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 چکیده 

انة شخصی ضروری  ها به یک رسها، این گوشیهای آنهای هوشمند و قابلیتبا توجه به رشد سریع گوشی 

ورزش    خصوص در زمینةهای اقتصادی و تبلیغاتی بهفعالیتوی اطالعات، ارتباطات اجتماعی،  وج برای جست

، بررسی عوامل مؤثر حاضر  دادن پژوهشهدف از انجام ،در این زمینه اند. با توجه به نبود پژوهششدهتبدیل 

ی بود و جامعة آماری  توصیفی از نوع همبستگ  در ورزش بود. روش پژوهش،   این ابزار ارزشمنداز  ر استفاده  د

)   یبدنتیتربدانشجویان   کردستان  کارشناسین  280دانشگاه  کارشناسی،  مقاطع  در  دکتریفر(  و  در    ارشد 

زن و   72کامل )  نامةپرسش  201، از  جموعدرم  .نددعنوان نمونه انتخاب شها بهآن  بودند که همة  1397سال  

نامة پرسش   بررسی پیشینه، وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با  مرد( برای تجزیه   129

با استفاده از نظر هفت کارشناس و د. روایی صوری و محتوایی آن  اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف ش

ملی تأییدی بررسی  آن با استفاده از تحلیل عا  و روایی سازة   (CVR=    84/0)شه  مدل ال  وسیلةمتخصص به

پرسش  ، همچنین   شد. درونی  باهمسانی  شد.    نامه  تأیید  کرونباخ  تجزیهآلفای  آمار   هادادهتحلیل  وبرای  از 

، نتایج پژوهشبراساس  ختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد.  مدل معادالت سا  توصیفی و

 داری بر تصمیم به استفاده معنا  تأثیر  ، جریان  و نظریةهای خاص ورزش  وری، ویژگیاادراکات مدل پذیرش فن

دادن این عوامل  توانند با مدنظر قراربازاریابان ورزشی می  ، اینبنابر  ؛شتندهای هوشمند در ورزش داگوشی  از

 . گوناگون ورزشی استفاده کنند یهانهیزموری ارزشمند، از آن در  اهای این فنو قابلیت
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قدمه م  

ازکاربران گوشی  تعداد  رودمی  انتظار،  1گزارش سیسکو   اساسرب هوشمند  در بیلیون    3/4  های   نفر 

افزایش ،  2012  سال به  20  با  نفر  2/5  درصدی  اهمچنین،  .  برسد  2017  سال   در  بیلیون    نیدر 

تعامالت  گزارش   طرافزایش  همراه    قیاز  و  )  است  شده  ینیبشیپ تلفن    ؛(2015،  2عاصرعاصر 

ازاستفاده  کهطوری به درحالبه  گوشی  کنندگان  بهسرعت  استفاده  حرکت  گوشسمت    یهایاز 

آمارهای منتشرشده توسط شرکت تحقیقاتی   اساسبر.  (4  ،2015،  3ا و ه  ، کانگهاهستند )  هوشمند

ماهة  در   های هوشمندفروش گوشی  گارتنر، ذکر  ونیلیم  344  ، 2016  دوم سال   سه  شده    دستگاه 

آن    مدت  از  شتریب  درصد   3/4که  است   سالمشابه  است  2015  در  سریع    . بوده  رشد  به  توجه  با 

شخصی ضروری   به یک رسانةها  این گوشیرسد  نظر میبه  ها، های آنو قابلیت  های هوشمندگوشی

جست  فعالیتوبرای  و  اجتماعی  ارتباطات  اطالعات،  اقتصادی  جوی  ،  4گارتنر)  اندشدهتبدیل  های 

این گوشییکی  (.  3  ،2016 از  استفاده  بازاریابی است.از موارد  تبلیغات و  اخیردر سال   ها در  ،  های 

دلیل فرصت هوشمند به  یهایگوشاطالعات و ارتباطات    وریفنا،  کننده مصرف رفتار  به    پژوهشگران

که تبلیغا  مناسبی  و  برای  بازاریابی  می  یسازبرندت،  کرده   کند، فراهم  و  وانگ)  اندتوجه  پارک   ،

به  کهطوریبه  ؛ (378،  2012،  5مایرفسن بهبازاریابی  همراه  تلفن  برای وسیلة  قوی  ابزار  یک  عنوان 

 (. 455، 2014، 6فارلی   ، وستبرگ ومنگ ،استروس) شوداستفاده میکنندگان جذب مصرف

برای ارتباط   را  های جدیدیفرصت  های هوشمندرشد سریع استفاده از گوشی  در صنعت ورزش نیز

ند به طرفداران ورزشی شمهای هومثال، گوشیعنوان به  ؛است  کردهورزشی فراهم    کنندگانمصرفا  ب

های  ورزشکاران موردعالقة خود دست یابند و بلیتو   هامیت به اخبار و اطالعات دربارة دهند  اجازه می

خریبازی مکانی  و  زمان  هر  در  را  عالوکنندداری  ها  برای گوشیاین،  بره.  فرصتی  هوشمند  های 

ورزشی   میطرفداران  رسانهتا    کنند فراهم  از  استفاده  آنالین با  اجتماعی  یکدیگر  های  زمینة   با   در 

اینترنت و  .ارتباط برقرار کنند  ورزش افزایش محبوبیت  ،  بازاریابی  عنوان یک وسیلةاهمیت آن به  با 

شده    پرداخته ورزشی    ی هاتیساوببه کاربرد اینترنت در بازاریابی ورزش نظیر  زیادی  مطالعات  در  

،  2012  ،9کالوسنکو و    هور،؛  071،  2008،  8و گرین  سئو  ؛522،  2007،  7واالسیچکو و  هور،  )  است
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افزایش    ، ه از اینترنت در هر زمان و مکاندلیل آسانی استفادبه  های هوشمندگوشیمحبوبیت  .  (171

ورزش، تعداد زیادی از    زمینةهای هوشمند در  توجه استفاده از گوشی  یافته است. با افزایش درخور

سرمایهسازمان ورزشی  زیادی  های  گوشی  بازاریابی  بهگذاری  طریق  اختصاص از  هوشمند  های 

همکاران) دهند  می و  بهبنابراین  ؛ (12،  2015  ،ها  می،  بهگوشیرسد  نظر  هوشمند  یک  های  عنوان 

به  وریفنا و  مهم   نقشی   روزجدید  و  زمینة  کارکردی  باشند.   ورزش  در  اینکه   داشته  به  توجه   با 

است، نیاز   شدههای هوشمند در ورزش در ایران انجام  گوشیاز  استفاده    کمی در زمینة  هایپژوهش

 .شود یبررساوری، فن عنوان یکبه  هایگوش گذار بر تصمیم به استفاده از اینعوامل مهم و اثراست 

ل بیرونی  عوام  تأثیر  تعییندنبال  به  ئه کرده است، اراآن را  (  1989)   دیویس که    وریفنا مدل پذیرش  

باشد   گر اینانیبتواند بنابراین، این مدل می؛  است وریاز فنا بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده

زمینة  تواندمی  هوشمند  یگوش  وریفنا  چگونهکه   شود  ورزش  در  ،  دیویس)  برعکس  و  پذیرفته 

است و مدل    شدهتوجه    های هوشمنداستفاده از گوشیتازگی به  به(.  987،  1989،  1وارشو   باگوزی و

ادراکات    رسدنظر میپردازد؛ بنابراین، بهمی  وریفنا به عوامل محدودی از پذیرش    نیز  وریفنا پذیرش  

فن پذیرش  )آسانی  مدل  درکاوری  مفیدی  و استفاده،  در  شده  توضیح  کلذت  برای  درمورد شده( 

