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  2853 بهار ،94پیاپی ،95-38(،2)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 ویتئوویی هتای بازی از استتفاهه اثرگذاری الگوی طراحی (.8931) آرمان عاشوری، و حکیمه؛ افروزه؛ هشام؛ رستمی، شهرام؛ ،شفیعی
    .93-19 (،8)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .ورزشی مصرف بر ورشی

  1001-8181شاپا:  

  ست.آزاه ا نویسنئگان / هسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

ویدئویی ورزشی بر  یها استفاده از بازی یاثرگذار الگویطراحی 
 مصرف ورزشی

 
 4آرمان عاشوری، 3حکیمه افروزه ،2هشام رستمی، 1شهرام شفیعی

 62/21/6931پذیرش:      61/20/6931دریافت: 
 

 
 چکیده
. استتمصرف ورزشتی  بر ،ورزشی یهای ویئووی استفاهه از بازی بررسی اثرات ،پژوهش انجام این هئف از

از طریت   ،ازیتاطالعتات مورهن و استت یو از نوع کتاربره یپیمایش ت توصیفیهر مقاله حاضر،  روش پژوهش
شامل سته پایته  ،آموزان هوره اول متوسطه هانش پژوهش، تمام. جامعه آماری این انئ هآوری شئ گرهنامه  پرسش

 ،ن پتژوهشیتا پژوهش انتختا  شتئنئ. هر ۀعنوان نمون نفر به 819بوهنئ که  و نهم شهر رشت ،هفتم، هشتم
نشتان  پتژوهشنئ. نتایج ا هتحلیل شئ و تجزیه ،PLS2ار زاف نرم باو سپس  یآور گره ،نامه ها از طری  پرسش هاهه
هتای  بتین استتفاهه از بازی ،ینن( و همچ=88/0GOFهارای برازش مطلو  ) ،پژوهش یمفهوم ویکه الگهاه 

 =t ,11/3( و هتواهاری بتر مصترف ورزشتی ) =t= 83/0r ,11/80هتواهاری ورزشتی ) بترویتئوویی ورزشتی 

89/0r=) هاری با میانجی هتوا ،ورزشی با مصرف ورزشی ویئوویی یها و بین استفاهه از بازی ،میقتطور مس به
های ورزشتی  بازاریا  ،جهیهاری وجوه هاره. هرنت اارتباط معن ،طور غیرمستقیم به ،( =t= 88/0r ,19/8ورزشی )

ویژه هر بتین  بته   تتت مصترف ورزشتی شیبرای افتزا راهبرهعنوان یک  های ویئوویی ورزشی را به بایئ انجام بازی
 .تشوی  کننئ  تت شونئ عنوان هواهار ورزشی شناخته می که کمتر به کسانی

 های ویئوویی ورزشی، مصرف ورزشی، هواهاری ورزشی بازی :ها کلیدواژه
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 مقدمه
هر زنئگی اجتماعی افراه یمهم نقشوارههماست و از اوقات فراغت ای گسترهه شکل ،شزور

وابسته بتا آن از جایگتاه آشتکار و روشتنی هر زنتئگی افتراه  های ورزش و فعالیتاست. هاشته
ورزش  ابتشتکلی ن، تقریبًا ممکن نیست که یک فره بهرمئ جوامعویژه هر به ستنئ؛هبرخورهار 

های فعتال هر  ت و توستعه ستازمانیتحال، ایتن عالقته بترای حفتج موجوه بااینمرتبط نباشئ.
،های ورزشی سازمانبر آن الزم است تامئیریت مؤثرکافی نیست. بهبوه این عالقه و ،ورزش

هاوطلبانه  یتیفعال بیشتر،، ورزش 8390 ۀتا ههتقویت کننئ.حفج ومزیت رقابتی خوهشان را 
 ،گونتاگون لعوامت ۀهرنتیج،8310 ۀاما هر اوایل هههای ورزشی(، )ماننئ باشگاهو محلی بوه

افتزایش  ستب تأسیستات جئیتئ،  عمتومی کتالن هر یها گذاری چیز تغییر کره. سترمایه همه
های خصوصتی و هاوطلبانته، شتروع بته  بخشهای ورزشی شئ. تلویزیون و  چشمگیر فرصت

تتری از  بتزر  یها گروه یهسترسامکان اقتصاهی،  ۀتری کرهنئ. توسع های برجسته ایفای نقش
 ،امروزه صتنعت ورزش(.803، 1001، 1مرهم را به امکانات ورزشی فراهم کره )لوپز و گرت

ارزش ایتن ، هر کشور آمریکتا ،عنوان نمونه به آیئ؛ شمار می بهترین صنایع هر هنیا  یکی از بزر 
استفاهه  ،(. به همین هلیل18-11، 1001، 2رسئ )پالنکت میلیاره هالر می 8/888صنعت به 
ها هارای اهمیت  های مرتبط با این صنعت همچنان برای شماری از صنایع و سازمان از پژوهش

 (.118، 1001، 3است )کاسپر
جای خوه  ،جئیئ، زنئگی فعال و پرتحرک های امروزه با پیشرفت جوامع و پیئایش فناوری

نیتز یکتی از منتابع  ای رایانههای  بازی رو، ؛ ازاینهاهه است یا رایانهمجازی و  های را به فعالیت
بته ختوه  یتر روز ابعاه تازه ها روزبه بازیاین . تأثیرات هستنئصنعت ورزش  ییهرآمئزا یاصل
هتا و  تنش بتروز انتواع بتر افتزون  ،هتا یازعمتئه هر متوره ایتن ب یها گیره؛ ازجمله نگرانی می

کاهش تحرک مفیئ و پترهاختن بته  تت گذارنئ بر آن صحه می ها پژوهشکه   تت هیجانی تمشکال
های مفیتئ را بته میتزان  های سالم و ورزش پیشین ناشی از بازی هایی است که هیجان سرگرمی

ن کاهش خواهتئ هاه )بکاویتان و به تحرک و ورزش را هر کوهکا هه و نیازکرارضا  یبسیار بیشتر
هر یا رایانتهیهتا یباز ازوجوه استفاهه باکه ههئ میها نشان گزارش(. برخی8938جعفری، 
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وکوهکانمربوط به ها ین بازیا از استفاههحجمبیشترین،ی(بزرگسالهر حتی) مختلفسنین
 هررا  فراوانیهای رسشپها و  نگرانی واقعیت،(. این991، 1080، 1است )چیسهولمنوجوانان

 هر پتی هاشتته ،نوجوانتان یعنتی،هتا آنی اصتلکننئگان استفاههبریا رایانهیها یبازآثارموره
وی، تحصیل افت،یپرخاشگربریا رایانهیها یبازریتأثهای فراوانی هر موره  پژوهشاست. 

