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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مدلسازی تأثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (زیبایی و دسترسی) بر روی نیات رفتاری م شتریان با
توجه به نقش میانجی اح سا سات بود .روش پژوهش ،تو صیفی -پیمای شی و به لحاظ هدف ،کاربردی بود .در این زمینه،
ابتدا متنا سب با متغیرهای پژوهش پر س شنامهای با  30سؤال طراحی شد که روایی صوری به تأیید ا ستادان مدیریت
ورزشی ( 7نفر) رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد .پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ برای ساااز های زیباییشاانایتی ( ،)0/91دسااترساای ( ،)/70احساااسااات م(بت ( )0/90و نیات رفتاری ()0/87
محا سبه شد .جامعة آماری پژوهش  390نفر از م شتریان ا ستخرهای شهر تبریز بودند که در مجموع از  245پر س شنامه
برای برر سی آماری ا ستفاد شد .نتایج ن شان داد که هر دو مؤلفة محیط فیزیکی یعنی زیبایی و د ستر سی و اح سا سات
م(بت بر روی نیات رفتاری به صورت مستقیم تأثیرگذارند .همچنین ،براساس نتایج بهدستآمد اثر غیرمستقیم زیبایی و
دسترسی از طریق احساسات م(بت بر روی نیات رفتاری معنادار است؛ یعنی زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی میتواند از
طریق ایجاد اح ساسات م(بت در م شتریان بر نیات رفتاری آنها تأثیرگذار باشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت اماکنی که
زیبا و در عین حال دارای قابلیت د ستر سی راحتتر و بهتری ه ستند ،اح سا سات بهتر و م(بتتری را در ذهن م شتریان
ایجاد میکنند که نتیجة آن تأثیر بر روی نیات رفتاری و استفادة مجدد از آن اماکن ورزشی یواهد بود.
واژههای کلیدی
احساسات ،دسترسی ،زیباییشنایتی ،محیط فیزیکی ،نیات رفتاری.

 نويسندة مسئول  :تلفن 09631429409:

Email: Dhoseiny1990@gmail.com
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مقدمه
در هزارة سوم ،ورزش و تفریحات جایگاهی مهم در جوامع دارند که همة دولتها برای ارتقای آن در بین
شهروندان یود و همچنین ایجاد و توسعة اماکن ورزشی متناسب با آن برنامهریزیهای کالنی را صورت
میدهند ( .)1همچنین ،ورزش نقشی محوری در صنعت یدماتی ،تفریحی و سرگرمی دارد که آن را
بهعنوان عاملی مهم و حیاتی در برنامههای استراتژیک ،عملیاتی و فنی سازمانها مطرح میکند ()2؛ از
طرفی ،صنعت یدمات نیز امروز برای کسب ارزش رقابتی باالتر ،تمرکز یود را بر روی ایجاد و توسعة
ذهنیت م(بت در مشتریان ،از طریق بهبود رضایت و یوشحالی آنها قرار داد است (.)3
در این یصوص ،ریو و همکاران )2012(1بیان میکنند که محیط فیزیکی مکانهای یدماتی بهعنوان
جزیی اساسی که بازتابدهندة احساسات و پاسخهای م(بت مشتریان است ،اهمیتی فراوان دارند ( .)4به
اعتقاد بائمن و همکاران )2012(2از بین متغیرهای تعیینکنندة تمایل فرد به فعالیت ورزشی و تفریحی
(فردی ،بینشخصی ،محیطی ،منطقها ی ،ملی و جهانی) ،عامل محیطی توان اثرگذاری بر انتخابها و
تصمیمگیریهای افراد را دارد و متغیری مهم و اساسی در این زمینه بهشمار میرود ( .)5بنابراین ،شرکت
افراد در فعالیتهای ورزشی و تفریحی تنها تحت تأثیر سبک زندگی افراد نیست ،بلکه محیطی که یدمات
در آن ارائه میشود نیز بر تصمیمها و انتخابهای افراد تأثیرگذار است ( .)6از طرفی ،واک فیلد و بلودگت
( )1996بهعنوان اولین محققان در زمینة محیط فیزیکی اماکن تفریحی -ورزشی ،در مطالعة یود پنج
بعد (دسترسیها ،زیبایی مکان ورزشی ،راحتی صندلیها ،تجهیزات الکترونیکی و نمایشگرها و نظافت و
پاکیزگی) را شناسایی کردند ،اما از دیدگا آنها و دیگر محققان ،ابعاد زیبایی و دسترسی اماکن مهمترین
عوامل محیط فیزیکیاند که بیش از سایر عوامل میتواند مشتری را تحت تأثیر قرار دهد ( .)7در این
یصوص ،محققان بیان میکنند که ایجاد و توسعة امکانات ورزشی پیشرفته ،جذاب ،لوکس و زیبا در بین
عوامل محیطی اماکن ،میتواند توجهات یک شهر را به یود جلب کند و نشاندهندة توسعه و ارتقای
تصویر شهر 4باشد ( .)8واک فیلد و بلودگت ( )1996در تعریف یود ،زیبایی اماکن ورزشی را حاصل
طراحی سایتمان ،طراحی دایلی و همچنین دکوراسیون مربوطه میدانند که میتوانند با همدیگر ظاهری
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یوشایند از یدمات مجموعه را ارائه دهند ( .)7گیبسون و همکاران )2008(1نیز یاطرنشان میکنند که
با توجه به کمبود منابع در آیند  ،دولتها باید توجه ویژ ای به سایت و تجهیز اماکن با مصرف انرژی
پایین و با کارایی باال و در عین حال زیبا و جذاب داشته باشند ( .)9از سویی ،امروز محققان یکی از
عوامل تشویقکنندة افراد برای ورود به دایل ساز ها و اماکن را داشتن ظاهر زیبای آن میدانند که
میتواند بر تصمیمگیریهای آتی آنان تأثیر بگذارد ( .)10بنابراین ،برنامهریزی برای سایت اماکن زیبا،
تنها به نفع شهروندان آن شهر نیست و میتوان از آن بهعنوان عاملی برای جذب توریست و مشتریان
بیشتر ( )9و ایجاد شغل و سرمایهگذاری موفق ( )8بهر برد .البته ،دسترسی اماکن ورزشی نیز یکی از
موضوعات مهم بهشمار میرود که در پژوهشهای گذشته قرار گرفتن نامناسب مکانهای ورزشی در
فضاهای شهری ،عدم دسترسی یارجی اماکن ورزشی به امکانات مختلف شهری (بزرگرا ها ،مترو و
اتوبوس) و مناطق مسکونی بهعنوان مانعی در جهت جذب مشتریان گزارش شد است ( .)11در مقابل،
نزدیکی و دسترسی راحت به اماکن و مجموعههای ورزشی بهعنوان عاملی که میتواند افراد را به شرکت
در ورزش و انجام فعالیت های بدنی ترغیب و تشویق کند و حضور آنها را نیز در آیند با یود بههمرا
داشته باشد ،گزارش شد است (.)6
از طرفی ،امروز مشخص شد است که مشتریان یدمات تفریحی از طریق مشاهد و نگا کردن به
دایل اماکن توجه میکنند .بنابراین بر پایة ابعاد شناساییشد در بخش محیط یدماتی ،درک عمومی در
یصوص جذابیتهای طراحی دایلی ،دکوراسیون ،لوازم و تجهیزات ،و دسترسیهای دایلی و یارجی که
به زیبایی مکان کمک میکنند ،میتواند بر درک و احساسات مشتری نسبت به محیط یدماتی تأثیرگذار
باشد ( .)12بهطور کلی ،احساسات نقشی مهم در زندگی و عالیق انسان دارند ( .)13در واقع این احساسات