فن  ورزش  گوشی  وریاپذیرش  در  هوشمند  نباشد.  های  پذیرش  برکافی  مدل  هور   سایتوباساس 

  ،2011،  کالوسنکو و  هور،  )  دو عامل خاص ورزشی )درگیری و تعهد ورزشی( وجود دارد  ،(2011)

و    ها  مدلاساس  بر  باشد.در ورزش اثرگذار  وری )گوشی هوشمند(  افن   از  تواند بر استفادهکه می  (211

ویژگی خاص گوشی2015)همکاران   سه  هوشمند  (  انجاموابستگی اجتماعی،    تأثیر)های  ین دچن  ، 

ها و  )  ورزش اثرگذار است  ها در زمینةزمان( وجود دارد که بر استفاده از این گوشیهم  صورتکار به

زمینة زمان.  (12،  2015،  همکاران از گوشی هوشمند در  فرد  که  استفاده می  ی  بهورزش  علت  کند، 

که باعث    کندکسب می  «جریان»عنوان    با  ای راجانبه، تجربه کامل و همهبردتمرکز و لذتی که می

کار    یشدگ غرق  انجام  در  بهمیفرد  نمیطوری شود؛  زمان  گذشت  متوجه  وکه  میبه  شود      رسدنظر 

گوشیمی  نیزجریان  این   این  از  استفاده  بر  زمینةتواند  در  باشد  ها  اثرگذار  در    ،بنابراین  ؛ورزش 

، عوامل خاص ورزش  های هوشمندمورد گوشیدر  اتحاضر سعی شده است با ترکیب ادراک  پژوهش 

بر   عوامل خاص گوشیاثر می  های هوشمندادراک گوشیکه  بر نگرشگذارند،    و  های هوشمند که 

 . شودارائه مدلی در این زمینه  ،تئوری جریان نهایتها اثر گذارند و درآن تصمیم به استفاده از
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و ن  آجز گرفته شده است )  (1975)  1از تئوری عمل منطقی آجزن و فیشبین   فناوریمدل پذیرش  

  دهد که میتوضیح    کرد. این مدلمطرح  این مدل را    1989دیویس در سال  (.  578،  1975بین،  شیف

عوامل خارجی قرار تأثیر  تحت  گوشی هوشمند در ورزشچگونه تصمیم رفتاری افراد برای استفاده از  

)می همکاران  دیویس گیرد  پذیرش  987،  1989،  و  مدل  در  استفاده  ،  فناوری(.  آسانی  و  مفیدی 

 گوشی هوشمند در ورزش کننده در استفاده از  رفتاری مصرف  میبر تصمدو عامل تأثیرگذار  عنوان  به

شده به معنی دیدگاه  ر این مدل، مفیدی درک(. د987  ،1992  ،1989  ،و همکاران  دیویسهستند )

از  ذهنی مصرف استفاده  در  ورزش  کنندگان  در  آنگوشی هوشمند  عملکرد  افزایش  و  هابرای  ست 

ها  . این عامل کنندمیاستفاده    هااین گوشی از  کنندگان  مصرف  در آنآسانی استفاده میزانی است که  

از  بر نگرش مصرف استفاده  به  بر    گذارندمی  تأثیر  گوشی هوشمند در ورزشکنندگان  نیز  و نگرش 

فناوری، درک شخص از اساس مدل پذیرش  بر  ذارد.گمی   تأثیر  هاآنتصمیم رفتاری برای استفاده از  

آسان است از آن    استفاده   کندت است که وی درک  این واقعی  تأثیرتحتگوشی هوشمند  بودن  مفید

ه) دره  مفیدی   ؛ (542،  2003،  2دن یون  استفاده  تأثیر  تتحشده  درک  یعنی  می آسانی    گیرد؛ قرار 

بودن بیشتر به مفید واند  تمی  گوشی هوشمنداستفاده از بودن موارد یکسان باشد، آسان ر یاگر سا ،زیرا

 . شودمنجر آن 

های اصلی  یک ساختار قوی مرتبط با ساختار  نیزشده  اند که لذت درکبرخی از مطالعات نشان داده 

امفیدی درکیعنی  ،  وریفنامدل پذیرش   از    برایستفاده  شده و آسانی  استفاده  به    وری فناتصمیم 

( و دیویس   ؛226  ،2006،  3چسنی است  لذت درک187،  2000،  4وانکتاش  است که (.  میزانی  شده 

نظر از پیامدهای عملکردی که  شود؛ صرفبخش درک می، لذتگوشی هوشمند در ورزشاستفاده از  

باشد  ممکن داشته  همکاران  دیویس)  است  ل 987  ،1989،  و  درک(.  مهمی ذت  نقش  در   را  شده 

لذت  می  ایفاهای هوشمند در ورزش  پذیرش گوشی بین  ارتباط  و  استفاده    شدهدرککند  آسانی  و 

)  شدهتأیید   هاست  دره  هو انگیخ  ،لی  ؛542  ،2003،  دنیون  استفادة    .(820،  2012،  5،  آسانی 

ازدرک آن    شدة  استفاده  هوشمند  لذتگوشی  میبخشرا  )تر  هکند  دره  ؛  ( 542  ،2003،  دنیون 

  فناوریتفاده  تواند بر نگرش و تصمیم به اسمی   فناوری  رسد ادراکات مدل پذیرشنظر می، بهاینبنابر

 گذار باشد. ورزش اثر وشمند در زمینةهای هگوشی

دو عامل خاص ورزشی )درگیری و تعهد    ، (2011)  و همکاران  هور  سایتوباساس مدل پذیرش  بر

میورزشی که  دارد  وجود  از  (  استفاده  بر  هوشمند()گوشی  فناوریتوانند  اثرگذار   های  ورزش  در 
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ی است که باعث انگیزش-. درگیری در ورزش یک حالت درونی(211  ،2011  ،هور و همکاران)   باشند

بازی فعالیتتماشای  در  شرکت  یا  ورزشی  ورزشیهای  نتیجة  شودمی  های  جست   که  جو، وآن 

و   اطالعات  میبهاست.    گیریتصمیمپردازش  از  نظر  یکی  اثرگذار  عواملرسد  و  رفتارهای    مهم  بر 

مستقیم طور غیر(. درگیری در ورزش به 4  ،1998،  1شانک و بیسلی )است  درگیری  ،  مرتبط با ورزش

تصم استفادة  میبر  و  استفاده  از    به  ورزش(  فناوریواقعی  در  هوشمند  )  )گوشی  دارد  و   هوراثر 

از  یافته  ،همچنین  (.170  ،2012  ،همکاران برخی  داده  ها پژوهشهای  که  نشان  درگیری اند 

  ، رعامل دیگ  (. 140  ،2010،  2بی و هاویتز)مهمی برای رفتار مصرف در ورزش است    کنندة ینیبشیپ 

که مجموعه است  روانی  افراد  تعهد  شناختی  اعتقادات  از  رفتاری  ای  تصمیم  )شامل  ،  پریچارداست 

مفهوم  334  ،1999،  3هاوارد   هاویز، در  روانی  تعهد  در به   ورزش (.  ورزشی  طرفداری  تداوم  عنوان 

  کنند، میحتی زمانی که تیم ضعیف است یا اینکه بازیکنان یا مربی آن تغییر    ، حمایت از یک تیم

ز  مستقیم و اطور غیراند بهتو( تعهد روانی می17  ، 2000،  4هاوراد  ، مادریگال،ماهونی )  شودتعریف می

  تیساوب  وریفناشده بر تصمیم به استفاده از  شده و لذت درکآسانی استفاده، مفیدی درکطریق  

افرادی که  نظر میبه  (.170  ،2012  ،هور و همکاراناثر داشته باشد ) تیم تعهد داشته  رسد  به یک 

