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يبايی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری ز یرتأثی مدلساز

 از طريق متغیر میانجی احساسات  مشتريان

 )مطالعة موردی: استخرهای شهر تبريز( 
 

 4سجاد پاشايی – 3 علی صفرپور – 2سیدمحمد کاشف   – 1میرداود حسینی

رومیه، ا. استاد مديريت ورزشی دانشگاه 2 ، ايراندانشجويان دکتری تخصصی مديريت ورزشی دانشگاه تبريز.  1،4

 دکتری تخصصی مديريت ورزشی دانشگاه تهران. دانشجوی 3 ايران

 
 

  

 چکیده
شتریان با  یط فیزیکی اماکن ورزشی )زیبایی و دسترسی( بر روی نیات رفتاری م   مح یرتأثی مدلساز هدف پژوهش حاضر،  

سات بود.     سا صیفی ، روش پژوهشتوجه به نقش میانجی اح شی   -تو ین زمینه،  در ا ی بود.کاربرد لحاظ هدف، و بهپیمای
سب با متغیرهای پژوهش   شنامه   ابتدا متنا س ستاد      سؤال  30ی با اپر صوری به تأیید ا شد که روایی  ان مدیریت طراحی 

ق ضریب آلفای  نفر( رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد. پایایی پرسشنامه نیز از طری      7ورزشی ) 
(  87/0ت رفتاری )( و نیا90/0(، احساااسااات م)بت )/70(، دسااترساای )91/0)شاانایتی یباییزی هاساااز کرونباخ برای 

شد. جامعة آماری پژوهش    سبه  شهر تبریز بودند که در مجموع از      390محا ستخرهای  شتریان ا رسشنامه   پ 245نفر از م
شان داد که هر دو        شد. نتایج ن ستفاد   سی آماری ا سی    مؤلفبرای برر ستر سات    وة محیط فیزیکی یعنی زیبایی و د سا اح

اثر غیرمستقیم زیبایی و    آمد دست بهمستقیم تأثیرگذارند. همچنین، براساس نتایج    صورت بهم)بت بر روی نیات رفتاری 
تواند از یم ؛ یعنی زیبایی و دسترسی اماکن ورزشیاستدسترسی از طریق احساسات م)بت بر روی نیات رفتاری معنادار  

شد. بنابراین،  طریق ایجاد احساسات م)بت در مشتریا     توان نتیجه گرفت اماکنی که یمن بر نیات رفتاری آنها تأثیرگذار با
سی     ستر سات بهتر و      ترراحتزیبا و در عین حال دارای قابلیت د سا ستند، اح شتریان  ترم)بتو بهتری ه ی را در ذهن م

 ن ورزشی یواهد بود.کروی نیات رفتاری و استفادة مجدد از آن اما بر یرتأثکنند که نتیجة آن یمایجاد 
 

 یدیکل یهاواژه

 .شنایتی، محیط فیزیکی، نیات رفتارییباییزاحساسات، دسترسی، 
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 مقدمه

برای ارتقای آن در بین  هادولتدر هزارة سوم، ورزش و تفریحات جایگاهی مهم در جوامع دارند که همة 

های کالنی را صورت یزیربرنامهشهروندان یود و همچنین ایجاد و توسعة اماکن ورزشی متناسب با آن 

آن را  در صنعت یدماتی، تفریحی و سرگرمی دارد که ین، ورزش نقشی محوریهمچن. (1)دهند یم

از  ؛(2) کندیممطرح  هاسازمانی استراتژیک، عملیاتی و فنی هابرنامهعاملی مهم و حیاتی در  عنوانبه

د و توسعة ، تمرکز یود را بر روی ایجاباالترطرفی، صنعت یدمات نیز امروز  برای کسب ارزش رقابتی 

 .(3)قرار داد  است  آنهاذهنیت م)بت در مشتریان، از طریق بهبود رضایت و یوشحالی 

 عنوانبهی یدماتی هامکانکنند که محیط فیزیکی یم( بیان 2012) 1در این یصوص، ریو و همکاران

. به (4)، اهمیتی فراوان دارند استی م)بت مشتریان هاپاسخة احساسات و دهندبازتابجزیی اساسی که 

کنندة تمایل فرد به فعالیت ورزشی و تفریحی یینتع( از بین متغیرهای 2012) 2اعتقاد بائمن و همکاران

و  هاانتخابی، ملی و جهانی(، عامل محیطی توان اثرگذاری بر امنطقهشخصی، محیطی، )فردی، بین