هستند که مشخص میکنند ،مشتری چه کار کند و چگونه تصمیم بگیرد ( .)14بدینصورت که احساسات،
گرایشهای عملکردی تطبیقی 2و مبانی انگیزشی 3را بهوجود میآورند و سبب گسترش ارتباط بین
محرکها و پاسخهای احساسی به رفتار مصرفکنند میشوند .همچنین ،مطالعات گذشته تأثیر احساسات
را بهعنوان عاملی مهم در نیات رفتاری مشتریان آشکار کرد است ( .)15واک فیلد و بلودگت ( ،)1999با
بررسی پاسخ مشتریان به کیفیت یدمات و محیط یدماتی دریافتند که محیط یدماتی تأثیر م(بت و
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مستقیمی بر روی احساسات دارد که سبب ایجاد نیات رفتاری در مشتریان میشود ( .)16نیات رفتاری
در اصل بهعنوان «درجهای که شخص تصمیم میگیرد تا بریی رفتارها را در آیند بروز دهد» ،شنایته
میشود ( .)17نیات رفتاری میتواند یود را بهصورت سپری کردن زمانی بیشتر نسبت به زمان
برنامهریزی شد  ،تمایل به یرید دوبار و تمایل به توصیة م(بت محیط به دیگران نشان دهد .به بیانی
دیگر میتوان آن را شامل تمامی رفتارهای م(بت مانند تمایل به ماندن ،جستوجو ،کار یا ایجاد وابستگی
به آن محل بیان کرد ( .)18به بیان کلی ،این پدید بهعنوان مهمترین بخش از رضایت مشتریان از یدمات
در نظر گرفته میشود و در نتیجه ،محیط فیزیکی مناسب میتواند سبب ایجاد نیتهای رفتاری دلخوا ،
وفاداری و تبلیغات دهان به دهان م(بت شود (.)4
در یصوص پیشینة کارهای پژوهشی صورتپذیرفته ،کریماللهی و همکاران ( ،)2016در یصوص
قابلیت دسترسی آسان به اماکن ورزشی؛ ارائة یدمات متنوع به افراد و نیز جذاب بودن محیط مجموعة
ورزشی را در انتخاب مشتریان تأثیرگذار گزارش کردند ( .)19ابراهیمی و همکاران ( )2016و لی و همکاران
( )2016نیز نشان دادند که شایصهای همجواری و دسترسی به مجموعههای ورزشی بر میزان مشارکت
ورزشی افراد اثرگذارند ( .)6 ،20مجیدی و همکاران ( ،)2016زیباسازی و شادابسازی اماکن ورزشی
()21؛ رضوی و همکاران ( ،)2013ابعاد رنگ ،نور ،هارمونی ،فرم ،فضا و محیط را در گرایش مشتریان به
اماکن ورزشی مؤثر دانستند ( .)22اما ،مطالعاتی که در راستای پژوهش حاضر صورت گرفته بود ،اغلب
نشاندهندة تأثیر م(بت محیط اماکن ورزشی بر روی احساسات م(بت و نیات رفتاری مشتریان است .در
این زمینه فایزان و همکاران )2016(1و قاسمی و صنایی ( ،)2015زیبایی اماکن ورزشی را بر احساس
رضایت مشتریان تأثیرگذار گزارش کردند ( .)1 ،23تانگ کرن ،)2016(2جو موجود ،عوامل محسوس و
فیزیکی یدمات را همرا با رضایت مشتریان بر نیات رفتاری مؤثر دانست ( .)24شاهینر ( ،)2016ریو و
جانگ ، )2007( 3لیو و جانگ ( )2009و جانگ و نامکونک ،)2009( 4از جمله پژوهشهایی بودند که
محیط فیزیکی را عاملی مؤثر بر احساسات و نیات رفتاری گزارش) کردند ( .)12 ،18 ،25 ،26بهطور کلی
با توجه به درک تأثیر مح یط فیزیکی که از موضوعات مهم و شایان توجه برای جذب مشتریان بیشتر
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است ،پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن تأثیر محیط فیزیکی (زیبایی و دسترسی) استخرهای شهر
تبریز بر احساسات مشتریان و بهتبع آن نیات رفتاری آنها صورت پذیرفت.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .همچنین تحقیق کنونی از لحاظ
هدف ،کاربردی است .برای تجزیهوتحلیل داد های کمی ،از مدلسازی معادالت سایتاری استفاد شد
است .در این زمینه ،ابتدا متناسب با متغیرهای مشاهد شد و مکنون مدل ،پرسشنامهای متشکل از چهار
بخش (به تعداد متغیرهای مکنون به اضافه متغیر وابسته مدل) و در مجموع 30 ،سؤال طراحی شد و
نحوة نمر دهی به هر سؤال در آن براساس طیف پنجگزینهای لیکرت تعریف شد .بدینصورت که  13سؤال
مربوط به بخش زیبایی استخرها 8 ،سؤال در یصوص دسترسی استخرها 5 ،سؤال دربارة احساسات م(بت
نسبت به استخر و در نهایت  4سؤال برای سنجش نیات رفتاری مشتریان استفاد شد .برای بررسی پایایی
سؤاالت ،از روش آلفای کرونباخ استفاد شد ،که برای این منظور با بهر گیری از نرمافزار  SPSSمقدار
آمارة مربوط به هر یک از بخشهای چهارگانه از سؤاالت پرسشنامه ،بهصورت جدول  1بهدست آمد.
جدول  .1مقدار آمارة بهدستآمده برای سنجش هر يک از متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