جوی ومرتبط با جست  یهایورا فنو از    کنندجو میوآن تیم را بیشتر جست   ، اطالعات دربارةباشند

د  ننتوااین دو عامل می ،اینربناب ؛نمایند مورد آن تیم بیشتر استفاده می( در)گوشی هوشمند اطالعات

های هوشمند  گوشی  فناوری  از بر نگرش و تصمیم به استفاده فناوری،پذیرش  ل از طریق ادراکات مد

 ورزش اثرگذار باشند. در زمینة

  وابستگی فردی اجتماعی،    تأثیر)های هوشمند  ( سه ویژگی خاص گوشی2015)و همکاران    ها  مدل

 ها در زمینة بر استفاده از این گوشید  نتوانمی  که  کردارائه    را  همزمان(طور  ین کار بهدانجام چن  و

  قلید وتجدید از طریق    هایفناوریدر عامل اول،  .  ( 12،  2015،  ها و همکاران)  دنباشورزش اثرگذار  

گسترش    پذیریتأثیر یکدیگر  از  و1971،  5کرشومی  و  راجرز)  ندیاییمافراد  دیویس    شتانکا(  و 

که افراد برای ایجاد    کردند و بیان    دادنداجتماعی گسترش    تأثیررا با    فناوری( مدل پذیرش  2000)

وانکتاش  )  رندیگاجتماعی قرار مینفوذ  یا زیر    تأثیروه مرجع تحتردر گ   ،مناسب از خودشان  یتصویر

را  خاص    یو افکار دیگران فعالیت  نظرها   تأثیراوقات مردم تحتبسیاری از    (.187،  2000و دیویس،  

از  رسد  نظر می، بهبنابراین؛  (12،  2015،  و همکاران  ها)  دهندانجام می های  گوشی  فناوریاستفاده 

زمینة در  گروه  تأثیرتحتتواند  میورزش    هوشمند  از  افراد  بگیرد.  اجتماعی  قرار  خود  مرجع  های 

 
1. Shank & Beasley 

2. Bee & Havitz 

3. Pritchard, Havitz & Howard 

4. Mahony, Madrigal & Howard 

5. Rogers & Shoemaker 
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که افراد گوشی    میزانیهای هوشمند است؛ یعنی  گوشی  یسازیشخصوابستگی فردی یا    ،عامل دوم 

وسیله را  توسعةهوشمند  برای  را    دانندمیخود    ای  آن  سلیقةو  با  خود    مطابق  نیاز  و  شخصی 

اند  گذشته نشان داده  هایپژوهش.  ( 217  ،2012،  1هوانگروم، سلطان و  ،گائو)  کنندمی  ی دهسازمان

از گوشیزساستگی فردی به گوشی هوشمند و شخصیکه واب شمند را ای هوه ی آن زمان استفاده 

  توان فرض کرد می  ،بنابراین  (؛998  ،2012،  2، ژآنگیرحمت  ، شپرد،کورتوم  ،توسل)  دهد افزایش می

  ، دهندانجام میرا  بیشتری    یسازیشخصبه گوشی هوشمند خود دارند و    زیادیکسانی که وابستگی  

احتما زمینةبا  در  هوشمند  گوشی  از  بیشتری  استفاده    ل  سومکنندمیورزش  عامل   .،  

کارکرد  یهایگوشبودن  چندکاربردی است.  گوشیهوشمند  متنوع  صدا،  های  مانند  هوشمند  های 

اینترنت و   این گوشی  ...تصویر،  اجازه میبه کاربران  اختیار  را  کاربردی  چند  فناوریدهد یک  ها  در 

،  3ژونگ )  هستند  اثرگذارها  نشان داده شده است که این ویژگی بر استفاده این گوشی  داشته باشند. 

زمان  طور همبیند و بهعالقه خود را میکاربری که مسابقة ورزشی مورد  ، مثال  (، برای1745  ،2013

بودن کاربردیچند  از قابلیت  ،کنددیگران را مالحظه می  کند و نظرهایبررسی میجدول مسابقات را  

  های هوشمندبودن گوشیچندکاربردی  رسد ویژگینظر میبهکند و گوشی هوشمند خود استفاده می 

 .شودمیورزش  ها در زمینةیبیشتر این گوش باعث استفادة 

ای کامل و  تجربه   صورتبهسیکزنت مهالی  توسط    بار  نخستینبرای  تئوری جریان یا تجربة خوشایند  

. با  ( 6  ، 1992،  4سیکزنت مهالی و    الیهم  زنتسیک)  شد یک کار تعریف    درگیری با در زمان    جانبههمه

-طور گسترده در زمینه( به31  ،2009،  5، ژو، وانگ لوو)  جریانبودن  چندبعدیتوجه به پیچیدگی و  

گوناگون و    های  بازی  خرید،  ورزش،  بهمانند   ...( است  برده شده  مهالیکار  فوورا  سیکزنت  لی  ،  6و 

(. تمرکز  295  ،1995،  7غنیشود )  یریگاندازه   تمرکز  و  لذت  وسیلةتواند بهجریان می  .(815  ،1989

که  است  لذتی  شود و لذت به معنی میزان  که فرد بر یک فعالیت متمرکز میاست  به معنی میزانی  

-شده می لذت درک  آورد. دست میبهورزش    فناوری گوشی هوشمند در زمینةفرد هنگام استفاده از  

تجربةد  توان کیو،چن)  شودمنجر  جریان  کردن    به  ما،  رانگ،  و2017،  8انگیخ  ،  نیز   جریان  ( 

یک    خودنوبةبه از  استفاده  به  رفتاری  تصمیم  است    فناوریبر  در    . (255،  2011،  9ماهان)اثرگذار 

 
1. Gao, Rohm, Sultan, & Huang 

2. Tossell, Kortum, Shepard, Rahmati & Zhong 

3. Zhong 

4. Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi   

5. Lu, Zhou & Wang 

6. Csikszentmihalyi & LeFevre 

7. Ghani 

8. Chen, Rong, Ma, Qu & Xiong 

9. Mahan 
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و سایر    های هوشمندگوشی   از  ناشی از استفاده  شدة فرض بر این است که لذت درکحاضر    پژوهش 

های  گوشی   از  کنندگاناستفادهجریان در    کردن  باعث تجربة  تواندیم  فناوریادراکات مدل پذیرش  

 .شودمنجر  فناوریاین جریان به قصد یا تصمیم رفتاری به استفاده از  ، نهایتشود و درهوشمند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 

 شناسی پژوهش روش
دانشگاه    ی بدنتیتربدانشجویان    پژوهش آماری    از نوع همبستگی بود. جامعة  توصیفی  ،حاضر  پژوهش 

عنوان ها بهآن  و دکتری بودند که همة  ارشدناسی، کارشناسینفر( در مقاطع کارش  270کردستان )

توزیع  به  سؤالی  41  نامةپرسش  270.  شدندانتخاب  نمونه   آنالین  درصورت  که   231مجموع  شد 

شدپرسشنامه   حذف  .  بازگردانده  از    72)کامل    نامةپرسش  201  از  ناقص،  نامةپرسش  30پس 

منظور دستیابی  به.  شدتحلیل استفاده  وبرای تجزیه(  هامرد نامه از  پرسش  129و    ها زننامه از  پرسش

شد. پس از تعریف    پژوهش اولیه متناسب با هدف    نامةپرسش  ،با بررسی پیشینهپژوهش،  به اهداف  

بخش اول    شد:ظیم  نهایی در دو بخش تن  نامةپرسشنامه را بررسی کردند،  پرسش  اینکه متخصصان

بود. هر آیتم    پژوهشمتغیر    نُهو بخش دوم شامل    پژوهشهای  نمونه  یشناختجامعهشامل اطالعات  