. بنابراین، شرکت (5)رود یمشمار مهم و اساسی در این زمینه به های افراد را دارد و متغیریگیرییمتصم

زندگی افراد نیست، بلکه محیطی که یدمات  سبک یرتأثهای ورزشی و تفریحی تنها تحت یتفعالافراد در 

 3. از طرفی، واک فیلد و بلودگت(6) استیرگذار تأثی افراد هاانتخابها و یمتصمشود نیز بر یمدر آن ارائه 

ورزشی، در مطالعة یود پنج  -نة محیط فیزیکی اماکن تفریحیاولین محققان در زمی عنوانبه( 1996)

یشگرها و نظافت و نماها، تجهیزات الکترونیکی و یصندلها، زیبایی مکان ورزشی، راحتی یدسترسبعد )

ین ترمهمیدگا  آنها و دیگر محققان، ابعاد زیبایی و دسترسی اماکن از دپاکیزگی( را شناسایی کردند، اما 

. در این (7)دهد  قرار یرتأثتواند مشتری را تحت یماند که بیش از سایر عوامل یزیکیعوامل محیط ف

کنند که ایجاد و توسعة امکانات ورزشی پیشرفته، جذاب، لوکس و زیبا در بین یمیصوص، محققان بیان 

ة توسعه و ارتقای دهندنشانتواند توجهات یک شهر را به یود جلب کند و یمعوامل محیطی اماکن، 

( در تعریف یود، زیبایی اماکن ورزشی را حاصل 1996. واک فیلد و بلودگت )(8)باشد  4تصویر شهر

توانند با همدیگر ظاهری یمدانند که یمطراحی سایتمان، طراحی دایلی و همچنین دکوراسیون مربوطه 

                                                           
1. Ryu, Lee & Kim 

2. Bauman, Reis, Sallis, Wells, Loos & Martin 

3. Wakefield & Blodgett 

4. City Image 
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کنند که یم یاطرنشان( نیز 2008) 1. گیبسون و همکاران(7)یوشایند از یدمات مجموعه را ارائه دهند 

ای به سایت و تجهیز اماکن با مصرف انرژی یژ وباید توجه  هادولتبا توجه به کمبود منابع در آیند ، 

. از سویی، امروز  محققان یکی از (9)پایین و با کارایی باال و در عین حال زیبا و جذاب داشته باشند 

دانند که یمو اماکن را داشتن ظاهر زیبای آن  هاساز کنندة افراد برای ورود به دایل یقتشوعوامل 

یزی برای سایت اماکن زیبا، ربرنامه. بنابراین، (10)های آتی آنان تأثیر بگذارد گیرییمتصمتواند بر یم

عاملی برای جذب توریست و مشتریان  عنوانبهتوان از آن یمتنها به نفع شهروندان آن شهر نیست و 

بهر  برد. البته، دسترسی اماکن ورزشی نیز یکی از  (8)گذاری موفق یهسرماو ایجاد شغل و  (9)یشتر ب

ی ورزشی در هامکانی گذشته قرار گرفتن نامناسب هاپژوهشرود که در یمشمار موضوعات مهم به

، مترو و هابزرگرا های شهری، عدم دسترسی یارجی اماکن ورزشی به امکانات مختلف شهری )فضا

. در مقابل، (11)مانعی در جهت جذب مشتریان گزارش شد  است  عنوانبهاتوبوس( و مناطق مسکونی 

د افراد را به شرکت توانیمعاملی که  عنوانبهی ورزشی هامجموعهنزدیکی و دسترسی راحت به اماکن و 

همرا  های بدنی ترغیب و تشویق کند و حضور آنها را نیز در آیند  با یود بهیتفعالدر ورزش و انجام 

 .(6)داشته باشد، گزارش شد  است 

از طرفی، امروز  مشخص شد  است که مشتریان یدمات تفریحی از طریق مشاهد  و نگا  کردن به 

ک عمومی در شد  در بخش محیط یدماتی، درییشناساکنند. بنابراین بر پایة ابعاد یمدایل اماکن توجه 

های دایلی و یارجی که یدسترسهای طراحی دایلی، دکوراسیون، لوازم و تجهیزات، و یتجذابیصوص 

یرگذار تأثتواند بر درک و احساسات مشتری نسبت به محیط یدماتی یمکنند، یمبه زیبایی مکان کمک 

. در واقع این احساسات (13)دارند  انسانکلی، احساسات نقشی مهم در زندگی و عالیق  طوربه. (12)باشد 

احساسات، صورت که ینبد. (14)کنند، مشتری چه کار کند و چگونه تصمیم بگیرد یمهستند که مشخص 

