاد این دارد از دو مورد قبل یکمتر

پارکینگ خودروها، بیشتر  عنوان بهمجموعه و فضای کافی 

-حاضر می مجموعهنقلیه در وسیلۀ مشتریان مجموعه با 

اماکن از یکدیگر اهمیت  ۀشوند. در چنین شرایطی فاصل

این بخش با نتایج تحقیقات  نتایج  کند.زیادی پیدا نمی

( و 1392(، ناظمی و همکاران )2010دورپ و همکاران )

ولی با نتایج تحقیق (، 4، 12، 15( همسو )1390رضایی )

، 11است )مرایر ( 1389و نیز مقیمی ) (1390) سلیمانی

5 .) 

در مورد نتایج حاصل از شاخ  گوناگونی، مکانی که 

های متنوع گونهدربرگیرندۀ دارای گوناگونی کاربری باشد، 

-. چنین مکانی انسانشودع میهای متنوساختمانی با فرم

های مختلفی را در اوقات گوناگون با منظورهای متنوع به 

گوناگونی،  یها شاخ در بین  (.2کند )خود جذب می

د، دارای بیشترین شوهمزمان بودن خدماتی که ارائه می

خدمات متنوع ورزشی و ارائۀ نقش و پ  از آن، 

 مجموعۀد اماکن متنوع در غیرورزشی و همچنین وجو

. استنقش  ورزشی )اداری، فرهنگی و...( دارای کمترین

ورزشی  مجموعۀواقع، با توجه به اینکه مخاطبان اصلی  در

استفاده از خدمات ورزشی به مجموعه  منظور بهانقالب 

ت ورزشی بیش از خدمات خدماارائۀ آیند، تنوع در می

غیرورزشی اهمیت دارد. از سوی دیگر، همزمانی برخی 

کند که با ها نوعی پشتیبانی دوجانبه ایجاد میفعالیت

-پشتیبانی اهمیت می گونه اینتوجه به نتایج، مشتریان به 

دهند )برای مثال همزمان بودن زمان کاری استخر و 

( نیز معتقد است 2002فروشگاه مواد غذایی(. بنتلی )

رباهایی های اولیه( مانند آهن)کاربری ها تیفعالبرخی از 

طراحی عرصۀ کنند که مردم را به طرف یک عمل می

های ثانویه به کاربری متقابلطور  بهکنند. جذب می

شوند که عاری از هر گونه جاذبه و عناصری تفسیر می

استفاده از  تبع بهمردم  رو اینازند. ا قدرت کشش

شوند؛ که های ثانویه میاولیه متوجه کاربری یها یکاربر

بنابراین مهم است  (.2) استاین همان پشتیبانی دوجانبه 

شوند، دارای این خدماتی که به مشتریان ارائه می

نتایج حاصل از بررسی شاخ  گوناگونی  پشتیبانی باشند.

ولی با نتایج (، 4( همسو )1390نتایج تحقیق رضایی )با 

ناظمی و همکاران  (،2010دروپ و همکاران ) تحقیقات

 (.5، 12، 15است )مرایر  (1390( و سلیمانی )1392)

که  یریتأث خوانایی، ۀمؤلفدر توجیه نتایج حاصل از 

ادرا   در اثر نحوه و کیفیت، گذاردمحیط بر انسان می

گیرد. ادرا  محیط آدمی از محیط پیرامونش شکل می

اساس دانش و اطالعاتی که انسان نسبت به اشکال، بر

حاصل ، فضاها، عملکرد و معنای ظاهری و باطنی آنها دارد

هایی توانند از منافع گزینهمیزمانی مردم  (.13شود )می

که بتوانند  بهره گیرند، کندکه آن کیفیات را عرضه می
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در  گذرد در آنجا میرا که  آنچهسامان فضایی مکان و 

  (.2کنند )

