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مطالعات مدیریت ورزشی

تأثیر محرکهای حسی ورزشگاه بر انگیختگی ،رضایت و قصد بازدید مجدد
تماشاگران فوتبال
3

سیدعماد حسینی ،1محمد پورکیانی ،2علی افروزه
 1و .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی


 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/04/24 :

تاریخ پذیرش1395/09/29 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرکهای حسی موجود در ورزشگاه بر انگیختگی ،رضایت و قصد
بازدید مجدد تماشاگران فوتبال از ورزشگاهها بود .این پژوهش با توجه به هدف ،کاربردی و ازنظر
گردآوری دادهها ،توصیفی ازنوع همبستگی بود که بهصورت میدانی انجام شد .تمام تماشاگران مسابقات
لیگ برتر فوتبال ایران جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند که حجم نمونه برابر با  200نفر از تماشاگران
مسابقات لیگ برتر فوتبال تعیین شد .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامة محققساختهای شامل
 31گویه بود .برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول استفاده
شد .پایایی سؤالهای پرسشنامه ازطریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
و شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر ،از تحلیل مسیر در نرمافزار ایموس استفاده شد .یافتهها نشان داد
که همة محرکهای حسی موجود در ورزشگاه باعث انگیختگی تماشاگران شدند .محرکهای حسی
بویایی و شنوایی نیز باعث رضایتمندی تماشاگران شدند .بهطورکلی ،محرکهای حسی باعث انگیختگی
و رضایت ،انگیختگی باعث رضایت و درنهایت ،رضایتمندی تماشاگران منجر به قصد بازدید مجدد آنها
از ورزشگاهها شدند .پیشنهاد میشود درصورت داشتن ورزشگاه اختصاصی ،باشگاهها به این رویکرد
نوین توجه ویژهای کنند یا درصورت نداشتن ورزشگاه میتوانند با استخدام تیمهای ویژة بازاریابی
حسی ،بهصورت ویژه در زمان مسابقات در ورزشگاه برخی از محرکهای حسی را بهینه کنند یا بهوجود
آورند تا بهاینترتیب ،موجب افزایش انگیختگی ،رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال شوند.
واژگان کلیدی :حواس پنجگانه ،پاسخهای رفتاری ،تماشاگران فوتبال ،قصد بازدید مجدد
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مقدمه
فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزشها در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است تاآنجاکه بسیاری
از کشورهای پنج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار دادهاند (دهقان قهفرخی ،خضری ،علیدوست
و حمایت طلب .)1389 ،در کشور ما نیز فوتبال رایجترین و پرطرفدارترین ورزشها است و در مقایسه
با تمامی رشتهها ،بیشترین تعداد ورزشکار را بهخود اختصاص داده است (حسامی ،جاللی فراهانی و
سلیمانی .)1393 ،امروزه ،فوتبال بخشی از جامعه است و روزبهروز اهمیت بیشتری مییابد .دراینمیان،
باشگاهها مهمترین بخش صنعت فوتبال محسوب میشوند که ادامة حیات این صنعت وابستگی بسیاری
به پابرجاماندن باشگاهها دارد .زمانی باشگاههای فوتبال میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند
هزینههای خود را تأمین کنند و درآمدزا باشند (نقدی ،کاغذیان و افشارپی .)1392 ،بسیاری از مدیران
باشگاهها باید در محیطی که درحال کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینههای اجرایی است ،برنامه
های خود را طراحی کنند (ساعتچیان)1390 ،؛ بنابراین ،نیاز است مدیران باشگاهها برنامة مدونی
برای افزایش درآمد باشگاه داشته باشند .درسراسر جهان ،باشگاههای حرفهای برای تأمین منابع و
هزینههای خود از روشهای مختلفی همچون جذب حمایتکنندگان ،فروش بازیکن ،فروش بلیت و
محصول ورزشی و ارائة خدمات جانبی استفاده میکنند (المیری ،نادریان جهرمی ،سلطان حسینی و
نصر اصفهانی .)1388 ،به عقیدۀ هانس و گوتیر ،)1992( 1مهمترین عامل در رونق ورزش حرفهای،
افزایش تعداد تماشاگران است .تماشاگران عالوهبراینکه با خرید بلیت مسابقات بهصورت مستقیم
درآمدهایی برای باشگاه و لیگهای حرفهای دارند ،بهصورت غیرمستقیم نیز سهم عمدهای در
درآمدزایی از راه جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جانبی دارند .بهطورکلی،
تماشاگرانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاهها حضور مییابند ،با خرید بلیت مسابقات
نقش برجستهای در کسب درآمد برای لیگهای ورزشی دارند (نعمتی ،تجاری ،زارعی و گنجاوی،
 .)1391بااینوجود پژوهشها نشان میدهند در ایران بلیتفروشی منبع ناچیزی از درآمد باشگاهها را
تأمین میکند (المیری و همکاران .)1388 ،همچنین ،نتایج پژوهش قربانی ( )1394نشان داد که
میانگین تعداد تماشاگران لیگ حرفهای فوتبال ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ بهطوریکه در فصل -94
 1393تنها  18/7درصد از ظرفیت ورزشگاهها تکمیل شده است .قربانی نشان داد که بهطور میانگین
حتی نیمی از بلیتهای مسابقات در لیگ برتر به فروش نرفتهاند و بهسبب نفروختن بلیت مسابقات،
سازمان لیگ و باشگاههای لیگ برتر مبلغی حدود  108میلیارد تومان متحمل ضرر شدهاند؛ بنابراین،
مدیران باشگاهها و سازمان لیگ باید بهدنبال راهبردهایی برای افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه
باشند .دراینمیان باید توجه داشت که جذب تماشاگران زمانی بهعنوان ابزار درآمدزایی اثربخشتر
1. Hansen & Gautheir

تاثیر محرکهای حسی ورزشگاه بر انگیختگی ،رضایت...