 نیش ارتباط بگستر آورند و سببیوجود مرا به 3انگیزشی یو مبان 2تطبیقیعملکردی  هاییشگرا

 احساسات یرتأثشوند. همچنین، مطالعات گذشته یکنند  مبه رفتار مصرف یاحساس یهاها و پاسخمحرک

(، با 1999. واک فیلد و بلودگت )(15)عاملی مهم در نیات رفتاری مشتریان آشکار کرد  است  عنوانبهرا 

و  م)بت یرتأثدماتی دریافتند که محیط یدماتی بررسی پاسخ مشتریان به کیفیت یدمات و محیط ی

                                                           
1. Gibson, Lloyd & Bain 

2. adaptive action tendencies 

3. motivational underpinnings 
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. نیات رفتاری (16)شود یممستقیمی بر روی احساسات دارد که سبب ایجاد نیات رفتاری در مشتریان 

، شنایته «یند  بروز دهدگیرد تا بریی رفتارها را در آیمی که شخص تصمیم ادرجه» عنوانبهدر اصل 

یشتر نسبت به زمان بسپری کردن زمانی  صورتبهتواند یود را یم. نیات رفتاری (17)شود یم

شد ، تمایل به یرید دوبار  و تمایل به توصیة م)بت محیط به دیگران نشان دهد. به بیانی یزیربرنامه

وجو، کار یا ایجاد وابستگی توان آن را شامل تمامی رفتارهای م)بت مانند تمایل به ماندن، جستیم دیگر

ین بخش از رضایت مشتریان از یدمات ترمهم عنوانبه. به بیان کلی، این پدید  (18)به آن محل بیان کرد 

های رفتاری دلخوا ، یتند سبب ایجاد توانیمشود و در نتیجه، محیط فیزیکی مناسب یمدر نظر گرفته 

 .(4)وفاداری و تبلیغات دهان به دهان م)بت شود 

(، در یصوص 2016اللهی و همکاران )کریمپذیرفته، در یصوص پیشینة کارهای پژوهشی صورت

عة جذاب بودن محیط مجمو نیز و افراد به متنوع ة یدماتارائ؛ قابلیت دسترسی آسان به اماکن ورزشی

( و لی و همکاران 2016ابراهیمی و همکاران ). (19)یرگذار گزارش کردند تأث مشتریان انتخاب در را ورزشی

ورزشی بر میزان مشارکت  یهاهمجواری و دسترسی به مجموعه یهاشایص( نیز نشان دادند که 2016)

سازی اماکن ورزشی یباسازی و شادابز(، 2016. مجیدی و همکاران )(6 ،20)د ورزشی افراد اثرگذارن

در گرایش مشتریان به را ابعاد رنگ، نور، هارمونی، فرم، فضا و محیط (، 2013؛ رضوی و همکاران )(21)

اما، مطالعاتی که در راستای پژوهش حاضر صورت گرفته بود، اغلب  .(22)دانستند  اماکن ورزشی مؤثر

. در استمحیط اماکن ورزشی بر روی احساسات م)بت و نیات رفتاری مشتریان  م)بت یرتأثة دهندنشان

(، زیبایی اماکن ورزشی را بر احساس 2015( و قاسمی و صنایی )2016) 1فایزان و همکاراناین زمینه 

(، جو موجود، عوامل محسوس و 2016) 2. تانگ کرن(1 ،23)یرگذار گزارش کردند تأثرضایت مشتریان 

(، ریو و 2016. شاهینر )(24)دانست  مؤثردمات را همرا  با رضایت مشتریان بر نیات رفتاری فیزیکی ی

یی بودند که هاپژوهش(، از جمله 2009) 4( و جانگ و نامکونک2009( ، لیو و جانگ )2007) 3جانگ

کلی  طوربه .(12 ،18 ،25 ،26)بر احساسات و نیات رفتاری گزارش( کردند  مؤثرمحیط فیزیکی را عاملی 

یشتر بیط فیزیکی که از موضوعات مهم و شایان توجه برای جذب مشتریان مح یرتأثبا توجه به درک 

                                                           
1. Faizan, Woo & Kisang 

2. ThongKern 

3. Ryu & Jang 

4. Jang & Namkong 
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تخرهای شهر یط فیزیکی )زیبایی و دسترسی( اسمح یرتأث، پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن است

 آن نیات رفتاری آنها صورت پذیرفت.  تبعبهتبریز بر احساسات مشتریان و 

 

 روش پژوهش

لحاظ  از یهمچنین تحقیق کنون پیمایشی است. نوع از ، توصیفی ویتماه لحاظحاضر به  روش پژوهش