  

 

 

 

 

 آسانی لذت

 درگیری تعهد

 مفیدی

 تأثیر اجتماعی چند کاربردی بودن

 

 شخصی سازی

ادارکات مدل 

فناوریپذیرش   

ورزشهای خاص ویژگی  

های ویژگی

 های هوشمندگوشی
 نگرش

یه   تصمیم

 استفاده

تجربه 

 خوشایند
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گیری شد. )کامالً موافقم( اندازهیک )کامالً مخالفم( تا پنج  ارزشی لیکرت از  پنج  اسیمقبا استفاده از  

پرسش  برای پایایی  و  روایی  برطرفتعیین  و  تشخیص  و  مطالعة  های ابهام  کردننامه    احتمالی، 

با   از    30مقدماتی  روای  کنندگانشرکتنفر  شد.  صوریانجام  از    هفت  توسط  محتواییو    ی  نفر 

برای تعیین روایی سازه    ،همچنین  . (CVR=    84/0)  شد  تعیین  مدل الشه  متخصصان و با استفاده از

ت استفاده  از  تأییدی  عاملی  داد حلیل  نشان  نتایج  که  گویه  شد  برای   پیشگویها  تمامی  مناسبی 

. با توجه به  شدنامه آلفای کرونباخ بررسی  شاخص خود بودند. برای بررسی همسانی درونی پرسش

 کرد توان اذعان  می  ،بودبیشتر    0/ 7ها مقدار آن از  نتایج آزمون آلفای کرونباخ که در تمامی شاخص

شاخص تمامی  مناسبی  که  پایایی  دارای  ابزار    هستندها  خوبی    یریگاندازهو  درونی  همسانی  از 

)جدول   است  یکبرخوردار  پایایی،شمارة  و  روایی  بررسی  از  پس  بهپرسش  (.  آنالین نامه  صورت 

که از طریق آن    شد ویی برای دانشجویان ارسال  صورت یک ایمیل دانشج  هب  آن  1و لینک  شدتدوین  

دادن،  ، برای سازماننهایتآنالین بودند. در  صورتنامه بهدانشجویان قادر به تکمیل و ارسال پرسش

 نیز   و در بخش آمار استنباطیاستفاده شد  های خام از آمار توصیفی  دادهکردن  بندی و خالصهطبقه

ها با استفاده از  دادهتحلیل  وکار برده شد. تجزیه بهمدل معادالت ساختاری    تحلیل عاملی تأییدی و 

 . شد انجام آموس و  22نسخة  2اس.پی.اس.اس.آماری  یافزارهانرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  . http://www.cafepardazesh.ir/form/view.php?id=475546  

2  . SPSS 
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 نامهپرسش کننده ازاستفادهمنابع  و های هر شاخص، میزان همسانی درونیها، آیتمشاخص -1جدول 

 هاآیتم شاخص 
میانگین واریانس  

 استخراج شده 

روایی  

 ترکیبی 

آلفای 

 کرونباخ
 منبع

ی 
ور
فنا
ش 

یر
پذ
ل 
مد

 

ده 
 ش
ک
در
ی 
ید
مف

 

 

کنم؛  از گوشی هوشمند استفاده می

 چون،

اطالعات مرتبط با   یجووجست یبرا

 .است دیورزش مف

 .دیافزایام میبه اطالعات ورزش

 یجوودر ارتباط با جست یاثربخش

 .بخشدی را بهبود م یاطالعات ورزش

 یجوودر ارتباط با جست ییکارا

 .بخشدی را بهبود م یاطالعات ورزش

67 /0 86 /0 89 /0 

دیویس و همکاران،   )

وانکتاش و   ؛1989

 (2000دیویس، 

ده 
تفا
اس
ی 
سان
آ

 

 

کنم؛  از گوشی هوشمند استفاده می

 چون،

 .استفاده آسان است یبرا

 .استفاده از آن اسان است یریادگی

 .است شدنیتعامل با آن واضح و درک

 .تعامل با آن آسان است

68 /0 88 /0 88 /0 

دیویس و همکاران، )

وانکتاش و   ؛1989

هور ؛ 2000دیویس، 

؛  2011و همکاران، 

، هوانگ و چانگ

2015 ) 

ت 
لذ

ک 
در

ده
ش

 

کنم؛  از گوشی هوشمند استفاده می

 چون،

 .بخش استلذت 

 .کننده استسرگرم

 .است ندیخوشا

72 /0 84 /0 92 /0 
هور و همکاران، )

2012 ) 

ش
گر
ن

 

استفاده از گوشی هوشمند در زمینة 

 ورزش،

 .خوب است

 .عاقالنه است

 .است یداشتندوست

 .سودمند است

58 /0 83 /0 87 /0 

دیویس و همکاران، )

ون دره  ؛ 1989

هور و  ؛ 2003، دنیه

  (2012همکاران،

ده 
تفا
اس
ه 
م ب
می
ص
ت

 

  یهایاز گوش نده یقصد دارم در آ 

 ةنیصورت منظم در زمهوشمند به

 .ورزش استفاده کنم

  یهایاز گوش نده یقصد دارم در آ 

ام ورزش موردعالقه  ة هوشمند در حوز

 .بارها استفاده کنم

در صورت   نده یقصد دارم در آ 

 یهایاز گوش نترنت یبه ا یدسترس

ام ورزش موردعالقه زمینة هوشمند در 

 .استفاده کنم

66 /0 89 /0 86 /0 

دیویس و همکاران، )

ون دره  ؛ 1989

؛  2003، دنیه

، هوانگ و چانگ

2015 ) 
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 نامهپرسش کننده ازاستفاده منابع  و های هر شاخص، میزان همسانی درونیها، آیتمشاخص -1ادامه جدول 

 

 

 

 

 

 هاآیتم شاخص 
میانگین واریانس  

 استخراج شده 

روایی  

 ترکیبی 

آلفای 

 کرونباخ
 منبع

ی
وش
 گ
ی
ژگ
وی

ند 
شم

هو
ی 
ها

 

ی 
اع
تم
اج
ر 
أثی
ت

 

  ر یتأث نرفتار م بر که یافراد

از گوشی هوشمند در   گذارند،می

 .کنندیاستفاده م ة ورزشنیزم

دارم که از گوشی هوشمند  یدوستان

 .کنندیاستفاده مة ورزش نیدر زم

از   ،مهم هستند میکه برا یافراد

 ة ورزشنیزمدر گوشی هوشمند 

 .کنندیاستفاده م

همسن و ساالنم مرا به استفاده از  

 در زمینة ورزش گوشی هوشمند

 .کنندیم قیتشو

67 /0 79 /0 88 /0 
ها و همکاران،  )

2015 ) 

ی
ص
شخ

ت 
بلی
قا

ی
ساز

 

 شی نما ةصفح یهوشمندم دارا یگوش

 .جذاب است ةنیزمپس  ای

  ةقیهوشمندم را مطابق با سل یگوش

و  شینما ةصفح ری)زنگ، تصو خودم

 .کنمیم ی( شخص...

