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 چكيده 

واقعی از گوشی    ر قصد استفاده و نیز استفادةسازي عوامل مؤثر دمدل  ، حاضر  پژوهش  از انجام  هدف 

اساتید  یمایشی بود. پ-توصیفیی به خدمات ورزشی بود. روش پژوهش، سهوشمند براي دستر 

بدنی و علوم ورزشی  دانشجویان مقطع كارشناسی رشتة تربیت مدیریت ورزشی كشور و 

تشكیل دادند.    را   جامعة آماري پژوهش نفر بودند،    1000هاي آزاد استان خوزستان كه حدود  دانشگاه

(  660)تعداد =  برفی و در بخش دوم  ( به شیوة هدفمند و گلوله 24)تعداد =  آماري در بخش اول    نمونة 

. ساخته استفاده شدنامة پژوهشگرها از پرسش آوري دادهدر جمع . تصادفی انتخاب شد به شیوة

  د كه روایی سازه و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفاي كرونباخ تأیید شنامه با روش اعتبار پرسش

  رصد از واریانس قصد د   65/ 7  ،هااساس یافته دست آمد. بربه  0/ 7از    در تمامی ابعاد بیشتراین ضریب  

بعد  ، فردي، ورزشی و اجتماعی تبیین شد.  فناورانه متغیرهاي مستقل بعد ادراكی،    وسیلة هاستفاده ب

،  كلی طور. بهندضریب اثر را در مدل نشان داد  كمترینو بعد اجتماعی  بیشترینكی و ادرا فناورانه

تواند به  كه توجه به آن میعدي است اي چندبزمینة ورزش پدیده پذیرش گوشی هوشمند در

 وفاداري مشتریان كمك كند. دهندگان خدمات ورزشی در جلب رضایت و ارائه 

 

 .دانشجویان، گوشی هوشمند، پذیرش فناوري، ورزش: كليدي واژگان 

 

 
1. Email: negarsalehi.5927@yahoo.com 

2. Email: shahramalam@yahoo.com 

3. Email: nahid3shetab@yahoo.com 

4. Email: zarghami@scu.ac.ir 

mailto:shahramalam@yahoo.com


 1399، فروردین و اردیبهشت 59،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                           92
 

 دمهمق 
تغييرات زيادي موجب ايجاد  1هاي همراه هوشمندويژه تلفناطالعاتي و ارتباطي بههاي نوين فناوري

عنوان تلفن ي بهاكه عملكرد دوگانه ايرسانهچنداين فناوري  .اندشدهورزش  كنندةدر رفتار مصرف

(، قادر است طيف وسيعي 243 ،2010لوپز، مولينا و باومن،    2،همراه و كامپيوتر دستي دارد )وركاسالو

كردن دنبالزش ارائه كند. هواداران ور با سرعت و سهولت به زمان و مكان واز خدمات را در هر 

، ادارانگذاري اطالعات ورزشي، ارتباط با ساير هو، دريافت و اشتراكزنده  صورتعالقه بههاي موردبازي

هواداران ورزش كه  خدمات هستنداز اين  بخشي 4هاي ورزشيو اپليكيشن 3استفاده از مرورگر وب

 (.261، 2014 كيم، كانگ و پارك ،5)ها كنندآساني با چند كليك ساده دريافت به ها راآن توانندمي

ها و چالشدهد، قرار ميورزش كنندگان در اختيار مصرف گوشي هوشمندهاي جايگزيني كه راه

 به وجود آورده است؛بهكننده ورزش در برقراري ارتباط با مصرف براي صنعت را هاي جديديفرصت

-ه مشتريان خود به همكاري با شركتبهتر خدمات بهاي ورزشي براي ارائة هرچه سازمانهمين دليل،  

-كنند در زمينهو تالش مي  آورندميهاي ورزشي روي  افزارها و اپليكيشنو طراحان نرمهاي مخابراتي  

پرسشي   مند شوند.بهره  هااز ظرفيت آن  غيرهو    يرساني، آموزش، بازاريابي، اطالعيتبليغات  گوناگونهاي  

شده توسط اين فناوري هاي ايجادتوان از ظرفيت اين است كه چگونه مي ،شودكه در اينجا مطرح مي

توسط فناوري  ستلزم شناسايي داليل پذيرفتن يا نپذيرفتن  اين سؤال م  پاسخ به  را برد؟  نهايت استفاده

دهد نشان مي پژوهش پيشينةكننده در مواجهه با فناوري است. بررسي كاربران و درك رفتار مصرف

از كه هركدام  اندنيز مطرح شده گوناگونيهاي و مدل هستند مؤثردر اين زمينه  متفاوتيعوامل كه 

 نظريةدر  مثال،عنوان به ؛اندپرداختهر پذيرش فناوري گذار باثرمتغيرهاي معرفي  ايي خاص بهزاويه

 11و ادراك   10، نگرش9، هنجارهاي ذهني8فناوريو مدل پذيرش    7شدهريزي، رفتار برنامه6رفتار منطقي

 براساس مدل پذيرش فناوري .اندشده مطرحدر پذيرش فناوري  مؤثرو عنوان عوامل مهم بهافراد 

، ادراك پذيرش فناوري است زمينة ها دردلترين مكه يكي از قوي  (320، 1989) 12ديويس

 
1. Smart Phone 

2. Verkasalo, López, Molina & Bouwman 

3. Web Browser  

4. Sports Application   

5. Ha, Kim, Kang & Park  

6. Theory of Reasoned Action (TRA)    

7. Theory of Planned Behavior (TPB)    

8. Tchnology Acceptance Model (TAM)    

9. Subjective Norm  

10. Attitude 

11. Perception 

12. Davis  



 93                                                       هوشمند...سازي عوامل مؤثر در پذیرش گوشی : مدلصالحی مباركه
 

ي اسودمندي درجه .دنشواصلي پذيرش فناوري محسوب ميپاية دو  2و سهولت استفاده 1سودمندي

داند و سهولت استفاده يعملكرد خود مفيد م خاص را براي ارتقاي ياست كه فرد استفاده از سيستم

، 3ندارد )سورندننياز    تالش زياد  خاص بهاستفاده از يك سيستم    كه فرد معتقد است  استي  انيز درجه 

جمله ادراكاتي هستند بخشي نيز ازآسان، اعتماد و لذت دي و استفادةبر سودمن (. عالوه175 ،2012

ها را در ( نقش آن7، 2015) ، كانگ و ها5و ها( 11 ،2011)، كو و كلوزن 4هور پژوهشگراني چونكه 

كه شخص استفاده از يك  است يادرجه 6اعتمادادراك . منظور از اندكرده بررسيپذيرش فناوري 

  است  ايدرجه 7بخشي( و لذت8 ،2011)هور و همكاران،  داندمياطمينان  درخورو  معتبررا سيستم 

هاي در مدل(. 74 ،2015، 8)كانگ داندميبخش لذترا كه شخص استفاده از يك سيستم خاص 

كنند ي كه براي او اهميت دارند فكر ميكه افراداين ازدرك فرد  صورتهنجارهاي ذهني به، شدهرذك

گوردن و ديويس ، موريس، 9)ونكتاش شودميتعريف  ص را انجام دهد يا خير،خا يفرد بايد رفتار

ر رفتار اشاره تأثيرگذار ب عنوان عاملكه به محيط اجتماعي به(. اين متغير 428 ،2003، ديويس

توان به است. در اين مورد مي شدهبررسي  «نفوذ اجتماعي»عنوان  با هاپژوهشدر برخي از  ،كندمي

 هاي يافته  طبقاشاره كرد.  (  14  ،2015)  ، كانگ و يانگ11وو  ( و309،  2014)  و چانگ  10مطالعات مون