ای منفتی ه جنبته تمرکتز و توجته بتر استت. هر حتال حاضتر،انجام شتئهی،جسمانسالمت
، 2قرار هاره )کلول و پاینر ی(و انزوای اجتماع ،همچون اعتیاه، پرخاشگری) ای های رایانه بازی

1000 ،909.) 
را کته هر  ای هتای طبیعتی نیاز تواننتئ یای م رایانته یهتا بازی براساس نتایج یک پتژوهش،

ئ نمتاعی شتوی اجتاانتزو ستب  ،و بنتابراین ننتئشونئ، ارضا ک تعامالت اجتماعی برآورهه می
ها و اثرات  به بررسی جنبه شئه، های انجام پژوهش ۀهم ،حال بااین (.393، 8311، 3)زیمبارهو

تمرکتزهتا یبازایتنازهایی نبتهجبرر،جئیئتیها پژوهش .نئنیستمحئوه ها  منفی این بازی
، ها یبازایننئ.باشهاشتهیمثبتریثتأ،افراهتواننئ بر میها یاین باز،ههئ نشان میکهانئ کرهه

 یانتختابتوجتهتغییتر(، سترعت1003، 4اطالعتات )بارتلتت و هیگتران و پترهازش  سرعت
و  )کولزاتتتو یکار گری و حافظتته کنتتترل توجتته، کتتاهش تکتتانش (،993، 1080)چیستتهولم، 

یها یباز،8390ۀههاوایلئ. هرنبخش را هر کوهکان و نوجوانان بهبوه می (1081، 5همکاران
قراریتربیتشناسان روانویانئرکاران آموزش توجه هست مورهتربیت و تعلیم ۀحوز هرآموزشی

پتژوهش نیتز هرصتئه استت ابعتاه مثبتت استتفاهه از  (. ایتن1080، 6)اسپنسر و پنگ نئگرفت
از  های موجتوه هر ایتن بختش ظرفیتویئوویی ورزشی را شناسایی کنئ و با معرفی  یها بازی

 .ورزش را بهبوه بخشئ یقیافراه با هنیای حقصنعت ورزش، میزان ارتباط 
و به آن کمتتر ناهیئه انگاشته شئه  ورزشی که هر کشور ما تا حئوهی مهم های از جنبه یکی

همتین بتس کته ستالمت  این موضوعاست. هر اهمیت  7پرهاخته شئه است، مصرف ورزشی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 

 
 



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

10 
 2،  شماره 21دوره

 2931بهار 
 54پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ورزشی یها ازمانس ۀحیات و توسع ۀاهام چنین،جامعه و هم یبالنئگ و رشئ و ،بئنی، فکری
کاالها و خئمات مرتبط با  ۀعنوان مصرف هم طورکلی به به آن وابسته است. مصرف ورزشی به

و حمایتت از  ،، تماشاگری ورزشییزشرمصرف مربوط به مشارکت و ازجمله ،صنعت ورزش
عنتوان مصترف فرهنگتی و  (. مصترف ورزشتی بته1009، 1شتوه )شتانک ورزش، تعریف می

تئریج موره قبول عموم مترهم  کننئه، به االیی از لذت و رشئ عالی  مصرفاجتماعی، با سطح ب
هر 2فرستون کاستت. مت کیفیتت زنتئگی شتهرونئان برای سنجش یقرار گرفته و مرجع مهم

یپتارچگکییارتقتایای بترا لهیبته عنتوان وستراورزشمصترف(،819، 8319)پژوهشتی 
3و هیگترانزویتاستت. ارههکتفیوصتتجوامتعهرونونیبهرتفاهمو،یارکهم،یاجتماع

صنعتکیبههکاست موج  شئه ،ننئگان ورزشک مصرفتنوعهکانئ کرههانی( ب3، 1081)
فتراهمراهتا آنورشئ ختوهۀنیزمع،یصناریساتوجهبا جل است توانستهوشوهلیتبئمهم

رفتتار  کتهانئ  منتئ شتئه ، بیشتتر و بیشتتر عالقهپژوهشتگرانبتا ظهتور اقتصتاه ورزشتی،  نئک
هر ارتباط بتا ختئمات و محصتوالت پیشتنهاهی هر صتنعت ورزش و اوقتات را کننئه  مصرف
 (.81، 1009، 4)فانک و هیگران کننئبررسی  ،فراغت

، 5مصرف ورزش را هر چهار ُبعتئ تماشتای ورزش ،( هر پژوهشی1001سامرز و هیگران )
و مصترف  ،ویی ورزشتیویتئو یهتا یتا مصترف بازی 7، مصرف مجازی6مشارکت هر ورزش

 ۀمصترف ورزشتی را بته هو هستت(1088) 9. لی و شونشِتتانئ بررسی کرهه 8کاالهای ورزشی
بته را  یمجتاز مصترفهتا  انتئ. آن تقسیم کرهه مصرف سنتی ورزش و مصرف مجازی ورزش

و مصترف ستنتی ورزشتی را بته هفتت  ،ویئوویی ورزشی یا الکترونیکتی یها استفاهه از بازی
ورزشی، مطالعه ورزشی، گتوش هاهن بته  یرزشی، حضور ورزشی، تماشاگربخش مشارکت و

انتئ.  تیم ورزشی، تقستیم کرهه یو خریئ کاال ،ورزشاز رویئاههای ورزشی، استفاهه اینترنتی 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ها حتاکی از  زنی و برختی از گمانته ههئ رخ میهر سبک زنئگی مرهم  یموامروزه، تغییرات مئا
 است. یهای مجاز به بازی ،مجازی تی و غیرهای سن از بازی استفاهههر  تغییر

