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 چکیده

ق هدف از تحقی .کنند ه میتجرب مصرف و آنجا ورزش را مستقیماً ای، ورزشگاه محل مهمی است که تماشاگران در صنعت ورزش حرفه در

 نفر 403. استمجدد تماشاگر در محیط ورزشگاه  مدل مفهومی از ارتباط علّی فضای دیداری و شنیداری با جذب و حضور ۀحاضر ارائ

 مربوط به جذب و پرسشنامۀو شدند ای انتخاب  تماشاگر سوپر لیگ فوتبال و والیبال با روش تصادفی چندمرحله مرد( 276و زن 127)

 ساخته براساس گیری ارتباط عوامل دیداری و شنیداری تماشاگران از مقیاس محقق ضور مجدد تماشاگران را تکمیل کردند. برای اندازهح

 هالت و گیری کرونین، برادی گیری میزان جذب و حضور مجدد تماشاگران از مقیاس اندازه ( و برای اندازه2009) مطالعات لی و همکاران

 )آلفای کرونباخ( دو روش بازآزمایی و همسانی درونی براساسیید کردند و پایایی آن أت خبرگان تن 10 د. روایی آن را( استفاده ش2000)

 نحوة طراحی محیط ورزشگاه، رنگ(/.( 58) و شنیداری/.( 71) های مدل معادلۀ ساختاری نشان داد عوامل دیداری تعیین شد. یافته /.92

  تماشاگر در محیط ورزشگاه دارد. ۀاحساس لذت و تجرب های صوتی( تأثیر مستقیم بر کیفیت سیستمشناختی و  و نور و جنبۀ زیبایی

 و مثبتی بین این عوامل با جذب تماشاگران و در نهایت حضور مجدد آنان در ورزشگاه مستقیم ۀنتیجۀ کلی تحقیق نشان داد که رابط

 وجود دارد.

 

  های کلیدی واژه

 .، فضای ورزشگاهشنیداری، دیداری، جذب، حضور مجدد

                                                           
  -  : 98 9125397297نویسنده مسئول : تلفن+Email:farzadghafouri@yahoo.com                                                                             
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 مقدمه

بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی،  مؤثر عوامل

 ها و بازاریابان ورزشی را به خود همواره ذهن سازمان

 نظر بازاریابان ورزشی حضور . از(8) مشغول کرده است

 ترین بخش رویداد ورزشی تماشاگران در ورزشگاه، مهم

 ها راه حل اهشود. جذب افراد به ورزشگ محسوب می

 افزایش درآمد منظور بهها  مناسبی برای بسیاری از باشگاه

 ها و شناخت مشتریان، و متفاوت شدن از سایر باشگاه

 .(7) گیری و دالیل خرید آنهاست یند تصمیماها، فر انگیزه

 ورزشی، ۀرویداد یا مسابق تماشاگران در بسیاری از 

 ند، عواملیا کننده در پی عوامل مؤثر اجتماعی و سرگرم

 مثل طراحی استادیوم، کیفیت سرویس غذایی، جذابیت و

 های همچنین در حوزه تفریح و ارتباط تند و سریع و

 های تماشاگران و امكانات اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت

 محیط فیزیكی وشوند.  مطرح میو تسهیالت نیز 

 ادراک، تجربه و رضایت ۀاجتماعی مسابقات ورزشی در قو

 به  (.6،3های بعدی مؤثر است ) برای حضور در بازی آنها

 رونق در عامل ترین مهم (1992)1گوتیر و هانسنظر 

 .(14) تماشاگران است تعداد افزایش ای، حرفه ورزش

 به بررسی فرایندهای روانی محیط (2009) 2کیم و مون

 ها نشان مندی مشتری پرداختند. یافته ورزشگاه بر رضایت

 مشتری از امكانات فیزیكی باداد که ادراکات 

 یانب . همچنینمندی و جذب مشتری ارتباط دارد رضایت

 کنند محیط استادیوم و جو حاکم بر آن تأثیرات بسیار می

 میزان جذب و حضور مجدد بازدیدکنندگان زیادی بر

 نیز به 4و مولین 3واکفیلد وتیر،. هانسن وگ(14) دارد

 شده خدمات ارائه کیفیت شناختی و ارتباط عناصر زیبایی

 میزان استقبال مردم از توجه به ها، با در ورزشگاه

 . واکفیلد و همكاران(13، 20، 21) مسابقات اشاره کردند

                                                           
1 .Hansen and Gautheir  
2 . Kim and Moon 

3 . Wakefield 
4. Mullin 

 کنند محیط استادیوم در معرض ارزیابی بیان می (1996)