ودمندي و خودكارآمدي، همساالن، س  12فردينفوذ اجتماعي بين  ،(74  ،2015وو و همكاران )پژوهش  

د به نتوانكه مي  هستندخريد اپليكيشن گوشي هوشمند    هاي مهمي در نگرش كاربران بهكنندهتعيين

مطرح آن را    1995در سال    13نوآوري مدل ديگري است كه راجرز   . نظرية اشاعةدنشومنجر  قصد خريد  

ي كه ا)درجه  14سازگاري  -1  اند از:ند كه عبارتدر پذيرش نوآوري مؤثر  پنج عامل  عقيدة وي،  . بهكرد

ي كه  ا)درجه 15مزيت نسبي -2تجارب گذشته و نياز متقاضيان سازگار است(، نوآوري با  يهاارزش

 
1. Perceived Useful  

2. Perceived Easy 

3. Surendran  

4. Hur, Ko & Clussen  

5. Ha, Kang & Ha  

6. Perceived Trustworthiness  

7. Perceived Enjoyable 

8. Kang 

9. Venktash, Morris, Davis Gordon  & Davis  

10. Moon & Chang  

11. Wu, Kang & Yang 

12. Peer Influence 

13. Rogers 

14. Compatibility   

15. Relative Advantage  
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)درك فرد از  1پيچيدگي -3كند(، شود، درك ميميجايگزينش  ايي كهبهتر از ايدهفرد نوآوري را 

بودن نتايج  مشاهده)ميزان قابل 2مشاهدهنتايج قابل -4، كارگيري نوآوري(هدشواري يادگيري و ب

 ،2009، 4)رابينسون كرد( توان آزمايش ي كه نوآوري را ميا )درجه 3بودنآزمايشقابل -5و  نوآوري(

( در بررسي خود بر نقش مؤثر سازگاري در پذيرش گوشي 163 ،2015) 5(. فيريفات ارانگكون2

شخصي نيز تأثير نوآوري  ديگر    در پژوهشيتأكيد كرد.  سال    50بيشتر از    با سن  هوشمند در بين افراد

، قادري و ، اميري، فهيميپور)حسنقليشد تأييد اي رايانه ها و برنامةتي كتاب، مقالهبر خريد اينترن

، كردندمطرح آن را ( 15 ،2011كه هور و همكاران ) 6سايت ورزشيمدل پذيرش وب .(80، 2013

انجام ورزش    ت كه در جهت شناسايي عوامل مؤثر در پذيرش فناوري در حوزةاسديگري  حاصل تالش  

بخشي، اعتماد، هاي ورزشي )لذتسايتكاربران از وببر ادراك  وهمعتقد بودند عالها آن. است شده

شناختي به تيم و تعهد روان هاي خاص هواداران ورزش شاملسهولت استفاده و سودمندي(، ويژگي

 ها، آنبنابراين ثيرگذار هستند؛تأ نيز هاي ورزشي سايتد بازديد از وبسطح درگيري ورزشي در قص

مدل مفهومي خود را  2012در سال  هور و همكاراناين دو ويژگي را در مدل خود مطرح كردند. 

-)سهولت، سودمندي، لذت هاي ورزشيسايتجديد، ادراك كاربران از وب  و در مدل كردنداصالح 

به تيم با قصد بازديد از شناختي بين مشاركت و تعهد روان عنوان واسطةبخشي و اعتماد( را به

 ، شردر، تيبو، برومباكر و وس7(. جانسن 18 ،2012هاي ورزشي قرار دادند )هور و همكاران، سايتوب

ورزشي بر استفاده از  هايها در تمرين بررسي خود اثر سطح مشاركت دونده ( نيز در1 ،2017)

ديگري بودند  پژوهشگرانجمله  ( از2 ،2017) و هگنر 8هاي ورزشي را تأييد كردند. بلداداپليكيشن

 هاي تناسب اندام را بررسي كردند. نتايج پژوهش نشان داد كهر استفاده از اپليكيشنثر دعوامل مؤ  كه

هاي تناسب اندام تأثيرگذار ي اجباري بر استفاده از اپليكيشنسهولت، سودمندي و هنجار اجتماع 

تناسب اندام  كاربر از سودمندي برنامةز بر درك . اعتماد به اپليكيشن و نگرش اجتماعي نيهستند

هاي امنيتي ابعاد نگراني  كه  ( نشان داد178  ،2017)  و فاريس نياسين  9بلخامزا  تأثيرگذار بود. پژوهش

ثانوي و خطا(، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري با قصد  مجاز، استفادةآوري، دسترسي غير)جمع

ريفات يف پژوهشنتايج براساس هاي گوشي هوشمند رابطه دارد. خريد اپليكيشن خريد و نگرش به

 
1. Complexity  

2. Observability Result  

3. Trialability  

4. Robinson 

5. Pheeraphuttharangkoon  

6. Sport Website Acceptance Model (SWAM)  

7. Janssen, Scheerder, Thibaut, Brombacher & Vos 

8. Beldad & Henger  

9. Belkhamza & Faris Niasin 
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نتظار تالش، انتظار عملكرد و ها، اكنندهتأثيرات اجتماعي، تسهيل ،سازگاري(، 161 ،2015ارانگكون )

. كانگ هستند سال تأثيرگذار 50با سن بيشتر از د توسط افراد بخشي بر پذيرش گوشي هوشمنلذت

استفاده از گوشي هوشمند در   ها و ادراكات هواداران برايها، محدوديتبررسي انگيزه( در  10  ،2015)

)شخصي، امنيت،  هاوني، اجتماعي و تفريحي(، محدوديتهاي )درانگيزه زمينة ورزش دريافت كه

 ند. انگيزةدار  )لذت و سودمندي( بر قصد استفاده از گوشي هوشمند تأثير  فناوري( و ادراك از  فناوري

واقعي از گوشي هوشمند بودند. ها تري براي استفادة قوي كنندةبينيدروني، لذت و سودمندي پيش

هوشمند: كنندگان ورزش در عصر ورزش با عنوان »مصرف ( در پژوهشي262 ،2014و همكاران )

گوشي هوشمند و ورزش« تأثير عوامل ورزش )مشاركت ورزشي و تعهد ورزشي(، عوامل گوشي 

ند  ي، نفوذ اجتماعي و دلبستگي شخصي( و ادراك از گوشي هوشماوظيفهچندنة هوشمند )رسا

ورزش، بررسي  استفاده از گوشي هوشمند در زمينة بخشي( را درلذت )سهولت استفاده، سودمندي و

و تعهد ورزشي بيشترين  ي، مشاركتاوظيفهچند ن داد كه سهولت استفاده، رسانة. نتايج نشاكردند

 ر قصد كاربران براي استفاده از گوشي هوشمند داشتند. تأثير را ب

پذيرش فناوري در در د نتوانعوامل گوناگوني مي ،نشان داده شد يادشده هايپژوهشكه در طورهمان

 زمينة موردن عوامل بسته به نوع فناوري، و ميزان تأثيرگذاري اي دنتأثيرگذار باشي خاص ا زمينه

-چالش مهمي كه امروزه در سازمان ،بنابراين ؛متفاوت باشد تواندمي گوناگونبررسي و جوامع آماري 

به چه طريقي خواهد،  ورزش چه مي  كنندةمصرفدرك اين موضوع است كه    ،وجود دارد يهاي ورزش

ند نكها ايجاب مياين چالش. اندعوامل مؤثر در رفتار مصرفي وي كدامكند و خدمات استفاده مياز 

از  بهتريتا درك  بررسي شوددر مواجهه با فناوري از زواياي بيشتري كننده مصرفتا موضوع رفتار 

