
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 91، پیاپی سوم، شماره هشتمسال 

  

 

 های هوشمند در مصرف ورزشارائه مدل عوامل مؤثر بر قصد استفاده از گوشی

 4، سارا غریبی3، وحید دلشب2 ،  سعید صادقی بروجردی1*عابد محمودیان

 

 13/34/9111: پذیرش تاریخ                                 91/99/9119: دریافت تاریخ          

 چکیده

های هوشمند در مصرف ورزش ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از گوشیهدف از تحقیق حاضر   :هدف

 است.

همبستگی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش  -پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی :شناسیروش

نفر آنها بر اساس جدول کرجسی و مورگان  433دادند که گاه کردستان تشکیل میرا دانشجویان دانش

های تحقیق پرسشنامه ادراک نسبت به گوشی عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفادهبه

(، عوامل خاص 5395(، عوامل خاص ورزش از هور و همکاران )5392هوشمند از هوانگ و چوانگ )

( بودند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله 5391مند از ها و همکاران )های هوشگوشی

متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. جهت آزمون فرضیات از مدل 

   معادالت ساختاری استفاده گردید.

نین عوامل ادراک نسبت وهمچ ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است.یافته :هایافته

(، و لذت 19/3(، مفیدی درک شده )52/3های هوشمند به ترتیب با ضرایب، سهولت استفاده )به گوشی

(، و درنهایت 15/3(،  تعهد روانی )91/3(، و عوامل مربوط به ورزش، درگیری ورزشی )49/3درک شده )

( و نفوذ اجتماعی 94/3ای )نه(، چند رسا13/3های هوشمند، وابستگی شخصی)عوامل مختص به گوش

 های هوشمند برای مصرف ورزش داشتند.( بیشترین تأثیر را در قصد استفاده از گوشی54/3)
از کاربردها و پیامدهای مثبت پژوهش حاضر این است که مدیران ورزشی و  :گیرینتیجه

ها در زمینه ورزش گوشی های کاربران اینافزارهای ورزشی از درک اهداف و انگیزهدهندگان نرمتوسعه

های هوشمند در ها و کاربردهای تلفنشوند، در حین حال نیز بازاری برای مصرف برنامهمند میبهره

 آورد.زمینه ورزش را پدید می
 های هوشمند، تکنولوژی، قصد استفاده، مصرف ورزشتلفن های کلیدی:واژه

  

. کارشناسی 4و1. استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، 5، . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان9

 ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش 
a.mahmoudian@hum.uok.ac.ir نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
قرن بیست و یکم، شاهد رشد سریع تکنولوژی 

ست. در همین راستا تکنولوژی اطالعات بوده ا

تقای دیگر وسایل م ارهای هوشمند پیشگاگوشی

و همکاران،  9باشد )هادیجیتال دستی می

(. مردم جهان چه در کشورهای توسعه 5391

یافته و چه در کشورهای توسعه نیافته به جای 

های سنتی، به صورت روزافزون استفاده از گوشی

اند های هوشمند روی آوردهبه استفاده از گوشی

شمند به های هوگوشی (.5392)ها و همکاران، 

های ارتباطی به خصوص یکی از مهمترین وسیله

در میان قشر جوان تبدیل شده است، و بعد از 

سینما، تلوزیون و کامپیوتر به عنوان صفحه 

، 5نمایش چهارم نامگذاری شده است )کارمیچل

های هوشمند، انتشار روزافزون گوشی(. 5399

ا هران ورزشی را که از این نوع گوشیشمار هوادا

کنند، ود برای مصرف ورزش استفاده میخ

(. در 5395، 1افزایش داده است )بورست میدیا

هیچ جایی تمایل به استفاده تلفن همراه به 

وضوح صنعت ورزش، وجود ندارد )هوانگ و 

و همکاران  2(. به اعتقاد چانگ5392، 4چانگ

سال آینده به  2د در های هوشمن( گوشی5391)

شناخته خواهند شد  فناوریترین عنوان محبوب

بیلیون نفر  9.9، 5353رود در سال و انتظار می

کاربر داشته باشند. با توجه به یک نظرسنجی 

درصد از  23درباره مصرف ورزش، حدود 

های هوشمند خود به عنوان هواداران به گوشی

ها و محتویات توانند به فیلمای که میوسیله

                                                  
1. Ha 

3. carmichael 

3. Burst Media 

4. hwang & chung 

5. Chung 

ند، های مختلف آنالین دسترسی پیدا کورزش

 (. 5395متکی بودند )بورست میدیا، 

های هوشمند هم زمان با پذیرش گسترده گوشی

در میان هواداران ارائه خدمات از طریق تلفن 

همراه به ابزار مهمی برای استراتژی بازاریابی 

ورزشی تبدیل شده است )ها و همکاران، 

طور کلی این حقیقت وجود دارد که ه (. ب5391

بی موبایل به دالیلی از جمله های بازاریاکمپین

اینکه تسهیالتی را در اختیار هواداران ورزشی 

تر بتوانند به محتوای دهد که راحتقرار می

ورزشی دسترسی پیدا کنند یا اینکه هواداران از 

ها و ورزشکاران مورد این طریق بتوانند با تیم

عالقه خود در ارتباط باشند، مورد توجه قرار 

های ورزشی از اد زیادی از سازماناند. تعدگرفته

های بازاریابی موبایل ای تا جوانان؛ کمپینحرفه

را برای ارتباط بهتر و حفظ ارتباط با هواداران 

های (. برنامه5391، 9کنند )کانگدایر می

کاربردی تلفن همراه به کاربران خود اجازه 

دهد بدون هیچ گونه محدودیتی در هر زمان می

هستند از مزایای آن بهرمند  و هر مکانی که

شوند. همچنین محبوبیت خدمات ارائه شده از 

های ورزشی طریق تلفن همراه به وسیله سازمان

 ای از جمله؛ ایجاد فرصتتواند مزایای بالقوهمی

جذب حامیان مالی، افزایش تجربه و تعامل و 

مشارکت دائم با هواداران با کمترین هزینه برای 

ت را داشته باشند. در نهای های ورزشیسازمان

های هوشمند های تلفن همراه در گوشیبرنامه

آوری د به عنوان ابزاری با قابلیت جمعتوانمی

اطالعات شخصی و غیرشخصی کاربران در 

تحقیقات بازاریابی به کار گرفته شود. همچنین 

تواند یک نقش حیاتی های هوشمند میگوشی

                                                  
6. Kang 
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ی ورزشی هاها یا تیمدر جهانی کردن لیگ

های هوشمند به معنای داشته باشند. گوشی

یابی به مخاطبان جهانی با حداقل هزینه دست

یی در ارتباط و تعامل بین است و عمالَ مرز فضا

های ورزشی و هواداران ورزشی را از بین سازمان

(. با توجه به 5391برده است )ها و همکاران، 

ه مطالب فوق درک رفتارهای هواداران ورزشی ک

کند های اینترنتی استفاده میاز تکنولوژی

های ضروری است، زیرا استفاده از گوشی

هوشمند همراه با تکنولوژی اینترنتی )یعنی 

و همکاران  9آنالین بودن( ترکیب شده است. آن

(، دوایر و 5395) 5(، کالرسون و اوکاس5394)