ی معادالت سایتاری استفاد  شد  مدلسازی کمی، از هاداد وتحلیل یهتجزبرای  .استی کاربرد هدف،

ی متشکل از چهار اپرسشنامهشد  و مکنون مدل، است. در این زمینه، ابتدا متناسب با متغیرهای مشاهد 

طراحی شد و  سؤال 30بخش )به تعداد متغیرهای مکنون به اضافه متغیر وابسته مدل( و در مجموع، 

 سؤال 13صورت که ینبدای لیکرت تعریف شد. ینهگزدر آن براساس طیف پنج سؤالی به هر دهنمر نحوة 

دربارة احساسات م)بت  سؤال 5در یصوص دسترسی استخرها،  سؤال 8مربوط به بخش زیبایی استخرها، 

برای سنجش نیات رفتاری مشتریان استفاد  شد. برای بررسی پایایی  سؤال 4نسبت به استخر و در نهایت 

مقدار  SPSSافزار نرمیری از گبهر ستفاد  شد، که برای این منظور با ، از روش آلفای کرونباخ اسؤاالت

 دست آمد.به 1جدول  صورتبهپرسشنامه،  سؤاالتی چهارگانه از هابخشآمارة مربوط به هر یک از 

 

 آمده برای سنجش هر يک از متغیرهای پژوهشدست. مقدار آمارة به1جدول 

 دسترسی شناختیيبايیز متغیرهای پژوهش
احساسات 

 مثبت

نیات 

 رفتاری

کل 

 پرسشنامه

 899/0 878/0 905/0 732/0 917/0 آلفای کرونباخ

 

شود یممحاسبه شود، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی  7/0ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  چنانچه

توان یم، 1برای هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول  آمد دستبهرو با توجه به مقادیر . ازاین(27)

ای پژوهش، از پایایی باالیی شد  برای ارزیابی هر یک از متغیرهها( طراحی)گویه سؤاالتنتیجه گرفت که 

 7بررسی روایی صوری پرسشنامه از نظرهای استادان مدیریت ورزشی ) منظوربهبریوردارند. همچنین، 

یری مفهوم پژوهش را داشته گانداز ظاهری توانایی  صورتبهنفر( استفاد  شد تا عناصر مورد سنجش 

بررسی روایی سازة پرسشنامة پژوهش نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاد   منظوربه، عالو بهباشند. 

، از تحلیل عاملی اندشد یری گانداز ی یوببهرو در پژوهش حاضر برای اثبات اینکه مفاهیم شد. ازاین
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، =087/0RMSEA= ،427dfتأییدی استفاد  شد. نتایج  نشان از برازش مدل در حد قابل قبولی دارد )

214/1012Chi2= ،91/0IFI= ،92/0CFI= ،91/0NFI= ،93/0NNFI= دارای  هاعاملها و یهگو( و تمامی

ی مدلسازبودند. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، حداقل حجم نمونة الزم برای  3/0بار عاملی باالتر از 

یابی معادالت سایتاری، ی مدلشناسروشکلی، در  صورتبه. اما بریی منابع نیز (28) استنفر  200

. بنابراین، حجم اندرد کشد  بیان یریگانداز نفر به ازای هر متغیر  15تا  5تعیین حجم نمونه را بین 

کامل و صحیح برگشت داد  شد   صورتبه)که  شد پخشپرسشنامه  390نفری که از بین  245نمونة 

است( برای ارزیابی مدل نظری مربوط در این پژوهش استفاد  شد  است، از نظر علمی قابلیت دفاع دارد 

ردآوری اطالعات الزم، مشتریان در این تحقیق نیز برای گ موردنظر. جامعة آماری استو مطلوب 

ی و در چهار منطقة شمال، جنوب، شرق و غرب شهر، امنطقه صورتبهاستخرهای شهر تبریز بودند که 

برای این پژوهش انتخاب شدند. استخرهای پارک آبی تبریز، تراکتورسازی، صدرا و پیام مخابرات 

بهمن  21تا  1396دی  27یری آنها در تاریخ گنمونهو  هاپرسشنامهاستخرهایی بودند که عمل پخش 

 LISRELو  SPSSی افزارهانرموتحلیل اطالعات در این پژوهش نیز از طریق یهتجزصورت پذیرفت.  1396

 انجام پذیرفت.