ده از گسترش استفا با وجوددست آيد. كننده ورزش بهگيري مصرفر فرايند تصميمعوامل مؤثر د

 و عمدتا    شده در اين زمينه بسيار محدود هستندهاي انجاماهميت موضوع، پژوهشگوشي هوشمند و  

مدل جامعي در اين زمينه   براين،اند. عالوههاي ورزشي متمركز شدهاپليكيشن  هاي اينترنتي وبر خريد

هاي و تفاوت  فناوريپيشرفت سريع    ،طرفيانجام نشده است. از  است و در ايران نيز پژوهشي  ارائه نشده

و  كندشده را دشوار ميهاي انجامي در جوامع موردبررسي تاحدودي تعميم نتايج پژوهشفرهنگ

 ،حاضر پژوهش انجامهدف از اساس، كند؛ براينمستمر را روشن مي هايانجام پژوهش ضرورت

توسط دانشجويان    ات ورزشيبراي دسترسي به خدم  ر پذيرش گوشي هوشمندسازي عوامل مؤثر دمدل

هرگونه اين پژوهش، خدمات ورزشي  است. در كنندگان فعلي ورزشعنوان مصرفبدني بهتربيت

، تماشاي رويدادهادريافت و ارسال اخبار  ازقبيل  محتواي ورزشي  با  ها توسط سازمانشده  ارائه خدمات  

ه ك هستند و غيره خريد اينترنتي محصوالت،رمي، كسب اطالعات دربارة ، بازي و سرگرويدادها زندة

 . انددردسترسو ساير امكانات گوشي هوشمند  هاسايت، وبهاهاي اجتماعي، اپليكيشنشبكهطريق از
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 شناسي پژوهش روش
 پيمايشي و ازلحاظ هدف، كاربردي بود. جامعة-روش پژوهش حاضر ازنظر راهبرد و روش، توصيفي

وضوع پژوهش آشنايي داشتند. اساتيد مديريت ورزشي كه با م  -1شامل دو بخش بود:    پژوهش آماري

مقطع دانشجويان    -2( و  24برفي انتخاب شد )تعداد =  ي اين بخش به روش هدفمند و گلولهآمار  نمونة

در  1395 -1396كه در سال و علوم ورزشي بدني تربيت ارشناسي پيوسته و ناپيوستة رشتةك

، ساختاري معادلهشناسي روش در .ندبودتحصيل درحال هاي آزاد اسالمي استان خوزستاندانشگاه

)هومن، )سؤال( پيشنهاد شده است  آزمودني به ازاي هر گويه 15تا پنج تعيين حجم نمونه بين براي 

 660و  220بين آماري پژوهش  ، حجم نمونةداشتگويه  44 پژوهش نامةكه پرسشازآنجا .(2006

         نظر گرفته شددرحاضر  مطالعةبراي حجم نمونه  ، بيشتريننظر اساتيد با توجه به. قرار گرفت

ول، سوسنگرد، هاي آبادان، اهواز، اميديه، ايذه، بهبهان، دزفآماري از دانشگاه(. نمونة 660)تعداد = 

با بدني بودند. كه داراي مجوز جذب دانشجوي كارشناسي تربيت شوشتر و مسجدسليمان انتخاب شد

ريافتي و با توجه به اطالعات د  شدهراهي ذكهاي دانشگها در واحدها و فراواني آننمونهنسبت    توجه به

به نسبت دانشجويان هر واحد و با كمك مديران  نامة پژوهش، پرسشبدنيتربيت  از كارشناسان رشتة

بين دانشجويان ورت حضوري صبه، 1395-1396حصيلي ت سالنيمني در دو بديتو اساتيد گروه ترب

ري پژوهش و مباني نظاز  يرهاي اولية پژوهششناسايي متغبراي  .دتوزيع شساده تصادفي  به شيوة

تأثيرگذار بر پذيرش گوشي هوشمند   عامل اولية  28  نتيجهاستفاده شد كه در  نظرانمصاحبه با صاحب

متغيرهاي نهايي  تعيينبراي روش دلفي از  ،سپس .شدشناسايي  براي دسترسي به خدمات ورزشي

 شدهشناسايي متغيرهايبناي متايي ليكرت و بردر مقياس پنج نامهپرسش منظور،. بديناستفاده شد

يك از ي باز طراحي شد تا هرالنامه سؤدر پرسش اختيار پنل خبرگان قرار گرفت.و در شد طراحي 

اصالحات ها اشاره نشده بود و نيز  ننامه به آكه در پرسشرا پيشنهاد دهند  تأثيرگذار  اعضا ساير عوامل  

يرهايي كه متغشده آوري هاي جمعتحليل دادهوپس از تجزيه  .اعمال كنندالزم را در مدل پيشنهاي 

 امل پيشنهادي پنل در فرايند پژوهشهمراه عو، بهداشتند وسط امتيازها را از حد ميانگيني بيشتر

. در دور دوم (شدعامل جديد پيشنهاد  و سه  حذف    املع   14و ساير متغيرها حذف شدند )ماندند  ي  باق

در شد و دوباره عوامل پيشنهادي طراحي  ومانده مبناي متغيرهاي باقياي برنامهدلفي نيز پرسش

سه  در اين مرحله) رفتگ مشابه دور قبل انجام هاتحليل دادهوزيه . تجاختيار اعضاي پنل قرار گرفت

ضريب توافق كندال، فرايند دلفي در دور دوم متوقف شد. مقدار   با توجه به محاسبة(. شدعامل حذف  

دهندة نشاندست آمد كه  هب  001/0بود و مقدار معناداري    58/0و    0/ 62ترتيب  در دو دور، بهاين ضريب  

بعد  عبارت بودند از: پژوهشمتغيرهاي نهايي (. 2013)حبيبي،  خوب بين اعضاستتوافق نسبتا  
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 هاي )با مؤلفه ورزشيبعد ، بخشي، اعتماد، سودمندي و سهولت استفاده(لذت هاي)با مؤلفه ادراكي

، خودكارآمدي، سازگاري و نوآوري شخصي(  هاي)با مؤلفه  فرديبعد  ،  تعهد ورزشي و مشاركت ورزشي(

نفوذ  هايمؤلفه با) بعد اجتماعيو  ي(اسازي و رسانة چندوظيفهشخصي هاي)با مؤلفه فناورانهبعد 

در واقعي  تفادةر اسبقصد استفاده و قصد استفاده  بر اين متغيرهاتأثير  .(فردي و نفوذ خارجيبين

 و بسته نامةپرسش ، ازشدهتوجه به عوامل شناسايي د. براي آزمون مدل بابررسي ش ،مدل

نامه با روش تحليل عاملي روايي پرسش .دش استفاده تايي ليكرتدر مقياس پنج پژوهشگرساخته

يك از بارهاي عاملي هر 1يوليو -تيو مقدار  3/0سي شد. تمامي بارهاي عاملي بيشتر از تأييدي برر

هاي برازندگي شاخص  .ندنامه تأييد شدپرسش  هايتمامي سؤال  ،بنابراين؛  بودبيشتر    96/1ر نشانگر از  ه

استفاده و مدل قصد كه ازآنجا .شودميمشاهده شمارة يك تحليل عاملي تأييدي در جدول  هايمدل

بارهاي عاملي و فقط    ند، موضوعيت نداشتهاي برازش مدل، شاخصيك مدل اشباع بود  واقعي  استفادة

آلفاي كرونباخ  محاسبةنامه با يايي پرسشاپ بود. بيشتر 6/0ها از ي گويهتمام كه برايبررسي شدند 

 .آماري توزيع شد نامه بين نمونةپرسش ،تأييد روايي و پايايي پس از (.شمارة دو )جدول تأييد شد