محتوا و ظاهر  یطراح ،یطورکلبه

 .مهم است میبرا مگوشی هوشمند

69 /0 81 /0 90 /0 

ها و   ؛2012)گائو، 

 (2015همکاران، 

 

 به
کار

د 
چن
م 
جا
ان

هم 
ور 

ط
ان
زم

 

هوشمند در  هنگام استفاده از گوشی 

 زمینة ورزش،

  گریو د ریتصو، اغلب اوقات از صدا

طور گوشی هوشمند به ی های فناور

 .کنمیزمان استفاده مهم 

گوشی   ة برنام نیاغلب اوقات چند

و  کرده زمان باز  کی هوشمند را در 

 .کنمیاستفاده م

 یکار با گوش ایزمان با مطالعه هم 

 کنم.یبا دوستانم چت م ،هوشمند

 ،در صورت انجام چندین کار باهم

  احساسم این است که چیزی را از

 .دهمدست نمی

69 /0 88 /0 86 /0 
)ها و همکاران،  

2015 ) 
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 نامهپرسش کننده ازاستفاده منابع  و های هر شاخص، میزان همسانی درونیها، آیتمشاخص -1ادامه جدول 

 

 نتایج 

و شمارة سهتوجه به جدول  با تأییدی  که  های شمارة دو  عاملی  ها  نامه در آنپرسش  نتایج تحلیل 

است شده  پرسشارائه  برخوردار    نامه،  مناسبی  روایی  مناسبی  و    استاز  اهداف ابزار  راستای  در 

 است.  پژوهش
 

 نامه نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسش -2جدول  

 تی ارزش  بارهای عاملی ها سؤال متغیر
 ی معنادارسطح 

05/0 *P ≤  ، 01/0  **P ≤ 

 

شده مفیدی درک  

 

Q1 624/0 456/8 ** 

Q2 864/0 530/9 ** 

Q3 868/0 152/9 ** 

Q4 561/0 662/6 ** 

 هاآیتم شاخص 
میانگین واریانس  

 استخراج شده 

روایی  

 ترکیبی 

آلفای 

 کرونباخ
 منبع

ند 
شای

خو
ة 
جرب

ا ت
ن ی

ریا
 ج
ی
ور
تئ

 

ند
شای

خو
ة 
جرب

ت
 

هنگام استفاده از گوشی هوشمند در  

 زمینة ورزش،

 یمدت احساس خستگدر کوتاه 

 .کنمینم

خود را به آن از  ةمدت عالقدر کوتاه 

 .دهمیدست نم

گذشت زمان را متوجه   ،اغلب

 .شومینم

54 /0 83 /0 73 /0 
)چن و همکاران، 

2017 ) 

ی
ژگ
وی

ش 
رز
ص و

خا
ی 
ها

 

ش 
رز
ر و
 د
ی
یر
رگ
د

 

های مرتبط  شرکت در ورزش و فعالیت

 با ورزش،

 .مهم است

 .جالب است

 .است جیمه

 .ارزشمند است

 .است ازین

 .جذاب است

56 /0 86 /0 89 /0 

 

 
 

هور و همکاران، )

2012 ) 
 

 

د 
عه
ت

یم 
ه ت
ی ب

وان
ر

 

 به تیم ورزشی موردعالقة خود،

 .متعهد هستم

عوض  گرید میت چیوفادارم و آن را با ه

 .کنمینم

 .دهمینم رییاعتقاد دارم و آن را تغ

67 /0 82 /0 86 /0 

 
 

هور و همکاران، )

2012 ) 

 



 1399، خرداد و تیر 60،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             28
 

 نامهنتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسش -2جدول ادامة 

 تی ارزش  بارهای عاملی ها سؤال متغیر
 ی معنادارسطح 

  05/0 *P ≤  ، 01/0 **P ≤  

 شده آسانی درک

Q1 759/0 112/9 ** 

Q2 708/0 714/8 ** 

Q3 632/0 582/8 ** 

Q4 711/0 963/8 ** 

 شده لذت درک
Q1 783/0 803/7 ** 

Q2 682/0 543/9 ** 

Q3 576/0 427/7 ** 

 جریان 
Q1 559/0 392/5 ** 

Q2 750/0 527/6 ** 

Q3 559/0 855/5 ** 

 نگرش 

Q1 668/0 185/6 ** 

Q2 627/0 188/7 ** 

Q3 667/0 396/7 ** 

Q4 710/0 710/7 ** 

 تصمیم 
Q1 519/0 812/4 ** 

Q2 508/0 766/4 ** 

Q3 684/0 495/5 ** 

 تأثیر اجتماعی

Q1 518/0 802/4 ** 

Q2 709/0 789/6 ** 

Q3 656/0 045/6 ** 

Q4 638/0 588/5 ** 

ی سازیشخصقابلیت   
Q1 671/0 402/7 ** 

Q2 755/0 113/8 ** 

Q3 735/0 178/8 ** 

زمان طور همقابلیت انجام چند کار به  

Q1 594/0 226/6 ** 

Q2 826/0 886/7 ** 

Q3 778/0 709/7 ** 

Q4 519/0 832/5 ** 

 درگیری در ورزش 

Q1 788/0 889/11 ** 

Q2 790/0 922/11 ** 

Q3 792/0 869/11 ** 

Q4 862/0 558/13 ** 

Q5 730/0 820/10 ** 

Q6 703/0 094/10 ** 

 تعهد به تیم

Q1 850/0 895/15 ** 

Q2 862/0 054/16 ** 

Q3 945/0 377/16 ** 

Q4 763/0 979/11 ** 
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 نامهی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسش هاشاخص -3جدول 

 برازش  نام شاخص 

 746/1642 کای دو 

 764 درجه آزادی 
 150/2 کای دو/درجه آزادی 

934/0 برازش شاخص نکویی   

924/0 شاخص نکویی برازش تعدیل شده   

942/0 شاخص برازش تطبیقی   

076/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  

916/0 شاخص توکر لوییس   

 

 است: شده ارائه  پژوهشنتایج آزمون معادالت ساختاری مدل  ل شمارة دو،  در شک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  ≥ P ≤  ، 01/0 **P* 05/0)  پژوهشمدل  -2شکل 
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پژوهشبرازش مدل  یهاشاخص -4جدول   

 برازش  نام شاخص 

 128/293 کای دو 

 128 درجه آزادی 
 290/2 کای دو/درجه آزادی 

911/0 شاخص نکویی برازش   

892/0 شاخص نکویی برازش تعدیل شده   

922/0 شاخص برازش تطبیقی   

080/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  

906/0 شاخص توکر لوییس   

 

جدول   پنج،در  متغیر  همبستگینتایج    شمارة  پژوهش بین  است.  ارائه  های  به    شده  توجه  این با 

معنا سطح  بهجدول،  پژوهش  مسیرهای  تمامی  ویژگیداری  مسیر  گوشیجز  خاص  های های 

)  –هوشمند معنا 123/0نگرش  است(  درایندار  مسیر  تأثیربیشترین    ، میان.  به  مربوط   مستقیم 

)آسانی استفاده، مفیدی و   وریفناادراکات مدل پذیرش  -های خاص ورزشی )تعهد و درگیری(ویژگی

تعهد  -خاص ورزشهای  مستقیم مربوط به مسیر ویژگی   تأثیرو کمترین    (885/0)  شده( درک  لذت

 .است (236/0روانی به تیم )

 
 
 

پژوهشضرایب رگرسیونی مسیرهای مدل   -5جدول   

 برآورد پژوهشمسیرهای 
استاندار   ضرایب

ی رگرسیون  

خطای  

 استاندارد 

نسبت 

 بحرانی 
 داری امعن

ی خاص  هایژگیو

 ورزش 
 

 

ادراکات مدل  

پذیرش  

 فناوری

331/1  885/0  507/0  627/2  ** 

های خاص  ویژگی

های هوشمند گوشی  
097/0 نگرش    123/0  156/0  625/0  532/0  

ادراکات مدل  

ناوری پذیرش ف  

 

 
440/0 جریان   467/0  081/0  433/5  ** 

ادراکات مدل  

اوری پذیرش فن  
484/0 نگرش    356/0  262/0  845/1  045/0  

746/0 تصمیم   نگرش   440/0  168/0  443/4  ** 

542/0 تصمیم   جریان   483/0  105/0  139/5  ** 
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 پژوهشضرایب رگرسیونی مسیرهای مدل  -5ادامة جدول 