207

است که حضور آنها در استادیوم موقت نباشد و آنها برای تماشای رقابتهای بعدی تیم موردنظر به
استادیوم بازگردند .بازگشت مجدد یا قصد حضور مجدد بدینمعنا است که مشتریان برای
برآوردهساختن نیازهای خود مجدداً کاال یا خدمات سازمان را خریداری کنند .درمجموع میتوان گفت
قصد بازدید مجدد مطمئنترین شاخص برای پیشبینی حضور واقعی تماشاگران و افزایش درآمد
محسوب میشود (جیهیون و جینووک .)2010،1افزونبراین ،رضایت مشتری اثری قوی بر قصد
خرید مجدد و بهطورکلی حفظ مشتری میگذارد (ها ،جاندا و موتالی .)2010 ،2همچنین ،وارن3
( )2011تأکید کرد کسب رضایت تماشاگران برای بازاریابان ورزشی امری ضروری است .راههایی برای
افزایش رضایتمندی تماشاگران و بهتبع آن قصد بازدید مجدد آنان وجود دارد .یکی از این راهبردهای
نوین ،تحریک حواس پنجگانة تماشاگران است .بوی غذای ورزشگاه ،سروصدای جمعیت و برخورد
هوای پاییزی به چهرۀ تماشاگران ،باعث میشوند ترکیب مناسبی ایجاد شود تا فرد تمایل یابد برای
مشاهدۀ یک رقابت به ورزشگاه رود (چانگ ،گرین و کانگ .)2015 ،4لی ،سئو و گرین )2012( 5نشان
دادند که تماشای یک رویداد ورزشی زنده باعث تحریک حواس ما میشود؛ درحالیکه تجربة آن
رویداد از تلویزیون ،رادیو و روزنامه چنین تحریکی ندارد .چانگ و همکاران ( )2015معتقدند
درصورتیکه تماشاگران درمعرض محرکهای حسی قرار گیرند ،احتمال بازگشت مجدد آنان برای
تماشای رویداد افزایش مییابد .لذت تجربة یک رویداد براساس بهکارگیری تمامی حواس شامل
بینایی ،بویایی ،شنوایی ،چشایی و المسه تعیین میشود؛ بنابراین ،توسعهدهندگان رویدادهای ورزشی
در تالشند تمامی این حواس را در رویدادهای ورزشی بهکار گیرند تا بدینوسیله موجب تحریک
احساسات تماشاگران شوند .درواقع ،امروزه برخی از سازمانهای ورزشی محرکهای حسی را برای
ساخت و بهبود زمینة یک رویداد ورزشی اجرا و دستکاری میکنند .این عمل باعث میشود تماشاگران
بیشتری به رویداد گرایش پیدا کنند و میزان وفاداری تماشاگران نیز افزایش یابد (کیواک ،کیم و
هیرت .)2011 ، 6بورنستین )1987( 7اعتقاد دارد حس بینایی اغواکنندهترین حسهای بشر است .از
این حس بهصورت گسترده در بازاریابی سنتی استفاده میشود .انتخاب رنگ و شکل در مفهوم کاال یا
خدمات و چیدمان در محل خرید از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست در این حس است .همچنین،
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حس بینایی اولین اثر از کیفیت را منتقل میکند (ریور .)2008 ،1در حس بینایی باید بهخوبی از
رنگها استفاده شود .قرمز ،رنگ هیجانانگیزی است و میتواند حتی باعث افزایش فشارخون شود.
نارنجی ،رنگ دوستداشتنی بین جوانان و نوجوانان است .صورتی ،رنگی جذاب و شیرین است .رنگ
زرد منتقلکنندۀ احساس راحتی است .سبز ،طبیعت و سالمتی را یادآوری میکند .آبی با پیوندی که
بین آسمان و دریا ایجاد میکند ،حس آرامش و اعتماد را به افراد منتقل میکند و رنگ سیاه کیفیت
باال و منحصربهفردبودن را ایجاد میکند (ریور .)2008 ،گوب )2010( 2اعتقاد دارد در حس شنوایی،
موسیقی ابزار قدر تمندی برای فراخوانی احساسات است؛ زیرا ،پخش موسیقی باعث ترشح اندورفین
میشود؛ بنابراین؛ بهنظر میرسد موسیقی ابزار مناسبی برای پیوندزدن برند و احساس مشتری باشد.
در یک رویداد ورزشی ،حس شنوایی ازطریق اعالم مسابقه ،موسیقی ،صحبت با دیگران ،صدای تشویق
و صدای طبیعی ورزشکاران تحریک میشود (چانگ و همکاران .)2015 ،همچنین ،موسیقی ابزار
خوبی برای یادآوری پیام برند است (ریور .)2008 ،حس بویایی باعث افزایش قدرت تصویر برند
میشود .رایحه میتواند حاالت افراد را بهطور مثبتی تغییر دهد (هاسانویک .)2013 ،3چانگ و همکاران
( )2015در پژوهش خود نشان دادند که در ورزشهای موتوری امکان تحریک حس بویایی بسیار زیاد
است .بوی روغن ،بوی الستیک ،بوی دود و بوی آسفالت نمونههایی از آن هستند .درمورد اهمیت
حس المسه نیز میتوان گفت این حس ابزار قدرتمندی برای ارتباط فکر و احساس است .زمانیکه
حواس بینایی و شنوایی را کنار بگذاریم ،حس المسه مهمترین حس در تشخیص کاالها میشود (
لیگوس و ریورا  .)2011 ،4در حس المسه ،احساسات نسبت به آن برند نیز عمیقتر میشود (هولتن،
براویوس و وندیک .)2009 ، 5در رویدادهای ورزشی ،حس المسه ازطریق صندلیها ،آرایش راهروها
و مجاورت با تماشاگران دیگر تحریک میشود (ویکفیلد و بالجت .)1999 ،6در یک آزمایش میدانی،
پک و چیلدرز )2003( 7نشان دادند که بروشورهای معرفی موزه که نرم بودند و با محرکهای حسی
لمسی لذتبخش همراه شده بودند ،باعث شدند تمایل مشتریان به خرید بلیت موزه افزایش یابد .غذا
و حس چشایی تأثیر مهمی در زندگی انسانها در سطوح بدنی ،اجتماعی و حتی احساس دارند .غذا