های خوانایی، تناسب وسعت فضاها با در بین شاخ 

قابل  ها دارای بیشترین نقش و پ  از آن ازنوع فعالیت

بودن اماکن مختلف درون مجموعه برای تشخی  

داشتن وسعت فضا با نوع مشتریان مهم بود. اهمیت 

 فعالیت برای مشتریانی که از خدمات ورزشی استفاده 

کنند، بیانگر این مسئله است که مشتریان به می

 کنند و ترجیح استانداردهای فضای ورزشی توجه می

دهند در محیطی که ضوابط و مقررات ساخت در آن می

ت فعالیفعالیت کنند. اختصاص فضا به  است، رعایت شده

یا کمتر از حد استاندارد، منطقی  خاص، بیش از حد

بصری، جنبۀ . قابلیت تشخی  اماکن مختلف از ستین

در مورد دیگری است که برای مشتریان مهم است. پ  

های کاربری بسیار مورد تفاوتباید طراحی اماکن مختلف، 

افراد قبل از اینکه آشنایی  که یطور به، رندیقرار گتوجه 

تنها با مشاهده قادر به ، قبلی با مکان داشته باشند

تشخی  آن باشند. در خصوص عامل خوانایی نتایج نشان 

هایی مرتبط با داد که مشتریان به وجود عالئم و نشانه

 یریکارگ بهدهند؛ پ  اماکن مختلف نیز اهمیت می

یا فعالیتی که در  نوع فضای مورد نظرهایی که بیانگر نشانه

عامل  در خصوصگیرد باشد، ضروری است. آن انجام می

کال مکتحقیق حاضر با نتایج پژوهش خوانایی، نتایج 

(، ناظمی و همکاران 2010(، دروپ و همکاران )2005)

( همخوانی 1390( و رضایی )1390(، سلیمانی )1390)

 (.4، 5، 12، 15، 17دارد )

برای  هامکان بیترکپذیری، انعطاف ۀمؤلفدر مورد 

هایی که ، در مقایسه با مکانمنظورهای مختلفاستفاده به 

 اند، به فقط برای یک نوع استفاده طراحی شده

دهند های بیشتری میکنندگان خود حق انتخاباستفاده

ورزشی انقالب، بزرگ بودن  مجموعۀبرای مشتریان (. 2)

ورزشی دارای بیشترین نقش و امکان اعمال  مجموعۀ

 نقش در بخش  ها دارای کمترینترییر در کاربری

. بنابراین با توجه به بزرگ بودن استپذیری انعطاف

های شهر دیگر مجموعهبین ورزشی انقالب در  مجموعۀ

ورزشی آزادی  مجموعۀکه از لحاظ وسعت بعد از تهران 

توان گفت وسعت بزرگ ورزشی است، می مجموعۀدومین 

است. در واقع  در گرایش افراد به آن مؤثرزیاد آن عاملی 

به وجود اماکن ورزشی بیشتر بزرگ بودن فضای مجموعه 

و  ها تیفعالدرون مجموعه و در پی آن افزایش تنوع 

همچنین افزایش فضای در اختیار، برای خدماتی همچون 

شود که برای مشتریان میمنجر محل پار  خودروها 

در مورد شاخ   آمده دست بهنتایج . زیادی دارداهمیت 

( 1390پذیری نیز با نتایج تحقیق رضایی )انعطاف

تحقیقات دروپ و  جینتابا ولی (، 4همخوانی دارد )

مرایر ( 1389( و مقیمی )1390سلیمانی )(، 2010همکاران )

 (.11، 5، 15است )

مناسبت بصری را  بصری،در مورد شاخ  تناسب 

در  (.2آورد )می وجود بهتعابیر و تفاسیر مردم از یک مکان 

کن ورزشی بصری، اینکه ظاهر اما تناسب یها مؤلفهبین 

باشد، برای گیرد میبیانگر نوع فعالیتی که در آن انجام 

ورزشی انقالب اهمیت دارد. از طرفی،  مجموعۀمشتریان 

مهم است که یات ظاهری یآن دسته از جزبرای مشتریان 

متناسب با نوع کاربری مکان ورزشی باشد. در واقع، 

است با دیدن ظاهر یک مکان ورزشی به  مند عالقهمشتری 

کار بردن  هپی ببرد. ب، گیردنوع فعالیتی که در آن انجام می

 طور بههای ورزشی مورد نظر و هایی از رشتهعالئم و نشانه

کلی طراحی متفاوت ظاهر اماکن مختلف ورزشی و 

ر تقویت ، دمرتبط با آن فعالیت ورزشی عناصر یریکارگ به

در طراحی اماکن باید است و  مؤثرتناسب بصری افراد 

نتیجۀ این بخش هم با ورزشی اعمال شود. نتایج 

( 2005کال )( و مک1390سلیمانی ) های پژوهش
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ولی با نتایج تحقیق ناظمی و (، 5، 17همخوانی دارد )