 برآورد مسیرهای پژوهش
ضرایب استاندار  

 رگرسیونی 

خطای  

 استاندارد 

نسبت 

 بحرانی 
 داری امعن

ادراکات مدل  

اوری پذیرش فن  
 

مفیدی  

شده درک  
648/0  500/0  124/0  210/5  ** 

ادراکات مدل  

اوری پذیرش فن  
 

آسانی  

استفاده  

شده درک  

396/1  707/0  210/0  653/6  ** 

ی خاص  هایژگیو

 ورزش 
 

تعهد روانی به  

 تیم 
642/0  236/0  246/0  512/1  048/0  

ی خاص  هایژگیو

 ورزش 
 

درگیری در  

 ورزش 
855/0  326/0  345/0  480/2  013/0  

های خاص  ویژگی

های هوشمند گوشی  

 
 

تأثیر 

 اجتماعی 
426/0  658/0  096/0  952/6  ** 

های خاص  ویژگی

هوشمند های گوشی  
 

 

قابلیت  

ی سازیشخص  
948/0  614/0  138/0  897/6  ** 

های خاص  ویژگی

د های هوشمنگوشی  
 

قابلیت انجام  

چند کار  

طور  به

زمان هم  

961/0  583/0  145/0  662/6  ** 

05/0 *P ≤، 01/0  **P ≤ 

 یریگجهینتبحث و 
شخصی    به یک رسانةها  گوشیها، این  های آنقابلیت  هوشمند و های  با توجه به رشد سریع گوشی

. یکی  اندشدهتبدیل  های اقتصادی  جوی اطالعات، ارتباطات اجتماعی و فعالیتوضروری برای جست 

گوشی این  از  استفاده  موارد  نیزدر    ،ها از  ورزش  است.  بازاریابی  و  صنعت  به   تبلیغات  یک  عنوان 

  ند زمینة استفادةتوانعواملی که میبررسی    ،بنابراین؛  و سودآور از این امر مستثنی نیست  پرطرفدار

با هدف  حاضر    پژوهش   اساس،ند، ضروری است؛ براینها در ورزش را فراهم آوراین گوشیاز  بیشتر  

د مؤثر  عوامل  استفادهبررسی  زمینة  ی هایگوش  از  ر  در  شدورزش    هوشمند  مدل  بر.  انجام  اساس 

ورزشی )درگیری و تعهد ورزشی( وجود  دو عامل خاص  (،  2011)و همکاران  هور    سایتوبپذیرش  

فندارد که می از  استفاده  بر  )گوشیاتوانند  باشند.وری  اثرگذار  ورزش  ، همچنین  های هوشمند( در 

  در مورد  ادراکات شده(، شده و لذت درکآسانی استفاده، مفیدی درک) وریفنا اساس مدل پذیرش بر

بر  های هوشمند در ورزش میگوشیاز  استفاده   ا  ،نهایتنگرش و درتواند  از  استفاده  به  ین  تصمیم 
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پژوهشگوشی در  باشد.  اثرگذار  قبلی  ها  و همکاران،  1989دیویس،  )های  دیویس  و 1989؛  مون  ؛ 

(  2018، 4و چو کیم  ؛ سونگ،0122، 3، هسو و چانگ  نگ؛ س2006و همکاران،  2؛ هانگ 2001، 1کیم

هور  اما در مطالعات    مشاهده نشد،های هوشمند  استفاده از گوشیداری بر تصمیم به  اثر مثبت و معنا

و کیم  (2012)و همکاران   کانگ  آنپژوهشهای  افتهیکه    (2017) و ها،  حاضر   پژوهشبا    هاهای 

دارد عل  ،  همخوانی  مفیدی  اثر  و  استفاده  آسانی  بین  کمی  تصم  بر ی  و  از  نگرش  استفاده  به  یم 

ورزش  گوشی در  هوشمند  داوطلبان  هاآن  آمد.  دستبههای  اقدام  یا    ةماهیت  طرفداران کاربران 

ورزشی طرفداران  کاربران یا  مثال، هنگامی که    ؛ برایاندشرح دادهاستفاده از اینترنت    دررا  ورزشی  

ماهیت آن دلیل  اغلب بهاین امر  ند،  نکجو میوجست خود  هوشمند    هایتلفن  دررا  ورزشی  اطالعات  

آن  هواداری  و  است  ازها  ورزش  تیم  مفید)  فناوریمزایای    صرفاًنه    ،آن  مثال،  آسانی  برای  یا  بودن 

گوشی از  هوشمنداستفاده  توجه    پژوهش کاربران    .(های  با  گوشیبه  حاضر  از  استفاده  های  آسانی 

آسانی   این  که  دادند  نشان  گوشی  برهوشمند  از  استفاده  به  تصمیم  و  هوشمند  نگرش    تأثیرهای 

اصوالًمی یا    گذارد.  از    هوادارانکاربران  استفاده  هنگام    دنبالبهجدید    نسبتاً  یهایورافن ورزشی 

با    همسو  رفع نیازهای خود هستند.  برای  یورافن  نیبرای استفاده از ا  و آسانهای ساده  کردن راهپیدا

، بیشتر  افرادی که با خرید آنالین آشنایی دارند  بیان کردند  (2005)  5رامایه و ایگانتوس،  هااین یافته

  تأثیرکردن  در هنگام خریدها  بر آن   ، بودن یا لذتجای مفیدبه  یند خریدآسانی استفاده و تکمیل فرا

  ،هوشمند بودند  های گوشیمعرض عملکرد  در  قبالً که    ورزشی  هوادارانکاربران یا  بنابراین،  ؛  گذاردمی

با نشانم را  رفتار مشابهی  اهمکن است  از خود دادن  این فناوری در ورزش  از  استفاده  میت آسانی 

دهند. مفید  بروز  لذت  درمورد  و  ورزشی  میاستفاده  بودن  اطالعات  که  گفت  در  دستبهتوان  آمده 

از گوشی استفاده  بیشتر  هنگام  است  ممکن  استفاده    خاطر به های هوشمند  ودن مفیدب  یجابهلذت 

یا استفاده از   بردن از اطالعات ورزشیلذت  ةجنب  که  توجه است  جالب.  این ابزارهای هوشمند باشد 

یا  ،  های هوشمندگوشی به تضعیف    هنگام   را در  ورزشی  هوادارانکاربران  دشوار   یهاجنبهاستفاده 

بایون، چیاو و    ؛2017،  7، کیم و روگولم یک  ؛ 2006،  6انگسان و ژکند ) می   قادر  هوشمند  آوریفن

های هوشمند در  بودن هنگام استفاده از گوشیشده نسبت به مفیدرکلذت د ،بنابراین؛ ( 2018، 8بای

 .وری از طریق نگرش داردبر استفاده از این فنااثر غیرمستقیمی  ورزش

 
1. Moon & Kim 

2. Hong 

3. Tseng, Hsu & Chuang 

4. Song, Kim & Cho 

5. Ramayah & Ignatius 

6. Sun & Zhang 

7. Kim, Kim & Rogol 

8. Byun, Chiu & Bae 
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  تأثیر حاضر نشان داد که عوامل خاص ورزش یعنی درگیری در ورزش و تعهد به تیم    پژوهش نتایج  

ا  ادراک  برداری  مثبت و معنا شده،  )مفیدی درک  های هوشمند در ورزشگوشیاز  ستفاده  در مورد 

داری بر نگرش معنا  تأثیرخود  نوبة (. ادراکات نیز بهr=    89/0د )نشده( دارلذت درکآسانی استفاده و  