 2(، هور5331و همکاران ) 4(، فیلو5399) 1کیم

( و سو و 5395، 5399، 5331و همکاران )

های قبلی (، اگرچه این مطالعه5335) 9گرین

بیشتر به نقش اینترنت در ورزش توجه 

اند، اما تمرکز اصلی آنها بر استفاده از داشته

های کامپیوتر محور بوده، که یک تکنولوژی

های را به وجود وسیله ثابتی است و محدودیت

ایای های هوشمند مزآورد. امروزه گوشیمی

زیادی نسبت به اینترنت کامپیوتر محور دارد، 

دهد که در هر زمان و زیرا به کاربران اجازه می

هر مکانی که هستند به سرعت اطالعات ورزشی 

(. استفاده 5391را دریافت کنند )ها و همکاران، 

ای جدید در ورزش به طور گسترده فناوریاز 

ی مورد استقبال قرار گرفته است. چارچوب نظر

پژوهش حاضر شامل؛ ادراک نسبت به 

های هوشمند )سودمندی درک شده، گوشی

                                                  
1. Ahn 

2. Carlson and O’Cass 

3. Dwyer and Kim 

4. Filo 

5. Hur 

6. Seo and Green 

درک استفاده راحت و لذت درک شده(، عوامل 

خاص گوشی هوشمند) نفوذ اجتماعی، وابستگی 

ای( و عوامل خاص شخصی و چند منظومه

 ورزش) درگیری در ورزش و تعهد ورزشی( است. 

گسترده برای طور به فناوریمدل پذیرش 

های مختلف فناوریتوضیح پذیرش و استفاده از 

گیرد در حال ظهور مورد استفاده قرار می

کننده این است (. این مدل بیان9151، 1)داویس

که دو عامل مفیدی درک شده و سهولت 

استفاده تحت عنوان دو فاکتور مهم برتصمیم 

تأثیر  فناوریکننده در استفاده از رفتاری مصرف

( . در این 9151س و همکاران، گذارند )داویمی

مدل، مفیدی درک شده به معنی دیدگاه ذهنی 

کنندگان در استفاده از یک سیستم مصرف

افزاری خاص برای افزایش عملکرد آنها است نرم

و سهولت استفاده میزانی است که از دید 

آسان  فناوریکنندگان استفاده از یک مصرف

ند که ااست. تعدادی از تحقیقات نشان داده

مفیدی درک شده و آسانی استفاده بر تصمیم 

 فناوریکننده برای استفاده از رفتاری مصرف

، 5331و همکاران،  5تأثیر گذارند )لگریس

(. با توجه به استفاده از گوشی 5331، 1پاولف

هوشمند در زمینه مصرف ورزش، هواداران زمانی 

دانند که آنها های هوشمند را سودمند میگوشی

های هوادارانه خود قادر انجام موثرتر فعالیت را به

های هوشمند، به سازند. این عملکرد گوشی

دهد که به صورت سودمند به هواداران اجازه می

محتوای ورزشی آنالین دست یابند و به سطحی 

، 93یابند )پسود و اژار مندی دستاز رضایت

5395.)

                                                  
7. Davis 
8. Legris 

9. Pavlou 

10. Persaud  and Azhar 
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های همچنین یکی دیگر از کاربردهای گوشی

شود. به استفاده آسان آن مربوط می هوشمند

سهولت استفاده تحت عنوان دسترسی به 

اطالعات ورزشی در هر زمان و مکان بدون هیچ 

شود )ها و همکاران، گونه محدودیتی تعریف می

اند که لذت (. برخی از مطالعات نشان داده5391

درک شده یک ساختار قوی مرتبط با 

وری یعنی های اصلی مدل پذیرش فن آساختار

مفیدی درک شده و آسانی استفاده در تصمیم 

، 5339، 9است )چنسی فناوریبه استفاده از 

(. تحقیقات قبلی نشان 5331و همکاران،  5ویو

اند که لذت درک شده نقش مهمی در داده

کنندگان بازی توسط مصرف فناوریپذیرش 

لذت درک شده میزانی است که استفاده . کندمی

شود، صرف نظر بخش درک میلذت  فناوریاز 

از پیامدهای عملکردی که ممکن است داشته 

وشی (. یک گ9115باشد )داویس و همکاران، 

محور برای -هوشمند تنها یک وسیله وظیفه

رتی نیست، بلکه یک وسیله وری تجابهره

محور طراحی شده برای لذت شخصی -سرگرمی

هور و همکارانش نیز متغیر لذت باشد. نیز می

بیان ده را مورد بررسی قرار دادند و درک ش

احتماال  برای لذت بردن از  هواداران کردند که

 های هوشمنداز گوشی های ورزشیسایتوب

در مورد کاربردهای گوشی  کنند.استفاده می

تواند شامل به دست آوردن و هوشمند، لذت می

ارسال کردن اطالعات ورزشی از طریق این 

های پست ا و فیمهها و همچنین عکسگوشی

های های و رسانههای شبکهشده بر روی سایت

ها و  .(5391ها و همکاران؛ ) اجتماعی باشد

( در تحقیق خود بیان کردند که 5392همکاران )

                                                  
1. Chesney 

2. Wu, Chen, & Lin 

سه فاکتور لذت درک شده، سهولت استفاده و 

های هوشمند از سوی مفیدی درک شده گوشی

ها، عواملی اساسی و کاربران این گوشی

رهایی مؤثر در قصد استفاده از این فاکتو

 ها در مصرف ورزش هستند. گوشی

درگیری ورزش و تعهد ورزش دو فاکتور برجسته 

، 1مربوط به ورزش هستند )استیونز و ریزنبرگر

(. در ادبیات مدیریت ورزشی ساختار 5395

اندازی برای ارزیابی درگیری، محققان را با چشم

زشی و بررسی بینی رفتار تماشاگران ورو پیش

انگیزه آنان برای مشارکت در رویدادهای ورزشی، 

خرید کاالهای مرتبط با تیم، تماشای مسابقات و 

و همکاران،  4رو کرده است )کانکلغیره روبه

(. هرچند تعریف دقیق و جامعی از 5394

درگیری ورزشی وجود ندارد، اما بسیاری از 

محققان درگیری ورزشی را تحت عنوان رابطه 

ک شده فرد با یک شیء بر اساس نیازها، در

ها و عالقه در زمینه بازاریابی ورزشی ارزش

(. 5399و همکارن،  2اند )سانتوستعریف کرده

امروزه ورزش به عنوان یک محرک منجر به 

درگیری بیشتر هواداران شده است )استیونز و 

ای از (. بنابراین به عنوان نتیجه5395روسنبرگر، 

که وابستگی روانی هواداران  فتدرگیری باید گ

به یک تیم یا ورزشکار به میزان زیادی بر رفتار 

، 9گذارد )گوینر و سانسونمصرفی آنها تاثیر می

های (. به عبارت بهتر در قلمرو فعالیت5331

کننده بینیورزشی و تفریحی درگیری، پیش

رفتارهای مختلف ورزشی است و عوامل 

هد روانی و وفاداری روانشناختی مرتبطی مانند تع

                                                  
3. Stevens and Rosenberger 

4. Kunkel 

5. Santos 

6. Gwinner and Swanson 
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اما یکی (.9،5393دهد )بی و هاویتزرا نشان می

دیگر از عوامل خاص ورزش که بر مصرف 

های هوشمند تأثیر ورزشی از طریق گوشی

گذارد تعهد ورزشی است )ها و همکاران، می

(، که به عنوان حالت روانشناختی برای 5391

شود تمایل به ادامه مصرف ورزش تعریف می

؛ ماهونی و همکاران، 5335و اندرو،  )کاسپر

(. در حوزه استفاده از تکنولوژی در 5333

( پیشنهاد 5395، 5399ورزش، هور و همکاران )