 (. 12است )یر مرا( 1392همکاران )

گونه عامل فیزیکی  هرحسی،  در مورد شاخ  غنای

روحی و روانی  تأثیر شک بیفیزیکی بر انسان  تأثیرضمن 

یا  دنبال دارد. تعاریف حسی مانند گرم، دلنشین نیز به

آسوده بودن فضا، ناشی از چگونگی تنظیم شرایط آسایش 

اسب عوامل فیزیکی برمیدر محیط است که به ارتباط من

. چگونگی ارتباط این عوامل در محیط، کیفیت دگرد

در مورد  (.9دهد )حسی و ادراکی ما از محیط را شکل می

بخش بودن محیط مجموعه این شاخ ، آرامش یها مؤلفه

داشت. همچنین جذاب بسیاری برای مشتریان اهمیت 

احساس بهتر مشتریان مهم  یات آنها دریبودن محیط و جز

بوده است. متراکم نبودن محیط یکی از عواملی است که 

بزرگ بودن  شودایجاد آرامش بیشتر در آن می موجب

ورزشی نیز از نظر مشتریان عاملی مهم تلقی  مجموعۀ

یا  اعمال ترییرات در زمینۀشد. بنابراین، باید می

عواملی که موجب افزایش آرامش در محیط  یریکارگ به

آورد، اقداماتی شود و جذابیت محیط را فراهم میمی

نمادها یا تصاویر جذاب در  یریکارگ بهصورت گیرد. 

این جملۀ های مختلف یک مکان ورزشی از طراحی بخش

 نتیجۀغنای حسی با  ۀمؤلفاقدامات است. نتایج حاصل از 

 (.5( همخوانی دارد )1390تحقیق سلیمانی )

 هایتعلق، نتایج حاصل از نظر در مورد شاخ  رنگ

هایی که مشتریان حاکی از آن بود که وجود نشانه

کنندۀ تداعییا عواملی که  برخاسته از عالیق خود باشد

-. میی نداردچنداناهمیت خاطرات خوب باشند، برایشان 

توان گفت با توجه به اینکه افراد ملزم به حضور در یک 

محیط فضای ورزشی نیستند و با میل و اختیار خود وارد 

به ایجاد ح   شوند، نیازی به وجود عواملی کهورزشی می

 منجر سازی مکان برایشانمشارکت و در واقع شخصی

یک مکان ورزشی و  عبارت دیگر، انتخاب ، ندارند. بهشود

حضور در آن، نیازمند نوعی احساس تعلق است که از 

 همان ابتدا در فرد ایجاد شده است.

با توجه به اینکه بین عامل رنگ تعلق و گرایش 

مشتریان به فضای ورزشی ارتباط معناداری مشاهده نشد، 

در . شدحذف  مؤلفه، این مؤثربندی نهایی عوامل در رتبه

 ترین مهمنهایت، نتایج حاکی از آن بود که نفوذپذیری 

ورزشی انقالب و حضور در آن  مجموعۀعامل برای انتخاب 

توان گفت، با توجه توسط مشتریان بوده است. در واقع می

اختیاری حضور  طور بهبه اینکه افراد در یک مکان ورزشی 

یا تفریحی کت در فعالیت ورزشی و برای شر یابند می

به مکان برسند و  راحتی به کنند، تمایل دارند کههزینه می

عامل سهولت دسترسی هم در خارج و هم  ببسبه همین 

 داخل مجموعه برایشان فراهم باشد.

 پذیری دومین عاملپ  از نفوذپذیری، انعطاف

 (2002نظر بنتلی )براساس . بوداز نظر مشتریان  بااهمیت

منظورهای  استفاده به برای هایترکیب توانمند مکان

هایی که فقط برای یک نوع در مقایسه با مکان ،مختلف

کنندگان خود حق اند، به استفادهاستفاده طراحی شده

 ه همین دلیلب(. 2دهند )های بیشتری میانتخاب

دهند. شاخ  مشتریان به این عامل اهمیت زیادی می

سوم قرار گرفت. نظر رتبۀ گوناگونی از لحاظ اهمیت در 

افراد حاکی از آن بود که وجود اماکن ورزشی، اداری، 

چندانی اهمیت ورزشی مجموعۀ فرهنگی و ... در یک 

دهند خدمات متنوع در ع افراد ترجیح میدر واقندارد. 