 نظر بازدیدکنندگان و دربارۀو دید دائمی است و باید 

 نان تأکیده تحقیق کرد. آزمینانتظارات آنان در این 

 بازسازی و دربارۀکنند مدیران ورزشی نه تنها باید  می

 ریزی داشته ها برنامه نوسازی و طراحی معماری استادیوم

 شناسی آن نیز باشند، بلكه در مورد رعایت اصول زیبایی

 از کمک مشاوران ورزیده بهره گیرند. همچنینباید 

 و مدیریت صحیح آن در هانمایش امتیاز ۀکیفیت صفح

 های قبل موقع آمار در طول بازی، در زمان به ۀارائ زمینۀ

 بازی، همگی از ۀاز شروع مسابقه و در زمان بین دو نیم

 میزان جذب تماشاگران و مدت برکه  استمواردی 

 . آنچه معماران(22) ورزشگاه اثرگذار است حضور آنان در

 ای است برای رفتار انسان و کنند، محیط بالقوه خلق می

 توجه و کند و او را به واکنش شخص استفاده میآنچه 

 کند، محیط مؤثر بر اوست. انسان در توصیف ترغیب می

 های اول از طریق حواس خود با محیط و محرک ۀوهل

 کند. افراد آنچه را محیطی، ارتباط فیزیولوژیک برقرار می

 کنند متناسب با دانش، اهداف و تجربیاتشان که حس می

 ها متأثر از رفتار انسان رو ازاین ؛کنند تعبیر و رفتار می

 توان به ترین حواس می حواس و ادراک آنهاست، از مهم

 های بینایی و . حس(8اشاره کرد )حس بینایی و شنوایی 

 یزیادهای زیباشناختی اهمیت  شنوایی در شناخت ارزش

 گانه است. ترین حس از میان حواس پنج دارند. بینایی آنی

 آوری اطالعات ها در جمع چشمرود که  احتمال می

 ها در تقریباً صد برابر کارایی بیشتری نسبت به گوش

 چشم غیرمسلح .حالت هوشیاری و عادی داشته باشند

 واکنش درمتری هم برای ایجاد  1600حتی در فاصلۀ 

 اطالعات تصویری نسبت به اطالعات .انسان کارایی دارد

 بیشتری وضوح کند و میشنیداری ابهام کمتری ایجاد 

 ترین حس است که بیشترین (. بینایی، پیچیده3دارد )

 ادراک حس درصد 87کند و  اطالعات را دریافت می
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 دهد. بسیاری از عوامل انسان را به خود اختصاص می

 رنگ، نور و حتی بافت مانندهای محیطی  مؤثر به کیفیت

 گذارند از طریق دیداری به فرایند ادراک محیط اثر می

 توان به نور و وامل مؤثر در بینایی در ورزشگاه میع از (.5)

 هایی از انرژی تابشی است رنگ اشاره کرد. نور طول موج

 که هر طول موج دارای رنگ و حرارت خاص خود است.

 کیفیت نور محیطی نسبت به زمان روز، فصل و چگونگی

 بافت محیط متفاوت است. تا این اواخر طراحی نور یک

 مین منبعی برای ایجاد امكان دیدأت منظور فضا، فقط به

 زیرا توانایی دیدن و عملكرد بهتر به ،گرفت صورت می

 . امروزه(3) مقدار و کیفیت روشنایی بستگی دارد

 طراحان باید از مزایای نورپردازی آگاهی داشته باشند.

