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  چکیده

. هدف از این پژوهش، بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی استان مازندران بوده است

جامعه آماري را . دانی بود میاین پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی و جمع آوري اطالعات به صورت 

کیل داده و نمونه آماري بر اساس جدول مورگان استان مازندران تش) سالن ها و استخرهاي(مشتریان اماکن ورزشی 

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته اي بود که روایی آن توسط متخصصین حوزه . نفر انتخاب شدند 387

مدیریت ورزشی و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در دو وضعیت مطلوب و 

براي  رنف میبه منظور تجزیه تحلیل داده ها ازآزمون کالموگراف اس. برآورد گردید 91/0و88/0موجود به ترتیب 

طبیعی بودن داده ها استفاده شد و از آزمون هاي ناپارامتریک توزیع دوجمله اي براي تأثیر ابعاد زیبایی شناختی و 

ویلکاکسون براي تفاوت وضعیت موجود و مطلوب و براي اولویت بندي ابعاد زیبایی شناختی از روش تحلیل عاملی 

  . استفاده گردید

که ابعاد رنگ، نور، هارمونی، فرم، فضا و محیط در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی  نتایج تحقیق نشان داده است     

همچنین تفاوت معنی داري بین وضعیت موجود و مطلوب اماکن ورزشی در در گرایش ). p<0/01(باشد   میمؤثر 

لی نیز نشان داد که به نتایج تحلیل عام .)p≤0/01(مشتریان به آن مکان ها از جنبه زیبایی شناختی وجود داشته است 

براي ) 752/0(و محیط ) 834/0(، نور )840/0(، هارمونی )845/0(، فرم )855/0(، فضا )857/0(ترتیب ابعاد رنگ 

  .باشند  میت  میافراد داراي اه
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  مقدمه

رفتار که به رضایت خاطر برسد، باید به نیازهاي او براي تحریک و ترغیب یک فرد، به نوعی از 

ارائه  )1943( "ابراهام مازلو"یکی از مشهورترین تئوري هاي انگیزش انسان، به وسیله . توجه نمود

شوند که از پایین ترین   میت، طبقه بندي  مینیازهاي انسان در یک سلسله مراتب اه. شده است

 -آغاز شده و به ترتیب به ردیف هاي باالتر -)سمانی و روانیج(یعنی نیازهاي فیزیولوژیکی -ها آن

، نیاز به احترام و نیاز )عشق و محبت-نیازهاي اجتماعی(نیاز به امنیت، نیاز به وابستگی و دلبستگی

  .)1( رسد  می -به خود شکوفایی

د و آن در این هرم ایجاد ش 1990و  1970پس از تغییراتی که که طی دو مرحله در سال هاي      

و نیازهاي  2، نیازهاي زیبایی شناختی1را سازگار با نظریات جدید نمود، سه طبقه نیازهاي شناختی

نان  میبا این دیدگاه، این اط. به ترتیب در طبقات پنجم، ششم و هشتم جاي گرفتند 3فراسویی

  مینري، وجود دارد که با بهبود وضعیت ظاهري و زیباسازي محیط از طریق گونه هاي گوناگون ه

  .)2(، محرك رفتار فرد انسانی بود )نیاز به زیبایی(توان بر اساس نیازهاي اصیل

علم زیبایی شناختی به معنی وسیع کلمه . زیبایی شناختی به ادراك و احساس انسان توجه دارد     

لغت زیباشناختی در اصل . پردازد  میبه بررسی روش هاي احساس محیط و موقعیت فرد در آن 

زیبایی شناختی از زمان سقراط همچون یک موضوع پیچیده، عنوانی . انی و به معنی ادراك استیون

  براي بحث فیلسوفان، هنرمندان و معماران شده است و اخیراً موضوع بحث روانشناسان نیز 

هم اکنون زیبایی شناختی توسط سازندگان و مدیران محیطی نیز مورد مالحظه قرار . باشد  می

 .)5،4،3( گرفته است

تصویر ذهنی با چگونگی ساماندهی کالبدي فضا و دریافت آسایش ذهنی از فضا در ارتباط      

خوشایندي و زیبایی بصري فضا در جذب مردم به یک قرارگاه و دریافت آسایش ذهنی از . است

گردد مردم آن را جهت توقف، قدم زدن و تجربه   میفضا مؤثر است و این ویژگی است که سبب 

  .)6(حیات جمعی انتخاب نمایند 

امروزه با توجه به توسعه همه جانبه کشورهاي جهان و پیشرفت تکنولوژي و کامپیوتري شدن      

ها، جوامع جهانی با مشکل کم تحرکی مواجهند که عامل اصلی بسیاري از  اکثر فعالیت

  

1. Cognitive 
2. Aesthetics 
3. Transcendence 
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این . ن نیز که در راه توسعه گام برداشته از این قاعده مستثنی نیستکشور ایرا. هاست بیماري

  .)7[(اما ورزش نیاز به فضا و مکان دارد. کند  میمشکل ضرورت ورزش براي سالمتی را بیشتر 

در زندگی صنعتی امروز جایگاه فضاهاي ورزشی باید به مثابه یک مدرسه، یک فضاي      

کند،   میاري ها را نیز ترویج  میت ها، دوستی ها و ه می میفرهنگی، یک فضاي اجتماعی که ص

اما از جمله دالیل عدم تمایل افراد براي حضور در اماکن ورزشی طراحی . مورد توجه قرار گیرد

نامناسب و زیبا نبودن این مکان هاست و در اینجا وظیفه معماران است تا اماکن ورزشی را با 

تحقق این هدف ها فقط در چارچوب گفتارها و نوشتارها  . تلفیق هنر و تکنولوژي خلق کنند

باشد   میت تر از آن ها  مینه بسیار با اه میبلکه انجام اقدامات عملی در این ز. امکان پذیر نیست

)8،7،10(.  