درگیری و تعهد روانی    ،دیگرعبارت؛ به(r=    36/0د )ندارهای هوشمند در ورزش  گوشیاز  استفاده    به

نهایت تصمیم به  های هوشمند در ورزش، در نگرش و درگوشی  از  استفادهادراک در مورد  از طریق  

گوشی  از  استفاده مؤاین  ورزش  در  هستندها  نتایج    .ثر  با  نتایج  همکاران هور    هایپژوهشاین  و 

همخوانی   (2018نژاد )محمدی و عیسیو    (2017همکاران )و    ها،  (2012)  هور و همکاران(،  2011)

وری بر نگرش اتوانند از طریق ادراکات مدل پذیرش فندرگیری و تعهد میکه   ها بیان کردند دارد. آن

گسترش   ؛ زیرا،ارزشمند هستندها بسیار  این یافتهند.  اثرگذار باش  وریفنا آن    از  و تصمیم به استفاده

شدن  ، درگیربع آنتهای هوشمند و بهورزشی از گوشی  کنندگان مصرفمداوم    بر استفادةطه  این راب

 گذارد.می تأثیرورزش  در

یر  های بدنی درگیا غیرمستقیم در ورزش و فعالیتطور مستقیم  کسانی که بهتوان گفت  می  ،بنابراین

آن تیم را دنبال    رویدادهایو    یک تیم خاص ورزشی متعهد هستندهستند و همچنین کسانی که به  

مورد آن تیم و  در راستای کسب اطالعات در  هوشمند  یگوشمانند  ی  هایوریاکنند، بیشتر از فنمی

استفاده می  نیازهای خود  هواداران    توان گفتمی  ، طرفیاز.  کنندرفع  یا  کاربران  ، یورزشاز دیدگاه 

ورزشی یکی    ةموردعالقه و داشتن بخشی از جامع  یهاورزش شدن در  رحفظ اطالعات ورزشی، درگی

مهم جنبهاز  واقعی  ترین  طرفدار  یک  بودن  )های  همبریککانگاست  و  ها  بنابراین،  ( 2015،  1،  ؛ 

با روشهای هوگوشی که  ابزاری هستند  تجربة  شمند  گوناگون  ورزشکارانهای  یا    ،ورزشی  کاربران 

  هواداران های  فعالیتاز  و حمایت    های آنهافعالیت  دهند و به تسهیلورزشی را افزایش می  هواداران

 د. نکنورزشی نیز کمک می

عنوان های هوشمند در زمینة ورزش بهگوشیاز  توانند در راستای استفاده  هایی که مییکی از گروه

  هایبرنامه  ، باید راستا. دراینهستندافراد متعهد و درگیر در ورزش    ، نظر قرار بگیرندهدف مدوه  گر

گوشی عالوهکاربردی  تا  شوند  طراحی  طوری  هوشمند  مورد  های  و  مفید  اطالعات  اینکه  نیاز  بر 

از   ، دنهد ها قرار میدر اختیار آن   ورزشی(  کنندگانمصرف  و  ورزشی  هوادارانکاربران یا  )را    نامخاطب

دارای محیطی جذاب    ،همچنین  .استفاده باشند آسانی قابلد و بهنپیچیدگی نداشته باشلحاظ کاربرد  

انتخاب    باشند  بخشلذتو   راستای  انگیزه در  ایجاد  باعث  زمینة گوشی  فناوریو   های هوشمند در 

 .شونددسترس های متعدد و درورزش از میان گزینه

 
1. Kang, Ha  & Hambrick 
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 خوشةایند تجربةةاست.  خوشایند  تجربة،  وریااثرگذار بر تصمیم به استفاده از فنیکی دیگر از عوامل  

)گوشةی  فنةاورییا استفاده از یةک  در زمان درگیری با یک کارجانبه  کامل و همه  ایتجربه  عنوانبه

اسةتفاده از  هنگام ،کندرا تجربه میاین حالت که فردی که طوریاست؛ به هوشمند در زمینه ورزش(

. ایةن حالةت شةودو متوجه گذشت زمان نمةی  شودمی  غرق در آنورزش    هوشمند در زمینة  گوشی

اسةت (. لذت به معنی میزان لذتی  1995غنی،  شود )  یریگاندازهنیز  تمرکز  لذت و    تواند از طریقمی

، دیگرعبارتبةه؛ آورددسةت مةیبهورزش   که فرد هنگام استفاده از فناوری گوشی هوشمند در زمینة

 خوشایند این تجربة .(2017، و همکاران  چنشود )  منجر  خوشایند  تجربةبه  تواند  شده میلذت درک

 ورزش اثرگةذار باشةد.  های هوشمند در زمینةگوشیاز  تصمیم به استفاده    بر  تواندمی  خودنوبةنیز به

 تجربةةبةر توانةد مةی ورینةافشده و مدل پةذیرش در پژوهش حاضر فرض بر این بود که لذت درک

از اسةتفاده    هنگةام  وریفنةامةدل پةذیرش    کةه  حاضر نشان داد  پژوهشنتایج    شود.  منجر  خوشایند

 تجربة( و r= 47/0دارد )خوشایند  تجربة برداری مثبت و معنا تأثیرگوشی هوشمند در زمینة ورزش، 

 هةا در زمینةةایةن گوشةی از تصمیم بةه اسةتفاده برداری مثبت و معنا  تأثیرخود  نوبةنیز به  خوشایند

ن و رسةةد بایةةد بةةا درنظرگةةرفتن نیازهةةای مخاطبةةانظر مةةی، بةةهبنةةابراین؛ (r= 48/0دارد )ورزش 

 اهةبرای آن  بخشلذتهای هوشمند در ورزش، محیط و امکاناتی جذاب و  گوشیاز    کنندگاناستفاده

 تجربةة بةهو ایةن لةذت  ش لذت ببرنةدورزها از  این گوشیاز  استفاده  هنگام  که  طوریبه  فراهم شود؛

بةا نتةایج  ایةن نتةایج .هةا در ورزش منجةر شةوداین گوشیاز بیشتر  به استفادة  نهایتو درخوشایند  

ابةراز کردنةد لةذت  هةاهمخةوانی دارد. آن( 2017) و همکةاران  چةنو    (2011ماهةان )  هایپژوهش

 .باشدوری اثرگذار افناز تصمیم به استفاده تجربة خوشایند بر تواند از طریق ایجاد شده میدرک

دیگر می   از  دسته  که  استفاده  نتواعواملی  بر  باشگوشی از  ند  اثرگذار  ورزش  در  هوشمند  ند،  های 

گوشیویژگی خاص  است.  های  هوشمند  همکاران  ها  مدلدر  های  خاص  2015)  و  ویژگی  سه   )

شده  زمان( ارائه  طور همانجام چندین کار به  اجتماعی، وابستگی فردی و  تأثیرهوشمند )های  گوشی

اجتماعی بیانگر    تأثیر  .د نباشورزش اثرگذار    ها در زمینةاستفاده از این گوشی  بر د  نتوانکه می   است

است.  تأثیر مرجع  یا    گروهای  فردی  طراحی گوشی   یسازیشخصوابستگی  میزان    هوشمند  بیانگر 

انجام چندین  است  شخص  برمبنای سلیقة به  و  قابلیت گوشی هوشمند در  بیانگر  زمان  طور همکار 

است.   زمینه  داد  پژوهشنتایج  این  نشان  گوشیویژگی  که  حاضر  خاص  هوشمند  های    تأثیرهای 

دار معنا   تأثیر اما این    ،های هوشمند در ورزش داردگوشیاز  نگرش و تصمیم به استفاده    بر مثبتی  

 (.r= 12/0) نیست

 اجتماعی و  تأثیر،  یسازیشخصهوشمند )های  های خاص گوشیویژگی،  حاضر  براساس نتایج مطالعة