 نامهپرسش 523روي ، عمليات آماري هانامهيا تكميل ناقص برخي پرسش نشدندادهشتدليل بازگبه

 2. اس.اس.پي.اسافزار آماري ساختاري از نرم معادلهو انجام  هاهتحليل دادوبراي تجزيه انجام گرفت

مدل  نوآوري، اشاعة شده،ريزي رفتار برنامه هايهينظر .داستفاده ش 23 نسخه 3آموس و  19 نسخة

حمايت   ز اين پژوهشا  ايت ورزشي و مدل پذيرش گوشي هوشمندسپذيرش فناوري، مدل پذيرش وب

  .كنندمي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. T-Value 

2. SPSS  

3. AMOS  
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 هاي نیكویی برازشتحلیل عاملی تأییدي و شاخص خالصة -1 جدول

 فردي ورزشی اجتماعی فناورانه ادراكی ابعاد

 3 2 2 2 4 تعداد مؤلفه ها

 50/3 47/3 63/3 85/0 69/2 1كاي دو / درجه آزادي

 91/0 98/0 99/0 00/1 97/0 2شاخص برازش فزاينده

 90/0 97/0 99/0 99/0 96/0 3جار شدهشاخص برازش هن

 82/0 98/0 98/0 99/0 95/0 4شاخص نيكويي برازش

 91/0 98/0 99/0 00/1 97/0 5برازش تطبيقيشاخص 

 82/0 95/0 95/0 98/0 93/0 6شاخص نيكويي برازش تعديل شده

 08/0 06/0 07/0 00/0 05/0 7ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

 
 پژوهش ة نامپرسش كرونباخي آلفا بیضر -2 دولج

 تعداد گویه ضریب آلفاي كرونباخ  ابعاد

 5 76/0 اجتماعي

 12 81/0 ادراكي

 6 81/0 ورزشي

 6 80/0 فناورانه

 10 90/0 فردي

 3 76/0 قصد استفاده 

 2 88/0 استفاده واقعي

 

 كردتأييد  درصد 95در سطح اطمينان را ها داده بودنطبيعيفرض  8اسميرنوف -وفآزمون كلموگر

 بررسيضريب مارديا و نسبت بحراني آن  نيز با محاسبةمتغيره چندبودن )جدول شمارة سه(. طبيعي

شاخص و نسبت بحراني آن بين با توجه به اينكه مقدار اين  دست آمد.به 008/1ر آن كه مقدا شد

 چندمتغيره تأييد شد. بودن، فرض طبيعيبود ± 96/1
 

 

 
1. Chi-Square/Degree of Freedom 

2. Incremental Fit Index (IFI)   

3. Normed -Fit Index (NFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI)   

6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)   

8. Kolmogorov–Smirnov   
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 هاي پژوهشداده بودناسمیرنوف براي بررسی طبیعی-موگروفآزمون كلنتایج  -3جدول 

 

درصد زن بودند. بيشترين  4/48دهندگان مرد و پاسخاز درصد  6/51 ،تايج آمار توصيفياساس نبر

درصد   62لحاظ ميزان درآمد  سال قرار داشتند و از  20-29درصد( در ردة سني    66عداد دانشجويان )ت

 )بيشترين فراواني( داراي درآمدي زير دو ميليون تومان در ماه بودند. 
 

 میانگین متغیرهاي پژوهش -4جدول 

 بیشترین مقدار كمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیرهاي پژوهش

 00/5 17/2 50/0 88/3 بعد اجتماعي

 00/5 00/1 80/0 79/3 نفوذ خارجي -1

 00/5 00/1 61/0 98/3 فردينفوذ بين -2

 00/5 13/2 38/0 29/4 بعد ادراكي

 00/5 50/1 73/0 23/4 بخشيلذت -1

 00/5 60/1 53/0 03/4 اعتماد -2

 00/5 00/2 51/0 50/4 سهولت -3

 00/5 00/2 53/0 38/4 سودمندي -4

 00/5 17/2 45/0 46/4 بعد ورزشي

 00/5 00/2 59/0 46/4 مشاركت ورزشي -1

 00/5 67/1 49/0 47/4 تعهد ورزشي -2

 00/5 17/1 52/0 13/4 فناورانهبعد 

 00/5 00/1 65/0 13/4 ايوظيفهچند -1

 00/5 00/1 61/0 14/4 سازيشخصي -2

 

 طبیعی توزیع داريسطح معنا آماره متغیرهاي پژوهش

 دارد 75/0 05/0 بعد اجتماعي

 دارد 10/0 11/0 بعد ادراكي

 دارد 90/0 18/0 بعد ورزشي

 دارد 90/0 18/0 فناورانهبعد 

 دارد 05/0 06/0 بعد فردي

 دارد 16/0 17/0 قصد استفاده از گوشي هوشمند

 دارد 08/0 26/0 واقعي از گوشي هوشمند استفادة
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 میانگین متغیرهاي پژوهش -4جدول ادامه 

 بیشترین مقدار كمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیرهاي پژوهش

 00/5 33/2 54/0 22/4 بعد فردي

 00/5 67/1 67/0 26/4 نوآوري -1

 00/5 50/1 71/0 36/4 سازگاري -2

 00/5 00/2 67/0 05/4 خودكارآمدي -3

 00/5 00/1 64/0 07/4 قصد استفاده 

 00/5 50/1 20/1 57/4 واقعي  استفادة

 

ادراكي، اجتماعي،  پنج بعدبين كه دهد نشان ميدر جدول شمارة پنج  يب همبستگي پيرسونضرا

 وجود دارد. معنادار ه و استفادة واقعي رابطةو فردي با قصد استفاد فناورانهورزشي،  اجتماعي،
 

 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهاي اصلی پژوهش -5جدول 

 واقعی استفادة قصد استفاده ضریب متغیر

 اجتماعيبعد 
 **18/0 **23/0 ضريب همبستگي

 03/0 05/0 ضريب تعيين

 بعد ادراكي
 **51/0 **48/0 ضريب همبستگي

 26/0 23/0 ضريب تعيين

 بعد ورزشي
 **38/0 **34/0 ضريب همبستگي

 14/0 11/0 ضريب تعيين

 فناورانهبعد 
 **46/0 **59/0 ضريب همبستگي

 21/0 35/0 ضريب تعيين

 فرديبعد 
 **21/0 **15/0 ضريب همبستگي

 04/0 02/0 ضريب تعيين

0.01< P  **0.005 *P < 

 شاخصي اولين دوخي آزموند. نشومشاهده ميشمارة شش هاي برازندگي مدل در جدول شاخص

 كاربردهاي از نوعي برازش ينيكوي هايآزمون .شد گرفته اركبه مدل برازندگي سنجش براي كه است

-همين دليل از ساير شاخص  به  است؛  اما اين آزمون به حجم نمونه بسيار حساس  است،دو  خيآزمون  

هاي عمومي براي بهنجار يكي از شاخص يدوشود. شاخص خيهاي برازش مدل استفاده مي

شود كه از تقسيم هاي برازش مدل محسوب ميشاخص پارامترهاي آزاد در محاسبة آوردنحساب به
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مقدار  (5200) 2( و كالين2005) و لومكس 1آيد. شوماخردست ميآزادي به رجةدو بر دخي سادة

 ي دوكه مقدار خيآنجا. از(9 ،2012)حبيبي،  گزارش كردندن يک تا پنج بي را مطلوب اين شاخص

برازش قبول قرار دارد و توان گفت در محدودة قابلمي ،است كمتر 45/3از  ر اين پژوهشبهنجار د

است كه در بررسي ، شاخص مهم ديگري  3ميانگين مربعات خطاهاي تخمينريشة    مدل مطلوب است.