ن  میبه ه. مکان ها و مجموعه هاي ورزشی از مهم ترین فضاهاي ورزشی در جامعه هستند     

تنها وجود . ر حسب ویژگی هاي زیبایی شناختی و فنی برنامه ریزي شوندعلت این مکان ها باید ب

نیاز مبرم به خلق روش هاي طراحی نوین براي مؤثرتر و . امکانات براي ورزش کردن کافی نیست

در طراحی اماکن . ت فوق العاده اي برخوردار است میجذاب تر ساختن مراکز ورزشی از اه

منظور از زیبایی . اید به جنبه هاي زیبایی شناختی نیز توجه نمودورزشی عالوه بر جنبه هاي فنی ب

شناختی مدنظر قرار دادن زیبایی محیط اطراف مکان ورزشی مثل چشم انداز باغ ها، و گل ها ، 

کند تا لحظاتی در آن بیاسایند و نیز   میفضاهاي داخلی پرنور و روشن که افراد را دعوت و جذب 

  .)11(باشد   می، افزودن فضاهاي جانبی مثل سونا و سایر خدمات استفاده از رنگ هاي محرك

توسعه سیاست ها و استراتژي هاي ابتکارات براي افزایش گرایش افراد به مکان هاي ورزشی      

 . )12(نیاز به پیگیري هاي مداوم دارد تا به یک اصل ثابت و همه گیر تبدیل شود 

گوید که ضروري است در ساخت اماکن، تأسیسات و تجهیزات   می) 1388(جاللی فراهانی      

اصوالً . ورزشی به نماي ظاهري و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان به یک اندازه توجه شود

اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی که در یک شهر یا منطقه ) کیفیت(و نوع) ت میک(تعداد

ن ضروري است که نماي ظاهري اماکن و بنابرای. وجود دارد، معرف آن شهر یا منطقه است

تأسیسات ورزشی به گونه اي باشد که با سبک هاي معماري  و نیز فرهنگ آن جامعه مطابقت 

اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی که با هدف استراحت، تمرین و پر کردن اوقات . داشته باشد

داراي اسب، راحتی استفاده، شوند باید عالوه بر گنجایش کافی، جانمایی من  میفراغت ساخته 
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به این نتیجه رسیدند که محیط ) 2004(و همکاران  1مک کارمک. )13(جذابیت و زیبایی نیز باشند

تواند فعالیت بدنی افراد را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش گرایش   میفیزیکی به طور بالقوه 

تواند   میصوصیات محیطی است که زیبایی شناختی محیطی یکی از خ. مردم به فعالیت بدنی شود

آن ها به این نکته اشاره داشتند که زیبایی شناختی رابطه . فعالیت بدنی افراد را تحت تأثیر قرار دهد

  .)14(مثبتی با سطوح مختلف فعالیت بدنی دارد

اجتماعی و محیطی وابسته به  -در تحقیقی تحت عنوان عوامل روانی) 2005(2دانکن و مامري     

یت بدنی در افراد مقیم منطقه کوینزلند به این نتیجه رسیدند که گرایش به فعالیت بدنی و فعال

  میرسد که زیبایی شناختی اثرات مه  میبه نظر . باشد  میورزش متأثر از ویژگی هاي محیطی 

  میروي فعالیت بدنی دارد و سبب افزایش شرکت افراد در فعالیت هاي ورزشی مثل پیاده روي 

  .)15(شود 

به عوامل بالقوه محیطی تعیین کننده فعالیت بدنی و ورزش در ) 2007(و همکاران  3وندل     

کنند که هدف آن ها بدست آوردن عوامل محیطی اي بود که گرایش افراد به   میبزرگساالن اشاره 

موجب  آن ها به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل محیطی که. داد  میورزش را تحت تأثیر قرار 

در واقع . افزایش گرایش افراد به ورزش کردن در این اماکن شده است زیبایی شناختی بوده است

همچنین هیچ شواهدي هم مبنی . با فعالیت بدنی دارد  میچشم انداز و منظره جالب توجه رابطه مه

  .)16(بر تفاوت بین زنان و مردان وجود ندارد

به این نتیجه رسیدند که ویژگی هایی مثل جذابیت، سرسبزي و ) 2008(4کللند، تیمپر و کرافرد     

در نتیجه . باشد  میزیبایی محیط در نگهداري سطوح باالي پیاده روي در اوقات فراغت مؤثر 

زیبایی شناختی و جذابیت محیطی رابطه مثبتی با پیاده روي در اوقات فراغت مادران داشته است 

به ارتباط بین فعالیت بدنی و ادراکات محیطی در بزرگساالن ) 2009(و همکاران 5اینویی. )17(

و ) جذابیت مسیر(آن ها به این نتیجه رسیدند که بین زیبایی شناختی محیط . کنند  میژاپنی اشاره 

  .)18(رابطه مثبتی وجود دارد ) مثل پیاده روي(گرایش افراد به فعالیت بدنی

  