زيبايیشناختی

دسترسی

آلفای کرونباخ

0/917

0/732

احساسات

نیات

کل

مثبت

رفتاری

پرسشنامه

0/905

0/878

0/899

چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  0/7محاسبه شود ،پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی میشود
( .)27ازاینرو با توجه به مقادیر بهدستآمد برای هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول  ،1میتوان
نتیجه گرفت که سؤاالت (گویهها) طراحیشد برای ارزیابی هر یک از متغیرهای پژوهش ،از پایایی باالیی
بریوردارند .همچنین ،بهمنظور بررسی روایی صوری پرسشنامه از نظرهای استادان مدیریت ورزشی (7
نفر) استفاد شد تا عناصر مورد سنجش بهصورت ظاهری توانایی انداز گیری مفهوم پژوهش را داشته
باشند .بهعالو  ،بهمنظور بررسی روایی سازة پرسشنامة پژوهش نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاد
شد .ازاینرو در پژوهش حاضر برای اثبات اینکه مفاهیم بهیوبی انداز گیری شد اند ،از تحلیل عاملی
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تأییدی استفاد شد .نتایج نشان از برازش مدل در حد قابل قبولی دارد (،df=427 ،RMSEA=0/087
 )NNFI=0/93 ،NFI=0/91 ،CFI=0/92 ،IFI=0/91 ،Chi2=1012/214و تمامی گویهها و عاملها دارای
بار عاملی باالتر از  0/3بودند .به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران ،حداقل حجم نمونة الزم برای مدلسازی
 200نفر است ( .)28اما بریی منابع نیز بهصورت کلی ،در روششناسی مدلیابی معادالت سایتاری،
تعیین حجم نمونه را بین  5تا  15نفر به ازای هر متغیر انداز گیریشد بیان کرد اند .بنابراین ،حجم
نمونة  245نفری که از بین  390پرسشنامه پخششد (که بهصورت کامل و صحیح برگشت داد شد
است) برای ارزیابی مدل نظری مربوط در این پژوهش استفاد شد است ،از نظر علمی قابلیت دفاع دارد
و مطلوب است .جامعة آماری موردنظر در این تحقیق نیز برای گردآوری اطالعات الزم ،مشتریان
استخرهای شهر تبریز بودند که بهصورت منطقها ی و در چهار منطقة شمال ،جنوب ،شرق و غرب شهر،
برای این پژوهش انتخاب شدند .استخرهای پارک آبی تبریز ،تراکتورسازی ،صدرا و پیام مخابرات
استخرهایی بودند که عمل پخش پرسشنامهها و نمونهگیری آنها در تاریخ  27دی  1396تا  21بهمن
 1396صورت پذیرفت .تجزیهوتحلیل اطالعات در این پژوهش نیز از طریق نرمافزارهای  SPSSو LISREL

انجام پذیرفت.

یافتههای پژوهش
نتایج جمعیتشنایتی بهدستآمد از پژوهش حاضر نشان داد که  54/3درصد افراد شرکتکنند در
پژوهش مرد و  45/7درصد زن بودند .همچنین  53/9درصد افراد مجرد و  46/1درصد نیز متأهل بودند؛
بیشترین دامنة سنی مربوط به افراد  21تا  30ساله بود ( 34/3درصد) و به لحاظ سطح تحصیالتی نیز
اک(ریت زیردیپلم ( 33/5درصد) و همچنین دارای مدرک کارشناسی ( 26/1درصد) بودند .اطالعات
بهدستآمد نشان داد که اغلب افراد ( 53%/9درصد) تنها یک بار در ما به استخر مراجعه میکنند و تنها
 10/2درصد افراد  4بار یا بیشتر در ما به استخر میآیند.

861

مدلسازی تأثیر زيبايی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتريان از طريق ...

جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و وضعیت توزيع متغیرهای پژوهش
متغیرهای

انحراف استاندارد  ±میانگین

پژوهش

کولموگروفZ -
اسمیرنوف

سطح معناداری

زیباییشنایتی

2/0±90/84

0/078

0/001

دسترسی
احساسات م(بت
نیات رفتاری

3/0±28/74
3/0±48/92
3/1±30/04

0/071
0/128
0/129

0/005
0/001
0/001

همچنین ،نتایج نشان داد که متغیر دسترسی ( )3/0±28/74از دیدگا افراد شرکتکنند در این
پژوهش در وضعیت بهتری نسبت به متغیر زیباییشنایتی ( )2/0±90/84استخرها قرار داشت .با توجه
به نرمال نودن متغیرهای پژوهش ،از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی متغیرهای
پژوهش استفاد شد (جدول .)3
جدول  .3آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
متغیرها