های کردند؛ دلیل هواداران در استفاده از سایت

ورزشی عالقه و تعهد آنها به تیم محبوبشان 

( نیز در پژوهش 5391است. ها و همکاران )

چقدر هواداران نسبت  خود عنوان کردند که هر

های مختلف ورزش مانند ) تیم، بازیکن، به جنبه

خود ورزش، مربی و غیره( متعهدتر و 

های مندتر باشند؛ احتمال استفاده از گوشیعالقه

هوشمند به عنوان ابزاری برای دنبال کردن آنها 

( معتقدند 5392شود. ها و همکاران )بیشتر می

و تعهد روانی به  که دو فاکتور درگیری در ورزش

تیم از فاکتورهای اساسی و اثرگذار در قصد 

ها، برای مصرف استفاده از  کاربران این گوشی

 ورزش هستند.

عالوه بر ادراک نسبت به گوشی هوشمند و 

های مخصوص به ورزش، سه عامل عامل

مخصوص به گوشی هوشمند نیز وجود دارد که 

ردن ک بر استفاده از گوشی هوشمند در دنبال

این سه عامل  .گذاردمحتواهای ورزش تأثیر می

شامل نفوذ اجتماعی، وابستگی شخصی و 

ای است. این سه عامل برای رفتارهای چند رسانه

های رفتار هواداران ورزشی که از گوشیدرک 

کنند هوشمند برای مصرف ورزش استفاده می

                                                  
1. Bee and Havitz 

 فناورینظیر هستند، حتی از مدل پذیرش بی

(. این 5391ها و همکاران، روند )فراتر می

های های هوشمند هم به جنبهکارکرد گوشی

های مخصوص کابردی تکنولوژی و هم به عامل

شوند. همچنین  بر رفتار ورزش مرتبط می

گذارند. نفوذ مصرف ورزش هواداران تأثیر می

های عنوان یکی از عاملتواند بهاجتماعی می

ید حیاتی مؤثر بر پذیرش یک تکنولوژی جد

(. نفوذ 5333تلقی شود )ونکاتش و داویس، 

عنوان میزان مهم تلقی شدن اجتماعی به

شود که نقش ها توسط افراد تعریف میمرجع

قابل توجهی را در پذیرش یک تکنولوژی جدید 

( در 5392و همکاران ) 5کند. کانگایفا می

ارتباط با استفاده از گوشی هوشمند به این 

است افراد تحت تأثیر نتیجه رسیدند که ممکن 

هواداران دیگری قرار بگیرند و عالیق خود را 

های مربوط به ورزش به برای دانلود برنامه

نفوذ اجتماعی نقش مهمی گذاردند. اشتراک می

کننده برای دانلود های مصرفگیریرا در تصمیم

های های ورزشی در گوشیو استفاده از برنامه

؛ 5392کاران، )ها و هم کندهوشمند ایفا می

وابستگی  عامل دوم(. 5399و همکاران،  1تیلور

کند که شخصی است و به این موضوع اشاره می

ای تلفن همراه را به عنوان یک مردم تا چه اندازه

بخش جدایی ناپذیر از زندگی خود تلقی 

(. بنابراین، 5395کنند )گائو و همکاران، می

ادت هایشان عافرادی که به استفاده از تلفن

کردند برای این که به اهداف مختلفی برسند، در 

و  4اند )رومهایشان وابسته شدهواقع به تلفن

(.5395همکاران، 

                                                  
2. Kang 
3. Taylor 
4. Rohm 



 13 یاپیپ ،9 ماره، ش1931 ییزپاورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                           … از استفاده قصد بر مؤثر عوامل مدل ارائه   122

( دریافتند که وابستگی 5399و همکاران ) 9یو

شخصی به یک گوشی هوشمند، تأثیر مثبتی بر 

 ادامه قصد استفاده از گوشی هوشمند را دارد.

هواداران نسبت رود وابستگی شخصی انتظار می

های هوشمند تأثیر مثبتی بر تمایل به به تلفن

استفاده از تلفن هوشمند برای مصرف ورزش 

 (. 5391، 5392داشته باشد )ها و همکاران، 

ای است که به آخرین فاکتور؛ رفتار چند رسانه 

های مختلف به طور همزمان معنی کاربرد رسانه

و  5باردیبرای انتقال اطالعات تعریف شده است )