و نوشیدنی با شادی و خاطرات مثبت همبسته شده است؛ بنابراین ،بازاریابان نباید از جنبة چشایی
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غفلت ورزند .بهعالوه ،اضافهکردن حس چشایی به محصول یا خدمات باعث افزایش ارزش درکشده
توسط مشتری میشود (لیگویس و ریورا.)2011 ،
حسینی ،پورکیانی و افروزه ( )1394در پژوهش خود نشان دادند که بازاریابی حسی بر افزایش هواداران
لیگ برتر فوتبال ایران تأثیرگذار است .آنها نشان دادند که مؤثرترین حس در افزایش هواداران حس
شنوایی است .همچنین درزمینة حس بویایی پیشنهاد دادند باشگاهها عطر مخصوص به خود را داشته
باشند و بلیت و کارت هواداری را با رایحة باشگاه بفروشند .چانگ و همکاران ( )2015در پژوهش خود
نشان دادند که انگیختگی تماشاگران ورزشهای موتوری با رایحه ،صدا و ویژگیهای بصری تحریک
میشود که درنهایت ،همة حواس با میانجی رضایت موجب بازدید مجدد از رویداد میشود .لی و
همکاران ( )2012نشان دادند که محرکهای حسی باعث رضایت هواداران فوتبال میگردد و درنهایت،
منجر به بازدید مجدد از ورزشگاه میشود .همچنین ،الیور )2010( 1بیان میکند که رضایت مربوط
به واکنشهای لذتبخش مصرفکننده است .مانو و الیور )1993( 2در پژوهش خود نشان دادند که
انگیختگی مشتریان بر رضایت مشتری تأثیر میگذارد .به نظر بیگنی ،اندرو و نوث،)2005( 3
رضایتمندی میتواند میانجی رابطة بین انگیختگی و پاسخهای رفتاری مشتریان باشد .یوشیدا و جیمز4
( )2010نشان دادند که رضایت تماشاگران ورزشی منجر به قصد حضور مجدد آنان در رویدادهای
آیندۀ ورزشی میشود.
در دنیای امروز ،ورزش و تماشاگر رابطة تنگاتنگی با هم دارند .بهسبب افزایش و پیشرفت وسایل
ارتباطی ،رابطة باشگاهها با تماشاگران عمیقتر و نزدیکتر از گذشته شده است و تماشاگران بزرگترین
و مهمترین حامیان باشگاهها شدهاند .حضور تماشاگران در استادیومها و تشویق تیمهای محبوبشان
نهتنها جذابیت و هیجان مسابقات را زیاد میکند ،بلکه ازنظر روحی و روانی نیز تأثیر زیادی در عملکرد
تیمها و بازیکنان دارد .همچنین ،سهمی بزرگی از منابع باشگاه از تماشاگران تأمین میشود؛ بنابراین،
ایجاد راهبردهای نوین برای رضایت تماشاگران و بهتبع آن حضور مجدد آنان در باشگاه امری ضروری
است .حال ،با توجه به ظهور راهبردهای نوین ازجمله بازاریابی حسی ،محققان برآن شدند تا تأثیر
محرکهای حسی موجود در ورزشگاه را بر قصد بازدید مجدد تماشاگران به ورزشگاه بسنجند.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها ،جزو پژوهشهای توصیفی ازنوع
همبستگی است که بهصورت میدانی انجام شده است .تمام تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال
جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند .استیونز )2002( 1برای نمونهگیری در معادالت ساختاری بیان
میکند که حجم نمونه در این روش میتواند بین  5تا  15مشاهده بهازای هر متغیر اندازهگیریشده
تعیین شود .با توجه به این موضوع ،حجم نمونه  200نفر از تماشاگران مسابقات باشگاههای لیگ برتر
انتخاب شدند که پرسشنامهها بهصورت تصادفی در ورزشگاه آزادی بین تماشاگران توزیع شد .ابزار
اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامة محققساخته بود .برای طراحی پرسشنامه ،ابتدا از روش مطالعات
کتابخانهای ابعاد حواس (بینایی ،شنوایی ،المسه ،چشایی و بویایی) شناسایی شدند و پس از آن،
محرکهای حسی موجود در ورزشگاههای ایران شناسایی گردیدند و سپس ،با بعدها انطباق داده
شدند و شاخصهایی برای اندازهگیری آنان طراحی شد .همچنین ،سؤالهای انگیختگی ،رضایت و
قصد بازدید مجدد نیز بهصورت نیمهمحققساخته طراحی شد .در مرحلة بعد ،این شاخصها دراختیار
اساتید قرار گرفت و براساس شاخصهای تأییدشده ،پرسشنامه تدوین شد .برای پاسخ به سؤالها از
طیف پنجگزینهای لیکرت استفاده شد .پس از آن ،برای سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیل
محتوا استفاده شد و پرسشنامه به تأیید تعدادی از اساتید متخصص در مدیریت ورزشی و بازاریابی
ورزشی رسید .سپس ،برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
اول استفاده شد .برای بررسی پایایی سؤالهای پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .برای تحلیل
سؤالهای جمعیتشناختی از آمار توصیفی و همچنین ،برای شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر از
تحلیل مسیر در نرمافزار ایموس 2استفاده شد.
نتایج
ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد که  107نفر از نمونهها مجرد
و  93نفر از آنان متأهل هستند .حداکثر سن آنان  49و حداقل سن نمونهها  16و میانگین سنی آنها
 28/4تعیین شد .جدول شمارۀ یک وضعیت اشتغال نمونهها را نشان میدهد.