 

 ی پژوهشهاافتهی

در  کنند شرکتدرصد افراد  3/54از پژوهش حاضر نشان داد که  آمد دستبهی شنایتیتجمعنتایج 

بودند؛  متأهلدرصد نیز  1/46درصد افراد مجرد و  9/53درصد زن بودند. همچنین  7/45پژوهش مرد و 

درصد( و به لحاظ سطح تحصیالتی نیز  3/34ساله بود ) 30تا  21یشترین دامنة سنی مربوط به افراد ب

د. اطالعات درصد( بودن 1/26درصد( و همچنین دارای مدرک کارشناسی ) 5/33اک)ریت زیردیپلم )

کنند و تنها یمدرصد( تنها یک بار در ما  به استخر مراجعه  %9/53نشان داد که اغلب افراد ) آمد دستبه

 آیند.یمبار یا بیشتر در ما  به استخر  4درصد افراد  2/10
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 . میانگین، انحراف استاندارد و وضعیت توزيع متغیرهای پژوهش2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش
میانگین ±انحراف استاندارد   

Z  -کولموگروف 

 اسمیرنوف
داریسطح معنا  

شنایتیزیبایی  84/90±0/2  078/0  001/0  

0/3±74/28 دسترسی  071/0  005/0  

0/3±92/48 احساسات م)بت  128/0  001/0  

1/3±04/30 نیات رفتاری  129/0  001/0  

 

در این  کنند شرکت( از دیدگا  افراد 28/3±74/0همچنین، نتایج نشان داد که متغیر دسترسی )

( استخرها قرار داشت. با توجه 90/2±84/0شنایتی )یباییزپژوهش در وضعیت بهتری نسبت به متغیر 

به نرمال نودن متغیرهای پژوهش، از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی متغیرهای 

 (.3پژوهش استفاد  شد )جدول 

 

 همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش. آزمون 3جدول 

  نیات رفتاری احساسات مثبت متغیرها

شدت  603/0** 520/0** شنایتیزیبایی

 468/0** 438/0** دسترسی همبستگی

 01/0داری کمتر از سطح معنا **

از بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مستقل  آمد دستبهنتایج 

ی( با متغیرهای وابسته )احساسات م)بت و نیات رفتاری( رابطة م)بت و دسترسشنایتی یباییزپژوهش )

شنایتی و نیات رفتاری یباییزترتیب که بیشترین میزان همبستگی بین دار باالیی وجود دارد؛ بدینامعنو 

(603/0r= بنابراین، با توجه به وجود همبستگی باال، تمامی شرایط برای اجرای 3( شناسایی شد )جدول .)

شنایتی و دسترسی بر روی نیات رفتاری مشتریان استخرها از طریق یباییز یرتأثمعادالت سایتاری 

ب در دو حالت ترتیاجرای مدل تحقیق را به 2و  1های شود. شکلیممتغیر میانجی احساسات فراهم 

 دهد.( نشان میT-Valueضریب اثر و میزان ارزش تی )
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 (Standard Solution. مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت ضريب اثر )1شکل 

 

دار با م)بت و معنا دهد که متغیرها دارای تأثیربررسی ضریب بتا در مدل سایتاری نشان می

برای مدل مذکور، معناداری بارهای عاملی و روابط علی در این  T-Valueیکدیگرند. همچنین، با بررسی 

 96/1باالتر از م)بت یا منفی  tهای ( که با توجه به اینکه تمامی آمار 2پژوهش بررسی شدند )شکل 

 دارند.هستند، بنابراین روابط موجود بین متغیرها نیز به لحاظ آماری معنا

 شدة پژوهش. شاخص نیکويی برازش الگوی آزمون4جدول 

های شایص

 برازش
GFI AGFI CFI NNFI PNFI RMSEA 

مقدار 

آمد دستبه  
91/0  86/0  93/0  91/0  71/0  092/0  

 

های برازندگی مدل و برازش مدل است. گام دوم و اصلی مدلسازی و تحلیل مسیر، تعیین شایص

دهند؛ به این معنا که این آمد  در لیزرل همگی کیفیت برازش را نشان میدستهای بهرو شایصازاین
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دهندة نشان بیشتر باشد، 5/0تر و از ها، عددی بین یک و صفرند و هرچه مقدار آنها به یک نزدیکشایص

نشان شدة پژوهش را های نیکویی برازش الگوی آزمون، شایص4برازش یوب و کامل است. جدول 

 دهد.می

 

 

 (T-Valueداری ). مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت سطح معنا2شکل 

 

توان نتیجه گرفت که مدل به لحاظ برازش وضعیت مطلوب و ها میبا توجه به رعایت تمامی شایص