در نتیجه، بیشتر از پنجاه  (.5393همکاران، 

درصد از طرفداران امروزه برای دسترسی به 

های محتوای ورزشی در هنگام تماشای بازی

های همراه استفاده ورزشی در تلویزیون از گوشی

های نوآوری گوشی(. 5394، 1کنند )رادیکمی

افزارهای ورزشی، ها و نرمهوشمند و برنامه

های جدید و مختلفی را برای هواداران روش

ورزش به منظور مصرف ورزش با استفاده از 

بنابراین عامل  های هوشمند معرفی کرد.گوشی

ای بودن به طور قابل توجهی در قصد چند رسانه

های هوشمند برای مصرف استفاده از گوشی

(. 5392گذارد )ها و همکاران، ورزشی تأثیر می

( نیز عامل چند 5391ان )ها و همکار در تحقیق

های هوشمند با ضریب ای بودن گوشیرسانه

بر قصد استفاده از این  19/3رگرسیون برابر با 

ها در مصرف ورزش اثر گذاشت. برای گوشی

مثال، هواداران از صفحه نمایش سوم به عنوان 

راهی برای دستیابی به آخرین اخبار رویدادهای 

کردن عقاید  ورزشی، آمار زنده ورزشی، توییت

خود و گرفتن ویدئوهای کوتاه از وقایع قبل از 

                                                  
1. You 
2. Bardhi 

3. Rudyk 

های هواداران بازی برای پست کردن بر  وبالگ

 کنند.استفاده می

عدم تحقیقات آکادمیک در داخل کشور، حتی 

تحقیقات موجود خارجی نیز بینش محدودی در 

مورد اینکه چه عواملی هواداران ورزشی را به 

مند برای مصرف های هوشاستفاده از گوشی

کنند و یا چگونه هواداران ورزش ترغیب می

توانند از روش نوین تجربه ورزش سود کسب می

محققان به تازگی شروع اند. کنند، انجام گرفته

اند که منجر به پذیرش به شناسایی عواملی کرده

های هوشمند در خارج از و استفاده از گوشی

؛ 9553، 4)پارک و لیشوند زمینه ورزش می

، 9؛ ماگناتی و لینگ5395و همکاران،  2چن

(. با این حال، عوامل مؤثر بر پذیرش تلفن 5391

های بازاریابی همراه بر اساس نوع مصرف و پیامد

(. با توجه 5395متفاوت است )روم و همکاران، 

های متفاوت هواداران ورزشی؛ هم برای به ویژگی

 محققان و هم بازاریابان ضروری است که درک

بهتری در مورد اینکه چرا هواداران ورزشی، از 

های هوشمند به عنوان ابزاری برای گوشی

 کنند، داشته باشند.مصرف ورزش استفاده می

تواند به عنوان اولین رویکرد این پژوهش می

جامع برای درک رفتار مصرف ورزش با استفاده 

های هوشمند در میان هواداران ورزشی از گوشی

ر در نظر گرفته شود. همچنین در داخل کشو

های هوشمند به عنوان ابزار اهمیت گوشی

تواند های ورزشی که میبازاریابی برای سازمان

مزایای متعددی به ارمغان آورد، به خوبی مورد 

های بحث و بررسی قرار نگرفته است. گوشی

                                                  
4. Park and lee 

5. Chen 

6. Magnate and ling 
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هوشمند این امکان را به طرفداران ورزشی 

های برنامه دهد که به صورت فعاالنه درمی

کاربردی مربوط به ورزش فعالیت داشته باشند. 

به عنوان مثال دستیابی به اخبار و اطالعات 

ها و ارتباط برقرار کردن ورزشی، خرید بلیط بازی

گونه ا سایر هواداران ورزشی بدون هیچ ب

محدودیت و در هر زمان و مکانی که باشند این 

. محققان و آوردمزایا را برای آنها به ارمغان می

بازاریابان ورزشی توجه خود را به استفاده از 

اند تا از این طریق های هوشمند آغاز کردهگوشی

های تبلیغاتی و بازاریابی بیشتری بتوانند فرصت

را به دست آورند. نتایج این تحقیق بر درک 

های هوشمند برای رفتار هوادارانی که از گوشی

تمرکز شده کنند، ممصرف ورزشی استفاده می

افزارهای . به طراحان و توسعه دهندگان نرماست

مربوط به ورزش اطالعات مفیدی را فراهم 

های اینترنتی ها و سایتکند تا بتوانند برنامهمی

های هوشمند موثرتر طراحی را برای گوشی

کنند، تا در نهایت قصد استفاده از آن برای 

مصرف ورزش را افزایش دهند. کاربران 

توانند اطالعات مربوط به های هوشمند میگوشی

یک رویداد ورزشی همچون زمان برگزاری، مکان 

کنندگان و یا برگزاری، داوران، تعداد شرکت

امکانات موجود را به راحتی از طریق 

 های اینترنتی به دست آورند. سایتوب

های هوشمند به باید گفت که گوشی در نهایت

طالعات و اخبار یک پایگاه اولیه برای کسب ا

ورزشی و خرید بلیط مسابقات و برقراری ارتباط 

. لذا اندبا سایر هواداران ورزشی تبدیل شده

که  9گویندمحققان مدرسه بازرگانی استنفورد می

درصد از هواداران ورزشی از یک دستگاه  13که 

                                                  
1. Graduate Schools of Business 

کنند تا بتوانند در جریان تلفن همراه استفاد می

ورزشی دست رویدادهای ورزشی به محتویات 

بازاریابان ورزشی به دنبال این هستند که  یابند.

درک درست و عمیقی از رفتار مصرفی هواداران 

ورزشی را بدست آورند تا با استفاده از 

های فعلی خدمات بهتری به آنها ارائه فناوری

ای برای تواند پایهنتایج تحقیق حاضر می دهند.

وره در بررسی سایر مطالعات تکنولوژی چند منظ

های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. به محیط

همین جهت هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل 

های هوشمند در عوامل موثر بر استفاده از گوشی

 زمینه مصرف ورزش است.

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 

دانشجویان دانشگاه جامعه آماری پژوهش شامل 

( که با توجه به جدول 93333کردستان )

دانشجو به عنوان نمونه  111مورگان و کرجسی، 

گیری تصادفی ساده انتخاب آماری با روش نمونه

گردیدند. با استفاده از سایت کافه پردازش، 

های مورد استفاده به صورت آنالین پرسشنامه

و ها طراحی شد. لینک پرسشنامه به گروه

های تلگرامی مربوط به دانشجویان دانشگاه کانال

ها کردستان ارسال شده و از اعضای گروه و کانال
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خواسته شد که از طریق لینک به پرسشنامه 

پاسخ دهند. با توجه به امکان محدودیت تعداد 

های پاسخگویی به پرسشنامه، تعداد پرسشنامه

برگشتی از طریق سایت با احتساب ریزش برخی 

عدد محدود شدند. الزم  433ها به پرسشنامهاز 

به ذکر است، در پرسشنامه قید شده بود فقط 

های هوشمند برای هر نوع که از گوشیافرادی

کنند، اقدام به تکمیل مصرف ورزش استفاده می

پرسشنامه برگشتی  433پرسشنامه نمایند.  از 

پرسشنامه به علت مخدوشی کنار  53تعداد

پرسشنامه با نرخ  153مجموع گذاشته شدند. در 

جهت تجزیه و تحلیل مورد  % 12برگشت 

استفاده قرار گرفتند. به منظور دستیابی به 

اهداف تحقیق و بررسی پیشینه پرسشنامه اولیه 

متناسب با هدف تحقیق تعریف گردید. پس از 

بررسی متخصصان پرسشنامه نهایی در دو بخش 

امعه تنظیم گردید. بخش اول شامل اطالعات ج

 1های تحقیق و بخش دوم شامل شناختی نمونه

متغیر تحقیق بود. برای سنجش متغیرهای 

مفیدی درک شده، آسانی استفاده، لذت درک 

شده و قصد استفاده از پرسشنامه هوانگ و 

(، برای درگیری در ورزش و 5392) 1چوانگ

 تعهد روانی به تیم از پرسشنامه هور و همکاران

 از پرسشنامه ها و همکاران ( و در نهایت5395)

( برای سنجش متغیرهای نفوذ اجتماعی، 5391)

ای استفاده شد وابستگی شخصی و چند رسانه

 2(. هر آیتم با استفاده از مقیاس 9)جدول 

)کامالً  2)کامالً مخالفم( تا  9ارزشی لیکرت از 

 گیری شد. موافقم( اندازه

 برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرات

کارشناسان و متخصصان استفاده شد. همچنین 

                                                  
1. Hwang & Chung 

ها از برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه

آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به نتایج 

ها آزمون آلفای کرونباخ که در تمامی شاخص

توان اذعان نمود بود می 1/3مقدار آن بیشتر از 

ها دارای پایایی مناسبی بوده و که تمامی شاخص

زار اندازگیری از همسانی درونی خوبی اب

(. به منظور سازمان 9برخوردار است )جدول 

های خام بندی و خالصه نمودن دادهدادن، طبقه

از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از 

مدل معادالت ساختاری برای بررسی  آزمون

برازش مدل تحقیق استفاده گردید. تجزیه و 

ده از نرم افزارهای آماری ها با استفاتحلیل داده

spss23  وAmos23 انجام پذیرفت. 