1. Stevens
2. Amos
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جدول  -1وضعیت اشتغال نمونهها
شغل
آزاد
کارمند
دانشجو
بیکار
سایر

فراوانی

درصد

70
35
54
7
34

35
17.5
27
3.5
17

همچنین ،نتایج نشان داد که  73/8درصد از نمونهها در سال بین یک تا پنج بار به ورزشگاه میروند.
قبل از انتخاب آزمونهای آماری ،با بررسی چولگی و کشیدگی مشخص شد دادهها از توزیع طبیعی
برخوردار هستند و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .برای اطمینان از کفایت نمونهها از
آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد که مقدار  KMO:0/858و  Sig: 0/001است؛ بنابراین،
حجم نمونهها برای تعمیم نتایج به جامعه کفایت میکند ( .)KMO ≥ 0/6همچنین ،میتوان از تحلیل
عاملی در تجزیهوتحلیل دادهها استفاده کرد .در ادامه ،برای تحلیل اکتشافی از چرخش واریمکسها
استفاده شد .برپایة مالک کیسر ،عواملی که دارای ارزش ویژۀ بیشتر از یک هستند ،میتوانند بهعنوان
عامل استخراج شوند .با توجه به پیشینة پژوهش پنج عامل مدنظر قرار گرفت .این پنج عامل 57/82
درصد از واریانس کل را تبیین میکردند که  13/37درصد توسط عامل اول 12/34 ،درصد توسط
عامل دوم 12/25 ،درصد توسط عامل سوم 10/91 ،درصد توسط عامل چهارم و  8/93درصد توسط
عامل پنجم تبیین شد .برای شناسایی گویههای مربوط به هر بعد ،از چرخش واریمکس استفاده شد.
در جدول شمارۀ دو ،بارهای عاملی پس از چرخش واریمکس مشخص شده است.
بهطورکلی ،سه گویه روی عامل اول با بار عاملی بیشتر از  ،0/573شش گویه روی عامل دوم با بار
عاملی بیشتر از  ،0/497سه گویه روی عامل سوم با بار عاملی بیشتر از  ،0/626شش گویه روی عامل
چهارم با بار عاملی بیشتر از  0/415و چهار گویه روی عامل پنجم با بار عاملی بیشتر از  0/322قرار
گرفت .انطباق گویهها با عوامل ازپیش درنظرگرفتهشده نشان میدهد که عامل نخست را میتوان،
حس بویایی ،عامل دوم را حس شنوایی ،عامل سوم را حس چشایی ،عامل چهارم را حس بینایی و
عامل آخر را حس المسه نامگذاری کرد.
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جدول  -2تحلیل اکتشافی با استفاده از چرخش واریمکس
سؤالها
 .1چمن برای من بوی بینظیری دارد.
 .2بوی نوشیدنیها و خوراکیها در ورزشگاه برای من جذاب
است.
 .3ورزشگاه بوی مخصوصی برای من دارد.
 .4صدای تشویق تماشاگران من را هیجانزده میکند.
 .5کیفیت سیستم صوتی رضایت مرا درپی دارد.
 .6شنیدن صدای شعار تیمها که توسط تماشاگران خوانده
میشود ،برای من هیجانانگیز است.
 .7سرگرمکنندهبودن گویندۀ ورزشگاه باعث رضایت من
میشود.
 .8صدای مربیان و بازیکنان تیمها برای من بسیار
هیجانانگیز است
 .9لحن مناسب کادر اجرایی باعث رضایت من میشود.
 .10خوردن خوراکی و نوشیدن نوشیدنی در ورزشگاه باعث
میشود احساس راحتی کنم.
 .11تنوع خوراکی و نوشیدنی در ورزشگاه باعث احساس
رضایت من میشود.
 .12خوردن خوراکی و نوشیدن نوشیدنی در ورزشگاه و
هنگام مشاهدۀ بازی لذتبخشتر از خوردن و نوشیدن در
محیط بیرون است.
 .13طراحی زیبای ورزشگاه باعث رضایت من میشود.
 .14رنگ و طرح چمن برای جذاب است.
 .15مشاهدۀ کار گروهی تیمها و گلزدن تیمها برای من
هیجانانگیز است.
 .16بیلبوردهای جذاب
 .17رنگ ورزشگاه مرا به هیجان وامیدارد.
 .18حرکات مربیان درکنار زمین برای من هیجانانگیز است.
 .19صندلیهای راحت باعث میشود احساس رضایت کنم.
 .20احتمال دستدادن با بازیکنان برای من هیجانانگیز
است.
 .21ازدحام جمعیت در ورودیهای ورزشگاه برای من
هیجانانگیز است.
.22جنس خوب بلیتها و اقالم هواداری باعث رضایت من
میشود.