دنبال آن ها و اطالعاتی که پژوهش بهفرضیه ،t-testداری آزمون مناسبی دارد. از طرفی با توجه به معنا

 ارائه شد  است. 5های پژوهش در جدول بود، تأیید شد. نتایج حاصل از بررسی یافته
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 های آماری فرضیات تحقیق. نتايج آزمون5جدول 

 نتیجه tآمارة  ضريب مسیر روابط مدل مفهومی

 تأیید 34/5 41/0 زیبایی محیط استخرها بر احساسات م)بت تأثیر

 تائید 50/4 37/0 دسترسی محیطی استخرها بر احساسات م)بت تأثیر

 تائید 32/3 21/0 زیبایی محیط استخرها بر نیات رفتاری تأثیر

 تائید 16/2 15/0 دسترسی محیطی استخرها بر نیات رفتاری تأثیر

 تائید 36/7 61/0 احساسات م)بت بر نیات رفتاری تأثیر

دسترسی محیطی استخرها بر نیات رفتاری زیبایی و  تأثیر

 از طریق متغیر میانجی احساسات
 تائید 21/4 26/0

 

بر روی  21/0و دسترسی نیز با ضریب اثر  41/0نتایج نشان داد که زیبایی استخرها با ضریب اثر 

 61/0م)بت و مستقیم دارند. احساسات م)بت مشتریان استخرها نیز با ضریب اثر  احساسات م)بت تأثیر

م)بت و مستقیم داشتند. از طرفی هر سه متغیر نیز بر روی نیات  بر روی نیات رفتاری مشتریان تأثیر

های دیگر ای است که در بین مؤلفهمؤلفه 61/0رفتاری تأثیرگذار بودند که احساسات م)بت با ضریب اثر 

ار دو متغیر مستقل و اصلی پژوهش غیرمستقیم، م)بت و معناد تر تأثیررا دارد. از همه مهم بیشترین تأثیر

 )زیبایی و دسترسی( از طریق متغیر میانجی )احساسات م)بت( بر روی نیات رفتاری مشتریان بود.

 

 یریگجهینتبحث و 

محیط فیزیکی اماکن ورزشی )که در این پژوهش استخرهای شهر تبریز  هدف مطالعة حاضر، بررسی تأثیر

 برای مطالعه انتخاب شدند( بر روی احساسات مشتریان بود. 

شناسی و رفتار انسان در امروز ، توجهات رو به رشدی در زمینة تأثیرات محیط فیزیکی بر روی روان

فروشی در حال ، بازاریابی و محیط یرد شناسی محیطیهای آکادمیک مختلف مانند طراحی، روانمحیط

فرد ورزش های منحصربههای ورزشی با توجه به ویژگی. اما در این بین یدمات و محیط(29)انجام است 

ای به آن بخشید  است، زیت رقابتی ویژ های یدماتی متمایز و شایص کرد  و مکه آن را از دیگر محیط

روز در حال پیشرفت و اضافه کردن بخش عظیمی از این فرایندها و توجهات را به یود جلب کرد  و روزبه

 .(2)های دانشی جدید در سایتار یود است حوز 
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تواند بر روی ( میβ=41/0نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زیبایی مکان ورزشی با ضریب اثر )

 41/0توان انتظار احساسات م)بت مشتریان تأثیرگذار باشد، یعنی به ازای هر واحد تغییر در زیبایی می

شود که در آن یدماتی وارد یک مکان یدماتی میدر احساسات مشتریان را نیز داشت. وقتی مشتری 

کند؛ که صورت آگا  یا نایودآگا  صرف مشاهد  محیط دایلی میشود، مدتی از زمان یود را بهارائه می

بر این جذابیت و زیبایی طراحی دایلی تواند نگرش و دیدگا  فرد را نسبت به آن محل رقم بزند. عالو می

های دیگر محیط گرفته، همچنین جنبههای صورتکاررفته، نورپردازییبای بههای متفاوت و زمانند رنگ

ها، دکوراسیون های موجود در محیط، گیاهان یا گلها و نقاشکاررفته، عکسدایلی مانند طراحی، لوازم به

رفتن ادراک از کیفیت محیط فیزیکی شود که این عمل یود سبب  تواند سبب باالو تزئینات و غیر  می

حدی مؤثر است گونه عوامل بهشود. نقش اینبخش( در مشتری میایجاد احساسات )یوشایند و مسرت

تواند سبب های موجود در محیط یدماتی میدارند تفاوت در رنگ(، اظهار می2007که ریو و جانگ )