 

 یافته های پژوهش

های فردی راساس اطالعات مربوط به ویژگیب

( بر 14/24های پژوهش بیشترین فراوانی )نمونه

اساس متغیر جنسیت مربوط به دانشجویان پسر 

( بر اساس مقطع 32/99و بیشترین فراوانی )

تحصیلی مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی و 

( مربوط 54/29در متغیر سن بیشترین فراوانی )

  باشد.سال می 53-52به رده سنی 
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 هاها، منابع مورد استفاده پرسشنامه و پایایی پرسشنامهشاخص  .1جدول 

 منابع پرسشنامه تعداد گویه شاخص
آلفای 

 کرونباخ 

ایایی پ

 کل

 4 لذت درک شده

 (5392هوانگ و چوانگ )

51/3 
 

549/3 

 

 11/3 4 استفاده آسانی

 15/3 4 مفیدی درک شده

 59/3 4 قصد استفاده

 9 درگیری در ورزش
 (5395هور و همکاران )

13/3 
591/3 

 19/3 1 تعهد روانی به تیم

 1 نفوذ اجتماعی

 (5391ها و همکاران )

11/3 

 55/3 1 وابستگی شخصی 515/3

 11/3 1 ایچند رسانه

    

 کاربردها و میزان استفاده از تلفن در مصرف ورزش .2جدول 

 

 کاربردهای تلفن در مصرف ورزش
میزان استفاده از گوشی در مصرف ورزش 

 در طول هفته

تماشای 

 مسابقات
 اخبار عکس کلیپ

ها و برنامه

 های ورزشیبازی

سب ک

 اطالعات
33< 03-33 <03 

 992 531 95 15 99 11 41 13 29 فراوانی

 59/13 45/21 15/99 45/5 32/99 39/59 11/95 95/51 45/91 درصد

 % 933 % 933 جمع

 

های اطالعات مربوط به نوع کاربری گوشی

 5هوشمند در مصرف ورزش در جدول شماره 

ارائه شده است. بر اساس این جدول بیشترین 

ه های هوشمند در نموننوع کاربری گوشی

( و 39/52پژوهش برای پیگیری اخبار ورزشی )

کمترین نوع کاربری برای کسب اطالعات 

( است. بیشترین دامنه میزان استفاده از 45/5)

های هوشمند برای مصرف ورزش مربوط گوشی

نفر(  531دقیقه در طول هفته ) 13-93به دامنه 

است. همچنین همبستگی بین متغیرهای مدل 

ارائه شده است. با  1ه پژوهش، در جدول شمار

بیشترین همبستگی  1توجه به جدول شماره 

بین متغیرهای قصد استفاده و وابستگی شخصی 

( و کمترین همبستگی بین متغیرهای 191/3)

( 953/3تعهد روانی به تیم و قصد استفاده )

 باشد.می

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش .3جدول 

 
لذت درک 

 شده
 ی استفادهآسان

مفیدی درک 

 شده

درگیری در 

 ورزش

تعهد روانی به 

 تیم
 نفوذ اجتماعی

وابستگی 

 شخصی
 ایچند رسانه

قصد 

 استفاده

         9 لذت درک شده

        9 431/3** آسانی استفاده

       9 999/3** 411/3** مفیدی درک شده

      9 211/3** 111/3** 213/3** درگیری در ورزش

     9 293/3** 123/3** 119/3** 139/3** وانی به تیمتعهد ر

    9 239/3** 129/3** 532/3** 119/3** 121/3** نفوذ اجتماعی

   9 112/3** 453/3** 421/3** 411/3** 254/3** 255/3** وابستگی شخصی

  9 559/3** 542/3** 495/3** 431/3** 413/3** 411/3** 113/3** ایچند رسانه

 9 531/3** 191/3** 113/3** 953/3** 115/3** 294/3** 125/3** 111/3** فادهقصد است

50/5 * P ≤، 50/5 ** P ≤ 
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  مدل پژوهش .2شکل 

 
 شاخص های برازش مدل پژوهش .4جدول 

 شاخص
مقدار قابل 

 قبول
 مدل

 2<  24/9 (DF/X2)مجذور کای به درجه آزادی

 35/3 < 31/3 ( RMSEA)ریشه مقدار میانگین مربعات خطای برآورد

 1/3 > 12/3 (GFIشاخص نیکویی برازش مدل)

 1/3 > 19/3 (NFI)شاخص برازش هنجار شده

 1/3 > 15/3 (CFI)شاخص برازش تطبیقی

 1/3 > 11/3 (IFI)شاخص برازش افزایشی

 

گویای این مطلب است که  4نتایج جدول شماره 

های برازش مدل در دامنه تمامی شاخص

ار دارند. بدین معنی که مدل تحقیق مطلوبی قر

حاضر دارای برازش مناسب و ساختار عاملی در 

نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و به 

های حاصل از تحقیق مدل نظری عبارتی داده

 کنند.یید میتأتحقیق را حمایت و 

 

 ضرایب رگرسیونی مسیرهای مدل تحقیق .5جدول 
 معناداری نسبت بحرانی خطای استاندارد تخمین زدن شده وزن رگرسیونی استاندارد مسیر

 *** 332/4 111/3 954/5 495/3 قصد استفاده ---> لذت درک شده

 *** 952/9 253/3 119/9 545/3 قصد استفاده ---> سهولت استفاده

 *** 992/2 422/3 332/5 119/3 قصد استفاده ---> مفیدی درک شده
 *** 953/2 599/3 599/1 911/3 تفادهقصد اس ---> درگیری در ورزش

 *** 911/1 555/3 192/3 191/3 قصد استفاده ---> تعهد روانی

 *** 331/1 921/3 549/3 545/3 قصد استفاده ---> نفوذ اجتماعی

 *** 493/2 253/3 953/9 911/3 قصد استفاده ---> وابستگی شخصی

 *** 391/2 253/3 515/5 915/3 قصد استفاده ---> ایچند رسانه
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 گیریبحث و نتیجه

رشد سریع تکنولوژی به هواداران این فرصت را 

دهد که از مزایای عملکردهای گوشی می

هوشمند بهره بیشتری را ببرند و همچنین 

بتوانند حمایت بیشتری از تیم یا ورزشکار مورد 

عالقه خود نشان دهند. برای مثال، هواداران با 

توانند در شمند، میهای هواستفاده از گوشی

های ارتباطی دو طرفه مشارکت داشته کانال

باشند، از رویدادهای ورزشی عکس بگیرند و آن 

های اجتماعی به ها و شبکهها، رسانهرا در سایت

های تیم مورد عالقه خود اشتراک بگذارند، با آرم

در ارتباط باشند و مسابقات ورزشی زنده را حتی 

زیون و کامپیوتر تماشا کنند بدون استفاده از تلوی

(. هدف پژوهش حاضر نیز 5392)ها و همکاران، 

های ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از گوشی

بود. چارچوب  هوشمند در مصرف ورزش

هایی مفهومی پژوهش حاضر بیشتر روی عامل

تمرکز کرده است که بر تکنولوژی و رفتارهای 

اکتور سه فگذارند. مصرفی ورزشی تأثیر می

های هوشمند، ادراکات نسبت به گوشی

فاکتورهای خاص ورزش )درگیری ورزشی و 

تعهد روانی به تیم( و فاکتورهای خاص تلفن 

ای، وابستگی شخصی و نفوذ همراه)چند رسانه

های اجتماعی( بر قصد استفاده از گوشی

هوشمند در مصرف ورزش مورد بررسی قرار 

 گرفتند.