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

0/744
0/573
0/602
0/587
0/565
0/675
0/701
0/497
0/510
0/772
0/819

0/626
0/623
0/415
0/643
0/598
0/553
0/508
0/322
0/451
0/752
0/443
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سپس ،وضعیت پایایی ابعاد پرسشنامه بررسی شد که پایایی کل پرسشنامه  0/93تعیین گردید
(جدول شمارۀ سه).
جدول  -3وضعیت پایایی ابعاد پرسشنامه
بویایی

شنوایی

چشایی

بینایی

المسه

انگیختگی

رضایت

قصد تماشای مجدد

0/75

0/78

0/82

0/77

0/76

0/84

0/81

0/77

برای تحلیل عاملی مرتبة اول پرسشنامه  ،ابتدا هر مؤلفه با عامل مربوط به خود بررسی شد .در مدل
استاندارد ،میزان روابط بین سازه و بعد و نیز بعد و شاخص نشان داده میشود .درصورتیکه مقدار
رابطه بیشتر از  0/4باشد ،میتوان گفت گویههای موردنظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند
(شکل شمارۀ یک):

شکل  -1تحلیل عاملی مرتبة اول پرسشنامه درحالت استاندارد (بارهای عاملی)

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،47فروردین و اردیبهشت 1397

214

نتایج تحلیل عاملی مرتبة اول نشان داد بارهای عاملی تمام گویهها بیشتر از  0/4است .همچنین،
مقدار تی نیز بررسی شد که همة آنها بیشتر از  1/96بودند؛ بنابراین ،تمام گویهها تأیید شدند و
مسیر آنها نیز معنادار تعیین گردید.
در ادامه ،سه پرسشنامة نیمهمحققساخته تنها با تحلیل عاملی مرتبة اول بررسی شدند (جدول شمارۀ
چهار).
جدول -4بار عاملی و مقدار تی در تحلیل عاملی مرتبة اول
سواالت
معناداری مسیر
بار عاملی

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

1

11/24

11/69

1

9/64

9/84

1

5/45

4/35

0/76

0/89

0/77

0/64

0/90

0/78

0/50

0/75

0/73

گویههای این سه پرسشنامه نیز بهطور کامل تأیید شدند .پس از تأیید گویهها ،برای شناسایی اثر
متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شد (شکل شمارۀ دو).

شکل  -2تحلیل مسیر اثر محرکهای حسی بر انگیختگی ،رضایت و قصد تماشای مجدد
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بهطورکلی ،نتایج نشان داد که محرکهای حسی در هر پنج حس باعث انگیختگی میشوند .حواس
بویایی و شنوایی باعث رضایت ،انگیختگی باعث رضایت و درنهایت ،رضایت باعث قصد بازدید مجدد
تماشاگران فوتبال از ورزشگاهها میشود .افزونبراین ،انگیختگی بهطور مستقیم باعث بازدید مجدد
نمیشود؛ اما هر پنج حس بهطور غیرمستقیم بر قصد بازدید مجدد از ورزشگاهها تأثیر دارند.
جدول  -5بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم
مؤلفهها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

مقدار تی

نتیجه

انگیختگی
المسه >------
انگیختگی
بینایی >------
انگیختگی
چشایی >------
انگیختگی
شنوایی >------
انگیختگی
بویایی >------
رضایت
چشایی >------
رضایت
بینایی >------
رضایت
المسه >------
رضایت
بویایی >------
رضایت
شنوایی >------
انگیختگی  >------رضایت
انگیختگی  >------تماشای مجدد
تماشای مجدد
رضایت >------
تماشای مجدد
المسه >------
تماشای مجدد
بینایی >------
تماشای مجدد
چشایی >------
تماشای مجدد
شنوایی >------
تماشای مجدد
بویایی >------

0/263
0/309
0/131
0/260
0/180
0/064
0/072
0/005
0/167
0/118
0/527
0/049
0/567
-

0/094
0/148
0/082
0/152
0/157

4/377
5/137
2/188
4/332
3/005
1/166
1/254
0/091
3/027
1/922
8/293
0/674
7/857
-

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تأیید
تأیید
-

در آزمون نیکویی برازش ،تناسب مجموعة دادهها بررسی میشود که با توجه به جدول شمارۀ شش،
نسبت خیدو به درجة آزادی برابر با  2/31و ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین 1برابر با 0/081
است .همچنین ،دیگر شاخصهای موجود برازش مدل را تأیید کردند؛ بنابراین ،مدل اندازهگیری
پژوهش بهلحاظ شاخصهای برازش مناسب است و تمامی عاملهای مطرحشده میتوانند در مدل
مجتمع شوند و مدل میتواند به جامعه تعمیم یابد.