از ( اگر مقدار اين شاخص  1996)  ، براون و شوگاوارا4كالوم عقيدة  گيرد. بهنظر قرار ميبرازش مدل مد

است و اگر برازش مدل خوب  باشد،   05/0تا    01/0بين    لي است، اگربرازش مدل عا  ،باشدكمتر    01/0

اگر  كه    اما بيشتر پژوهشگران معتقد هستند  برازش مدل متوسط است،  ،گيردبقرار    08/0تا    05/0بين  

اگر از اين    مدل خوب است و  برازش  ،باشد  كمتر  1/0از  ريشة ميانگين مربعات خطاهاي تخمين  مقدار  

در پژوهش اينكه    (. با توجه به10  ،2012)حبيبي،    مدل ضعيف طراحي شده است  ،باشدبيشتر  مقدار  

پنج  برازش مدل خوب است.كه توان گفت ، ميدست آمدبه 1/0كمتر از خص مقدار اين شاحاضر 

شاخص  ،5شاخص نيكويي برازش از:  ندعبارت بررسي شدند، اين پژوهش كه درشاخص مهم ديگر 

مقادير .  9و شاخص برازش تطبيقي   8شاخص برازش فزاينده  ،7، شاخص برازش نسبي6شده برازش هنجار

، تر شودها به يک نزديکچه مقدار آن ها بين صفر و يک قرار دارد و هرمطلوب همگي اين شاخص

شمارة شش كه نتايج جدول طوران(. هم76 ،2010تر بودن مدل است )قاسمي، قبولحاكي از قابل

د مدل برازش خوبي دهشد كه نشان مي  برآورد  9/0برابر با  ،  نيكويي برازش  شاخص  ،دهدنيز نشان مي

ها نيز مقاديري نزديک د. ساير شاخصنكنيرا تأييد م  شدهرا به نحو خوبي الگوي روابط ذكهدارد و داده

   ند.نكند كه برازش خوب مدل را تأييد ميداشترا  9/0يا بيشتر از 
 

 

 

 

 

 

 
1. Schumaker & Lomax  

2. Kline  

3. Root Mean Squere Error of Aproximation (RMSEA)  

4. MacCallum, Brown & Sugawara  

5. Goodness Fit of Index (GFI) 

6. Normed Fit Index (NFI) 

7. Relative Fit Index (RFI) 

8. Incremental Fit Index (IFI) 

9. Comparative Fit of Index (CFI) 
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 اصلی پژوهش هاي برازش مدل فرضیةشاخص -6دول ج

 مقدار در مدل پژوهش شاخص

 76/359 خي دو

 104 درجه آزادي

 45/3 كاي دو / درجه آزادي

 86/0 شاخص برازش هنجار شده

 89/0 1شاخص برازش نسبي

 90/0 شاخص برازش فزاينده

 90/0 شاخص نيكويي برازش

 90/0 شاخص برازش تطبيقي

 08/0 ريشه مربعات ميانگين خطاي برآورد

 

 

 
 ب رگرسیون استانداردساختاري پژوهش با ضرای همعادلدل م -1شكل 

 

 
1. Relative Fit Index (RFI)  
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ن برآورد وز دهد.را با ضرايب رگرسيون استاندارد نشان مي ساختاري معادلهمدل شكل شمارة يک 

 ؛استبيشتر  96/1از ها تمامي رابطه وليو -مقدار تي كه نشان داد رگرسيوني استاندارد مدل ايه

و تأثير متغيرهاي مستقل بعد  درصد معنادار هستند 99، اين ضرايب اثر در سطح اطمينان بنابراين

تأثير متغير  ،قصد استفاده و همچنين و فردي بر متغير وابستة فناورانهتماعي، ادراكي، ورزشي، اج

 . تأييد شد ،در مدل ستقل قصد استفاده بر متغير وابستة استفادة واقعيم
 

 برآورد ضرایب رگرسیون )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش -7جدول 

تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر 

 وابسته

ضریب 

 اثر

خطاي 

 انحراف

 استاندارد

 ولیو-تی

 )نسبت بحرانی(

سطح 

 معناداري

نتیجة 

 فرضیه

 تأييد 008/0 23/2 04/0 16/0 قصد استفاده  بعد اجتماعي

 تأييد 001/0 74/5 05/0 49/0 استفادهقصد   بعد ادراكي

 تأييد 001/0 47/3 04/0 24/0 قصد استفاده  بعد ورزشي

 تأييد 001/0 83/5 03/0 49/0 قصد استفاده  فناورانهبعد 

 تأييد 001/0 89/3 06/0 29/0 قصد استفاده  بعد فردي

 تأييد 001/0 98/4 08/0 48/0 استفاده واقعي  قصد استفاده

 

 دست آمد:صورت زير بهتأثير استاندارد به بهاي رگرسيون مدل فرضية اصلي پژوهش با ضرايمعادله
 

 49/0 فناورانه + 24/0+ ورزشي  49/0+ ادراكي  0 /16 اجتماعي = قصد استفاده از گوشي هوشمند

 29/0فردي  +

 واقعي از گوشي هوشمند استفادة = 48/0قصد استفاده از گوشي هوشمند 
 

و فردي قادر   فناورانهتماعي، ادراكي، ورزشي،  متغيرهاي مستقل اج  جدول شمارة هشت،  جياساس نتابر

قصد استفاده  و متغير مستقلهستند قصد استفاده  درصد از واريانس متغير وابستة 7/65به تبيين 

تأثير  دهندةكه نشان بستة استفادة واقعي استاز واريانس متغير وا درصد 3/23قادر به تبيين 

واقعي و همچنين برازش خوب مدل  استفادةقصد استفاده و  تغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابستةم

 .است
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 ساختاري معادلهمجذور ضریب همبستگی چندگانه در مدل  -8جدول 

 ضریب همبستگی چندگانه متغیر وابسته

 65/0 قصد استفاده از گوشي هوشمند

 23/0 واقعي از گوشي هوشمند در ورزش استفادة

 

 گيريبحث و نتيجه 
گوشي از  واقعي قصد استفاده و استفادةر سازي عوامل مؤثر دمدل ،پژوهش حاضراز انجام هدف 

، فردي، فناورانهكه ابعاد ادراكي،  نتايج نشان دادبود. براي دسترسي به خدمات ورزشي هوشمند 

قادر قصد استفاده نيز  و هستند درصد از واريانس قصد استفاده 65قادر به تبيين ورزشي و اجتماعي 

 براي دسترسي به خدمات ورزشيواقعي از گوشي هوشمند  استفادة درصد از واريانس 23به تبيين 

 معادلهدر مدل . گذاري متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته استتأثير ةدهندكه اين امر نشان دبو

ي( و بعد بخشاستفاده، سودمندي، اعتماد و لذت سهولت هاي)با مؤلفه بعد ادراكي ،ساختاري پژوهش

در داراي بيشترين اثر  049/0ا ضريب بي( اوظيفهچندسازي و رسانة شخصي هاي)با مؤلفه فناورانه

كار آش ورزش كامالً انشجويان از گوشي هوشمند در زمينةد ها در قصد استفادةبودند و نقش آنمدل 

 ، ازجمله اندشدهرش فناوري انجام مدل پذيويژه مطالعاتي كه بر پاية بود. نتايج مطالعات پيشين به

( و بلداد و هگنر 156،  2015(، كانگ )92  ،2014)  1كواك  (،261  ،2014ها و همكاران ) هايپژوهش

وري خاص در قصد استفاده و يک فنا  ش ادراكات و باورهاي افراد دربارةنق ( نيز تأييدكنندة8،  2017)