کننده تأثیر دو عامل بیان  فناوریمدل پذیرش 

مفیدی درک شده و آسانی استفاده تحت عنوان 

کننده فاکتور مهم بر تصمیم رفتاری مصرفدو 

است. نتایج تحقیق حاضر  فناوریدر استفاده از 

نیز حاکی از آن است که متغیر مفیدی درک 

بر قصد  11/3های هوشمند با ضریب شده گوشی

ها برای مصرف ورزش اثر استفاده از این گوشی

مثبت و معناداری دارد. بنابراین هر اندازه که 

مطالب و محتوای ورزشی ارائه شده در 

های هوشمند توسط کاربران از این گوشی

ها مفید درک گردد، تصمیم به استفاده گوشی

یابد. همچنین نتایج تجزیه و آنها افزایش می

تحلیل مدل نشان داد که آسانی استفاده 

( 52/3های هوشمند با ضریب نسبتاَ باال )شیگو

بر قصد استفاده از آنها برای مصرف ورزش تأثیر 

مثبت و معناداری دارد. آسانی استفاده عاملی 

های است که سبب ایجاد نگرش مثبت به گوشی

گردد تا هوشمند گردیده و این نگرش باعث می

تصمیم به استفاده برای مصرف ورزش از این 

آینده افزایش یابد. این نتایج با  ها درگوشی

(، ها و 5391های تحقیقات ها و همکاران )یافته

(، 5331) 9واندرهایجدن(، 5392همکاران)

( 9151( و دیویس و همکاران )9151دیویس )

مبنی بر اینکه مفیدی درک شده و سهولت 

های هوشمند( در استفاده از تکنولوژی )گوشی

نی دارد. این مصرف ورزش اثرگذار است، همخوا

دهند که مفیدی درک شده و ها نشان مییافته

سهولت استفاده از فاکتورهای ضروری و 

های اثر گذار بر قصد استفاده کاربران عامل

های هوشمند در مصرف ورزش است. گوشی

بنابراین انجام اقداماتی در راستای مفیدی و 

های هوشمند به عنوان دو آسانی استفاده گوشی

و اثرگذار بر نگرش و تصمیم به  عامل مهم

ها در مصرف ورزش استفاده کاربران این گوشی

بایستی مورد توجه بازاریابان و طراحان برنامه و 

افزارهای ورزشی قرار گیرند. بنابراین، برای نرم

ها جذب و حفظ توجه کاربران و هواداران، برنامه

افزارهای ورزشی قابل استفاده در و نرم

                                                  
1. Van der Heijden 
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شمند همیشه باید ساده و مفید های هوگوشی

 باشند. 

اند که لذت درک برخی از مطالعات نشان داده

شده یک ساختار قوی مرتبط با ساختارهای 

یعنی مفیدی درک  فناوریاصلی مدل پذیرش 

شده و سهولت استفاده در تصمیم به استفاده از 

؛ ویو و همکاران، 5339، 9است )چنسی فناوری

عات ورزشی به (. در واقع کسب اطال5331

وسیله هواداران از طریق استفاده از گوشی 

شود )ها و بخش درک میهوشمند لذت

(. به طور قابل توجه، این جنبه 5392همکاران، 

لذت بخش بودن اطالعات ورزشی به کاربران این 

های مشکل تکنولوژی دهد تا جنبهفرصت را می

، 5مورد استفاده را نادیده بگیرند )سان و ژنگ

(. با توجه به ضریب رگرسیون در 5339

های تحقیق حاضر متغیر لذت درک شده یافته

( بر استفاده از 49/3تأثیر مثبت و معناداری )

این گوشی هوشمند در دنبال کردن ورزش دارد. 

(، 5392نتیجه با نتایج تحقیقات، ها و همکاران )

(، 5335) 1(، هسو و لین5395هور و همکاران )

، که (5331) اندرهایجدنوو ( 5339چنسی )

کننده بینینشان دادند لذت درک شده پیش

مهمی برای تصمیم به استفاده از تکنولوژی در 

بنابراین  باشد، همخوان است.مصرف ورزش می

های ورزشی، سایتلذت بخش نمودن وب

افزارهای ورزشی قابل ها و نرمها، برنامهبازی

در تواند های هوشمند میاستفاده در گوشی

افزایش مصرف ورزش به وسیله کاربران این 

 ها مؤثر واقع گردد.گوشی

                                                  
1. Chesney 
2. Sun and Zhang 

3. Hsu & Lin 

درگیری در ورزش و تعهد روانی فاکتورهای 

های مخصوص ورزش هستند که بر کاربران تلفن

گذارند. در رابطه با عوامل موثر هوشمند تأثیر می

کنندگان بر رفتار مصرف کننده ورزشی، شرکت

ورزش و تعهد  در تحقیق حاضر با درگیری در

روانی خود تأثیرات مثبت و معناداری )به ترتیب؛ 

های ( را بر قصد استفاده از گوشی15/3، 91/3

هوشمند برای مصرف ورزش نشان دادند. این 

ها با نتایج مطالعات قبلی در این زمینه از یافته

، ها و همکاران، 5391جمله؛ ها و همکاران، 

و 4رت ( و ها5395، هور و همکاران )5392

( مبنی بر اثر درگیری 5395، 5399همکاران )

ورزشی و تعهد روانی بر قصد استفاده از 

تکنولوژی در مصرف ورزش همراستا بود. از 

دیدگاه یک هوادار ورزشی، به دست آوردن 

اطالعات ورزشی و درگیر بودن در ورزش مورد 

شان و همچنین عضوی از جامعه ورزش عالقه

های یک هوادار ویژگیبودن یکی از مهمترین 

ها (. برنامه5392واقعی است )کانگ و همکاران، 

های هوشمند افزارهای ورزشی برای گوشیو نرم

باید با نهایت جذابیت طراحی شوند تا بتوانند 

بیشترین کاربر را به استفاده جلب کرده و امکان 

خود ابرازی را بر ایشان فراهم آورند تا درگیری 

کنند و  ها تقویتن این گوشیورزشی را در کابرا

همچنین در آنان هم هویتی با ورزش ایجاد 

کنند تا در نهایت تعهد روانی به ورزش را در 

 آنان به وجود آورند.

دهد که نفوذ اجتماعی همچنین نتایج نشان می

تأثیر مثبت و  54/3با ضریب رگرسیونی برابر با 

های هوشمند از معناداری بر استفاده از گوشی

 وی کاربران در مصرف ورزش دارد.س

                                                  
4. Huret 
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این یافته با نتیجه مطالعات هان و همکاران 

(، وون و 5395و همکاران )9(، چانت5392)

نفوذ اجتماعی را در  ( که اهمیت5331) 5چون

اند، های هوشمند بیان کردهاستفاده ازگوشی

همخوانی دارد. امروزه بازار کشورهای توسعه 

های هوشمند ییافته و درحال توسعه با گوش

اشباع شده است. در این شرایط، نفوذ اجتماعی، 

داشتن یک گوشی هوشمند را به هنجار تبدیل 

کرده است. این شرایط بهترین فرصت را برای 

گیری درست از این تکنولوژی جهت افزایش بهره

مصرف ورزش برای بازاریابان و مدیران ورزشی 

احان به ارمغان آورده است تا با همکاری با طر

افزارهای ورزشی کاربردی قابل ها و نرمبرنامه

های هوشمند به این فرصت استفاده در گوشی

های جدید، مانند فناوریجامه عمل بپوشانند. 