1 Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  -6شاخصهای نیکویی برازش تحلیل عاملی
مقادیر

شاخصها
ريشه ميانگين مربعات خطاهاي تخمين

0/081

آزادي1

2/31

خیدو به درجة

شاخص نيکويی برازش اصالح
شاخص نيکويی

برازش3

شاخص برازش مقايسه
شاخص برازش

اي4

فزاينده5

شده2

0/82
0/80
0/91
0/90

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرکهای حسی موجود در ورزشگاه بر انگیختگی ،رضایت و
قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال از ورزشگاهها بود .پژوهشگران این مطالعه ابتدا با شناسایی
محرکهای حسی موجود در ورزشگاه بهصورت تجربی ،محرکها را با ابعاد حواس شامل حس بینایی،
حس شنوایی ،حس المسه ،حس بویایی و حس چشایی انطباق دادند و با طراحی گویههایی به تأثیر
این محرکهای حسی بر قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال از ورزشگاهها پرداختند.
نتایج نشان داد که محرکهای حسی موجود در ورزشگاه باعث انگیختگی در تماشاگران فوتبال
میشوند .ازمیان حواس پنجگانه ،دو حس شنوایی و بینایی بیشترین اثر را بر انگیختگی تماشاگران
گذاشتند .این یافته همراستا با نتایج پژوهش اوریچ و کوئینگ استروفر )2009( 6است .ورزشگاه شامل
محرکهایی است که سازماندهندۀ مسابقات ایجاد میکند ،محرکهایی که توسط خود تماشاگران
ایجاد میشود و محرکهایی که توسط بازی ایجاد میشود که همة اینها باعث انگیختگی تماشاگران
میشوند .دراینمیان ،شعارهای تماشاگران و فعالیتهای سرگرمکنندۀ بین دو نیمه ،بیشترین تأثیر را
بر انگیختگی تماشاگران میگذارند (اوریچ و کوئنیگ استروفر .)2009 ،تجارب مثبت تماشاگران از
مسابقات ورزشی توسط سطح باالیی از انگیختگی تعیین میشود (اوریچ و بنکنستین .)20107حال،
پیشنهاد میشود مدیران باشگاهها با محرکهای حسی آشنا شوند تا با برنامهریزی صحیح بتوانند با
1. Chi Square / Degree of Freedom
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Goodness of Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Incremental Fit Index
6. Uhrich & Koenigstorfer
7. Uhrich & Benkenstein
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ایجاد محرکهای حسی مناسب ،انگیختگی زیادی را در تماشاگران بهوجود آورند تا منجر به تجربة
لذتبخش و بهیادماندنی برای تماشاگران شود؛ البته ،بهنظر میرسد بهتر است استفاده از تحریکات
بینایی و شنوایی مانند طراحی زیبای ورزشگاه ،بیلبوردهایی با کیفیت و جذاب ،رنگهای مناسب و
نورپردازی متناسب با شخصیت ورزشگاه یا باشگاه ،استفاده از تجهیزات حرفهای و باکیفیت صوتی و
استفاده از نمادهای بصری هیجانانگیز در شرایط مختلف مسابقات برای افزایش انگیختگی تماشاگران
در اولویت قرار گیرد.
نتایج نشان داد که ازبین حواس ،تنها محرکهای حسی مربوط به بویایی و شنوایی باعث رضایت
تماشاگران شدهاند .این یافته ناهمسو با یافتههای پژوهش لی و همکاران ( )2012بود .آنها در پژوهش
خود نشان دادند که هر پنج حس به رضایت تماشاگران منجر میشود .الهی و پورآقایی اردکانی
( )1383نشان دادند که وضعیت ورزشگاههای ایران در مقایسه با ورزشگاههای کشورهای اروپایی در
حیطههای امکانات ،تسهیالت برای تماشاگران ،معمولی است و حیطههای مربوط به مربیان ،بازیکنان
و داوران وضعیت بسیار نامطلوبی دارند .افزونبراین ،طراحی ،تسهیالت و جذابیت فضای ورزشگاه با
رضایتمندی تماشاگران ارتباط مستقیمی دارد (علیدوست قهفرخی و احدی .)1390 ،همچنین،
کارکنان ورزش گاه ،تجهیزات و فضای ورزشگاه از عواملی هستند که رضایت تماشاگران را درپی دارند
(یوشیدا و جیمز)2012 ،؛ بنابراین ،میتوان وضعیت نامطلوب ورزشگاههای ایران را دلیل بر ناهمسویی
این یافتة پژوهش دانست؛ زیرا ،کیفیت نامطلوب ورزشگاه نمیتواند خودبهخود محرکهای حسی
تأثیرگذاری ارائه دهد .در رابطه با تأثیر محرکهای حسی شنوایی با رضایت نیز میتوان تنها صداهای
تشویق تماشاگران و صدای شعار و سرودهای تماشاگران را تحلیل کرد؛ زیرا ،سازمان برگزارکننده هیچ
تالشی برای بهبود این بعد از حس انجام نداده است و بهنظر میرسد سایر محرکها در این حس
مانند کیفیت سیستم صوتی ،سرگرمکنندهبودن اعالمکنندۀ مسابقه و لحن کادر اجرایی در وضیعت
نامطلوبی قرار دارند .افزونبراین ،محرکهای حسی شنوایی ارائهشده در ورزشگاه منحصربهفرد هستند؛
بهصورتیکه تماشاگر در هیچ جای دیگر به غیر از ورزشگاه چنین محرکهای حسی شنوایی را تجربه
نمیکند که این موضوع رضایت وی را از این حس درپی دارد .در حس بویایی نیز بهطور طبیعی بوی
چمن و بوی خاص ورزشگاه باعث تحریک حس بویایی و رضایت تماشاگران شده است .باید توجه
داشت که بهبود محرکهای حسی ،برنامهریزی برای تحریک حواس تماشاگران و ایجاد احساس مثبت
در آنها مزایای زیادی ازقبیل بازدید مجدد ،ارتباطات دهانبهدهان مثبت و افزایش فروش کاالهای