 ثیر طیف نور خورشیدأسیستم حیاتی انسان تحت ت

 که به نورو اعضای خاصی از بدن  یابد میتكامل 

 یابند نیز با این طیف آن تغییر می ۀوسیل ند و بها حساس

 چشم وارد ۀاند. نور که از طریق شبكی نوری تطابق یافته

 بندی ریز زمان شود بر کنترل غدد درون غدد صنوبری می

 وچهار ساعته )خواب و های بیست ساعت بیولوژی ما، دوره

 ثیر دارد.أبیداری( کنترل فشار روانی و خستگی همگی ت

 پایین آوردن  نور از طریق کاهش ضربان قلب و نبض،

 فشارخون انقباضی و افزایش جذب اکسیژن موجب

  شود. ای در ظرفیت کار فیزیكی می مالحظه شایانافزایش 

 ،گوید: واضح است که پس از غذا ریچارد جی، ورتمن می

 محیطی در کنترل اعمال بدن است ترین درونداد نور مهم

 تواند عنصر کلیدی در طراحی کارگیری رنگ می . به(3)

 ها از قدرت و از انسان  یک مجموعه باشد. تعداد کمی

 ن احساسات، تحریکساختها در متأثر  توانمندی رنگ

 دن و فرو نشاندن هیجان یا افسردگی یاکرقدرت یا آرام 

 تواند در دن آگاهی دارند. رنگ خاص میکردخشمگین 

 شناسان جا گذارد. روان سی بهیک تشخیص، تأثیرات احسا

 تواند ها، می معتقدند که انتخاب دقیق و اداره کردن رنگ

 اهداف کندواکنش عملكردی را بهینه ساخته یا کمک 

 اخیر نشان ۀ(. تحقیقات ده5) دست آید همورد نظر ب

 اند که رنگ بر جریان افكار، سالمت و حتی روابط داده

 ها بر تأثیر رنگ .اردگذ ثیر میأاجتماعی ما با دیگران ت

 ،رنگ زرد آور( )فضای هیجان ها شامل رنگ قرمز فضا

 و کند می)فضایی که حس کنجكاوی فرد را تحریک 

 شود(، رنگ آبی )فضایی سبب افزایش حساسیت می

 رنگ نارنجی ،همراه آب است( آرام و خنک به متین،

 خنده و تفریح است(، رنگ )فضایی که همراه با حرکت،

 آید تا وجود می هب رامش زرد و آبی رنگ سبزسبز )از آ

 . حس(6) است رفعت آبی را متعادل سازد( تنوع زرد و

 ادوات صوتی ایجاد از طریقشنوایی و امواجی که 

 گوش ۀصماخ یا پرد ۀهوا به پرد ۀوسیل به ،شود می

 رسد. این امواج تارهای عصبی گوش را تحریک می

 شود و بدین ه میکند و این تحریكات به مغز فرستاد می

 شنویم و ارتعاشات مختلف را از وسیله ما صدایی را می

 (.گوش تا فاصلۀ شش متری6دهیم ) ز میییكدیگر تمی

 متری تنها ارتباط 30کارایی بسیار زیادی دارد و حدود 

 تری در آن هم با قدرت صوتی نسبتاً آرام ۀصوتی یكطرف

 تر از ایندر فرا .ای وجود دارد مقایسه با فاصلۀ محاوره

 ،پذیرد ثیر میأفاصله، عالئم شنیداری که انسان از آنها ت

 (. بنابراین در روند زندگی3یابد ) سرعت کاهش می به

 طور تواند به روزمره مساحتی که یک گوش غیرمسلح می

 نظر کامالً محدود به ،مؤثر تحت پوشش خود قرار دهد

 رسد. کمترین سطح فشاری که یک صوت ساده برای می

 شنوایی نام دارد که ۀآستان ،یده شدن باید داشته باشدشن

 گوش انسان در .های مختلف متفاوت است برای فرکانس

 فرکانس دو تا چهارهزار هرتز حساسیت بیشتری ۀمحدود

 های (. تحقیقات نشان داده است هرچه محرک1دارد )

 فشار روانی ،بینی و کنترل باشند محیطی، قابل پیش

 که فرد قادر تر خواهد بود. درصورتیواردشده به فرد کم
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 به کنترل محیط خود نباشد، امنیت محیطی او کاهش