های هوشمند به بخش مهمی از زندگی ما گوشی

اند. وابستگی شخصی یکی دیگر از تبدیل شده

های هوشمند است. با فاکتورهای خاص گوشی

ضریب اثر مثبت و معنادار و نسبتاَ زیاد توجه به 

( وابستگی شخصی بر قصد استفاده از 13/3)

های هوشمند به وسیله کاربران برای گوشی

مصرف ورزش، باید گفت که هواداران ورزشی، 

های هوشمند خود را بعنوان بخش مهمی گوشی

گیرند. این یافته از شیوه زندگی خود در نظر می

( و ها و 5391و همکاران ) با نتایج تحقیقات ها

( مبنی بر اثر مثبت و معنادار 5392همکاران )

های متغیر وابستگی شخصی کاربران به گوشی

هوشمند در مصرف ورزش است، همخوانی دارد. 

توانند با انجام مدیران و بازاریابان ورزشی می

وری در اقدامات و اتخاذ تدابیری بهترین بهره

وابستگی شخصی افزایش مصرف ورزش را از 

                                                  
2. Chunet 

3. Kwon and Chon 

های هوشمند با تقویت کاربران به گوشی

رفتارهای هواداری زیر داشته باشند. ممکن است 

که یک هوادار متعصب  پس زمینه  صفحه اصلی 

گوشی خود را به عکس تیم یا ورزشکار مورد 

هایی برای به عالقه خود اختصاص دهد، و برنامه

دست آوردن آخرین خبرها در رابطه با تیم یا 

ورزشکار مورد عالقه خود داشته باشد، و از طریق 

های مسابقات ورزشی گوشی هوشمند خود بلیط

را خریداری کند. برای این هوادار، یک گوشی 

های هواداری او را تواند فعالیتهوشمند می

گسترش دهد. بسیاری از هواداران ورزشی به 

های هواداری خود با استفاده انجام دادن فعالیت

ی هوشمند عادت کردند، و از آن برای از گوش

برآورده کردن نیازهایی از جمله؛ هویت تیمی و 

همذات پنداری با ورزشکار مورد عالقه خود 

های کنند. یکی دیگر از عاملاستفاده می

های هوشمند جنبه چند مخصوص به گوشی

ای بودن آن است. ضریب رگرسیون رسانه

کی از اثر های تحقیق حا( حاصل از یافته94/3)

ای بودن مثبت و معنادار جنبه چند رسانه

های هوشمند در قصد استفاده از آنها در گوشی

مصرف ورزش به وسیله کاربران است. این نتیجه 

( و ها و 5391با نتایج تحقیقات ها و همکاران )

( مبنی بر اثر مثبت و معنادار 5392همکاران )

د های هوشمنای بودن گوشیمتغیر چند رسانه

در مصرف ورزش است، همخوانی دارد. مدیران و 

های توانند با طراحی برنامهبازاریابان ورزشی می

ای تبلیغ و آگهی و با تکیه بر قابلیت چند رسانه

ها و همچنین قابلیت و کاربرد بودن این گوشی

های مختلف ورزشی از جمله؛ آنها در برنامه

 های فانتزی،نمایش رویدادها، انجام بازی

های کاربردی تناسب اندام، کسب اطالعات برنامه

ورزشی و غیره امکان جذب کاربران، تماشاگران 
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ها و هوادران بیشتری را به استفاده از این گوشی

 برای مصرف ورزش به ارمغان آورند. 

های هوشمند به هواداران این امکان را گوشی

های ورزشی بیشتری دهد که در فعالیتمی

های این (. یافته5394رودیک، درگیر شوند )

ها برای پژوهش متخصصین را از لحاظ ارائه ایده

دهد. های بازاریابی و اسپانسری توسعه میفرصت

کنندگان ورزشی نسبت در میان ادارکات مصرف

درک استفاده راحت  های هوشمند،به گوشی

مهمترین عامل بود که بر قصد استفاده از 

ورزش تأثیر  های هوشمند برای مصرفگوشی

گذاشت. برای دستیابی به هواداران فعال، تمام 

های هوشمند های بازاریابی بر روی گوشیتالش

ای باشد که درک آن ساده و آسان باید به گونه

های تلفن همراه سایتباشد. به عنوان مثال، وب

های حاوی اطالعات مهم باید با استفاده و برنامه

حداقل رساندن ها و به از ساده کردن دکمه

به کاربران این اجازه را بدهد تا به  هاگزینه

ها، راحتی از آن استفاده کنند. عالوه بر این فونت

ها را برای نمایش ها، و سیستم عاملطراحی

های آسان با دقت انتخاب کرد. دوماَ، عامل

مخصوص به ورزش که شامل درگیری ورزشی و 

کاربران باشد و در ارتباط با تعهد ورزشی می

گوشی هوشمند باید به دقت مورد بررسی قرار 

گیرد. با محبوب شدن استفاده از گوشی 

های مختلفی از نقطه نظر هوشمند، پس گزینه

کنندگان وجود دارد، زیرا آنها قادر به مصرف

موبایل، کاربرد برنامه، یا استفاده از کاربرد وب

کاربرد متن برای درگیر شدن به طور دائم 

ند. برای این که بتوانیم درگیری و تعهد باشمی

دائم را در میان هواداران ایجاد کنیم،  باید تمام 

های بالقوه برای بهترین تجربه موبایل کانال

 سازی شوند. بهینه

های مختلف در با این وجود اگر چه سازمان

ای بهبود های چند رسانهایجاد دسترسی به کانال

های ها و شبکههاند )برای مثال، رسانیافته

ها هنوز برای اجتماعی(، اما برخی از سازمان

سازی شده جهت ایجاد یک سایت بهینه

اند. برای اینکه جستجوی با موبایل اقدامی نکرده

های هوشمند را بتوان کیفیت خدمات گوشی

ارتقاء داد، متخصصین باید دسترسی راحت به 

محتویات خدمات ورزشی موجود را اطمینان 

سوماَ، متخصصین باید توجه زیادی به  دهند.

فاکتورهای مخصوص گوشی هوشمند داشته 

باشند. همانگونه که در باال ذکر شد هواداران، 

های هوشمند خود را به عنوان بخشی از گوشی

دانند. زمانی که یک خدمت برای زندگی خود می

شود، کاربران گوشی هوشمند ایجاد می

ید این خدمات کنند که بامتخصصین توصیه می

را به عنوان یک توسعه محصول بررسی کنند که 

هایی برای جذب هواداران ورزشی در آن فرصت

جدید و حفظ هواداران کنونی وجود داشته باشد. 