های وابسته به آنها در مجموعه ارائه ورزش و فعالیتحوزۀ 

شود. مشتریان در شرایطی موافق وجود اماکن متنوع و در 

های به ورزش و فعالیتند، که ا های متنوعپی آن فعالیت

خدمات ارائۀ ی همزمان رو نیازاباشد. محدود مرتبط با آن 

اهمیت زیادی دارد. عوامل تناسبات بصری و  آنها هم برای

به یک اندازه برای مشتریان مهم بودند. در  باًیتقرخوانایی 

ش یاخصوصیات بصری محیط با عملکرد و معنواقع، اینکه 
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متناسب باشد و اینکه محیط قابلیت قرائت سهل و 

های مورد نظر را داشته شانیراهیابی آسان به نقاط و ن

 شوند.(، هر دو عوامل مهمی محسوب می8باشد )

بخش بودن حسی، آرامش در خصوص شاخ  غنای

ای بود که از نظر مشتریان اهمیت زیادی محیط ویژگی

بخش و داشت. انجام یک فعالیت ورزشی در صورتی لذت

 ؛ثیرگذار خواهد بود که به دور از تشویش و استرس باشدأت

در واقع، بسیاری از افراد با این هدف در یک مکان ورزشی 

این  بایدورزشی مجموعۀ محیط  رو ازاینشوند. حاضر می

 ح  را در فرد القا کند.

عامل  ترین مهمدر بحث نفوذپذیری، با توجه به اینکه 

 شودپیشنهاد میت، اسورزشی  مجموعۀاز نظر مشتریان 

افزایش هرچه بیشتر کیفیت مجموعۀ ورزشی  منظور به

تر تواند از طریق شفافاین اقدام می. اقداماتی صورت گیرد

مسیرهای عبور و مرور داخل مجموعه انجام گیرد. کردن 

درختان و فضای سبز داخل  توجه به اینکه وسعت و حجم

از جمله اقداماتی  ،مجموعه همواره در حد استاندارد باشد

نظر قرار گیرد. همچنین، از آنجا که است که باید مد

فضاها از یکدیگر، برای مشتریان اهمیت دوجانبۀ پشتیبانی 

چه بیشتر این مورد زیادی دارد، در راستای تقویت هر

هایی که نسبت شود مکانپیشنهاد می عالوه،اقدام شود. به

های تنی  و فروشگاه ند )زمینا به هم دارای پشتیبانی

 در نزدیکی هم قرار گیرند. ،ورزشی و بوفه(

طراحی اماکن ورزشی و در بعد حوزۀ نظر به اینکه در 

ند، پیشنهاد ا کالبدی، بیشتر اماکن ورزشی در قالب سوله

بود وضعیت کالبدی اماکن ورزشی شود در راستای بهمی

-و ... که مدت 1اقداماتی همچون ساخت اماکن گنبدی

-کار گرفته شده و در سال هاست در کشورهای پیشرفته به

های اخیر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته و موجب 

                                                                 

1. Skydome 

-ها و ورزشگاهای در معماری و نمود سالنویژه یرگذاریتأث

 صورت گیرد. ،(7) ها شده است

-با توجه به اینکه احداث اماکن ورزشی جدید هزینه

شود با اعمال ترییرات الزم های زیادی دارد، پیشنهاد می

در اماکن ورزشی فعلی، در راستای ایجاد تناسبات بصری 

اقداماتی صورت  ،بیشتر که عاملی مهم از نظر مشتریان بود

نمادهایی مرتبط با نوع  و هانشانه یریکارگ بهگیرد. با 

توان گیرد، میهایی که در مکان مورد نظر انجام میفعالیت

 این ترییرات را اعمال کرد.