1. McCormack 
2. Duncan & Mummery 
3. Wendel 
4. Cleland, Timperio, Crawford 
5. Inoue 
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ند که براي ترویج زندگی فعال بین جوانان، باید درك شود بیان نمود) 2010(و همکاران 1دفرچ     

دهد و ممکن است براي   میکه عواملی وجود دارد که شرکت افراد را در ورزش تحت تأثیر قرار 

در این تحقیق به دو دسته فعالیت ورزشی اشاره شده . تغییر به عنوان هدفی مورد توجه قرار گیرد

منظور از . باشد  میت و انتقال فعال بین خانه و مدرسه است که شامل ورزش هاي اوقات فراغ

ورزش هاي اوقات فراغت دوي نرم، فوتبال، آمادگی جسمانی، دوچرخه سواري، رقص، شنا، 

باشد و منظور از انتقال فعال به مدرسه شیوه   مینتون  میتنیس، والیبال، اسب دوانی، بسکتبال و بد

در واقع هدف از این مطالعه تعیین ادراکاتی . باشد  میروي رفتن به مدرسه با دوچرخه و یا پیاده 

تواند موجب گرایش افراد به ورزش هاي اوقات فراغت و   میباشد که افراد در محیط دارند و   می

در . در آخر به دو نتیجه متفاوت رسیدند. نقل و انتقال فعال به مدرسه بین جوانان بلژیکی باشد

ت فراغت به این نتیجه رسیدند که بین زیبایی شناختی محیطی و مورد فعالیت هاي ورزشی اوقا

در مورد شیوه رفتن به مدرسه، . فعالیت هاي ورزشی اوقات فراغت رابطه اي وجود نداشته است

بین زیبایی شناختی محیطی و گرایش جوانان به پیاده روي و دوچرخه سواري تا مدرسه رابطه 

به این نتیجه رسیدند که زیبایی شناختی ) 2010(و همکاران 2کللند. )19(مثبتی وجود داشته است 

تواند رفتار سالمت افراد را تحت تأثیر قرار دهد و بین گرایش افراد به   میو جذابیت محیط 

فعالیت هاي ورزشی در اوقات فراغت و متغیر محیطی اي مثل زیبایی شناختی رابطه مثبتی وجود 

     .)20(دارد

تواند در   میه عمل آمده مشخص شده است که عامل زیبایی شناختی براساس تحقیقات ب     

هر کجا که . گرایش افراد به یک محیط و انجام فعالیت بدنی و ورزش تأثیر زیادي داشته باشد

رنگ زیبا، محیط زیبا، فضاي باز، نورپردازي مناسب و در کل زیبایی بوده است، افراد نیز حضور 

 .دار بوده اندو روحی باالتري برخور  میداشته اند و در نتیجه ي همه این ها افراد از سالمت جس

 
  روش شناسی

جامعه آماري این تحقیق را کلیه مشتریان . روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است

  . دهند  میاماکن ورزشی استان مازندران شامل باشگاه ها و استخرهاي خصوصی و دولتی تشکیل 

  

1. Deforch 
2. Cleland 
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دو شهر از غرب، دو . روش نمونه گیري مورد استفاده براي انتخاب شهرها خوشه اي هدفدار بود

شهر از شرق و دو شهر از مرکز استان انتخاب شد و در داخل هر خوشه مشتریان به صورت 

  .تصادفی انتخاب شدند

. به دلیل نبود پرسشنامه متناسب با موضوع پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید     

معماري ورزشی و نیز مقاالت متعدد نه  میبه این منظور محقق ضمن بررسی کتب دانشگاهی در ز

و نظر سنجی از صاحب نظران، فهرستی از مهم ترین عوامل مرتبط با موضوع زیبایی   میعل

معتبر و از نظر تعداد بیشترین تکرار و تأکید را   میشناختی را تهیه کردند که به لحاظ مستندات عل

از متخصصان صاحب نظر در مورد پس از استخراج این عوامل، تعدادي . در مقاالت داشته است

سؤالی  24پس از انجام اصالحات، پرسشنامه نهایی . روایی صوري و محتوایی آن اظهار نظر کردند

را در مطالعه اي مقدماتی، در دو ) 5=تا خیلی زیاد 1=از خیلی کم(ارزشی لیکرت  5با مقیاس 

ل آن ها، پایایی پرسشنامه با پس از تجزیه و تحلی. ل کردند مینفر تک 30وضع موجود و مطلوب، 

برآورد شد و ) 91/0و در وضع موجود 88/0در وضع مطلوب (استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

ابعاد زیبایی (در نهایت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردي و بخش اصلی سؤاالت پرسشنامه 

 410ان  میز ا. بین نمونه هاي تحقیق توزیع گردید) شناختی در دو وضع موجود و مطلوب

  .پرسشنامه جمع آوري شد 387پرسشنامه اي که توزیع شد، 

ت متغیرها  میزان اه میبراي ارزیابی ویژگی هاي جمعیت شناختی، همچنین رتبه بندي و      

براي . استفاده شد) انگین، و انحراف استاندارد میفراوانی، (از روش هاي آمار توصیفی ) گویه ها(

با توجه به سطح . رنف استفاده شد میاس-ه ها از آزمون کالموگرافتعیین نرمال بودن داد

از ) بوده است  05/0داري حاصله بزرگتر از  سطح معنی(داري آزمون کالموگراف اسمیرنف  معنی

)  انگینها در دو گروه وابسته میتفاوت (و ویلکاکسون) بیونومیال(آزمونهاي توزیع دوجمله اي 