شود با به متخصصین ورزش توصیه می

های تلفن همراه در ارتباط باشند تا تکنسین

هایی برای جذب بیشتر هواداران به خصوص راه

های زنده را ایجاد کنند. در نهایت ل بازیدر طو

باید گفت که با فراهم کردن اطالعات سودمند 

های مستعد، جزئیات مانند: قوانین بازی، آسیب

تجهیزاتی و شرایط چمن که در پوشش تلویزیون 

اند نیز مزایای بیشتری را برای نادیده گرفته شده

های هوشمند جهت مصرف استفاده از گوشی

های اسپانسری اد کنند و فرصتورزش ایج

بیشتری برای ارائه بهتر خدمات ورزشی فراهم 

آورند.
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وقتی کاربران به راحتی می توانند به اطالعات 

ورزشی دست یابند و  همچنین اطالعات زیادی 

شود که کاربران را ردیابی کنند، این منجر می

های هوشمند در جهت بیشتری به دنیای گوشی

وند. مدیران و بازاریابان مصرف ورزش جذب ش

های تبلیغاتی و توانند با طراحی برنامهورزشی می

ها آگاهی بخش به عموم کاربران در مورد برنامه

افزارهای ورزشی و دسترسی سریع و آسان و نرم

به محتوای ورزشی در پی جذب بیشتر کاربران، 

ها تماشاگران و هواداران به استفاده از این برنامه

های خود و در زارهای ورزشی در گوشیافو نرم

نهایت افزایش مصرف ورزش از طریق این 

تکنولوژی باشند. این مطالعه چندین انگیزه مهم 

افزارهای ورزشی را ها و نرمبرای استفاده از برنامه

های کاربردی فراهم کرده است. بنابراین برنامه

های هوشمند و استفاده از آنها همچنان گوشی

های کاربر و نگرش یابد، درک انگیزهیافزایش م

تواند های ورزشی میاو نسبت به مصرف برنامه

مزایای زیادی را برای پژوهشگران و مدیران 

ورزشی به ارمغان بیاورد. مطالعه حاضر همچنین 

های نشان داد که شیوه زندگی کاربر با برنامه

 .های هوشمند بسیار یکپارچه شده استگوشی

های مختلف برای ارائه خدمات مهبنابراین برنا

ها و کنندگان ورزشی به روشبهتر به مصرف

ها اشکال مختلف طراحی شده است. سازمان

ها را برای تبلیغ توانند انواع مختلفی از برنامهمی

کنندگان خود و ارائه خدمات بهتر برای مصرف

خود ایجاد کنند. به همین جهت، برای جذب و 

ها همیشه باید ساده برنامهحفظ توجه طرفداران، 

 و مفید باشند.

های های بازاریابی گوشیبه طور کلی، کمپین

هوشمند ممکن است تسهیالتی را برای هواداران 

ورزشی ایجاد کنند که بتوانند به محتویات 

ورزشی دست یابند. لذا باید گفت که از طریق 

ها و های هوشمند، ورزشکاران، تیمگوشی

توانند با راحتی میورزشی به های مختلفسازمان

هواداران خود ارتباط برقرار کنند و از آخرین 

اخبار خود و مجموعه خود به مخاطبان اطالع 

رسانی کنند. حوزه ورزش طرفداران زیادی دارد. 

های هوشمند همواره پیوندی بین بنابراین گوشی

جامعه ورزش و مخاطبان ایجاد کرده است. حتی 

های هوشمند، توجه ی گوشیهااز طریق برنامه

شود. با هواداران به روبدادهای آینده جلب می

توجه به ویژگی متمایز هواداران، هم برای 

محققان و هم بازاریابان ورزشی ضروری است که 

توجه بیشتری به انگیزه و فاکتورهای مهم و 

های هوشمند به عنوان اثرگذار در انتخاب گوشی

داشته باشند. ابزاری برای مصرف ورزش را 

گیری هواداران ورزش در زمینه فرآیند تصمیم

های هوشمند بسیار مهم است؛ استفاده از گوشی

های بازاریابی و زیرا روند رو به رشد فرصت

همچنین مدل  .کندتبلیغاتی زیادی را ایجاد می

پیشنهادی برای کمک به متخصصین در نظر 

های جدید، فناوریگرفته شده است، چرا که  

های بازاریابی و اسپانسری بیشتری را فرصت

به منظور استفاده از پتانسیل  .کنندفراهم می

های هوشمند، بازاریابان ورزشی بازاریابی گوشی

های هوشمند در ابتدا باید قصد کاربران گوشی

بیشتر کنند. در ابتدا   مصرف ورزش درک

های هوشمند یک برنامه را فقط کاربران گوشی

ی یا کنجکاوی دانلود و امتحان برای سرگرم

به عبارت دیگر، به منظور حفظ . کنندمی

های هوشمند، های طرفداران گوشیمندیعالقه

بازاریابان ورزشی باید به این موضوع توجه 

ای داشته باشند. با توجه به اینکه بسیاری از ویژه

های هوشمند پس از دیدن کاربران گوشی
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ها، مانند هتبلیغات در سایر انواع رسان

ها جستجوهای ها، تلوزیون، روزنامهسایتوب

طرفداران ورزش . دهندتلفن همراه انجام می

ها و اطالعات ورزشی، خدمات و عالوه بر برنامه

های تلفن همراه سایتمحصوالت را از طریق وب

کنند. مدل پیشنهادی همچنین نیز مصرف می

ای تواند فرصتی برای بازاریابان ورزشی برمی

های هوشمند و های مختلف گوشیارزیابی جنبه

ها ارائه دهد؛ چرا که آنها نقش مهمی در برنامه

جذب افراد برای درگیری بیشتر در ورزش دارند. 

باید با احتیاط در نظر ها با این حال، این فرصت

 گرفته شود.
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Abstract 
Objective: the present study aiming to present a model of factors influencing on 

the use of Smartphones for sport consumption. 
Methodology: The research method was the descriptive – correlative type. The 

statistical population of the study included all of the students in the University of 

Kurdistan from which 400 were selected by using Krejcie and Morgan’s table. 

Research method in this study was the descriptive correlative type.  In order to 

measure research variables, Hwang and Chung (2015) questionnaires of 

Perceptions toward Smartphone, Hur et al (2012) questionnaires of Sport-

specific Factors, Ha et al(2017) questionnaires of Smartphone-specific Factors 

were used. Face and content validity were confirmed by the experts, and the 

Cronbach’s alpha test used to calculate the reliability. To analyse the research 

hypothesis structural equation model (SEM) were utilized. 

Results: The results indicated that the presented model illustrate proper finesses. 

Also, among the factors of Perceptions toward Smartphone, Perceived Ease of 

Use (0.85), Perceived Usefulness (0.71), and Perceived Enjoyment(0.41), and 

among the Sport-specific Factors, Sport Involvement (0.67), Sport 

Commitment(0.32), and finally among the Smartphone-specific Factors, 

Personal Attachment (0.70), Media Multitasking (0.64) and Social Influence 

(0.24) had the highest influence on the Usage Intention of smartphone for Sport 

consumption. 
Conclusion: Present study has implications for sport managers and sport 

software’s developers to understand the drivers of smartphone use for sport 

consumption, while they establish a market for use of software and the usage of 

smartphones in sport. 
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