احساسات مثبت

نیات رفتاری

زیباییشنایتی

**0/520

**0/603

شدت

دسترسی

**0/438

**0/468

همبستگی

** سطح معناداری کمتر از 0/01

نتایج بهدستآمد از بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مستقل
پژوهش (زیباییشنایتی و دسترسی) با متغیرهای وابسته (احساسات م(بت و نیات رفتاری) رابطة م(بت
و معنادار باالیی وجود دارد؛ بدینترتیب که بیشترین میزان همبستگی بین زیباییشنایتی و نیات رفتاری
( )r=0/603شناسایی شد (جدول  .)3بنابراین ،با توجه به وجود همبستگی باال ،تمامی شرایط برای اجرای
معادالت سایتاری تأثیر زیبایی شنایتی و دسترسی بر روی نیات رفتاری مشتریان استخرها از طریق
متغیر میانجی احساسات فراهم میشود .شکلهای  1و  2اجرای مدل تحقیق را بهترتیب در دو حالت
ضریب اثر و میزان ارزش تی ( )T-Valueنشان میدهد.
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شکل  .1مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت ضريب اثر ()Standard Solution

بررسی ضریب بتا در مدل سایتاری نشان میدهد که متغیرها دارای تأثیر م(بت و معنادار با
یکدیگرند .همچنین ،با بررسی  T-Valueبرای مدل مذکور ،معناداری بارهای عاملی و روابط علی در این
پژوهش بررسی شدند (شکل  )2که با توجه به اینکه تمامی آمار های  tباالتر از م(بت یا منفی 1/96
هستند ،بنابراین روابط موجود بین متغیرها نیز به لحاظ آماری معنادارند.
جدول  .4شاخص نیکويی برازش الگوی آزمونشدة پژوهش
شایصهای
برازش
مقدار
بهدستآمد

GFI

AGFI

CFI

NNFI

PNFI

RMSEA

0/91

0/86

0/93

0/91

0/71

0/092

گام دوم و اصلی مدلسازی و تحلیل مسیر ،تعیین شایصهای برازندگی مدل و برازش مدل است.
ازاینرو شایصهای بهدستآمد در لیزرل همگی کیفیت برازش را نشان میدهند؛ به این معنا که این
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شایصها ،عددی بین یک و صفرند و هرچه مقدار آنها به یک نزدیکتر و از  0/5بیشتر باشد ،نشاندهندة
برازش یوب و کامل است .جدول  ،4شایصهای نیکویی برازش الگوی آزمونشدة پژوهش را نشان
میدهد.

شکل  .2مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت سطح معناداری ()T-Value

با توجه به رعایت تمامی شایصها میتوان نتیجه گرفت که مدل به لحاظ برازش وضعیت مطلوب و
مناسبی دارد .از طرفی با توجه به معناداری آزمون  ،t-testفرضیهها و اطالعاتی که پژوهش بهدنبال آن
بود ،تأیید شد .نتایج حاصل از بررسی یافتههای پژوهش در جدول  5ارائه شد است.
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جدول  .5نتايج آزمونهای آماری فرضیات تحقیق
ضريب مسیر

آمارة t

نتیجه

تأثیر زیبایی محیط استخرها بر احساسات م(بت

0/41

5/34

تأیید

تأثیر دسترسی محیطی استخرها بر احساسات م(بت

0/37

4/50

تائید

تأثیر زیبایی محیط استخرها بر نیات رفتاری

0/21

3/32

تائید

تأثیر دسترسی محیطی استخرها بر نیات رفتاری

0/15

2/16

تائید

تأثیر احساسات م(بت بر نیات رفتاری

0/61

7/36

تائید

0/26

4/21

تائید

روابط مدل مفهومی

تأثیر زیبایی و دسترسی محیطی استخرها بر نیات رفتاری
از طریق متغیر میانجی احساسات

نتایج نشان داد که زیبایی استخرها با ضریب اثر  0/41و دسترسی نیز با ضریب اثر  0/21بر روی
احساسات م(بت تأثیر م(بت و مستقیم دارند .احساسات م(بت مشتریان استخرها نیز با ضریب اثر 0/61
بر روی نیات رفتاری مشتریان تأثیر م(بت و مستقیم داشتند .از طرفی هر سه متغیر نیز بر روی نیات
رفتاری تأثیرگذار بودند که احساسات م(بت با ضریب اثر  0/61مؤلفهای است که در بین مؤلفههای دیگر
بیشترین تأثیر را دارد .از همه مهمتر تأثیر غیرمستقیم ،م(بت و معنادار دو متغیر مستقل و اصلی پژوهش
(زیبایی و دسترسی) از طریق متغیر میانجی (احساسات م(بت) بر روی نیات رفتاری مشتریان بود.