همچنین  .استفاده گردید  p≤./05هاي تحقیق  در سطح معناداري  هآزمون گذاشتن فرضی  براي به

  .براي اولویت بندي ابعاد زیبا شناختی از تحلیل عاملی استفاده شد

 

  یافته هاي تحقیق

را زنان و %) 3/56(نفر نمونه تحت بررسی مشتریان اماکن ورزشی استان مازندران  387از مجموع 

نتایج مربوط به وضعیت تأهل در مشتریان اماکن ورزشی . دادند  میرا مردان تشکیل ) درصد 7/43(
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. سایر هستند) درصد 3/2(متأهل و ) درصد 4/42(مجرد، %) 3/55(استان مازندران نشان داد که

داراي %)  1/35(قرار داشتند و اکثر آن ها %) 6/52(19 -29بیشتر پاسخ دهندگان در گروه سنی 

%) 4/7(دانشجو، %) 3/27(ریان اماکن ورزشی استان مازندران، ان مشت میاز . مدرك لیسانس بودند

  .خانه دار بوده اند%) 2/17(فرهنگی و %) 8/15(کارمند، %) 5/8(آزاد،%) 8/23(دانش آموز، 

  

عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه ابعاد زیبایی شناختی و سؤاالت و پایایی مربوط به هر کدام از 

  این عوامل

  آلفا کرونباخ  سواالتتعداد   وضعیت  شاخص ها

  محیط
  80/0  5  وضعیت موجود

  82/0  5  وضعیت مطلوب

  فضا
  763/0  4  وضعیت موجود

  81/0  4  وضعیت مطلوب

  فرم
  896/0  4  وضعیت موجود

  85/0  4  وضعیت مطلوب

  هارمونی
  867/0  4  وضعیت موجود

  82/0  4  وضعیت مطلوب

  نور
  790/0  3  وضعیت موجود

  76/0  3  وضعیت مطلوب

  رنگ
  815/0  4  وضعیت موجود

 83/0 4  وضعیت مطلوب

 کل سواالت
  91/0  24  وضعیت موجود

  88/0  24  وضعیت مطلوب
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  نتایج حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقیق

  :نتایج فرضیه هاي اول تا ششم نشان داد که

  )p<0/01. (باشد  میبعد رنگ در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  )p<0/01. (باشد  میبعد نور در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  )p<0/01. (باشد  میبعد هارمونی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  )p<0/01. (باشد  میبعد فرم در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  )p<0/01. (باشد  میبعد محیط در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  )p<0/01. (باشد  میبعد فضا در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  

نتایج آزمون توزیع دو جمله اي در تأثیر گذاري ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به 

  اماکن ورزشی

  سطح معناداري نسبت مورد آزمون  نسبت مالحظه شده  تعداد  گروهبندي متغیر

  بعد رنگ
3 346  89/0 

.50 001/0  
3≤ 41 11/0 

  بعد نور
3 348  90/0 

.50 001/0  
3≤ 38 10/0 

  بعد هارمونی
3 355  92/0 

.50 001/0  
3≤ 32  08/0 

  بعد فرم
3 343  89/0 

.50 001/0  
3≤ 43  11/0 

  بعد محیط
3 361  93/0 

.50 001/0  
3≤ 26  07/0 

  بعد فضا
3 356  92/0 

.50 001/0  
3≤ 31 08/0 
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ابعاد زیبایی شناختی   میبر اساس جدول باال نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق نشان داد که تما     

  )p<0/01. (باشد  میدر گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

  

کل : نتایج تحلیل عاملی براي اولویت بندي ابعاد در جداول زیر آورده شده است: فرضیه هفتم

  واریانس تبیین شده

  اجزا

  حاصل جمع خارجی مربع بارها  مقدار ویژه اولیه

  مجموع
درصد 

  واریانس
  مجموع درصد تراکمی

درصد 

  واریانس
 درصد تراکمی

1 147/4  11/69 11/69 147/4 11/69 11/69 

2  721/0 01/12 13/81    

3  374/0 24/6 37/87    

4  310/0  15/5 53/92    

5  250/0 16/4 69/96    

6  198/0  30/3  100     

بعد اصلی ابعاد زیباشناختی اماکن  6شود؛ بر مبناي   میهمانگونه که در  جدول باال مالحظه      

توان   میبنابراین . نماید درصد واریانس ابعاد زیباشناختی را تبیین می 11/69ورزشی یک عامل، 

زیرا تنها ارزش ویژه عامل اول . بعد زیبا شناختی در یک عامل ضریب مشترك دارند 6گفت که 

  ). 147/4(دارد 1مقداري بیش از معیار 

  

  و بارتلت براي مطلوب بودن تحلیل عاملی KMOآزمون 

  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 875/0آزمون 

  آزمون بارتلت

 142/1545 دو مقدار خی

 15 آزاديدرجه 

 001/0  داري معنی
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  میدهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب   میطبق جدول باال، نتایج آزمون بارتلت نشان      

  مینیز نشان  KMOنتایج آزمون . باشد و عامل ساخته شده از ابعاد از اعتبار الزم برخوردار است

  ). 50/0بیشتر از معیار 857/0(دهد که تعداد نمونه ها براي تحلیل عاملی مناسب بوده است

  