باشگاه را درپی دارد (اوریچ و کوئنیگ استروفر .)2009 ،درواقع ،رویکرد حسی مفهوم پایهای و ابتدایی
است؛ اما قدرت تأثیر زیادی بر تحریک حواس انسان در تماشاگران و صنعت ورزش دارد (لی و
همکاران)2012 ،؛ بنابراین ،توصیه میشود مدیران باشگاهها به عوامل حسی نظیر زیبایی ،رنگ ،نور،
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طراحی و زیبایی پیراهن تیم در حس بینایی ،رستورانها و کافیشاپها در ورزشگاه در حس چشایی،
بوی مطبوع در ورزشگاه ،پررنگترکردن بوی چمن در ورزشگاه در حسی بویایی ،شعارها و سرودها،
اعالمکنندۀ مسابقات ،لحن کادر اجرایی و سیستم صوتی در حس شنوایی و راحتی صندلیها و جنس
بلیت در حس المسه توجه کنند .درواقع ،باشگاههای ورزشی با بهوجودآوردن محرکهای چندحسی
در ورزشگاه میتوانند رضایت تماشاگران را تضمین کنند و رابطة احساسی و بلندمدتی را بین
تماشاگران و ورزشگاه بسازند .ازآنجاییکه بسیاری از ورزشگاهها و باشگاهها با مشکالت مالی روبهرو
هستند و امکان انجام تمام اصالحات برای رضایت تماشاگران وجود ندارد ،پیشنهاد میشود ابتدا
محرکهای حسی را که نیاز به هزینهی زیادی ندارند شناسایی کنند و درجهت گسترش آن بکوشند.
در این زمینه میتوان به عقد قرارداد با رستورانها برای ارائة خدمات غذایی و نوشیدنیهای مخصوص
در ورزشگاه ،برنامهریزی مسابقات بهطوریکه امکان دستدادن تعدادی تماشاگران با ورزشکاران در
هر بازی وجود داشته باشد ،قراردادن دوربینهایی اختصاصی برای نمایش حرکات مربیان و قراردادن
میکروفونهای بیشتر برای پررنگترکردن صدای ورزشکاران و مربیان در ورزشگاه و همچنین ،استفاده
از رنگهای جذاب در جایجای ورزشگاه اشاره کرد.
نتاج پژوهش نشان داد که انگیختگی بهتنهایی نمیتواند باعث قصد بازدید مجدد تماشاگران از
ورزشگاهها شود؛ بلکه عامل میانجی رضایت میتواند به این امر منجر شود؛ بنابراین ،انگیختگی باعث
رضایت و رضایتمندی باعث قصد بازدید مجدد تماشاگران شد .این یافته همراستا با یافتههای پژوهش
چانگ و همکاران ( )2015است .آنها نشان دادند که میزان انگیختگی تماشاگران با محرکهای حسی
شامل تماشای سرعت ماشینها ،تماشای کار گروهی در لحظة شارژ ماشین مسابقهای ،صدای جذاب
ماشینها ،بوی بینظیر الستیک سوخته ،آسفالت و روغن که با ورزشهای موتوری همبسته است،
بیشتر میرود؛ اما این عوامل در رضایت تماشاگران تأثیر مستقیمی نمیگذارند؛ بلکه این عوامل ازطریق
ایجاد انگیختگی منجر به رضایت میشوند و سپس ،به بازدید مجدد از ورزشگاهها میانجامند (چانگ
و همکاران .)2015 ،همچنین ،این یافته همسو با یافتههای پژوهش یوشیدا و جیمز ( )2012است.
آنها در پژوهش خود نشان دادند که رضایت از ورزشگاه و رضایت از بازی است که منجر به قصد
بازید مجدد تماشاگران از ورزشگاه میشود .لی و همکاران ( )2012نشان دادند هر پنج حس منجر به
رضایت تماشاگران میشوند و رضایت منجر به قصد بازدید مجدد از ورزشگاهها خواهد شد .درواقع،
وجود محرکهای حسی در ورزشگاه باعث میشود تماشاگران لذت بیشتری را تجربه کنند ،آن رویداد
برایشان خاطرهانگیز شود و درنهایت ،تمایل آنها برای حضور مجدد افزایش یابد .حال ،پیشنهاد
میشود مدیران باشگاهها به رویکردهای جدید مثل بازاریابی حسی توجه کنند .بازاریابی حسی با
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تمرکز بر حواس پنجگانه و ارتباط دوسویه با هوادار میتواند تجربة لذتبخش و منحصربهفردی را برای
تماشاگران ایجاد کند که درنهایت ،منجر به رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران از ورزشگاه میشود.
همچین ،نتایج نشان داد که هر پنج حس بهصورت غیرمستقیم بر قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال
تأثیر میگذارند .در این زمینه نیز پژوهشهایی نشان دادهاند که حس بینایی (زیبایی ورزشگاه،
پاکیزگی ورزشگاه ،فیزیک و ساختار بدنی خوب بازیکنان) ،حس چشایی (کیفیت نوشیدنیها و
خوراکیها) ،حس المسه (شرایط آبوهوایی مناسب و هدایای رایگان) از عوامل مؤثر در حضور
تماشاگران هستند (فالحی ،اسدی و خبیری .)1388 ،همواره تنوع ،طعم ،گرم و تازهبودن غذاها و
قیمت آنها بهعنوان شاخصهایی برای کیفیت خدمات غذایی بررسی شدهاند که متأسفانه در
ورزشگاههای ایران همة این عوامل در سطح نامطلوبی قرار گرفتهاند؛ همانطورکه در پژوهش حاضر
حس چشایی ارتباطی با رضایتمندی تماشاگران نداشت و اثر کمی بر انگیختگی تماشاگران داشت.
پیشنهاد میشود سازمانهای برگزارکنندۀ مسابقات با همکاری رستورانها مواد غذایی گرم و باکیفیتی
دراختیار تماشاگران قرار دهند تا به بهبود تجربة لذتبخش از رویداد افزوده شود و همچنین ،شانس
حضور آنها در رویدادهای آینده افزایش یابد .همچنین ،درصورتامکان کیفیت صندلی و راحتی آن
را بهبود دهند یا در پایینترین سطح ،پاکیزگی آن را مدنظر قرار دهند تا تماشاگران تجربة بهتری