سودمندي و سهولت ادراك ست. حاضر همسو ا است كه با نتايج پژوهشفناوري واقعي از آن  استفادة

قصد كاربران در  رمؤثر دامل وع  عنوانبه( 320، 1989يويس )اوري دمدل پذيرش فن كه دراستفاده 

 ترتيب بيشترين به حاضر نيزدر پژوهش  قرار گرفته است،توجه موردهاي شخصي استفاده از رايانه

بدني درمورد درك دانشجويان تربيت يعني ؛دنددانشان هاي بعد اداركي ضريب اثر را در بين مؤلفه

 راحت و آسانو همچنين فرايند  طريق گوشي هوشمندشده ازدريافتسودمندي خدمات ورزشي 

خدمات نوع استفاده از اين  ها بهبر تمايل آنتوجهي  تأثير درخورتواند استفاده از اين خدمات مي

 .( بود66/0( كمي بيشتر از سهولت استفاده )69/0شده )دمندي ادراكالبته ضريب اثر سو  باشد؛داشته  

استفاده   بيشتر به نتيجةبدني  تربيتتواند اين باشد كه دانشجويان  احتمالي براي اين نتيجه ميتوضيح  

و  روندعملكردشان توجه دارند تا  و تأثير آن بر ارتقايبر گوشي هوشمند مبتني ورزشي از خدمات

سايت وب شبخشي و اعتماد كه در مدل پذيرذتلادراك  ،طرفيازخدمات. گونه ايندريافت  نحوة

 نشان دادند؛را در بعد ادراكي  ضريب اثر خوبياست،  همطرح شدنيز ( 2011) ورزشي هور و همكاران

 
1. Kwak  
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شخصي و  فتي، حفظ حريمبودن اطالعات و خدمات دريا اطمينانباور افراد به درخور  ،ديگرعبارتبه

در قصد دانشجويان طريق گوشي هوشمند نيز بودن استفاده از خدمات ورزشي ازبخشهمچنين لذت

بخشي را در قصد استفاده ( تأثير لذت2014كواك ).  هستندگذار  براي استفاده از اين نوع خدمات تأثير

آماري و نوع جامعة  دليل تفاوت دركه اين مغايرت احتمااًل به از اپليكيشن تناسب اندام تأييد نكرد

بلداد و هگنر  نتايج پژوهشاما  ،شده استو مطالعة حاضر به آن توجه  پژوهش ويخدماتي است كه 

 كنندةبينيعنوان پيشقش سودمندي را به( نيز ن2015كانگ ).  حاضر همسو استمطالعة  ( با  2017)

توان نتيجه مي  ،بنابراين  ؛كردورزش تأييد    ي هوشمند در زمينةقوي در قصد افراد براي استفاده از گوش

، گوشي هوشمندمورد فوايد و سودمندي استفاده از در دانشجويانهرچه نگرش و باور كه گرفت 

ت خدمات گوشي هوشمند هنگام دريافبخش بودن كار با لذت، قابليت اعتماد و آنآسان از  استفادة

هاي سازمان ،اساسيابد؛ برهمينايش ميفناوري نيز افزاين احتمال استفاده از  ،تر باشدمثبتورزشي 

عملكرد ورزشي،  يدر ارتقاكه  ورزشيمحتواي  و ارائةتبليغات گسترده  ،با آموزشتوانند ورزشي مي

طراحي آن از عناصر جذاب و   حال درعينهستند و دردانشجويان مفيد  يادگيري و آموزش

بيشتر بهره بگيرند؛  ،شودفاده مياست باال، موسيقي، تصاوير جذاب و غيره كننده مثل گرافيکسرگرم 

راحتي بهو    ندنكو حريم شخصي دانشجويان را حفظ    دنشده بايد درخور اعتماد باشالبته خدمات ارائه 

 . دنباشدسترس  در

تأثير آشكاري اي نيز  وظيفهچند  سازي و رسانةهاي شخصيبا مؤلفه  هفناورانبراساس نتايج پژوهش، بعد  

كه شتاب رسد  نظر مي. بهداشت  براي دسترسي به خدمات ورزشياستفاده از گوشي هوشمند    قصد  رب

جب گرايش و كمبود وقت موافراد  تغيير سبک زندگيهاي امروزي، شده در زندگيو سرعت ايجاد

تر بدني پررنگانشجويان تربيتمورد داين موضوع درزمان شده است. طور همها به انجام كارها بهآن 

موجب شده است كه دانشجويان  شغليي، تحصيلي و گاهي است. رسيدگي به امور شخصي، خانوادگ

ها بيشتر زمان فعاليتها را به انجام همآن تمايلهمين امر  ومشغلة زياد و كمبود وقت داشته باشند 

هاي حجم انبوه اطالعات در زمينهبا  دانشجويان هةكارها و مواجو، گسترش كسبطرفياز. كرده است

كننده ط موجب سردرگمي و اتالف وقت مصرفكاالها و خدمات غيرمرتب گوناگون، تبليغات گستردة

د. همين ندههاي فردي سوق ميخدمات مرتبط با نيازها و اولويت  سوي دريافتها را بهو آن  شوندمي

سازي خدمات و محصوالت به شخصي  آموزش و تجارت  است تا بازاريابان و فعاالن حوزة  امر باعث شده

و  نيسيمطالعة با نتايج  نتايج پژوهش .(228 ،2016، ، اسالمي و مرجاني)ميري داشته باشندگرايش 

سازي شخصيبه عقيدة اين پژوهشگران،  ( همسو است.92 ،2014) كواك( و 146 ،2011) قنواتي

خود نوبةمنجر شود كه اين بهكننده د رضايت و وفاداري بيشتر در مصرفبه ايجاتواند خدمات مي

ضريب اثر سازي حاضر، شخصي پژوهش توجه به نتايج با آورد.ارمغان ميوري را براي سازمان به سودآ
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ها زمان فعاليتو انجام همسازي خدمات شخصي كه توان گفتمي ،مجموعنشان داد. دربيشتري را 

افزايش بدني براي دانشجويان تربيتورزش را  نةد جذابيت استفاده از گوشي هوشمند در زمينتوانمي

امكان  كهد اي طراحي شونگونهخدمات بهاگر  ،بنابراين د؛نرا بهبود بخش هاآن ورزشي  د و تجربةنده

ها مان با استفاده از ساير فناوريزماستفاده از گوشي هوشمند ه و همچنينها زمان فعاليتانجام هم

حتمال ا ،سازي شوندهاي فردي شخصيها و اولويتشده مطابق با نيازفراهم شود و خدمات ارائه

جو و وتورهاي جسايجاد موت. يابدافزايش مينيز طريق گوشي هوشمند استفاده از خدمات ورزشي از

رة خدمات و محصوالت هاي اجتماعي، دريافت تبليغات درباها و شبكهسايتوگو در وبتاالرهاي گفت

 توان در اين زمينه انجام داد.كه مي تي استجمله اقداماغيره از ونياز مورد

جمله  ورزشي نيز از هاي مشاركت و تعهد بعد ورزشي با مؤلفه كه نشان داد هايافتهبخش ديگري از 

 نخستيناست.    براي دسترسي به خدمات ورزشيعوامل تأثيرگذار بر قصد استفاده از گوشي هوشمند  

 هاسايت ورزشي مطرح كردند. آناين دو مؤلفه را در مدل پذيرش وب(  11  ،2011هور و همكاران )بار  

پايبندي و سطح  ميزان ورزش شاملهاي خاص هواداران بر ادراكات، ويژگيكه عالوه د بودندمعتق

هاي ورزشي مؤثر سايتد در تمايل به بازديد از وبتوانها نيز ميهاي ورزشي آندرگيري در فعاليت

جانسن و ( و 262، 2014(، ها و همكاران )20، 2012هاي هور و همكاران )نتايج پژوهش. دنباش

كند حمايت ميوضوع از اين م نتايج پژوهش حاضر همسو است. مطالعةبا نتايج  (1 ،2017همكاران )

هاي ورزش از راههاي ورزشي آغازي براي انجام رفتارهاي مصرف كه مشاركت و تعهد به فعاليت

ها، خريد محصوالت ورزشي، تماشاي سايتز وببازديد ا توانند شاملياين رفتارها م گوناگون است.