شتونئ،  های مجازی نیز شناخته می نام بازی که به 1و ویئوویی ای های رایانه بازیاستفاهه از 
)یک بتازی تنتیس روی میتز مجتازی( آغتاز شتئ و پتس از متئت « 2پنگ»با  8311هر سال 
، 1000، 3ه )کالوول و پاینرافزاری شروع به رشئ کر افزاری و نرم سخت ۀ، از هر هو جنبکوتاهی

را  «اکتیتویژن»نتام  بته ییک مجموعه بازی ویتئووی ،4هر همان سال شرکت مگناوکس .(901
رفتته بتر تعتئاه  رفته ،ترتیت  ایتن . بتهشئ انجام می زیون خانگییاتصال به تلو که با عرضه کره

 ستی، بالغ بر ب8319که هر پایان سال اینهای ویئوویی افزوهه شئ تا  بازی ۀهای سازنئ شرکت
، 8910)منطقتی،  کرهنئ خانه را تولیئ میاستفاهه هر  قابل ییهای ویئوو بازی ،شرکت مختلف

شتئه، همتراه بتا  را با گرافیتک اصال  یهای ، هستگاه5نینتنئو ،8310 ۀاواسط هه (. هر89-88
ی ها خشتونت اراوته کتره. کارخانته سطح باالیی ازبسیاری از محصوالت وابسته و جانبی و با 

هتای  بازی یگرای میزان خشونت و ستطح واقتعطور پیوسته،  بهشئنئ و  راهبرهمتوجه این  هیگر،
از پژوهشتگرانی از(. برخت11، 1009افزایش هاهنتئ )فانتک و هیگتران، خوه را  یکیالکترون

ان عنو ا بئ،آی یمشمار بهآنازیا جلوهیا انهیرا ت ییووئیو یها یه بازکمعاصریفناورتحوالت
 نئ.ا هرهکاه ی«یا انهیراانقال »

 6هتای ویتئوویی ورزشتی ویتئوویی، بازی های های مطر  و پرطرفئار بازی بکس یکی از
رشئ بسیاری هر جل  نظر بازیکنان هنیای مجازی هاشتته استت.  ،اخیر های است که هر سال

و  ،«10توکتتتا ای بتتی ان»، «9ِاس پتتی» ،«8فیفتتتا»، «7نیتتتئ فتتور استتپیئ»هتتایی ماننتتئ  بازی
فتروش  هتا بته نسخه از آن ها هنیا هارنئ و میلیون طرفئاران بسیاری هر سراسر ،«11ال اف ان َمئن»

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ه کتانتئ  چنان محبو  شتئههر کمتر از چنئ ههه  یا انهیرا یها یباز بر این، افزونرسیئه است. 
 یورزشتتی هتتا ان هر رقابتکتتوهکن یشتتیپ یبتتئن یهتتا تیفعالهکتتنین از ایاز والتتئ یاریبستت

هلیل  ننئ. بهک یم یانئ، اظهار نگران هاههیخانگ یا انهیرا یها یخوه را به باز یجا ،افتهی انسازم
ها  آن پیامئهایلف برای بررسی اثرات و تمخ های پژوهشها، انجام  محبوبیت باالی این بازی

 تری گسترههورزشی، هیئ  یها سازمان چنینگیر هر سطح کالن و هم توانئ به مئیران تصمیم می
مناست  )هرصتورت امکتان( از ایتن  یبترهار بهره برایو  بئهئه با این موضوع ربرخو ۀنیر زمه

 یها یباز ۀعلن حوزه مطایا از پژوهشگران، یکنئ. برخ کمک میها  به آنآمئه،  وجوه فرصت به
، 1انتئ )میچاوتل و چتن ئهیتئ نامیتجئ یریاهگیاز اصول  یکیرا  یتالیجیه یها یا بازی یا انهیرا

ه ک یم روانشناسیاز مفاه یاریه بسک ههئ مینشان  شئه های انجام پژوهش ی(. بررس3، 1009
، یار گروهتکت، یجستمان یزه، آمتاهگیتانگ)ماننتئ  هستتنئ یورزش یروانشناس یها رشته ۀیپا

هر  یمباحت  مهمت (یروانشتناخت یهتا و مهارت یها، رهبتر ، انتقال مهارتیارکرقابت، هم
امتروزه  گفتنتی استت،(.  99، 1008، 2نتئ )لربرمتانیآ یم شمار به یا انهیرا یها یباز ۀمطالع

 یناش راتییآن و تغ یامئهایپ ۀه مطالعکاست اشته گذ ها یبر ورزش و باز یریچنان تأثفناوری 
 کمشتر یها یگسترش باز شیوۀبه  ،شزور یامروزه توجه روانشناس اهمیت فراوانی هاره ،از آن

ت است ین واقعیا یایگو ،یا انهیرا یها یخ بازیرا تاریمعطوف شئه است، ز یو رقابت یاجتماع
.هستنئگسترش آن  یبرا یعامل ،ها یباز یاجتماع یها یژگیه وک

ورزش، مشارکت ورزشی استت. مشتارکت  یسنتی و غیرمجاز یکی از مواره مهم مصرف
یاری بس ر زنئگی بسیاری از مرهم هاره.ب یو اجتماع ،روانی، اقتصاهی گسترههرات یورزشی تأث

کننئه یتا  عنتوان شترکت بته ،هتا نفتر از مترهم ونیتلیکته م انئ کرههعنوان  پیشینهای  پژوهشاز 
 ه است( اشاره کره1009فانک ) ،عنوان نمونه به هستنئ؛ورزشی  های فعالیت ریتماشاچی، هرگ

 11که  کننئ، هرحالی بئنی مشارکت می  هر نوعی از فعالیت ،بزرگساالن انگلیسی هرصئ 19که 
 ءجتز ی،شتزور انئ. مشتارکت اخیرًا هر یک رویئاه ورزشی حضور هاشتته ،ها آمریکاییئ هرص
استت.  انجتام شتئه آن ۀهای مختلفتی هربتار است که پژوهش هر ورزش ها ترین مقوله یاساس
 یها ماننتئ مصترف کتاال و رستانهی )ورزشت هیگتر مصترف های گونته حال، الزم استت بااین