کانگ  مطالعاتبا نتایج ها در ورزش دارد. این یافته  آناز  استفاده    مثبتی بر  تأثیر(  بودن  یکاربردچند
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هةا بیةان آن همخوانی دارد.(  2019)  1و جئو، علی و لی  (2017همکاران )و    ها  ،  (2015)و همکاران  

 اوری اثر دارد.این فناز نگرش و تصمیم به استفاده   های هوشمند برهای خاص گوشیویژگی  کردند

  جهانی های هوشمند در بازارهای  گوشیوری  فنا  هامروزتوان گفت  اجتماعی می   تأثیر  موضوعمورد  در

های هوشمند برای اولین بار معرفی شدند، نظر دیگران هنگامی که گوشیشدن است.  اشباع  حالدر

 خرید کاربران برای    و استفادة  پذیرش  برزیادی  بسیار    تأثیر  هوشمند  هایگوشیاستفاده از    درمورد

در چنین شرایطی با این همه   اما  ، دنقرار گیر  وریفنا جنبشهای هوشمند داشت تا در جریان گوشی

اجتماعی زیادی   تأثیرهوشمند    هایابزاراین  مالیکت    عملدر  ،های هوشمندافزایش روزافزون گوشی

استفادة  و  نگرش  میبه  ندارد.کاربران    بر  چون  نظر  گوشیبرند   بیشتررسد  هوشمند های  های 

پایهقابلیت به  های  )مراجعه  یکسانی  بلیتو  سایتوبای  و عکس، خرید  فیلم  دیدن  ، کسب رزشی، 

آورند،  ها فراهم میها در ورزش و سایر زمینهاخبار و اطالعات و ...( در راستای استفاده از این گوشی

این رابطه   ،اینوجودندارد؛ باها در ورزش  آن  از   استفاده  بر نگرش دربارة داری  معنا  تأثیراین شاخص  

 .شودبررسی بیشتر   های آینده،تواند در پژوهشو می مثبت است

  ، تصمیم به استفاده  بع آن تبر نگرش و بهها  مثبت این ویژگی   تأثیرسازی با توجه  یصحث شخبدر  

از زندگی شخصی   عنوان بخشیهای هوشمند بهشی به گوشیتوان گفت کاربران و هواداران ورزمی

اصلی   خود را روی صفحة  موردعالقةورزشی عکس تیم    هواداراناین    ،مثال   کنند؛ برایخود نگاه می

ین اخبار مربوط به تیم، از آخر  اپلیکیشن()آن تیم    یکاربرد  دهند و با نصب برنامةقرار می  شیگو

بلیت از    خرید  استفاده  و    QRبا  می  ...کد  از  کنند. استفاده  از    بسیاری  ورزشی  هواداران  و  کاربران 

برطرففناوری گوشی برای  استفاده میهای هوشمند  امورات ورزشی خود  تا  کردن    که  ی زمانکنند 

 .فناوری جدیدتری به بازار عرضه شود

  ،های هوشمند در ورزشهای خاص گوشیعنوان یکی از ویژگیبودن بهیکاربردچندمورد موضوع  در

گفتاتومی از    ن  ورزشیبسیاری  هواداران  و    خاطربه  صرفاًهوشمند    هایگوشیاز    کاربران 

این بودن  یکاربردچند استفاده  گوشی  وظایف  بهکنندمیها  را   متفاوتی رفتارهای  دیگر،  عبارت ؛ 

قابلیت بازنمودن چندین صفحه به صورت همزمان را هوشمند    هایگوشی  ،زیرا  ؛دنگذارنمایش میبه

های ورزشی خود درگیر  فعالیت  دربیشتری    کاربران و هواداران ورزشی  شودیمباعث  این امر    و  دارند

 شدن تا با مشغول  دنهدمیاجازه    کاربران و هواداران ورزشیبه  هوشمند    هایگوشیبنابراین،  ؛  شوند

رفتار فعالیت  یکاربردچندهای  در  شوندبه  نزدیک  ورزشی  باعث    . های  امر  کاربران،  تقویت  این 

 .(2015هاو همکاران، )  شودیمورزشی  کنندگانمصرف و هواداران ورزشی
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بی در راستای برآورد عوامل  شده مدل مناسرسد مدل ارائهنظر میهای برازش، بهبا توجه به شاخص

عنوان تواند بهشده مین مدل آزمونورزش باشد. ای  های هوشمند در زمینةر استفاده از گوشیمؤثر د

، اما  شودهای هوشمند استفاده  رای بررسی مطالعات آینده در زمینة استفاده از گوشیمبنای تئوری ب

محدودیت  اینکهبا  نخست  است؛  همراه  فرضیه   روابطبررسی    هایی  آزمونبین  در    ویژه بهشده  های 

به   درک  مفیدی  و  استفاده  آینده    های پژوهش  دادنانجامآسانی  در  به    ارد. دنیاز  بیشتری  توجه  با 

بودند  دی تأکبسیار    عامل این دو    تیاهم  بر گذشته که    مطالعات  یا    ، کرده  اثرات میانجی  بررسی  اما 

د  ترلیتعد در  ما  میبه  کمک  این  بهتر  کهرک  هوا  کند  و  کاربران  و  راداچرا  پذیرش  به  ورزشی  ن 

هنگام بررسی  اینکه    دوم  .گیرندبه روشی که رایج است، تصمیم میهای هوشمند  استفاده از گوشی

مثال، برای  )  یشخصهای  وریاوری و ورزش، توجه به ماهیت ذاتی و هدف اصلی فنشکاف بین فنا

آن ارتباط  و  شخصی(  کامپیوترهای  یا  استفادةتبلت  رفتارهای  با  داردکنندگان  مصرف  ها  .  اهمیت 

  کنندگانمصرفبه ارتباط    صرفاًهای هوشمند  های گوشینشان داد، ویژگی  که این پژوهش گونههمان

هوشمندگوشی آن   های  ظرفیت  رسانهدر  بررسی  برای  فنها  طریق  از  مانندها    ی هایورافن  اوری 

سازی مجازی که در صنعت ورزش ظهور  های شبیهوریافن و    های هوشمند(ساعت  مثالً)  یدنیپوش

عمومی    عوامل   توجه به های آینده ممکن است نیاز به  پژوهشدر  بنابراین،  ؛  شود، محدود میکنندمی

  .شوندورزشی استفاده  حوزةظهور در درحال ی هایورافن ةکه ممکن است در همداشته باشد وجود 
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Abstract 
Due to the rapid growth of smartphones and their capabilities, these phones have become 
an essential personal medium for searching information, social communication, economic 
activities, and advertising, especially in sports. The purpose of this study was to investigate 
the factors affecting the use of smartphones in sport. The research method was descriptive 
correlational. The statistical population included physical education students of Kurdistan 
University (280 students) in undergraduate, postgraduate and postgraduate studies, all of 
them selected as samples. A total of 201 complete questionnaires (72 women and 129 
male) were used for analysis. In order to achieve the goals of the research, the history of 
the initial questionnaire was defined proportionate to the purpose of the research. The face 
and content validity of it was evaluated by experts (7) using the carcass model (CVR = 
0.84) and its construct validity was verified using confirmatory factor analysis. Also, the 
internal consistency of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. To analyze 
the data, descriptive statistics and structural equation model were used to examine the fit 
of the research model. The results of the study showed that the perceptions of the 
technology acceptance model, special characteristics of sport and flow theory have a 
significant effect on the decision to use smartphones in sport. Therefore, sports marketers 
can use it in various sports fields considering these factors and the capabilities of this 
valuable technology. 
 
Keywords: Smartphone, Sports, Technology Acceptance Model, Flow. 
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