  ماتریس اجزاء و بارهاي عاملی ابعاد زیبا شناختی

  1عامل  متغیرها

  857/0  بعد رنگ

  855/0  بعد فضا

  845/0  بعد فرم

  840/0  بعد هارمونی

  834/0  بعد نور

  752/0  بعد محیط

براساس اطالعات جدول باال ضرایب بارهاي عاملی هر یک از ابعاد زیبا شناختی روي عامل      

شود اولویت متغیرهاي   میهمانطور که مالحظه . اصلی بدست آمده به ترتیب آورده شده است

  .ابعاد زیبا شناختی عبارتست از رنگ، فضا، فرم، هارمونی، نور و محیط

توجه به آزمون ویلکاکسون نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب  نتایج آخرین فرضیه با     

ابعاد زیبایی شناختی   میبه عبارت دیگر در تما. اماکن ورزشی استان مازندران تفاوت وجود دارد

انگین بیشتري نسبت به  میمثل رنگ، نور، هارمونی، فرم، محیط و فضا وضعیت مطلوب داراي 

  .باشد  مین برتري از لحاظ آماري نیز معنی دار وضعیت موجود بوده است که ای
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نتایج آزمون ویلکاکسون براي بررسی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب اماکن ورزشی از 

  جنبه زیبایی شناختی

  متغیرها

  ها شاخص       

  

  گروه ها

  داري معنی Z   میانگین رتبه

  محیط
  194.40  مطلوب

16.730-  001/0  
 26.14  موجود

  فضا
  193.88  مطلوب

16.431-  001/0  
 44.78  موجود

  فرم
  190.36  مطلوب

16.391-  001/0  
 36.21  موجود

  هارمونی
  192.24  مطلوب

16.216-  001/0  
 53.64  موجود

  نور
  191.39  مطلوب

16.483-  001/0  
 37.65  موجود

  رنگ
  192.00  مطلوب

16.513-  001/0  
 34.50  موجود

  

  گیريبحث و نتیجه 

در وضع  38/2در وضع مطلوب و  91/3انگین  میبا ( محیطدر بررسی یافته هاي مربوط به بعد 

مشخص شد که در این بعد به ترتیب گویه هاي محیط زیبا و جذاب پیرامون مکان ) موجود

ورزشی، قرار گرفتن در یک محیط طبیعی مثل جنگل و دریا، به کار بردن آثار هنري در محیط 

نی با پستی و بلندي مثل کوه، دشت و مناظر طبیعی  میمکان ورزشی و قرارگیري در زبیرونی 

ت ترین عامل براي افراد قرار گرفتن مکان  میت براي افراد بوده اند و کم اه میداراي بیشترین اه
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تواند به این معنی باشد که محیط   میورزشی در یک محیط صنعتی و مرکز شهر بوده است که این 

عالوه بر نتایج توصیفی، تحلیل تأثیر بعد . تواند براي افراد جذاب باشد  میتا چه اندازه طبیعی 

ال نشان داد که بعد محیط  میمحیط در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی با استفاده از آزمون بیونو

  .در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر بوده است

واقع بینانه باید باشد و آن چیزي است که افراد وضعیت مطلوب چیزي است که به شکل      

کند و اینجا این سؤال مطرح است که تا چه اندازه   میدوست دارند و آن ها را به آن مکان جذب 

وضعیت موجود به ارزیابی آن چه که هست از . کند وجود دارد  میاین عواملی که افراد را جذب 

ت موجود بعد محیط اماکن ورزشی استان، نظر مشتریان در مورد وضعی. پردازد  میدیدگاه مشتریان 

این بود که بیشتر مکان هاي ورزشی استان در محیط صنعتی و مرکز شهر قرار دارند که این نتیجه 

انگین پایین تري نسبت به  میگویه ها وضعیت موجود   میدر تما. تواند نگران کننده باشد  می

یلکاکسون نیز نشان داد که بین وضعیت موجود و نتایج آزمون و. وضعیت مطلوب داشته است

نه زیبایی  میبیشترین تحقیقاتی که در ز. مطلوب اماکن ورزشی در بعد محیط تفاوت وجود دارد

در داخل کشور . شناختی و تأثیر آن در گرایش به ورزش بوده مربوط به بعد محیط بوده است

  میناصر طبیعی نظیر درختان در یک مسیر اشاره کرده است که به کار بردن ع) 1385(باستان فرد

تواند جهت گرایش افراد به آن مکان و فعالیت ورزشی اي مثل دوچرخه سواري تأثیر زیادي 

  میدر تحقیقات خارج کشور نیز تحقیقات زیادي صورت که با این تحقیق همسو . )21(داشته باشد

به تأثیر زیبایی شناختی ) 2010(3گرنو ) 2009(2، اونز و همکاران)2008(1لزلی و همکاران. باشد

محیطی مثل سرسبزي، محیط هاي زیبا و فضاهاي طبیعی بر ارتقا سالمت روحی افراد، بهبود 

  .)22، 23، 24(استرس، اضطراب و افسردگی و سرعت روند بهبود بیماران اشاره نموده اند 

 7، وندل)2005(6، دانکن و مامري)2005(و همکاران 5، پاپکین)2004(و همکاران 4مک کارمک     

و  10، اینویی)2008(9، کللند، تیمپر و کرافرد)2008(و همکاران 8، سنتس)2007(و همکاران

  

1. Leslie & cerin 
2. Evans 
3. Grahn 
4. McCormack 
5. Popkin 
6. Duncan & Mummery 
7. Wendel 
8. Santos 
9. Cleland, Timperio, Crawford 
10. Inoue 
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، مک )2009(و همکاران 3تسا کاماد می، ماسا)2009(2، هندرسون)2009(1، سالیس)2009(همکاران