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گتاه بتازار ورزش نتزه عمتوم یو جا یورزش یها سازمان یتژه موج  تقویو را که به (،ورزشی
 لعوامتهر این پژوهش، بته ( که 181، 1009، 1هیگران )استیوارت و کنیمخواهئ شئ، بررسی 

 .شئه استتوجه  یاهشئه،
و  ،تولیتئ، توزیتع ،شزهستتنئ کته هر صتنعت ور یکاالهای ورزشی، محصوالت ملموس

محصتتوالت ختتوه را براستتاس مزایتتایی کتته بتته  ،یشتتزور یهتتا بازاریا  شتتونئ. یبازاریتتابی م
کاالهتای  (.818، 1001، 2رساننئ )پیتتز و استتاتلن فروش می ههنئ، به کننئه اراوه می مصرف

و  ،4، لباس ورزشی3کفش ورزشی انئ از: انئ عبارت ورزشی که هر این مطالعه هرنظر گرفته شئه
کننئگان متمرکز شئه بوه، اما این  تبازار شرک بر تنهازمانی  ی،. کفش ورزش5نییتمر مواه کمک

(. 809، 1001، 6فتولرتن)تغییتر کتره  توجه قابل ای گونه به «جرهن نایک» نشانرونئ با ظهور 
کننئگان،  افراه است. برای شرکت ۀاز کمئ لباس هم یریناپذ یتقریبًا بخش جئای یورزش شکف

، یوجوه هاره. لباس ورزشخاص  یها تیمنظور فعال چگونگی تولیئ بهآموزش هایی برای  طر 
، تستهیل و کمتک بته لیله ترین ن و مهمنخستی. شوه ، استفاهه میاست که به هو هلیل کیپوشا

 از بتازار ییهتا بوهن ایتن پوشتاک هر بخش بر مئ روز یمبتن ،هوم ۀ. هستاست یمشارکت ورزش
رزشتی کیفیتت عملکتره و بترعنوان محصولی اثرگذار  به ینیتمر ک. هر گذشته، مواه کماست

ی تولیئشتئه و هتافتروش کاال ،نی(، همچن83، 1001، 7استاتلنپیتز و ) شئ هرنظر گرفته می
شتمار  بههتا  ترین منتابع هرآمتئی آن یکی از مهم ،های ورزشی ها و سازمان تحت لیسانس تیم

 ه.شو که موج  حفج و بقای سازمان و باشگاه ورزشی می آینئ می
از  ،و صتنعت ورزش ،های ورزشی ها، سازمان تیم های مصرف ورزشی که یکی هیگر از جنبه

است. هر سطح کالن،  8ای ورزش آورنئ، مصرف رسانه هست می توجهی به هرآمئ قابلطری  آن، 
و  ،هتا هتا، لیگ حال، با توجه بته گستترش تیم ورزشی یک تالشگر کامیا  است. بااین تماشاگر

رو است.  به رو شئه ت هر یک بازار اشباعنام رقاب به یمئیر ورزشی با چالش هشوار ها، حتی ورزش
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ۀاز ههتتلویزیتون بوهه است.  ونیترین بازیگران هر تکامل بازار ورزش مئرن، تلویز بزر  یکی از
 .(19، 1001، 1پایگاه هواهاران کمک کرهه است )مالین و هیگرانایجاه به  8390

استت.  2واهاری ورزشتی، هیهر مصرف ورزش اثرگذار و مهم های  مؤلفهها و  از متغیریکی 
ورزشتگاههرها هتواهاران و تماشتاچیحضتور،ورزشیرویئاهیکبخشترین مهم،شک بی

هزینهورزشیتماشایبراراخوهپولوی،انرژنفر، زمان،ها میلیون، جهان سرتاسرهراست.
محتلتتا ای را یطتوالنیها گاهی مستافتورزش،بهخوهاشتیاقهاهن  نشانیبراوکننئ می

و ، بلیتت، غتذا تهیتهاقامت،را صرفخوهاز هرآمئیبخش زیاهوکرهه طیمسابقهیبرگزار
، هتواهار ی(. بنتا بته تعریتف هیگتر899، 8930، . آقاپورو زارع پتور کننئ ) مینگیپارکۀ هزین

، ه. هرواقتعریا تتیم ورزشتی عالقته ها ،، ورزشکاریورزش ۀرشت ورزشی کسی است که به یک
مشتغول  یورزشت یرویتئاهها یکه به تماشا ییها هر زمان یاست که حت کسی یورزش اهاروه

هتای ورزشتی  ههتئ، هربتاره فعالیتت و به راهیو گوش نمی ،خوانئ ینم ی، روزنامه ورزشنیست
(.91، 1009، 4یانجیو؛ 93، 1008، 3کنئ )وان و هیگران و فکر می زنئ میحرف 

 پژوهش ۀپیشین. 1
زیترا  ،محصوالتشتان استتبترای  یابیتبازاری، های ورزشت مانساز ۀعمئی ها از نگرانی کیی

ورزشتی بتا استتفاهه از  یهتا ستازمان استت. یا حرفه یورزش یها سازمان یر  حیات هرآمئ،
بته  ،و ختاطرات ،کننئه برای خریئ بلیت، کاالی تیم گیری مصرف میبه تصمی اینترنت و فناور

(.88، 1000ان، کننئ )مالین و هیگر کمک می ،ارزش میلیارهها هالر
 راای ورزش رقتابتی  حرفته نقتشکننئگان آن،  استاهان مئیریت ورزشی، همچون مشارکت

 از بتین ،و اثر ورزش هر هولتت و اقتصتاه . نقش(13، 1003، 5چامیتز)انئ  اختهنت شیرسم به
و بختتش  شتتوه بتتراوره میاره هالر یتتمیل 819 ،آمریکتتا یبتتازار ورزشتت کتته چنان ؛نرفتتته استتت

بته تماشتاگر  ،و آمریکتا ،ماننئ استرالیا، ژاپن، بریتانیتا ییکار هر کشورهای نیرو از چشمگیری
(.89، 1001صنعت ورزش وابسته است )پالنکت، 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تقاضا اهامه  یها با چالش یبه رویاروی ،ت، تماشاگران صنعت ورزشیوبباین محبا وجوه 
بتر تقاضتای  فنتاوریتغییتر استت و رشتئ  همواره هرحال ،کننئه مصرف های  حههنئ. ترجی می