  (.6) شود یابد و تنش بر او حاکم می می

 ای دریافتند که در مطالعه( 2008) همكارانو  1یوسف

 های محیط ورزشگاه به اندازۀ یک تیم در کیفیت ویژگی

 تکنند کیفی سوپراستار مهم است. آنها اشاره می

 سكوهای تماشاگر، کیفیت چمن، کیفیت و تعداد

 های بهداشتی، بهداشت و تمیزی ورزشگاه و سرویس

 همچنین کیفیت فنی تیم که شامل مواردی چون وجود

 از عوامل مؤثر ،بازیكنان ستاره و درصد بردهای تیم است

 ( در2009)و همكاران  2لی .(23) شود حضور قلمداد می

 نتایج نشان. رزشگاه سنجیدندتحقیقی اثر حواس را در و

 در ورزشگاه وجود دارد و با جذب شک بیداد که حواس 

 آنان بیان .ارتباط است حضور مجدد آنها در تماشاگران و

 کردند برای جذب بیشتر تماشاگران در محیط ورزشی

 الزم است نحوۀ ادراک تماشاگران از فضاهای ورزشی

 ن جالب و. طراحی یک مكا(19) مورد توجه قرار گیرد

 پویا، یجذاب برای تماشای مسابقات موجب ایجاد محیط

 های ورزشی و افزایش درآمدزایی مدرن برای باشگاه

 رو چگونگی عملكرد . ازاینشود بیشتر برای آنان می

 ۀکنند مدیران ورزش در جهت افزایش این درآمدها تعیین

  میزان موفقیت یا شكست یک ورزش و سازمان است

 های ( نیز معتقد است که انرژی1987) 3. لنگ(22)

 شدت نور، رنگ، صدا، بو و لمس برای مانندمحرک 

 بخش هستند. به فضای معماری لذت ۀتماشاگر و بینند

 های شكلی که از طریق ساختار همین ترتیب ویژگی

 دهند ها، روشنایی و رنگ به محیط شكل می سطوح، بافت

 بخش و ذتل ،کنند ها ایجاد می هایی که الگو و تداعی

 ۀاهمیت مسئل مذکور. با توجه به مطالب (17) دلپذیرند

 محیط فیزیكی ورزشگاه شامل طرح و که ستا حاضر این

                                                           

1. Yusof 

2.Lee  

3 .Lang 

 معماری، طراحی زیبا و تجهیزات مناسب صوتی، حضور

 زیاد تماشاگران در مسابقه و کیفیت امكانات خدماتی و

 طور کلی جو ورزشگاه چقدر در جذب تماشاگران مؤثر به

 برای نیل به این هدف از حس بینایی و شنوایی ت.اس

 های بینایی و شنوایی در شناخت زیرا حس ،استفاده شد

 همچنین شناختی اهمیت بیشتری دارند. های زیبا ارزش

 ها را در مسافت د محرکنتوان حس بینایی و شنوایی می

 دنتری تحت پوشش قرار ده دورتر و با ابعاد گسترده

 مرکز هواپیمایی آمریكا از کیفیت وییئ. امكانات وید(16)

 بورد منحصر به فرد اینرمطلوبی برخوردار است. اسكو

 متری سطح زمین بازی7/10در  15× 6/7مكان با ابعاد 

 چهار کابل وسیلۀ وزن، بهکیلوگرم  36300قرار گرفته و با 

 بورد،رکاررفته در این اسكو آویخته شده است. فناوری به

 ی رنگی است که تصاویرپیكسلمیلیارد  68سیستم 

 دهد. ابزار ویی، انیمیشن و گرافیک را نشان میئوید

 نمایشی دیگری که در سراسر این مرکز قرار گرفته شامل

 تمام رنگی از فناوری تبلیغات ۀپیوست ۀیک حلق

 طور کامل دیجیتالی است که درون اماکن ورزشی را به

 که این مرکز اولین مكانی است دهد. زیر پوشش قرار می

 استفاده شده و همچنین اولین HDTVدر سراسر آن از 

 نمایش دادن شامل ۀعمد ۀبنایی است که سه گون

 360 ۀنمایشگرهای انتهای ورزشگاه و حلق بورد،راسكو

 است. اینشده درجه در اطراف آن به خدمت گرفته 

 کند همه چیز را به کمک می برگزارکنندگان فناوری به

 درند؛ شسته است، عرضه کنهر فردی که روی صندلی ن

 (.16ه است )گرفتهیچ ساختمانی چنین کاری انجام ن

 آسایش و باید مدنظر قرار گیرد، هیكی از مواردی ک

 راحتی مشتریان است. افزایش عرض صندلی تا حدودی

 امروزه .ناشی از افزایش اندازۀ متوسط افراد است

 هایی با عرض دو برابر برای تماشاگران چاق صندلی

 نه تنها برای راحتی مسئلهاین  احی شده است.طر
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 دلیل مطابقت با قانون معلولیت در بلكه به ،تماشاگر