با توجه به اینکه در بازاریابی ورزشی، جذب و حفظ 

، داردهای خدماتی اهمیت زیادی برای شرکتمشتری 

 تأثیرسی بررزمینۀ هایی در شود پژوهشپیشنهاد می

ده( های پاسخمحیطی فضاهای ورزشی )محیط های ویژگی

بر حفظ مشتریان اماکن ورزشی صورت گیرد. همچنین 

شناسایی عوامل محیطی  منظور بههایی الزم است پژوهش

-اماکن ورزشی تفریحی انجام گیرد. بهوری  بهرهدر  مؤثر

یک الگوی استاندارد طراحی براساس عالوه، الزم است 

-فضاهای ورزشی، چند مکان ورزشی مورد بررسی مشاهده

 گیرد ای بین آنها انجامای مقایسهای قرار گیرند و مطالعه

و بررسی شود که میزان حضور افراد در هر یک به چه 

 .استصورت 

ورزشی و افرادی که در خاتمه ضروری است مدیران 

یا ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی را  مدیریتظیفۀ و

به بازدهی عهده دارند، با اطالع کامل از عواملی که  به

شود، در جهت رشد و بهبود میمنجر چه بیشتر محیط هر

عملکرد فضاهای ورزشی و جذب حداکثری مشتری به 

 اماکن و فضاهای ورزشی گام بردارند.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            13 / 14

http://ntsmj.issma.ir/article-1-606-fa.html


 1394زمستان ،  11 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

46 

 و مآخذ منابع
 .6تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا )س(، ص ، اول چژاله معماری.  ۀ. ترجم"بازاریابی ورزشی"(. 2005) استاتلر، کی .1

مصطفی بهزادفر. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت،  ۀترجم ."دههای پاسخمحیط"(. 2002) ین و الکک، آلنبنتلی، ای .2

 .23ص 

 .79محمد خبیری و فرشاد تجاری. تهران: انتشارات سمت، ص  ۀ. ترجم"و رویدادبازاریابی ورزش "(. 2001) پوپ، نیگل .3

همایش  ."وری اماکن ورزشی استان گلستانمداری( با بهرهتعیین عوامل مرتبط )کالبدی و مشتری"(. 1390)رضایی، زهرا. .4

 .67، ص اسالمی ادآز دانشگاه گرگان، بدنی،ورزش و تربیتتوسعۀ ملی دستاوردهای جدید علمی در 

مدیریت نامۀ پژوهش. "شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشیبررسی ابعاد زیبایی"(. 1390) سلیمانی، معصومه .5

 . 15-34، ص 16 شورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، 

فصلنامۀ  ."تماشای لیگ برتر فوتبال ایران تخمین تقاضای"(. 1388) فر، نازلیصادقی، حسین؛ اصررپور، حسین و گلچین .6

 .202– 183، ص 3 شاقتصادی،  های پژوهش

 .125بامداد کتاب، ص اول، تهران:  چ. "مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی"(. 1389) کاشف، میرمحمد .7

 .38-65، ص 32 شعلمی پژوهشی صفه، نشریۀ . "یت طراحی شهریکیفسازندۀ های مؤلفه"(. 1379) گلکار، کورش .8

 .53فر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص علیرضا عینی ۀترجم ."معمارینظریۀ آفرینش "(. 1388) لنگ، جان .9

 .149جهاد دانشگاهی، ص  اول، ارومیه: انتشارات چ. "مدیریت بازاریابی ورزشی"(. 1385) زاده، مهردادمحرم .10

. "های بدنسازی شهر اصفهاندر جذب مشتری در سالن مؤثربازاریابی آمیختۀ بررسی عناصر "(. 1389) مقیمی، امین .11

 .1 -13اصفهان، ص ، های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانمجموعه مقاالت همایش

استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در لیگ  های ویژگی تأثیر"(. 1392) ناظمی، علی؛ گودرزی، محمود و خبیری، محمد .12

 .65-77، ص 1 ش، 1دورۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، نشریۀ . "برتر فوتبال ایران

13. Canter, D., Craik, K. (1981). "Environmental psychology". Journal of Environmental 

Psychology, 1, pp: 1-11. 

14. Chapin, T. S. (2004). "Sports facilities as urban redevelopment catalysts".   Journal of the 

American Planning Association, 70(2), pp: 193-209. 

15. Dhurup, M., Mofoka, M. A., Surujlal, J. (2010). "The relationship between stadium 

sports capes dimensions, desire to stay and future attendance". African Journal for 

Physical, Health Education, Recreation and Dance, 16(3), pp: 475-490.  

16. Gustafson, M. W. (2005). "The relative importance of the sports cape in football game 

attendance at a NCAA division IA university". Electronic Thesis, Texas Tech University, 

Texas, US, p: 21. 

17. McCall, R. (2005). "Responsive environments, place and presence". Psychology Journal, 

3(1), pp: 35 – 73. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://ntsmj.issma.ir/article-1-606-fa.html
http://www.tcpdf.org