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعة حاضر ،بررسی تأثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (که در این پژوهش استخرهای شهر تبریز
برای مطالعه انتخاب شدند) بر روی احساسات مشتریان بود.
امروز  ،توجهات رو به رشدی در زمینة تأثیرات محیط فیزیکی بر روی روانشناسی و رفتار انسان در
محیطهای آکادمیک مختلف مانند طراحی ،روانشناسی محیطی ،بازاریابی و محیط یرد فروشی در حال
انجام است ( .)29اما در این بین یدمات و محیطهای ورزشی با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد ورزش
که آن را از دیگر محیطهای یدماتی متمایز و شایص کرد و مزیت رقابتی ویژ ای به آن بخشید است،
بخش عظیمی از این فرایندها و توجهات را به یود جلب کرد و روزبهروز در حال پیشرفت و اضافه کردن
حوز های دانشی جدید در سایتار یود است (.)2
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زیبایی مکان ورزشی با ضریب اثر ( )β=0/41میتواند بر روی
احساسات م(بت مشتریان تأثیرگذار باشد ،یعنی به ازای هر واحد تغییر در زیبایی میتوان انتظار 0/41
در احساسات مشتریان را نیز داشت .وقتی مشتری وارد یک مکان یدماتی میشود که در آن یدماتی
ارائه میشود ،مدتی از زمان یود را بهصورت آگا یا نایودآگا صرف مشاهد محیط دایلی میکند؛ که
میتواند نگرش و دیدگا فرد را نسبت به آن محل رقم بزند .عالو بر این جذابیت و زیبایی طراحی دایلی
مانند رنگهای متفاوت و زیبای بهکاررفته ،نورپردازیهای صورتگرفته ،همچنین جنبههای دیگر محیط
دایلی مانند طراحی ،لوازم بهکاررفته ،عکسها و نقاشهای موجود در محیط ،گیاهان یا گلها ،دکوراسیون
و تزئینات و غیر میتواند سبب باال رفتن ادراک از کیفیت محیط فیزیکی شود که این عمل یود سبب
ایجاد احساسات (یوشایند و مسرتبخش) در مشتری میشود .نقش اینگونه عوامل بهحدی مؤثر است
که ریو و جانگ ( ،)2007اظهار میدارند تفاوت در رنگهای موجود در محیط یدماتی میتواند سبب
ایجاد حالتها و احساسات متفاوتی در مشتریان شود ( .)25همچنین نورهای بهکاربرد شد در محیط
بهعنوان عاملی مهم میتواند ادراکات فردی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب تغییر در آگاهی فیزیکی،
احساسی و روانشنایتی فرد در یصوص جنبههای محیط یدماتی شود (.)12
نتیجة دیگر پژوهش تأثیر دسترسیهای اماکن بر روی احساسات م(بت مشتریان بود (.)β=0/37
براساس دیدگا واک فیلد و بلودگت ( ،)1996وجود راهروها و قفسههای بزرگتر و همچنین ورودیها و
یروجیهای متناسب میتواند به تسهیل در رفت وآمد مشتریان قبل ،در طول و بعد از استفاد از محل
یدماتی کمک کند .از طرفی ،نتایج مطالعات مختلف نیز نشان داد است که را های دسترسی به مکان
ورزشی یا یدماتی شامل نزدیکی به ایستگا های وسایل نقلیة عمومی (اتوبوس ،مترو و  ،)...وجود
ظرفیتهای مناسب پارکینگ ،قرارگیری در کنار بزرگرا ها و غیر میتواند بهعنوان عوامل محیطی بر روی
گرایش و ایجاد انگیز در افراد برای استفاد از محیطهای یدماتی و ورزشی مؤثر باشد ( .)12لی و
همکاران ( ،)2016با مطالعه بر روی افراد بزرگسال در کرة جنوبی نشان دادند که دسترسی به مکانهای
ورزشی می تواند سبب پردایتن به ورزش و فعالیت بدنی در افراد شود .در واقع ،دسترسی اماکن ورزشی
(عوامل محیطی) در مطالعات مختلف دارای نقش تأثیرگذار بر شرکت در فعالیت بدنی گزارش شد است
( .)6اریکسون و همکاران ( ،)2012نیز بر این اعتقادند که حضور مکان ورزشی با شرکت و انگیز برای
فعالیت در آن ارتباط بسیار نزدیکی دارد .در نتیجه دسترسی به مکان یدماتی و همچنین دسترسیهای
دایلی محیط یدماتی نیز میتواند بر روی احساسات مشتریان اثرگذار باشد و موجب بهوجود آمدن حاالت