  (.22) است ADA))آمریكا 

 این پژوهش محیط فیزیكی ورزشگاه را از طریق

 عوامل دیداری و شنیداری روی تماشاگران بررسی

 بر این اساس محیط فیزیكی ورزشگاه که از .دکن می

 شود ایی بر رفتار تماشاگر بررسی میطریق حس بین

 انداز شامل طرح و معماری ورزشگاه، چشم

 استادیوم،کیفیت اسكوربورد، تابلوهای تبلیغاتی اطراف

 و ها سیسات، زمین و صندلیأزمین، رنگ مناسب ت

 های صوتی که از طریق حس همچنین تأثیرات سیستم

 های سیستم صدا، با گویه ،شود شنوایی دریافت می

 و تم موسیقی، صدای گوینده، سروصدای جمعیت،سیس

 شود و ارتباط این صدای شادمانی کردن بررسی می

 جذب تماشاگران و حضور مجدد طور مجزا بر عوامل به

 اطالعات مفیدی در راستای تأثیر و شود میآنها مطالعه 

 جذب تماشاگران در محیط ورزشگاه مورد توجه قرار

 دید برای بازاریابانگیرد. این تحقیق راهكاری ج می

 تر های تبلیغاتی پیشرفتهراهبردتواند  ورزشی است که می

 افزایش جذب تماشاگران فراهم کند. های ورزشی در در فضا

 

   تحقیق روش

 مسابقات سوپر لیگ والیبال و فوتبال تماشاگر 403

 (سال 9/225زن( ) 127مرد و  276) 1389 در سال

  طلبانه تكمیل کردند.صورت داو سن ابزار تحقیق را به

 صورت تصادفی کنندگان در چندین مرحله و به شرکت

 ابزار تحقیق در دو .ساده و در دسترس انتخاب شدند

 ۀبخش تدوین شد. بخش اول شامل هفت گوی

 جمله ازگویه  23شامل شناختی و بخش دوم  جمعیت

 متغیر شنوایی، بینایی، جذب و حضور مجدد چهار

 سطح مانند یاطالعاتمختص ، تماشاگر بود. بخش اول

 نحوۀ حضور در مسابقات، رسانه تحصیالت، سن، درآمد،

 که ازاست یا روش کسب اطالعات مربوط به مسابقات 

 متغیرهای ۀدهنده خواسته شد و بخش دوم ویژ پاسخ

 از مجدد و جذب تماشاچی بود. از جمله حضورحسی 

 گویه 5 گویه مربوط به بینایی، 12های موجود، هگوی

 3 جذب و گویه مربوط به متغیر 3 مربوط به شنوایی،

  ها( بود. هگویه مرتبط با متغیر حضود مجدد )نمون

 ساخته براساس مطالعات گیری محقق از مقیاس اندازه

 گیری ارتباط عوامل ( برای اندازه2009ن )لی و همكارا

 دیداری و شنیداری تماشاگران استفاده شد. مقیاس

 گیری ارزشی لیكرت اندازه پنجاس گویه با مقی 18 دارای

 ییدأدانشگاه ت تادانتن از اسده  شد. اعتبار محتوای آن را

 92/0 پرسشنامه آزمایشی پایایی ۀیک مطالع کردند و در

 و گیری کرونین، برادی از مقیاس اندازه تعیین شد.

 گیری میزان برای اندازه87/0( با اعتبار2000)1هالت 

 ن استفاده شده است.جذب و حضور مجدد تماشاگرا

 ارزشی لیكرت پنجگویه با مقیاس پنج  مقیاس دارای

 92/0آزمایشی پایایی  ۀیک مطالع گیری شد و در اندازه

 ها در سطح توصیفی از برای گزارش داده تعیین شد.