به رابطه بین زیبایی ) 2010(مکارانو ه 5و کللند) 2010(4، گرن) 2010(مک کارمک و همکاران

شناختی محیطی و گرایش افراد به این مکان ها براي گذراندن اوقات فراغت و جذب به ورزش 

منظور آن ها از زیبایی شناختی محیطی به کار بردن فضاهاي سبز و طبیعی، وجود . نمایند  میاشاره 

باشد   میانداز و منظره جالب توجه  درختان ، گل ها، مناظر آبی، جذابیت مسیر و سرسبزي، چشم

، 29، 14(که تأثیر زیادي در گرایش افراد به فعالیت بدنی و ورزش در این مکان ها داشته است 

15 ،16 ،31 ،20 ،18 ،30 ،22(  

به این نتیجه رسیدند که وجود درختان، پارك ها و ) 2010(و همکاران 6ان بنتلی میدر این      

  .)25(مناظر طبیعی و زیبایی شناختی محیطی با زمان پیاده روي در افراد رابطه معنی داري ندارد

یکی این که فعالیت ورزشی اوقات . نیز به دو نتیجه متفاوت دست پیدا کرد) 2010(7دفرچ     

. با زیبایی شناختی محیطی رابطه اي نداشته است... ل، شنا، تنیس، والیبال وفراغت افراد مثل فوتبا

اما در مورد شیوه ي رفتن به مدرسه، بین زیبایی شناختی محیطی و گرایش جوانان به پیاده روي و 

  .)19(دوچرخه سواري تا مدرسه رابطه مثبتی وجود داشته است 

رزشی در کنار خیابان و مکان هاي پر سر و صدا، باید تالش شود تا به جاي ساختن اماکن و     

البته باید به عامل دسترسی نیز توجه شود و اگر این امکان . آن ها را در محیط هاي طبیعی بسازند

توان با زیباسازي محیط اطراف مکان ورزشی به وسیله درختکاري،   میدر یک شهر وجود ندارد، 

افراد بیشتري را به این مکان ها براي ... نما، حوض و به کار بردن آثار هنري مثل مجسمه ها، آب

  .ورزش کردن جذب نمود

ال نشان داد که بعد فضا در گرایش  میو با توجه با آزمون بیونو فضانتایج تحقیق در موردبعد      

بودن ) چند منظوره(در این بعد عامل چند عملکردي . باشد  میمشتریان به اماکن ورزشی مؤثر 

ت براي افراد در گرایش آن ها به مکان ورزشی بوده است و  میشی داراي بیشترین اهفضاهاي ورز

بعد از آن به ترتیب فضاي بزرگ و وسیع، زیبایی فضاي درونی و قرار گرفتن در فضاي باز به 

  

1. Sallis 
2. Henderson 
3. Kamad 
4. Grahn 
5. Cleland 
6. Bentley 
7. Deforch 
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توان به   مین جا  میاز ه. جاي محصور بودن به وسیله دیوار در اولویت هاي بعدي قرار دارد

به تأثیر چند ) 1386(اقبالی. ند عملکردي بودن فضا در نظر مشتریان پی بردت باالي چ میاه

عملکردي بودن استادیوم در جذب افراد و به نسل جدید استادیوم ها که هدف از طراحی و 

توان با افزودن فضاهاي   می. کند  میباشد اشاره   میاحداث آن ها خلق تصاویر متنوع و جذاب 

مثل سونا، سالن بدنسازي، کافی شاپ، رستوران و حتی افزودن  جانبی به یک مکان ورزشی

فضاهاي فرهنگی مثل تئاتر و سینما موجب گرایش بیشتر افراد به مکان ورزشی و افزایش مدت 

توان با افزودن فضاهاي جانبی به یک مکان   میبه عبارت دیگر . حضور آنان در این مکان ها شد

  .)2(جوانان را پر نمود ورزشی به بهترین شکل اوقات فراغت 

به این نتیجه رسیدند که دسترسی به فضاهاي روباز ورزشی، وجود ) 2005(پاپکین و همکاران     

) 2009(سالیس.  اماکن ورزشی و مسیرهاي پیاده روي در گرایش افراد به ورزش مؤثر بوده است

بیرونی و فضاهاي آزاد کند که جذب شدن افراد به ورزش و فعالیت بدنی در محیط هاي   میبیان 

نیز به این نتیجه رسیدند که عامل ) 2010(مک کارمک و همکاران. یک چیز واضح و آشکار است

تواند در تشویق افراد   میدان هاي ورزشی  میفضاي باز بودن پارك ها، وسعت و بزرگی و وجود 

  .به ورزش در این مکان ها مؤثر باشد

قرار  25/2انگین  میباالتر از  وضع موجود با  07/4انگین  میدر این بعد نیز وضع مطلوب با      

  میانگین باالتري نسبت به وضع موجود  میگویه ها وضع مطلوب داراي   میهمچنین در تما. دارد

کند و این که از نظر   میانگین ها به تفاوت وضع مطلوب و موجود اشاره  میباشد و عالوه بر این 

ستان در سطح پایین تري قرار دارد، نتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان بعد فضا اماکن ورزشی در ا

داده است که بین وضع موجود و مطلوب اماکن ورزشی استان در بعد فضا تفاوت معنی داري 

  .شود  میمشاهده 

نشان داد که این بعد در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی  فرمال در بعد  مینتایج آزمون بیونو     