کسب کنند .همانطورکه مشخص است ،در اینگونه پژوهشها همواره از بررسی حس بویایی غفلت
شده است .تومونو و اوتاکه )2011( 1در رابطه با قدرت حس بویایی بیان کردند زمانیکه یک مکان یا
یک صحنه با رایحه همراه شود ،چشمهای شخص بهطور قدرتمندتری به شیء موردنظر خیره میشود.
به عقیدۀ آنها ،حس بویایی در یک رویداد برای افزایش بهبود تجربه بهکار گرفته شود؛ بنابراین،
سازمانهای ورزشی در ایجاد یک تجربة چندحسی باید همواره محرکهای چندحسی را درنظر گیرند.
معموالً در ورزشگاهها حس بویایی با چشایی در ارتباط است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود با تهیة غذاهای
محلی و مخصوص که تنها در ورزشگاه تهیه و فروخته میشود ،از این حس بهخوبی استفاده شود (لی
و همکاران.)2012 ،
با توجه به فقدان تالش مسئوالن درزمینة بهبود یا ساخت محرکهای حسی ،مشاهده شد که محرک-
های حسی مؤثری در ورزشگاه وجود دارند که درصورت توجه بازاریابان ورزشی و بهبود آنها میتوانند
اثرهایی بهمراتب بیشتر بر انگیختگی ،رضایت و بازدید مجدد بگذارند .بازاریابان ورزشی برای ساخت
یا بهبود محرکهای حسی نباید از تالش برای یکپارچگی آنها غفلت کنند .درواقع ،یکپارچگی
محرکهای حسی است که قدرت نفوذپزیری را افزایش میدهد .چالیپ )1992( 2نشان داد که ایجاد
1. Tomono & Otake
2. Chalip
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زمینة یکپارچه در محیط رویدادهای ورزشی نکتة کلیدی موفقیت در مسابقات ایندیکار بود.
( )1991نیز بیان کرد بازاریابان ورزشی باید از مزایای زمینهسازی استفاده کنند تا با زمینهسازی
چندحسی محیط در ورزشگاه ،باعث برانگیختن حواس تماشاگران شوند .در سالهای گذشته ،برای
ساخت زمینه تنها از عوامل بصری استفاده شده است؛ اما درواقع زمینهسازی چیزی بیشتر از عوامل
بصری است .پیشنهاد میشود باشگاهها زمینهسازی را ازطریق همة پنج حواس بهصورت یکپارچه و
متناسب با شخصیت و تاریخچة ورزشگاه یا باشگاه انجام دهند؛ برای مثال ،ورزشگاه میتواند ازطریق
طراحی محلی ،نمادهای تاریخی ،اجرای موسیقی محلی و غذاهای محلی بهصورت یکپارچه باعث
برانگیختن حواس تماشاگران شود .همچنین ،پیشنهاد میشود باشگاهها درصورت داشتن ورزشگاه
اختصاصی به این رویکرد نوین توجه ویژهای کنند یا درصورت نداشتن ورزشگاه میتوانند با استخدام
تیمهای ویژۀ بازاریابی حسی بهصورت ویژه در زمان مسابقات ،در ورزشگاه برخی از محرکهای حسی
را بهینه کنند یا بهوجود آورند تا بهاینترتیب انگیختگی ،رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران را
فراهم آورند.
امروزه ،استفاده از محرکهای حسی در رأس فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات صنایع مختلف قرار گرفته
است .تأثیر استفاده از محرکهای حسی در صنعت ورزش و بهخصوص فوتبال در پژوهشهای کمی
سنجیده شده است .این پژوهش نشان داد که باشگاههای ورزشی ناچار هستند برای موفقیت در جذب
تماشاگر ،رضایتمندی و قصد بازدید مجدد وی ،به رویکرد چندحسی روی آورند.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of sensory stimuli in sport stadium
on arousal, satisfaction and revisit intention of football spectators. This is an
applied and descriptive-correlational study. Population of research includes all
football premier leagues of Iran spectators. Sample size determines 200 spectators
of football premier leagues. Study tool include a researcher made questionnaire
with 31 items. In order to determine validity, exploratory factor analysis and first
order confirmatory factor analysis was used. In addition, the amount of reliability
investigates with Cronbach’s alpha test. Finally, in order to identify the
relationship between variable, path analyses ran in Amos software. Results
showed that all sensory stimuli in the stadium causing arousal of spectators. And
Sensory stimuli of smell and hearing were also cause satisfaction of spectator. In
general, sensory stimuli causes arousal and satisfaction, arousal cause satisfaction,
ultimately satisfaction leads to revisit intention. It is suggested that if clubs have
their own stadium, pay attention to this new approach and if they haven’t stadium
they can employee sensory marketing team to make these senses in match time to
enhance arousal, satisfaction and revisit intention of football spectators.
Keywords: Quintuple Senses, Behavioral Responses, Football Spectators, Revisit
Intention
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