 یهتا بازی ۀهربتارشتئه  انجام هتای پژوهش سیاری ازب .گذاره میتأثیر  ،خئمات و محصوالت
و  انتئ بوههمتمرکتز  و آموزشتی کی،زیولتوژییف ،یروانشتناخت یها بر متغیر آن تأثیر برای،  رایانه

ماننتئ  ،نهتا بتر ورزش و مباحت  کتالن آ یباز این تأثیراتهر موره  انئکیبسیار  های پژوهش
 است. انجام شئه ،مصرف ورزشی

های مرتبط با مصرف ستنتی و مصترف  انگیزه ( به بررسی31، 1088) 1تاسچونستئلی و 
آمئه از  هستت بهنتئ. نتتایج ا هپرهاخت همبستگی بین این هو مصرف ،ورزش و همچنین یمجاز

پنج رفتتار  و ی)ویئوویی( ورزش یهای مجاز یکه بین مصرف باز ههئ مینشان ها  پژوهش آن
ای هر هو رفتتار  کته همپوشتانی حالیهر ؛همپوشانی وجتوه هاره ی،مصرف ورزش ۀههنئ لکیتش

ورزشی،  ویژهورزش و استفاهه اینترنتی  یزیونی. بین تماشای تلوه استمصرفی هیگر هیئه نشئ
و  ،از طریت  راهیتو یشزور های گوش هاهن به برنامههر بازی،  همبستگی بیشتر و بین مشارکت

 وجوه هاشته است؛ورزشی  یویئووی یها کمتری با بازی یهمبستگ ،تیم ورزشی ییئ کاالخر
بتا استتفاهه از  شورز ویتژهچتاپی  یها و استتفاهه از رستانه یحضتور هر بتاز که بتین حالیهر

 .ه استارتباطی هیئه نشئ ،ورزشی یویئووی یها بازی
را بتر مصترف  یورزشت یویویئو یها استفاهه از بازی تأثیر( 11، 1003) 2هومز و هانگ

هتای  یانجتام بازبتین  ههتئ، میکه نتتایج ایتن پتژوهش نشتان  انئ کرهه یارزیاب ،کلی ورزش
کته ختوه را  کته کستانی ای  گونته رابطه وجتوه هاره، به ،شزوری کل و مصرف یویئوویی ورزش

ستطو  بتاالتری از مصترف کلتی  ،ئنهانستت می یورزش یهای ویئووی یهواهار استفاهه از باز
 ورزش را گزارش کرهه بوهنئ.

ورزشی و  یهای ویئووی محئوهی که هرباره رابطه بین استفاهه از بازی های پژوهشبا توجه به 
آمئه  وجوه به پژوهشگرانبرای  پرسش، این انجام شئه استویژه هر کشور ما  به ی،مصرف ورزش

هتای  بتین استتفاهه از بازیر وجتوه هاره  آیتا یتای بتین ایتن هو متغ رابطههر کشور ما  که آیااست 
 یا ماننئ مشتارکت ورزشتی، مصترف رستانه ،و اشکال مختلف مصرف ورزشی یای ورزش رایانه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 
. شئ. هریافت حضوری صورت به رشت شهر پرورش و آموزش کل اهاره از عاتاطال 
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 یهتا هر متوره انگیزه ،وجتوه هاره  همچنتین یو خریئ کاالی ورزشتی ارتبتاط معنتاهار ،ورزش
جام شئه انهای ورزشی، مطالعات فراوانی  ها هر برخی حوزه هواهاران ورزشی و نقش و اهمیت آن

ی ها هتا و ستازمان رسئ که اهمیتت هتواهاران هر بقتا و رشتئ تیم نظر می . با توجه به اینکه بهاست
ورزشی و مصترف ورزشتی وجتوه هاره   یبین هواهار یمثبت ۀآیا رابط ،باشئ ناپذیرورزشی، انکار

بین استتفاهه  ۀهر رابط یکه آیا متغیر هواهار وجوه آمئه است به پژوهشگرانبرای  ها نیز پرسشاین 
و مصترف  ،ای ورزش )مشارکت ورزشی، مصرف رسانه یورزش ویئوویی و مصرف یها از بازی

ئ مقتئار مصترف نتتوان می ورزشتی یهتای ویتئووی رگذار است  و آیتا بتازییثتأشی( زکاالی ور
 ئ نهر افراهی با سطح پایین هواهاری ورزشی افزایش ههرا ورزشی 

 
 پژوهش  روش. 2

آن از یمورهن اطالعات و است یو از نوع کاربره یمایشیپ ت توصیفی اضر،ح پژوهشانجام  روش
 ۀن هوراآمتوز هانش تمتام پژوهش،. جامعه آماری این ه استآوری شئ گره نامه   پرسشیطر از

وره و ابتر براستاسنتئ کته ا هو نهم( شتهر رشتت بوه ،هفتم، هشتم ۀاول متوسطه )شامل سه پای
ن ی. برای تعیتانئ هاعالم شئ نفر 9000حئوه  ،هرستان رشتش شپرور و آموزش ۀهای اهار هاهه

 تعیتین بترای(، 8339) 1شاز روشی که بارکالی و همکاران ،حئاقل نمونه الزم هر این پژوهش
که حئاقل حجتم  انئ بیان کرههسنئگان ینو ئ. اینش، استفاهه انئ هاههاراوه  حئاقل نمونه هر 

( 8ن مقئار حاصتل از هو قاعتئه: یتر ، برابر است با بزر نمونه الزم برای استفاهه از روش 
ای کته هارای بیشتترین شتاخص هر میتان  گیتری های متئل انتئازه ضر  هر تعئاه شاخص 80

ضر  هر بیشتترین روابتط موجتوه هر  80( 1 ؛گیری مئل اصلی پژوهش است های انئازه مئل
و رضتازاهه،  یئ )هاورشتون بخش ساختاری مئل اصلی پژوهش که به یک متغیتر مربتوط متی

 ۀحجتم نمونت لاز روش بارکالی و همکاران، حتئاق نخست، ۀقاعئ براساس ،نیبنابرا ؛(8939
است که  1هر  80ضر   برابر حاصل ،گیری این پژوهش های انئازه مورهاستفاهه با توجه به مئل