در  02/4انگین  میبا (از نظر آماري نیز بعد فرم در وضع مطلوب . باشد  میگاه آنان مؤثر از دید

. انگین باالتري نسبت به وضع موجود قرار دارد میداراي ) در وضع موجود 17/2وضع مطلوب و 

ار کند این که با توجه به این که به ک  میآزمون ویلکاکسون نیز معنی دار بودن این تفاوت را تأیید 

بردن فرم هاي زیبا و جذاب در نماي بیرونی و درونی مکان ورزشی، فرم و شکل متفاوت، شکل 

تواند براي افراد جذاب باشد و آن ها را   میبیرونی مکان و استفاده از شکل هاي منحنی در سقف 
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ح این گویه ها اماکن ورزشی استان در سط  میبه یک مکان ورزشی جذب کند ولی متأسفانه در تما

  میطبیعت یکی از بزرگترین آموزگار انسان هاست، . پایینی نسبت به آنچه که باید باشد قرار دارد

در پیکره یک اثر   میتوان با الهام از طبیعت و به کار بردن این الهامات به شیوه اي صحیح و عل

ی از اماکن توان در بعض  مینمونه هاي این الهامات را . موجب جذابیت یک مکان براي افراد شد

  .ورزشی مثل ورزشگاه آشیانه پرنده و استخر مکعب آبی دید

در وضع  51/2در وضع مطلوب و  16/4انگین  میبا ( هارمونینتایج تحقیق در مورد بعد      

با توجه به نتایج توصیفی نشان داد که به ترتیب گویه هاي هماهنگی روابط در مکان ) موجود

، نظم و هماهنگی تجهیزات درونی، ...)و رختکن، بوفه و  ورودي، سرویس ها، دوش(ورزشی 

در وضع موجود نیز . ت دارند میهماهنگی رنگ ها و در نهایت تناسب فاصله ها براي افراد اه

انگین را نیز هماهنگی  میانگین به نظم و هماهنگی تجهیزات درونی و پایین ترین  میباالترین 

در واقع نظم و هماهنگی تجهیزات نسبت به . اده اندروابط در مکان ورزشی به خود اختصاص د

بقیه موارد در مکان هاي ورزشی در وضع بهتري قرار دارد اما این به معنی مناسب بودن این عامل 

به . باشد  میانگین پایین تري  میباشد و اگر نسبت به وضع مطلوب سنجیده شود داراي   مین

انگین پایین تري نسبت به وضع مطلوب و  میگویه ها وضع موجود داراي   میعبارت دیگر در تما

انگین باالتري  میباشد و به طور کلی وضع مطلوب داراي   میکند   میچیزي که افراد را جذب 

در واقع نتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد که بین وضع . نسبت به وضع موجود قرار دارد

  . استان در بعد هارمونی تفاوت معنی داري وجود دارد موجود و مطلوب اماکن ورزشی

ال و در  میبعد هارمونی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی با توجه به نتایج آزمون بیونو     

توان فرض تحقیق را تأیید   مینان  میدرصد اط 99پس با . مؤثر بوده است 01/0سطح معنی داري 

ده که تجربه ذهنی زیبایی اغلب در نتیجه تعادل و هارمونی اشاره کر) 2009(پاناگوپولوس.  نمود

کند که یک طراح زمانی موفق است که بتواند با اتکا به   میاشاره ) 1385(موسوي. )26(باشد   می

وحدت و انسجام . معیارهاي عینی زیبایی شناختی، فضایی خلق کند که در جذب افراد موفق باشد

نه اي دانست که مورد داوري زیبایی  میایی شناختی در هر زرا شاید بتوان نخستین معیار زیب

هارمونی . شود  میان اجزا حاصل  میوحدت از ارتباط متقابل و منسجم . گیرد  میشناختی قرار 

یک از ارکان اصلی زیبایی شناختی است و منظور از آن هماهنگی مواد، رنگ ها، جنس، طرح 
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  میکند که تا چه اندازه   میبه هارمونی رنگ ها اشاره ) 1388(شفیعی. )27(باشد   می... ظاهري و 

  .)28[(تواند باعث ایجاد فضایی مطلوب و آرامش بخش براي افراد باشد 

تفاوت معنی داري وجود  نور با توجه به آزمون ویلکاکسون بین وضع موجود و مطلوب بعد     

التري نسبت به نورپردازي طبیعی و انگین با میدر وضع مطلوب نور و روشنایی مکان داراي . دارد

این گویه   میدر تما. ن نسبت حفظ شده است میدر وضع موجود نیز ه. نورپردازي با شیشه دارد

انگین کلی نیز  میانگین باالتري را به خود اختصاص داده است و با توجه به  میها وضع مطلوب 

و با توجه به آزمون ویلکاکسون  32/2انگین  میو وضع موجود با  14/4انگین  میوضع مطلوب با 

نشان داده شده است که بین چیزي که افراد تمایل دارند تا باشد و چیزي که واقعاً هست تفاوت 

  میال بعد نور در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثر  میبا توجه نتایج آزمون بیونو.  وجود دارد

یعی به وسیله نورگیري از سقف و به کار بردن توان با استفاده از نورپردازي طب  میپس . باشد

  مینیز بیان ) 2002(استروزبچر. شیشه به جاي دیوار باعث جذابیت چندین برابر براي افراد شد