شد  در محیط کاربرد . همچنین نورهای به(25)ها و احساسات متفاوتی در مشتریان شود ایجاد حالت

قرار دهد و موجب تغییر در آگاهی فیزیکی،  تواند ادراکات فردی را تحت تأثیرعنوان عاملی مهم میبه

 . (12)های محیط یدماتی شود یتی فرد در یصوص جنبهشنااحساسی و روان

(. β=37/0اکن بر روی احساسات م)بت مشتریان بود )های امدسترسی نتیجة دیگر پژوهش تأثیر

ها و تر و همچنین ورودیهای بزرگ(، وجود راهروها و قفسه1996براساس دیدگا  واک فیلد و بلودگت )

وآمد مشتریان قبل، در طول و بعد از استفاد  از محل تواند به تسهیل در رفتهای متناسب مییروجی

های دسترسی به مکان ایج مطالعات مختلف نیز نشان داد  است که را یدماتی کمک کند. از طرفی، نت

های وسایل نقلیة عمومی )اتوبوس، مترو و ...(، وجود ورزشی یا یدماتی شامل نزدیکی به ایستگا 

عنوان عوامل محیطی بر روی تواند بهها و غیر  میهای مناسب پارکینگ، قرارگیری در کنار بزرگرا ظرفیت

. لی و (12)های یدماتی و ورزشی مؤثر باشد یجاد انگیز  در افراد برای استفاد  از محیطگرایش و ا

های (، با مطالعه بر روی افراد بزرگسال در کرة جنوبی نشان دادند که دسترسی به مکان2016همکاران )

تواند سبب پردایتن به ورزش و فعالیت بدنی در افراد شود. در واقع، دسترسی اماکن ورزشی ورزشی می

لیت بدنی گزارش شد  است )عوامل محیطی( در مطالعات مختلف دارای نقش تأثیرگذار بر شرکت در فعا

نیز بر این اعتقادند که حضور مکان ورزشی با شرکت و انگیز  برای  (،2012. اریکسون و همکاران )(6)

های فعالیت در آن ارتباط بسیار نزدیکی دارد. در نتیجه دسترسی به مکان یدماتی و همچنین دسترسی

وجود آمدن حاالت تواند بر روی احساسات مشتریان اثرگذار باشد و موجب بهدایلی محیط یدماتی نیز می
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. نتیجة این بخش از پژوهش که (30)در آنها نسبت به محیط فیزیکی اماکن ورزشی شود  احساسی م)بت

(، لیو 2016های شاهینر )محیط فیزیکی بر روی احساسات مشتریان بود، با نتایج پژوهش رشناسایی تأثی

 ( همخوانی داشت.2009( و جانگ و نامکونگ )2009وجانگ )

نتیجة دیگر این پژوهش توانایی تأثیرگذاری احساسات م)بت مشتریان بر روی نیات رفتاری آنهاست 

(61/0=β؛ بدین) تواند در جهات های احساسی در فرد، میطریق ایجاد پاسخصورت که محیط فیزیکی از

شناسان محیطی م)ل داناوان و قرار دهد. روان م)بت یا منفی )جذبی یا اجتنابی( رفتار وی را تحت تأثیر

کنند که این احساسات و عواطف فرد است که در نهایت (، بیان می1974( و راسل و پرات )1982روسیتر )

عالو ، . به(14 ،31)چه کاری را انجام یواهد داد و آن را چگونه انجام یواهد داد  کند، شخصتعیین می

وجودآمدة دهند و این احساسات بهخ نشان میهای مختلف، پاسافراد به سطوح مختلف احساسی در محیط

دهد ها، آنها را به سمت رویکرد گرایش یا اجتناب از آن محیط سوق میناشی از قرار گرفتن در محیط

طور م)ال تمایل به ماندن در شرایط یدماتی های م)بت )به. رویکرد رفتاری به دو صورت پاسخ(25)

ترتیب داشتن کنند. بدینشود، ظهور میهای منفی که سبب رفتارهای اجتنابی مییاص( و همچنین پاسخ

صورت شادی یا غم، به توانداحساسات م)بت ناشی از کیفیت یدمات در یک مکان و محیط، که می

کنند. در توجیه این های رفتاری افراد نسبت به محیط را تعیین مییرسندی یا ناراحتی باشد، پاسخ

های یدماتی و تشکیل تصاویر های حسی از محیطتوان گفت که افراد از طریق بازیابی نشانهمسئله می

های دیگر، در یصوص محیطی که در یطذهنی در نایودآگا  یود و مقایسة آن با تجربیات یود در مح