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احساسی م(بت در آنها نسبت به محیط فیزیکی اماکن ورزشی شود ( .)30نتیجة این بخش از پژوهش که
شناسایی تأثیر محیط فیزیکی بر روی احساسات مشتریان بود ،با نتایج پژوهشهای شاهینر ( ،)2016لیو
وجانگ ( )2009و جانگ و نامکونگ ( )2009همخوانی داشت.
نتیجة دیگر این پژوهش توانایی تأثیرگذاری احساسات م(بت مشتریان بر روی نیات رفتاری آنهاست
()β=0/61؛ بدینصورت که محیط فیزیکی از طریق ایجاد پاسخهای احساسی در فرد ،میتواند در جهات
م(بت یا منفی (جذبی یا اجتنابی) رفتار وی را تحت تأثیر قرار دهد .روانشناسان محیطی م(ل داناوان و
روسیتر ( )1982و راسل و پرات ( ،)1974بیان میکنند که این احساسات و عواطف فرد است که در نهایت
تعیین میکند ،شخص چه کاری را انجام یواهد داد و آن را چگونه انجام یواهد داد ( .)14 ،31بهعالو ،
افراد به سطوح مختلف احساسی در محیطهای مختلف ،پاسخ نشان میدهند و این احساسات بهوجودآمدة
ناشی از قرار گرفتن در محیطها ،آنها را به سمت رویکرد گرایش یا اجتناب از آن محیط سوق میدهد
( .)25رویکرد رفتاری به دو صورت پاسخهای م(بت (بهطور م(ال تمایل به ماندن در شرایط یدماتی
یاص) و همچنین پاسخهای منفی که سبب رفتارهای اجتنابی میشود ،ظهور میکنند .بدینترتیب داشتن
احساسات م(بت ناشی از کیفیت یدمات در یک مکان و محیط ،که میتواند بهصورت شادی یا غم،
یرسندی یا ناراحتی باشد ،پاسخهای رفتاری افراد نسبت به محیط را تعیین میکنند .در توجیه این
مسئله میتوان گفت که افراد از طریق بازیابی نشانههای حسی از محیطهای یدماتی و تشکیل تصاویر
ذهنی در نایودآگا یود و مقایسة آن با تجربیات یود در محیطهای دیگر ،در یصوص محیطی که در
آن هستند ،قضاوت میکنند و این یود شکلدهندة رفتارهای آنها در آیند است ( .)32از جمله
پژوهشهای مشابه با این پژوهش که در محیطهای یدماتی دیگر صورت پذیرفته و نتایج یکسانی
داشتهاند ،میتوان به پژوهشهای لین و لیانگ ( )2011در محیط فروشگاهی ،جانگ و نامکونگ ()2009
در محیط رستورانی و همچنین تحقیق الروس و استینکمپ ( )2005در محیط یدماتی عمومی و تانگ
کرن ( ) 2016بر روی استخرهای طبیعی اشار داشت که در همة آنها میتوان تأثیر احساسات م(بت
مشتریان را بر روی نیات رفتاری آیندة آنها مشاهد کرد.
در نهایت ،نتیجة اصلی پژوهش حاضر ،تأثیر محیط فیزیکی استخرها (که در این پژوهش شامل زیبایی
و دسترسی اماکن بود) بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات م(بت است
( .)β=0/26این نتیجه نشان از این دارد که زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی میتواند از طریق ایجاد
احساسات م(بت در مشتریان ،نیات رفتاری آنها را در آیند تحت تأثیر قرار دهد و موجبات بازگشت دوبارة
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آنها را برای استفاد از آن محیط یدماتی فراهم آورد .لین و لیانگ ( ،)2011اعتقاد دارند وقتی مشتریان
در محیط یدماتی قرار میگیرند ،انتظار طراحی زیبا و همچنین نشانههای زیبایی را از آن محیط دارند،
و زمانیکه در نظر آنها محیط زیبا باشد ،احساسات م(بت نسبت به آن محیط در آنها افزایش پیدا میکند
( .)33احساسات و عواطف میتوانند نتایج رفتاری متفاوتی در پی داشته باشند ( ،)34و این نتایج کوتا مدت
به تالش مشتریان برای تمرکز بر روی تجربههای محیطی برمیگردد ( .)35ریو و جانگ ( )2007در
پژوهش یود بر روی محیط رستورانی ،نتیجهای مشابه از تأثیر محیط فیزیکی بر روی احساسات م(بت
مشتریان و بهتبع آن نیات رفتاری آنها گزارش کرد بودند .لیو و جانگ ( )2009نیز در پژوهش یود بر
روی محیطهای غذایوری ،نتیجهای مشابه با این پژوهش بهدست آورند و گزارش کردند که زیبایی و