 از روش مدلسازی های آماری درصد، میانگین و شاخص

 معادالت ساختاری برای بررسی روابط میان متغیرها و

 و در LISREL 8.7افزار  طراحی مدل با استفاده از نرم

 اثر ضرایب وگرفت انجام  =05/0αسطح اطمینان 

 سایر بر مستقل متغیرهای کل و اثر مستقیم، غیرمستقیم

  .شد محاسبه متغیرها

 

 ی تحقیقها یافتهنتایج و 

 دموگرافیک های ویژگی 1 های جدول هیافت

 .دهد میرا نشان  کنندگان شرکت

                                                           

1. Cronin, Brady and Hult 
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 دهندگان پاسخ دموگرافیك ویژگی .1 ولجد

 زن درصد فراوانی 5/31%
 جنسیت

 مرد درصد فراوانی 5/68%

  مجرد درصد فراوانی 7/70%

 هلأت

 
 متاهل درصد فراوانی 3/29%

 زیر دیپلم درصد فراوانی 3/21%

 دیپلم درصد فراوانی %34 سطح تحصیالت

 لیسانس و باالتر درصد فراوانی 7/44%

 گاهی  درصد فراوانی 70%

 حضور ۀسابق

 همیشه درصد فراوانی 30%

 

 . نتایج ارزیابی کفایت مدل تحلیل عاملی اکتشافی2 جدول

 KMO 868 /0شاخص 

 آزمون کرویت بارتلت

دو مقدار شاخص کای  446  /4658 

آزادی ۀدرج  703 

داریاسطح معن   001  /0 

 

 مدل نتایج ارزیابی کفایت 2 جدولهای  در یافته

 ابتدا امكاننشان داده شده است.  تحلیل عاملی اکتشافی

 تحقیق با استفاده از آزمون بارتلت ۀتحلیل عاملی بر نمون

 بررسی شد.  (KMOبرداری ) و شاخص کفایت نمونه

 در سطح (868/0) های آزمون کرویت بارتلت یافته

 یعنی با استفاده از این ،دار استامعن =001/0αآماری 

 داری، انجام تحلیل عاملی جایز استامعن های  شاخص

 (.2 )جدول

 

 نشان داد( 1)شكل های مدل ساختاری  هیافت

 و r) =71/0) همبستگی مستقیم عوامل دیداری با جذب

 است که r) =58/0 ( همبستگی مستقیم عوامل شنیداری

 انگر تأثیر مستقیم عوامل دیداری و شنیداری در جذببی

 اه است. همبستگی میانتماشاگران ورزشی در ورزشگ

 انگربیاست که  80/0عوامل دیداری و شنیداری برابر 

 ۀاین دو عامل است. با توجه به اینكه هم زیادارتباط 

 نبی ۀضرایب همبستگی مورد بررسی مثبت بودند، رابط

 ۀاالت حاضر در مدل مستقیم بود. رابطؤها و س عامل

 داریهمبستگی مستقیم بین عوامل دیداری و عوامل شنی
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 ۀاست. در ادامه رابط 62/0با حضور مجدد در ورزش 

 است که حاکی از 96/0همبستگی جذب بر حضور مجدد 

 های ارتباط متوسط و مستقیم این دو عامل است. شاخص

 همگی قابل Chi-square،df،RMSEA برازش شامل

 قبول بود و حكایت از مناسب بودن مدل برای استخراج

 .ها داشت تناد به آنروابط میان متغیرها و اس

 

 

 

 Chi-square= 66.30, df=26, p-value=0.000, RMSEA=0.042  

 مجدد تماشاگر مدل مفهومی ارتباط علّی فضای دیداری و شنیداری با جذب و حضور. 1شکل 

  گیری نتیجه و بحث

 رابطۀ بین دو عامل بررسی هدف با حاضر پژوهش

 انجام زشیجذب تماشاگران ور دیداری و شنیداری در

 پیشینۀ به توجه با هدف این به نیل برای .ه استگرفت

 از استفاده با و شد پیشنهاد فرضی تجربی، مدل و نظری

 نشان مسیر تحلیل نتایج .شد آزمون تحلیل مسیر، روش

 نسبتاً برازش تحقیق این های داده با مدل پیشنهادی داد

 املعو مثبت و غیرمستقیم اثر بودن معنادار. خوبی دارد

 جذب و حضور مجدد عوامل شنوایی افزایشی در دیداری و

 دهد. بین دو عامل دیداری و می تماشاگران ورزشی نشان

 داری وجود دارد امعن ۀرابط جذب تماشاگران ورزشی

(05/0 > α.) 