. از جمله (32)دهندة رفتارهای آنها در آیند  است کنند و این یود شکلآن هستند، قضاوت می

 های یدماتی دیگر صورت پذیرفته و نتایج یکسانیهای مشابه با این پژوهش که در محیطپژوهش

( 2009( در محیط فروشگاهی، جانگ و نامکونگ )2011های لین و لیانگ )توان به پژوهشاند، میداشته

( در محیط یدماتی عمومی و تانگ 2005کمپ )در محیط رستورانی و همچنین تحقیق الروس و استین

ت م)بت احساسا توان تأثیر( بر روی استخرهای طبیعی اشار  داشت که در همة آنها می2016کرن )

 مشتریان را بر روی نیات رفتاری آیندة آنها مشاهد  کرد.

محیط فیزیکی استخرها )که در این پژوهش شامل زیبایی  در نهایت، نتیجة اصلی پژوهش حاضر، تأثیر

و دسترسی اماکن بود( بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات م)بت است 

(26/0=β این نتیجه .)تواند از طریق ایجاد نشان از این دارد که زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی می

قرار دهد و موجبات بازگشت دوبارة  احساسات م)بت در مشتریان، نیات رفتاری آنها را در آیند  تحت تأثیر
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مشتریان (، اعتقاد دارند وقتی 2011آنها را برای استفاد  از آن محیط یدماتی فراهم آورد. لین و لیانگ )

های زیبایی را از آن محیط دارند، گیرند، انتظار طراحی زیبا و همچنین نشانهدر محیط یدماتی قرار می

کند که در نظر آنها محیط زیبا باشد، احساسات م)بت نسبت به آن محیط در آنها افزایش پیدا میو زمانی

مدت ، و این نتایج کوتا (34)توانند نتایج رفتاری متفاوتی در پی داشته باشند . احساسات و عواطف می(33)

( در 2007. ریو و جانگ )(35)گردد ای محیطی برمیهبه تالش مشتریان برای تمرکز بر روی تجربه

محیط فیزیکی بر روی احساسات م)بت  ای مشابه از تأثیرپژوهش یود بر روی محیط رستورانی، نتیجه

( نیز در پژوهش یود بر 2009تبع آن نیات رفتاری آنها گزارش کرد  بودند. لیو و جانگ )ن و بهمشتریا

دست آورند و گزارش کردند که زیبایی و ای مشابه با این پژوهش بههای غذایوری، نتیجهروی محیط

و نامکونک  تواند بر روی احساسات و در نتیجه رفتار مشتریان اثرگذار باشد. جانگدسترسی محیطی می

تواند بر روی احساسات م)بت و متعاقب آن نیات رفتاری اثرگذار (، نشان دادند که جو محیطی می2009)

ای (، بود که بر روی هتلی در ترکیه انجام گرفته بود و نتیجه2016باشد. پژوهش دیگر، پژوهش شاهینر )

 مشابه داشت.

 -تفریحی بدنی و مراکزسالمت همگانی، تربیت  ایهای حرفهصورت کلی، امروز  نهادها و سازمانبه

دنبال فهم این مطلب هستند که چگونه طراحی محالت و اماکن تفریحی و سرگرمی در سراسر جهان به

تواند آنها را دوبار  به حضور در آورد و میتر مردم را فراهم میبخشتر و لذتورزشی امکان فعالیت آسان

های محیطی اماکن و تأسیسات ورزشی مانند زیبایی سایتار و . ویژگی(11)مکان ورزشی ترغیب کند 

تر دسترسی )چه به لحاظ مکانی و چه به لحاظ شد  و از همه مهمکاربرد بهطراحی و همچنین تجهیزات 

ها بیشتر یود را نمایان فضایی( در مطالعات مختلفی بررسی شد  است؛ اما آنچه در نتایج این پژوهش

های جسمانی از سازد، نقش محیط فیزیکی اماکن ورزشی در گرایش و ترغیب به شرکت در فعالیتمی

نگرش م)بت و گاهی تغییر نیات رفتاری آنهاست. اما آنچه پژوهش حاضر نشان داد تأثیر  طریق ایجاد

های محیطی اماکن ورزشی بر روی ایجاد احساسات م)بت مشتریان و در پی آن نیات رفتاری م)بت ویژگی

ن پیشنهاد توادهندة یدمات ورزشی میهای ارائهطور کلی مکانرو به مدیران استخرها و بهآنهاست. ازاین

توانند شنایتی و دسترسی، میهای زیباییکرد که با متمایز کردن محیط یدماتی یود و توجه به جنبه

 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 descriptive-

survey 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. 
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