دسترسی محیطی می تواند بر روی احساسات و در نتیجه رفتار مشتریان اثرگذار باشد .جانگ و نامکونک
( ،)2009نشان دادند که جو محیطی میتواند بر روی احساسات م(بت و متعاقب آن نیات رفتاری اثرگذار
باشد .پژوهش دیگر ،پژوهش شاهینر ( ،)2016بود که بر روی هتلی در ترکیه انجام گرفته بود و نتیجهای
مشابه داشت.
بهصورت کلی ،امروز نهادها و سازمانهای حرفهای سالمت همگانی ،تربیت بدنی و مراکز تفریحی-
سرگرمی در سراسر جهان بهدنبال فهم این مطلب هستند که چگونه طراحی محالت و اماکن تفریحی و
ورزشی امکان فعالیت آسانتر و لذتبخشتر مردم را فراهم میآورد و میتواند آنها را دوبار به حضور در
مکان ورزشی ترغیب کند ( .)11ویژگی های محیطی اماکن و تأسیسات ورزشی مانند زیبایی سایتار و
طراحی و همچنین تجهیزات بهکاربرد شد و از همه مهمتر دسترسی (چه به لحاظ مکانی و چه به لحاظ
فضایی) در مطالعات مختلفی بررسی شد است؛ اما آنچه در نتایج این پژوهشها بیشتر یود را نمایان
می سازد ،نقش محیط فیزیکی اماکن ورزشی در گرایش و ترغیب به شرکت در فعالیتهای جسمانی از
طریق ایجاد نگرش م(بت و گاهی تغییر نیات رفتاری آنهاست .اما آنچه پژوهش حاضر نشان داد تأثیر
م(بت ویژگیهای محیطی اماکن ورزشی بر روی ایجاد احساسات م(بت مشتریان و در پی آن نیات رفتاری
آنهاست .ازاینرو به مدیران استخرها و بهطور کلی مکانهای ارائهدهندة یدمات ورزشی میتوان پیشنهاد
کرد که با متمایز کردن محیط یدماتی یود و توجه به جنبههای زیباییشنایتی و دسترسی ،میتوانند
مشتریانی با احساسات م(بت و در موازات آن نیات رفتاری برای بازدید مجدد از آن محل داشته باشند.
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Abstract
The study aimed at designing the model of the effect of physical environment
of sport facilities (aesthetics and access) on customer behavioral intentions
considering the mediating role of the emotions. The method was descriptivesurvey and applied in terms of objectives. Firstly, a questionnaire with 30
items was developed considering the research variables. Face validity was
confirmed by 7 sport management professor and content validity was assessed
by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was
calculated by Cronbach's alpha coefficient for aesthetic constructs (0.91),
access (0.70), positive emotions (0.90) and behavioral intentions (0.87). The
statistical population of the study included 390 customers of swimming pools
in Tabriz city and 245 questionnaires were used for statistical analysis. The
results showed that both components of the physical environment, namely,
aesthetics and access, and positive emotions directly influenced the behavioral
intentions. Furthermore, based on these findings, the indirect effect of
aesthetics and access through positive emotions on behavioral intentions was
significant. That is to say the aesthetics and access to sport facilities can
influence customer behavioral intentions through creating positive emotions.
Therefore, it can be concluded that those facilities that are aesthetic and more
accessible create better and more positive emotions in the minds of customers
and the result is an effect on behavioral intentions and reuse of those sport
facilities.
Keywords
access, aesthetics, behavioral intentions, emotions, physical environment.
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