ه با توجه حئاقل حجم نمونه مورهاستفاه هوم این روش نیز، ۀقاعئ براساس. استعئه  10برابر 
 9هر  80ضر   برابر حاصل ،مئل اصلی پژوهش یبه بیشترین روابط موجوه هر بخش ساختار

الزم  ۀعنتوان حتئاقل نمونت بته 10عئه  یاهشئه،مواره  . با توجه بهاستعئه  90است که برابر 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 بترای(، 8339) نبراساس الگوی بتارکالی و همکتارا ،نیبنابرا؛ پژوهش انتخا  شئ برای این
تحلیتل  و تجزیته پتژوهش، بررستی ونفتر هر ایتن  10بایئ حئاقل  حئاقل نمونه هر تعیین 

.شئ ینامه بررس پرسش 819به این منظور، که  شئنئ می
 1هتواهاری ورزشتی وان ۀنام پرستشاز  ،کننئگان شترکت یستطح هتواهار یریگ انئازهی برا

شئه توستط فینتک،  طراحی ۀنام مصرف کلی ورزش با پرسش ،( استفاهه شئ. همچنین1008)
و مشارکت ورزشتی را  ،ای، کاال گیری شئ که مصرف رسانه ( انئازه1001و انئرسون ) ،2تریل

 بتا ،آوری و ستپسگترهنامه  ها از طری  پرسش هاهه ش،این پژوه هر ،. همچنینگیره هرنظر می
 تحلیل شئنئ. و تجزیه ار زاف نرم

( 1081، 3)ستونگ و مارشتال شتئه مانجاو بررستی مطالعتات  پژوهشبا توجه به اهبیات 
 ه:شو زیر برای پژوهش حاضر اراوه می یمفهوم الگوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. الگوی مفهومی پژوهش2شکل شماره )

 1081منبع: سونگ و مارشال، 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 

 
 هواهاری ورزشی

استفاهه از 
های  بازی

 ویئوویی ورزشی
 

 مشارکت ورزشی

 ای ورزش مصرف رسانه

 مصرف کاالی ورزشی

 مصرف ورزشی
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 ی پژوهشها یافته. 3
هرصتئ  3/99متره و  ،ههنتئگان هرصتئ از پاستخ 8/99ی، شتناخت اطالعات جمعیتبراساس 

 3/89های هفتم با  ههنئگان از پایه پاسخ یلیمقاطع تحص ،بوهنئ. همچنینزن  ،ههنئگان پاسخ
 8/89بتا  مهوازههت ،هرصتئ 3/11، ههم بتا هرصئ 9/18 با هرصئ، نهم 1/89هرصئ، هشتم با 

 یفیتوص . اطالعاتانئ شئهتشکیل  3/8نفر با هرصئ  3با تعئاه  یهانشگاه و پایه پیشهرصئ، 
 گزارش شئه است. (8شماره ) هر جئول ،ای های رایانه استفاهه از بازیهای  تساع تعئاه

 
 شناختی جمعیت یها ویژگی. (2)جدول شماره 

ای های رایانه های استفاده از بازی میزان ساعت تعداد )درصد(
ساعت 1تا  8 (1/83) 38
ساعت 8تا 9 (3/89)98
ساعت 9تا 9 (9/88) 18

ساعت 1تا 1 (9/3) 81

عتسا 80تا 3 (8/8) 1
ساعت 80بیشتر از  (1/1) 89
کل (0/800) 819

 
: هر مرحلته شتوه انجتام میبیرونتی هر هو مرحلته  الگویپرهازش ، اس ال. افزار پی. هر نرم

ل یتو تحل ییایتو پا یتیروا یهتا   تحلیلیت( از طریرونیب الگوی) یگیر انئازه الگوی، نخست
ر یمست ( با بترآورهیهرون الگوی) یارساخت الگویو هر مرحله هوم، شئ یبررس یئییتأ یعامل

 .هستنئمشاهئه  قابل  (1شماره )رها هر جئول یمتغ 1عاملی . بارهایشئ یرها بررسین متغیب
تمام اعئاه  تت مشخص است (1شماره )ه هر جئول کگونه  همان  تت حاضر پژوهش الگویهر 

هتا بتا ستازه  انس شتاخصیتوار یعنتیشتتر استت؛ یب 8/0ها از  گویته یعتامل یبارها  یضرا
 ار است.ین معیمناس  بوهن ا ۀههنئ ه نشانکبوه  قبول اش هر حئ قابل مربوطه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 یتی، روا1محتتوا یتیروا: استتفاهه شتئ ییاز سه نوع روا ی،گیر انئازه ابزار ییئ رواییتأ یبرا
ن ییتع ی. براشئیئ أیت ،نفر از خبرگان 81 ی ازبا نظرسنج محتوا یی. روا3واگرا ییو روا ،2همگرا

 ،ییایتج پای( استفاهه شتئ. نتتا5ی ترکیبییو پایا 4ار )آلفای کرونباخینامه از هو مع پرسش ییایپا
 شئه است. ( اراوه8( و )9هر جئول شماره )طور کامل  به ،و روایی واگرا ،همگرا ییروا

 
 ها گویه یعامل ی. بارها(1)جدول شماره 

های  استفاهه از بازی
 ویئوویی ورزشی

  8991 9 81 پرسش
  99/0 93/0 19/0 19/0 19/0 10/0 11/0 عاملی بار

 هواهاری
81989 پرسش

    11/0 93/0 98/0 99/0 11/0 عاملی بار

 مصرف رسانه ورزشی
81989911 پرسش

 10/0 98/0 98/0 91/0 89/0 98/0 99/0 99/0 عاملی بار

 مشارکت ورزشی
 8198 پرسش

     99/0 13/0 11/0 18/0 عاملی بار

 مصرف کاالی ورزشی
   89 819 پرسش

    18/0 19/0 11/0 19/0 89/0 عاملی بار

 
 . ضرایب پایایی و روایی همگرا(9)جدول شماره 

متغیرها آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی روایی همگرا
19/0 30/0 11/0 مصرف ورزشی
91/0 19/0  مشارکت ورزشی 19/0
91/0 11/0 18/0 مصرف کاالی ورزشی
99/0 19/0 11/0 ای ورزشی مصرف رسانه
91/0 18/0 18/0 هواهاری ورزشی
18/0 11/0 19/0  های ویئوویی ورزشی استفاهه از بازی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ابتتزار  ،(8( و )9های ) جتتئول افتتزار هر نرم یهتتا ج خروجییشتتئه و نتتتا اراوه مطالتت س براستتا
همگترا بترای هتر ستازه  ی)میزان جذر پایتای یی(، واگرا9/0ز )باالتر ا ییاز همگرا ییروا یگیر انئازه