 رودانتظار مي ،بنابراين هاي گوناگون باشد؛طريق فناوريپيگيري اخبار و غيره ازا و رويدادها، هبازي

به استفاده ها آن تمايل ،هاي ورزشي بيشتر باشددر فعاليتدرگيري دانشجويان تعهد و سطح هرچه 

  نيز بيشتر شود.امور ورزشي پيگيري  دراز گوشي هوشمند 

هاي آن )نوآوري شخصي، خودكارآمدي و سازگاري( از ديگر عوامل تأثيرگذار بر بعد فردي و مؤلفه

 رسدنظر ميبهرا نشان داد. ، نوآوري ضريب اثر بيشتري هاي اين بعددر بين مؤلفهقصد استفاده بود. 

كسب مندي بههآموزي و عالقعلم  واسطة  بهكه دانشجويان  مرتبط باشد  با اين موضوع  كه نتايج پژوهش  

هرچه  ،اساس؛ براينهاي روز دنيا دارنداستفاده از فناوري وكسب اطالعات  بيشتري بهتمايل دانش، 

احتمال بيشتري وجود دارد تا كارگيري نوآوري بيشتر باشد، هآگاهي، نگرش و تمايل دانشجويان در ب

ها، مراجعة نشريهراديو، تلويزيون،  نتي )مانندهاي سجاي استفاده از روشمور ورزشي به در پيگيري ا

براي دسترسي به خدمات ورزشي موردنياز خود هاي روز (، از فناوريها و غيرهحضوري به فروشگاه

افزودن كاركردهاي جديد و روزكردن فناوري و خدمات و نيز هتوان با بمي ،بنابراين استفاده كنند؛

بر گوشي خدمات ورزشي جديد مبتنيتفاده از را براي اس دانشجويانانجام تبليغات، كنجكاوي 
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كه ابزاري براي   1استفاده از نوتيفيكيشن   و جذابيت استفاده از آن را بيشتر كرد.كرد  تحريک    ،هوشمند

 هاياين زمينه مفيد باشد. نتايج پژوهشتواند در  مياست،  سريع و ارتباط دائمي با كاربر  رساني  اطالع

حاضر همسو است.  ( نيز با نتايج مطالعة147، 2014) كروگسي و سياو، 2( و گائو6، 2014كواك )

دانش ي از اداشتن مجموعهكه د رسنظر ميبه بود.بعد فردي در ديگر گذار تأثير مؤلفةخودكارآمدي 

 نتايج پژوهش .كمک كنددر استفاده از فناوري خود مورد توانايي تواند به باور افراد درميها و مهارت

است  همسو  (  14،  2015وو و همكاران )  و  (427  ،2011)  چن و ين  ،3چنمطالعات  هاي حاضر با يافته

 به تفاوت فرهنگي در جامعة  . اين مغايرت احتماالًخواني ندارد( هم6،  2014كواك )  و با نتايج پژوهش

هاي استفاده از اپليكيشن( بر 1، 2014كواك ) پژوهشيا تمركز مطالعة وي و پژوهش حاضر آماري 

هرچه  نتايج پژوهش، اساسبر .بودبعد فردي در  ديگر سازگاري، مؤلفةتناسب اندام مربوط است. 

ها و تجارب قبلي خود شآن را با نيازها، ارز بري مبتنيدانشجويان گوشي هوشمند و خدمات ورزش

 هاتوسط آناده از اين فناوري احتمال استف ،دنتر بدان( هماهنگاز اينترنت، رسانه و غيره)استفاده 

بخشي از نتايج ( و 29، 2013) ، خبيري، خزايي پول و مراديجابري نتايج مطالعةيابد. افزايش مي

يفات هاي مطالعة فيريافته حاضر همسو است. ( با پژوهش163، 2015ريفات ارانگكون )يفمطالعة 

  50 افراد بيشتر از توسطر پذيرش گوشي هوشمند سازگاري ب( تأثير متغير 163 ،2015ارانگكون )

وع مجم همچنين، در سال معنادار نبود. 50اما اين نتايج براي گروه سني زير  ،سال را تأييد كرد

نشان نداد كه با نتايج را  گسالافراد بزر توسط پذيرش گوشي هوشمند سازگاري تأثير معناداري بر

در  شناختي است.فرهنگي و جمعيتدليل تفاوت به حاضر ناهمسو است. اين مغايرت احتماالً پژوهش

و يت مسابقات سازگاري بر نگرش خريد اينترنتي بل( تأثير 29، 2013)و همكاران  جابري مطالعة

 .ثيرگذار استنگرش بر قصد خريد تأ 

ضريب  كمترينكه فردي و نفوذ خارجي عامل تأثيرگذار ديگر بود نفوذ بينعد اجتماعي با دو مؤلفة ب

 شدةريزيرفتار منطقي و رفتار برنامه ( نيز در نظرية1974آجزن و فيشبين ). داشت (17/0) را اثر

ه تأثير نگرش فرد بتأثير قصد رفتار و قصد رفتار تحتكه رفتار يک فرد تحت اندكردهخود تأكيد 

، 4آن رفتار است )اوتينو  ندادنانجامدادن يا  شده درمورد انجاماجتماعي درك  فتاري خاص و فشارهاير

 ، راتناديواكرا و زيندين5سيلوا مطالعات  نتايج با ي پژوهشهايافته(. 1، 2016، ابكا و  لياال، ادونگو

ماسكول،   چيتي،  6بونتاريگپژوهش  هاي  و با يافتهاست    همسو(  1،  2017و بلداد و هگنر )  (11،  2011)
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دليل تفاوت در جامعة دليل اين مغايرت احتماالً به ست.ني راستا( هم2012) چونگسوفاجاي سدي

قصد استفاده از خدمات  ها با مطالعة حاضر است. بررسي اين پژوهشگران در زمينةآماري پژوهش آن

 ضر رويحا كه پژوهشحاليد در بين سالخوردگان بود؛ درمرتبط با سالمت و بهداشت گوشي هوشمن

تأثير ه طبيعي است بيشتر تحت ك سال داشتند 20-29بين طور عمده انجام شد كه بهدانشجوياني 

 ر بيشتري حاضر ضريب اث  فردي در مدل پژوهشنفوذ بينكه  آنجااز  گيرند.هاي اطرافيان قرار ميتوصيه

افراد مهم زندگي خود هاي و توصيه تأثير نظرهاتحت بيشتر دانشجويان رسد نظر ميهب ،را نشان داد

ترغيب  مندشوهطريق گوشي از خدمات ورزشيبه استفاده از ازجمله دوستان و اعضاي خانواده، 

هستند كه در سنين جواني  يآماري منتخب دانشجويان اين موضوع با توجه به اينكه جامعة شوند.مي

هاي ورزشي سازمان  بنابراين،ت؛  اس  شدنيتوجيه ،  ي دارندااجتماعي قوي و گسترده  رند و شبكةقرار دا

هاي درست بازاريابي كارگيري تكنيکهاي اجتماعي و بهشبكه  ظرفيتليغات و استفاده از  توانند با تبمي