 بینایی، توان گفت ترین دالیل اهمیت آن می از مهم

 ترین حس است که بیشترین اطالعات را دریافت پیچیده

 ادراک حس انسان را به خود درصد 87کند و  می

 دهد. حس بینایی حسی است که فرد با آن اختصاص می

 است که حدی بهکند و اهمیت ادراک بصری  فكر می

 توان گفت حواس دیگر الحاقاتی برای دیدن هستند که می

 ابعاد مختلف را به آن افزوده و درک بصری را تقویت

 ها، روشنایی نها سطوح، رنگهایی که در آ نند. محیطک می

 ،اند در کنار هم قرار گرفته  ها به شكل منظمی و بافت

 تر به تعمق و های پیچیده شكل .توانند جالب باشند می

 های زیاد و نظم کم دقت بیشتری نیاز دارند. در پیچیدگی

 ویژه وقتی محیط با روشنایی خیلی زیاد یا خیلی کم به

 شود و محیط ناخوشایند شفافیت کم می ،مبهم شده باشد

 ( معتقد است شدت نور،1987) (. لنگ6رسد ) می نظر به

 های شكلی که از طریق ساختار رنگ، صدا و ویژگی

 ،دهند محیط شكل می  ها، روشنایی و رنگ به سطوح، بافت

 . فضاهای داخلی بسیاری از(17) بخش و دلپذیرند لذت

 ،شود های فلورسانت روشن می سیسات توسط المپأت
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 فلورسانت سفید سرد متداول، توسط غدد متأسفانه نور

 یشود، تحقیقات عنوان تاریكی تعبیر می صنوبری انسان به

 های های فلورسانت استاندارد با المپ المپ ۀمقایس بهکه 

 اهمیت نورپردازی با طیف کامل را ،دنپرداز طیف کامل می

 دهند که المپ کامل واکنش و نشان می کنند مییید أت

 های فشار روانی را موجب تری از جانب هورمون فیفخ

 که نور سبز نیز بر اند ه(. تحقیقات نشان داد3) شود می

 است. کاربردخاطره ایجاد شده موثر روی ماندگاری 

 ها رنگ ؛بسزایی دارد تأثیرهای تبلیغاتی  ها در آگهی رنگ

 های رقابت نیز های ورزشی و محیط در طراحی رنگ مكان

 ها براساس تأثیرشان بر افكار شخصی و  رنگ .(4مؤثرند )

 شود که موجب می ای مسئله ؛شوند یكدیگر انتخاب می بر

 اغلب تأثیر رنگ که یک رنگ پاسخ عجیبی حاصل کند

 مجاور آن است که در کنار یكدیگر و در مجاورت هم قرار

 توانند بسیار قدرتمندتر از یک رنگ تنها، گیرند و می می

 که مواجه شدن با ندا نشان داده ها شپژوهعمل کنند. 

 هورمونی ۀمقادیر بسیار زیاد رنگ قرمز موجب ترشح ماد

 همراه ازدیاد ضربان قلب و رسان به خون ۀآدرنالین در شبك

 از نظر د.شو برانگیخته شدن حس هیجان و شادی می

 است که به ای شناسی، رنگ سبز رنگ خنک و تازه روان

 (.4) کند فشار باال کمک میغلبه بر ناراحتی ناشی از 

 های مدیران تیم کند بیان می( 1384) زاده حسن

 به دفوتبال در جلسات انتخاب رنگ پیراهن، بای

 ها و الگوی فرهنگی آشنایی داشته باشند شناسی رنگ روان

 بندی و بسته محصوالت ورزشی، ۀدر زمینقادر باشند تا 

 ید براساسها با انتخاب رنگ ند،کنریزی  تبلیغات برنامه

 نه شناختی فرهنگ خریدار ورزشی باشد و حس زیبا

 1. آندرسون(4انجام گیرد ) ورزشی ۀفرهنگ فروشند

 دارد که زنان در مقایسه با مردان به ( اظهار می2010)

 دهند محیطی ورزشگاه بیشتر اهمیت می –عوامل فیزیكی 

                                                           

1 .Anderson 

 3کیتامورا و ون  ( و2009و همكاران ) 2. المبرچت(7)

 ر تحقیقی دریافتند فضای فیزیكی و محیطی( د2008)

 داری با تمایل به حضور تماشاگران دارد که ازامعن ۀرابط

 توان به کیفیت زمین، فضای ترین آنها می جمله مهم

 محیطی اطراف زمین، محل استقرار تماشاگران، امنیت،

 همكاران . واکفیلد و(15، 16) نظافت و زیبایی اشاره کرد

 تشویق ها و یرند که نظافت استادیومگ ( نتیجه می1996)