( 1/0)بتاالتر از  ییایتو پا ،باشتئ( الگتوهای هیگر هر  بین آن سازه و سازهی بیشتر از واریانس اشتراک
 تتت ختوه با شاخص ،ها سازه تمام (9شماره )جئول  های یخروج نئ. براساسهست مناسبی برخورهار

 یواگترا هر ستطح مطلتوب مقئار روایی، نیبنابرا ؛هارنئتعامل بیشتری  تت های هیگر شاخصبه نسبت  
 ه.شو می یارزیاب
 

 . روایی واگرا(5)جدول شماره 

مصرف کاالی 
 ورزشی

مصرف 
ای  رسانه

ورزشی
مشارکت 

ورزشی
مصرف 
ورزشی

هواداری 
ورزشی

های  بازی
ویدئویی 

ورزشی
-- ---11/0 مصرف کاالی ورزشی

----13/018/0زشیای ور مصرف رسانه
---98/019/011/0مشارکت ورزشی

-- 93/099/091/011/0 مصرف ورزشی
-99/099/090/098/011/0هواهاری ورزشی
های  استفاهه از بازی

18/0 81/089/089/088/099/0ویئوویی ورزشی

 
، ی  معنتاهاریپتژوهش( ضترنهفتته  یرهتاین متغی)ارتبتاط بت یهرون الگوی برازش یهر بررس
معیار برای سنجش  ترین و ابتئایی یننخست. شئنئبررسی  ،بینی شیو ضری  قئرت پ ،ضری  تعین

 39/8مقتئار ایتن اعتئاه از چنانچه  است. معناهار (، اعئاهیهرون )برازش الگوها هر  سازه بین ۀرابط
 یها هرصئ است. هر جئول 39 ها هر سطح اطمینان بین سازه ۀرابطهرستی  ههنئۀ نشان بیشتر شوه،

 شوه. مشاهئه می یهرون الگوی شج برازی( نتا1)شماره ( و شکل 1) تا( 9)شماره 
 

 (یدار  ا)مقدار معن یدرون الگوی . برازش(4)جدول شماره 

مصرف کاالی 
 ورزشی

ای  مصرف رسانه
 ورزشی

مشارکت 
 ورزشی

مصرف 
 ورزشی

هواداری 
 یورزش

- - - 109/3 111/80 های ویئوویی ورزشی ز بازیاستفاهه ا
- - - 119/3 -  ورزشی یهواهار

831/99 110/91 133/11 - -  مصرف ورزشی
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ها بتاال  حجتم نمونته ،هرواقتعاست ) 819ها  حجم نمونه با توجه به اینکه تعئاه ،نیهمچن
 تأثیر میتانجی یتک متغیتر هر رابطته یمعناهارتعیین که برای   ت تسوبل آزمون توان از می است(

از طری   . هر آزمون سوبل، یک مقئار استفاهه کره ت تروه میکار  میان هو متغیر هیگر به
تتوان هر ستطح  می ،39/8بیشتر شتئن ایتن مقتئار از  تآیئ که هرصور هست می فرمول زیر به

 ه.کرئ ییأمعناهار بوهن تأثیر میانجی یک متغیر را ت ،اطمینان
ه سوبل هر روش . فرمول محاسب(8شماره )معاهله 

 
 مفروضات فرمول:

 ؛: مقئار ضری  مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 ؛: مقئار ضری  مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

 ؛استانئاره مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی ی: خطا
 .: خطای استانئاره مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

ویتئوویی ورزشتی بتا میتانجی  یهتا م استفاهه از بازییغیرمستق ۀرابط(. 1شماره ) معاهله
 ورزشی بر مصرف ورزشی یهواهار

 
 

مالک برای مقتاهیر  مقئار عنوان به 99/0و  ،89/0، 01/0ر امقئ سه ،شاخص  هر موره
اس براست ،نیبنابرا (؛1003و همکاران،  1سلرن)ه ئنشو میی معرف و قوی  ،ضعیف، متوسط

هتا هر  کننئگی ستازه یبین شیقئرت پ بخش مربوط به  (،9شماره ) جئولهای  هاهه
 سطح خو  برآوره شئه است.

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یب تعیین و قدرت پیش الگوی. نتایج برازش (6)جدول شماره   بینی درونی ضر

بینی قئرت پیش نیی  تعیضر ها سازه
98/0 18/0 مصرف کاالی ورزشی

91/0 18/0 ای  همصتتتترف رستتتتان
ورزشی

93/0 91/0 مشارکت ورزشی
13/0 90/0 مصرف ورزشی
11/0 هواهاری ورزشی 91/0

 

 

 

 داری متغیرهای پژوهش او مقدار معن ،ساختاری الگویعاملی،  و مقادیر بارهای یگیر  اندازه الگوی. (1)شماره  شکل
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آورهه شئه استت.  والگبرازش کلی  ،هرونی الگویبرازش ی ها افتهیبا استفاهه از ، نهایتهر
ف، یر ضتتعیمقتتاه نعنوا را بتته99/0، 19/0 ،08/0( ستته مقتئار 1003و همکتتاران ) 1ولتتزلس

شتئه هر  با توجه به مقئار بیان الگو. برازش کلی انئ کرهه ی ار معرفین معیا یبرا یقو و ،متوسط
 سطح متوسط تا قوی برآوره شئ.