بر گوشي هوشمند ترغيب را به دريافت خدمات ورزشي مبتني دانشجويان ،دهان و ويروسيبهدهان

كردن صفحات مجازي، نصب ، كاربران را به دنبالمناسبمحصوالت و خدمات  بر ارائةو عالوه كنند

 گذاري مطالب با دوستان خود تشويق كنند. و اشتراكها، اليک اپليكيشن

واقعي از گوشي هوشمند را در مدل پژوهش  ها تأثير قصد استفاده بر استفادةز يافتهبخش ديگري ا

ميزاني  فتارقصد ر دست آمد.به 481/0 برابر با واقعي تفاده بر استفادة. ضريب اثر قصد اسكردتأييد 

، هور و همكاراندارد )دادن يا ندادن اقدامي خاص در زمان آينده اي براي انجاماست كه فرد برنامه

كند، استفاده براي رفتار واقعي آينده تحريک ميعنوان شاخصي كه انگيزه را  (. اين متغير به16  ،2011

و ها ( 17 ،2012هور و همكاران ) دنهاي پيشين ماننتايج پژوهش با مباني نظري و پژوهش شود.مي

 ، نظرية (3، 2016، و همكاران )اوتينيو رفتار منطقي ( همسو است. در نظرية262، 2014و همكاران )

پذيرش و مدل يكپارچة و  مدل پذيرش فناوري ،(16، 2015، و ارل 1سونل)ني شدهريزيرنامهرفتار ب

 رفتاري كاربر در استفادة  تمايلقصد و به نقش مؤثر ، (34 و 25 ،2015)كانگ،  استفاده از فناوري

قصد دانشجويان كه  توان گفتحاضر نيز مي در پژوهش .واقعي كاربر از آن فناوري تأثيرگذار است

د ها از گوشي هوشمنواقعي آن تواند به استفادةورزش مي از گوشي هوشمند در زمينةبراي استفاده 

خريد اينترنتي، دريافت و  هاي ورزشي،سايتبراي دسترسي به خدمات ورزشي ازجمله اتصال به وب

رويدادها ازطريق گوشي هوشمند و ها و العات ورزشي، تماشاي آنالين بازيگذاري اخبار و اطاشتراك

 شود. غيره منجر

 كننده به ارائة صرفتوانند با درك بهتر رفتار مبازاريابان ورزشي مي ، براساس نتايج پژوهشكليطوربه

رضايت   اقدام كنند و  كنندگان فعلي ورزشاز مصرف  يعنوان بخشجويان بهخدمات مطابق با نياز دانش

 
1. Nilson & Earl  
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هاي ورزشي با تا سازمان شودپيشنهاد مي براساس نتايج پژوهش،ها را افزايش دهند. وفاداري آن و

آساني ازطريق و قابليت اعتماد به خدماتي كه بهبودن  بخشبودن، لذتو آموزش دربارة سودمندتبليغات  

استفاده از گوشي هوشمند در پيگيري  ، ادراك دانشجويان دربارةهستندگوشي هوشمند دردسترس 

 با دهندگان خدماتكه ارائه شود پيشنهاد مي ،همچنين .دهي كنندطور مثبت جهت به امور ورزشي را

وفاداري مشتريان را تضمين فردي، لذت، رضايت و    هايو اولويت  نيازها  حسببرسازي خدمات  شخصي

زمان چند م همدر اختيار كاربران قرار دهند كه با انجاي را ا، امكانات ويژهاي فناوريبا ارتق و كنند

توان با مي براين،جويي كنند و رضايت بيشتري را كسب نمايند. عالوهعمليات در وقت صرفه

سازي و آموزش، با فرهنگ وهاي ورزشي اي مشاركت بيشتر افراد در فعاليتكردن زمينه برفراهم

فوايد اقتصادي ناشي از  ،طرفيو ازكرد تحرك تشويق لم و پرراد را به داشتن زندگي ساطرف افازيک 

بازاريابي و مناسب هاي تكنيک استفاده از. هاي ورزشي شودصوالت ورزشي عايد سازمانمصرف مح

 تواند مؤثر باشد.در اين زمينه مي  ، توجه كاربران قرار داردكه موردمجازي  هاي اجتماعي  ظرفيت شبكه

كننده براي  گيري مصرفر تصميمكه عوامل مؤثر ددهد بررسي مطالعات گذشته نشان مي ،موعمجدر

هاي با ادراكات، محيط اجتماعي، ويژگيبعدي است كه  ي چنداورزش، پديده  يرش فناوري در زمينةپذ

در هركدام از  هاي هواداران ورزش مرتبط است.گيويژهاي فردي و در حوزة ورزش، فناوري، ويژگي

آن نيز بسته كه نتايج  شده است وردي به بررسي اين عوامل پرداخته طور مهشده نيز بت انجاملعامطا

 ، درطرفيبه نوع فناوري، زمينة خدمات و جامعة آماري موردبررسي تاحدودي باهم متفاوت است. از

 است. شده همة اين متغيرها باهم در يک مدل آماري آزمون نشده هاي انجامكدام از پژوهشهيچ

ي، ادراكي، ر پنج بعد فردي، اجتماع گذار بزمون تمام متغيرهاي اثرآ  بررسي شد،حاضر    آنچه در پژوهش

تواند و ميراي نوآوري است حاضر از اين جهت دا مطالعةو ورزشي در يک مدل آماري بود و  فناورانه

 پژوهشنتايج  كاربردي،م نظري در اين حيطه باشد. از جنبة دانش و مفاهي گامي در جهت توسعة

دهد كه درك بهتري از رفتار  دهندگان خدمات ورزشي ارائه ارائه و د ديد كلي به بازاريابانتوانمي

نحوة  و با ايجاد تغييراتي در نوع خدمات و دست آورندبهورزش در مواجهه با فناوري  كنندةمصرف

  مشتريان خود رقم بزنند.تري را براي بخشورزشي لذتارائة آن، تجربة 

ورزشي  بدني و علومو مكاني در بين دانشجويان تربيت دليل محدوديت زمانيحاضر به پژوهش

شده در جوامع شود مدل ارائهپيشنهاد مي  ،بنابراين؛  شداسالمي استان خوزستان اجرا  هاي آزاد  دانشگاه

ساير عوامل مؤثر  براين، در مطالعات آيندهافزونشود و نتايج با هم مقايسه شوند. آماري ديگر آزمون 

 . شناختي بررسي شوندهاي جمعيتعوامل فرهنگي، زيرساختي و ويژگي  جملهكننده ازدر رفتار مصرف
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Abstract  

The purpose of this study was modeling the factors affecting the intention to use and 

practical use of smart phones for accessing to sports services. The research method was 

descriptive-analytical. The statistical sample was selected amongst the country’s Sport 

management professors and BA Students in the field of physical education and sport 

sciences of Azad Universities of Khuzestan Province that included 1000 persons. 

Statistical sample in the first part (n = 24) was selected by a purposeful and snowball 

method and in the second part was selected by random method (n = 660). A researcher-

made questionnaire was used to collect data. Reliability of the questionnaire was 

confirmed by construct validity method and its validity was confirmed by calculating the 

Cronbach's alpha coefficient. This coefficient was obtained in all dimensions above 0.7 

According to the findings, 65.7 percent of the variance of intention to use, by independent 

variables for perceptual, technological, demographic, social and sports aspects was 

determined. Technological and perceptual dimensions showed the highest and social 

dimension showed the lowest coefficient of effect in the model. Generally, accepting smart 

phone in the field of sport is a multi-dimensional phenomenon that paying attention to it 

can help providers of sport services in satisfying of customers and their loyalty.  

 

Keywords: Students, Smartphone, Technology Acceptance, Exercise. 
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