 ها تماشاگران به رعایت نظافت در حین حضور در ورزشگاه

 نظافت .عوامل مهم در تكرار رفتار مصرف خواهد بود از

 ،های کوچک دارند ها برای تماشاگرانی که بچه استادیوم

 های خود ای به آوردن بچه بسیار اهمیت دارد. آنها عالقه

 .(22) های غیربهداشتی ندارند ستراحتگاهها و ا به رستوران

 پژوهشی دریافت که بازاریابی ( در1388) فر ترک

 دوستان و زیبایی برترین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر

 مكان جالب و . با طراحی یک(2هستند )تماشاگران جذب 

 کیفیت مسابقات و افزایشجذاب برای تماشای مسابقات و 

 ها را گران ورزشی به ورزشگاهتوان جذب تماشا خدمات می

 نتایج با های پژوهش حاضر . یافته(11، 20) افزایش داد

 دارد.  همخوانی مذکورتحقیقات 

 بین دو عاملبراساس نتایج این پژوهش، همچنین 

 داری امعن ۀجذب تماشاگران ورزشی رابط شنیداری و

 ( اثر2009) (. لی و همكارانα < 05/0وجود دارد )

 زشگاه بررسی کردند و دریافتند که حسحواس را در ور

 شنوایی در ورزشگاه وجود دارد و با رضایت تماشاگران و

 مجدد آنها به ورزشگاه در ارتباط است. همچنین ۀمراجع

 دریافتند که حس شنوایی ارتباط دوسویه در ورزشگاه

 دارد، هم ارتباط ساختاری )ارتباط با تجهیزات

 ( و هم ارتباط انسانیهای صوتی و... سالن،کیفیت سیستم

 . عوامل(19) )ارتباط با دیگر تماشاگران، دوستان و...(

 در  های مشوق تماشاگران افزایش متغیر مؤثر بر حضور
                                                           

2. Lambrecht  

3. Kitamura and Won  
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 پیشرویدادهای ورزشی از جمله پخش موسیقی مناسب 

 یاهدا و های مفرح و شاد، اجرای برنامه، شروع مسابقهاز 

 موجود ۀمارکشی ش جوایز به تماشاگران براساس قرعه

 . محققان دریافتند میان(9، 18) هاست تروی بلی

 پذیری و فشار روانی، سروصدا، آشفتگی روان، تحریک

 همبستگی مثبت وجود دارد. 

 ( سروصدا، مانع پردازش1997)1جیفورد ۀبه عقید

 شود و احساس کنترل بر ذهنی مؤثر روی اطالعات می

 .(12) دهد فشار خون را افزایش می ومحیط را کاهش 

 برخی ازتحقیق حاضر با  مذکوربراساس مطالعات 

 بعضی دیگرو با  همخوانی دارد( 6، 9، 19، 20)تحقیقات 

 اهمیت بودن این حس در از دالیل کم ( مغایر است.12)

 صدای های ایران این است که به موسیقی و ورزشگاه

 ورزشگاه تجهیزات صوتی در گوینده و کیفیت وسایل و

 بازی های سنتی قبل از شود. موسیقی میخیلی کم توجه 

 کننده تواند کمک تجهیزات صوتی مناسب می و استفاده از

 در درک و فهم، تجربه و رفتار ای باشد. حواس نقش عمده

 های دلپذیر با طراحی زیبا و افراد دارند. اگر محیط

 شک بیها ایجاد شود  تجهیزات مناسب در ورزشگاه

 پیشنهاد (.10) دنوش تماشاگران بیشتری جذب می

 حاضر راۀ شده در مطالع شود محققان مدل ارائه می

 که عوامل طوری به ،صورت تجربی مورد آزمون قرار دهند به

 صورت عملیاتی بررسی و شده در پژوهش حاضر به مطالعه

 همچنین بهگیری مدیران استفاده شود.  در تصمیم

 رایها ب شود بر انتخاب رنگ لباس پژوهشگران توصیه می

 ورزشكاران یا برند یک باشگاه از دیدگاه هواداران تمرکز

 گانه برای اثرگذاری های پنج کنند. شاید بتوان از حس

 عنوان یک کاال، استفاده کرد. بیشتر ورزش، نه فقط به

های منحصر به فردی برای اثرگذاری بر  ورزش از قابلیت

 فرهنگ و نگرش جامعه برخوردار است.

                                                           

1 . Giford 
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