. کند تا لحظاتی در آن مکان بیاسایند  میکند که فضاهاي ورزشی روشن و پرنور افراد را جذب 

روه هاي مختلف سنی، اجتماعی و فرهنگی به نیز به تأثیر نورپردازي در جذب گ) 1388(شفیعی

به تأثیر نورپردازي و روشنایی مسیر در ) 2009(تسو کاماد و همکاران میماسا. کند  میخیابان اشاره 

مک کارمک و . کند  میتشویق زنان روستایی به فعالیت بدنی در این مکان ها اشاره 

تواند در گرایش افراد به   می) روشنایی(نیز به این نتیجه رسیدند که نورافکنی ) 2010(همکاران

  .فعالیت ورزشی مؤثر باشد

مهم ترین عامل براي افراد از نظر اولویت استفاده از طراحی، نقاشی و به کار  رنگدر بعد      

ن عامل  میباشد و در وضع موجود نیز ه  میبردن رنگ هاي مفرح و طرح هاي نو روي دیوار 

به عبارت دیگر مهم ترین عاملی که براي مشتریان جذاب . باشد  میا انگین را دار میپایین ترین 

تواند بیشتر از سایر عوامل در این بعد در گرایش   میت را براي آن ها دارد و  میاست، بیشترین اه

آن ها به یک مکان ورزشی مؤثر باشد از دیدگاه آن ها در مکانی که حضور دارند در پایین ترین 

توان گفت که چیزي که تا این اندازه برایشان مهم است اصالً   میبه عبارتی  حد قرار دارد و یا

انگین پایین تري نسبت به وضع مطلوب هم  میدر واقع وضع موجود بعد رنگ داراي . وجود ندارد

گویه ها   میو هم در تما) در وضع موجود 31/2در وضع مطلوب و  10/4انگین  میبا (به طور کلی 
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تواند مهر تأییدي بر این فرض باشد که وضع موجود   میایج آزمون ویلکاکسون نیز قرار دارد که نت

  .زان کمتري نسبت به وضع مطلوب قرار دارد میاماکن ورزشی در بعد رنگ داراي 

اولویت بندي این عوامل با توجه به تحلیل عاملی نیز نشان داد که از نظر مشتریان مؤثرین      

، نور )840/0(، هارمونی )845/0(، فرم )855/0(، فضا )857/0( عوامل به ترتیب شامل رنگ

  .باشد  می) 752/0(و در نهایت محیط )834/0(

این که به کار بردن رنگ هاي . ت باالي رنگ پی برد میتوان به اه  میبا توجه به این نتیجه      

یش افراد به یک تواند در گرا  میآرامش بخش، طراحی و نقاشی، رنگ هاي روشن تا چه اندازه 

  . مکان ورزشی مؤثر باشد

تواند احساسات و درونیات   میکند که رنگ عاملی نیرومند است که   میاشاره ) 1388(شفیعی     

کند که رنگ به عنوان یکی از مهم   میافراد را تحریک کند، به هیجان آورد و آرامش دهد و بیان 

تواند موجب جذب افراد به یک مکان و حضور و   میباشد که   میترین ابعاد زیبایی شناختی 

در طراحی . ت باالي رنگ پی برد میتوان به اه  میبا توجه به این نتایج . مشارکت فعال آنان باشد

اماکن ورزشی باید از رنگ هاي زیبا و آرامش بخش استفاده نمود تا موجب جذب بیشتر افراد 

و ارائه یک سیستم رنگی مناسب توجه ویژه اي  پس باید به مقوله رنگ در اماکن ورزشی. گردید

  . مبذول نمود

به طور کلی آزمون ویلکاکسون نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب اماکن ورزشی استان،      

کند و چیزي که از دیدگاه آنان در اماکن ورزشی استان وجود   مییعنی چیزي که افراد را جذب 

در واقع در همه ي این ابعاد وضع موجود داراي . ه استدارد، تفاوت معنی داري مشاهده شد

درست است که با توجه به نتایج آزمون . نسبت پایین تري در مقابل وضع مطلوب قرار دارد

تواند در گرایش افراد مؤثر باشد اما این   میال رنگ، نور، هارمونی، فرم، محیط و فضا  میبیونو

نتایج وضع مطلوب و تأثیر این ابعاد در گرایش افراد،  عوامل تا چه اندازه وجود دارد؟ در مورد

مشتریان تا چه اندازه این عوامل را در مکان حاضر احساس کردند؟ به عبارتی با توجه به این نتایج 

افراد خود را به صورت ذهنی در این وضع مطلوب و آرمانی قرار دادند و به این سؤاالت پاسخ 

  .        و ادراکات آنان تفاوت معنی داري مشاهده شده استدادند و در نهایت بین انتظارات 

در مجموع نتایج تحقیق نشان داده شده است که با توجه به مؤثر بودن ابعاد زیبایی شناختی در      

جذب افراد، مکان هاي ورزشی در استان نتوانسته اند انتظارات افراد را برآورده سازند و به جز 
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اماکن ورزشی در استان در ساخت و تجهیز به فاکتورهاي زیبایی  نمونه هاي معدودي، اکثر

خواهد در جذب افراد موفق باشد باید روح   میاگر یک مکان ورزشی . کنند  میشناختی توجه ن

لطیف انسانی را در پیکره این اماکن بدمد و به ترجیحات مشتریان که به عنوان سرمایه هاي اصلی 

  . نمایندباشند، توجه   میهر سازمانی 
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