 
ه کشتر باشئ یب 39/8از عئه  ،ریهر مس ر ام است مقئالز، ری  مسین ضرهبو معناهار یبرا

 شئه است. ( اراوه1هر جئول شماره )پژوهش  الگوی یهار انتایج ضرای  مسیر و سطح معن
 

 پژوهش الگوی یدار  ار و سطح معنیمس . نتایج ضرایب(7)شماره  لدو ج

نتایج یب مسیر ()آماره  یدار امعن مسیر ضر

هییئ فرضأیت 113/80 ویتئوویی ورزشتی  یهتا استفاهه از بازی (.8) شماره رضیهف 839/0
ورزشی یبر هواهار

هییئ فرضأیت 119/3 هواهاری ورزشی بر مصرف ورزشی (.1) شماره فرضیه 891/0

هییئ فرضأیت ویتئوویی ورزشتی  یهتا استفاهه از بازی (.9شماره ) فرضیه 891/0 109/3
بر مصرف 

هییئ فرضأیت ویتئوویی ورزشتی  یهتا استفاهه از بازی (.8ه )شمار فرضیه 888/0 19/8
گری هواهاری ورزشی  یانجیبر مصرف ورزشی با م

 
 گیری حث و نتیجهب

 چشتمگیررشتئهلیل بته  ، یاجتمتاع ۀئیتپئ یکعنوان بهای رایانههای یباز، اخیرهای سالهر
 وصتوتیهای رستانهکنتارهر  تتت انگیتز حیرتای جاذبتهوکشتشباارتباطی ملیهای فناوری

با است. کرههانتخا نوجوانانوکوهکانمیانازرامخاطبان خوهترین عمئه تت هیگر تصویری
های  تتوان برنامته می ی،ورزشی با مصترف ورزشت های ویئوویی از بازی ارتباط استفاهه کشف
ا و بهبتوه ارتق برایگامی  ،و هرنهایت طراحی کره ها برای این گروه و والئین آن ی الزم راآموزش

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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نشتان هاه کته بتین  الگتواین گروه برهاشتت. نتتایج بترازش  شرایط و کیفیت زنئگی و سالمتی
هاری وجتوه هاره کته  ارابطته معنت ،ورزشتی یهای ویئوویی ورزشی با هتواهار استفاهه از بازی

بته هتواهاری  ،ایجاهشتئه هر آنتان تیمتی یساز هلیل هماننئ گونه استنباط کره که به توان این می
افتراه ویژه  ای بترای افتراه و بته آورنتئ. حتس تعلقتی کته هنگتام بتازی رایانته ورزشی روی می

که هر هنگام انجام بتازی بترای ی تعصب ،و همچنین ،تیم مورهنظر وجوه هاره بهتر  سال و سن کم
مورهنظر هر هنیای واقعتی  انتخا  تیم هالیلتوانئ از  می ،شوه شئن هر مسابقه صرف می پیروز

بیشتر  ،انئ ای بوهه های رایانه بازی ریهر کوهکان و نوجوانان که از ابتئا هرگ ،حالت ئ. ایننیز باش
انتئ و از زمتان  ای بوهه های رایانه ر بازییبزرگساالن هر گذشته کمتر هرگ زیرا خوره، چشم می به

آن تتیم  هویتشان را هر وانئ  شئهرو  هشان روب و تعص  به تیم مورهعالقه یکوهکی با هنیای واقع
( همختوانی 1088)لتی و اسچونستتئت   پژوهشبا  پژوهش،نئ. نتایج این بخش از ا هپیئا کره

شئن و میل افراه به با هم بوهن و ارتباط بتا هیگتران  یانگیزه اجتماع ی بههواهار ،هاره. همچنین
گذارنئ و ب کاشترا به هیجانات خوه را با یکئیگر ،ئ افراهنهه ها اجازه می اشاره هاره که این بازی

نقتاط مشتترکی هر متوره به  ،ستگی پیئا کننئ و همچنینبارتباط برقرار کرهه و هل شاناطرافیان با
 .تیم برسنئ یبه هواهار ،خوه و هرنهایت ۀهای مورهعالق تیم

 ۀکه هتواهاری ورزشتی بتا مصترف ورزشتی رابطت ههئ مینشان  آمئه هست به نتایج، نیهمچن
هر برخوره بتا  ،شان انتخا  مرهم براساس شرایط اساسی زنئگی هاره. مصرف ورزشی، یهار امعن
یک نوع  ،همچنین ؛با نیازهای سطح باال است سازی هماهنگها برای  های معیشتی اصلی آن نیاز

 یامروزه مصرف ورزش عملکره ورزشی است. ۀهربار های ذهنی آگاهی بر یمبتن از مصرف جئیئ
تتأثیر  ،هتا ت و کیفیت مصرف آنیاست. کم شئهتبئیل ی بخش مهمی از بازار ورزش به نوجوانان

مصترف  شئه هربتارۀ های انجام پژوهش ،؛ بنابراینهاشتصنعت ورزش خواهئ  ۀتوسع بر زیاهی
ستت، بلکته ا هتا برای هرک هرست و علمی رفتتار مصترفی آن یراهنمای تنها نه ،ورزشی نوجوانان

صتنعت ورزش و بتازار  یستاز و آماهه ،بااهمیتی را برای توسعه، تترویج یکاربره ارزش علمی و
مصترف  ۀانگیتز ،برختی پژوهشتگران نظر بته. کنتئ فراهم می ،بر نوجوانان مبتنی مصرف ورزشی
هر زنتئگی افتراه  ،اجتمتاعی ۀعنوان یتک پئیتئ به ،. مصرف ورزشیاستافراه  یورزشی، هواهار

راه هر جامعته معاصتر افی ها کنئ. مصرف ورزشی به یکی از هغئغه را ایفا می جامعه نقش مهمی
نحتوی بتا  به ،مستقیم م یا غیریکه مستق وجوه هارهکمتر کسی  ،تبئیل شئه است و هر هنیای امروز
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 رها گر یتا هوستتاعنتوان تماشت بته ،از افتراه ای گستترهه فیتآن متأثر نباشئ. ط ورزش مرتبط و از
از  نیتز هیگتر و برختیپرهازنئ  میها  هر ورزشگاه یورزش های قیم فعالیتتمس یبه تماشا ،ورزش

فینک و هیگتران  نتایج پژوهش براساسکه  . چنانهستنئ یپیگیر رویئاههای ورزش ها طری  رسانه
 یرویئاهها یبرای هریافت و تماشا، میلیاره هالر 81/80، (، طرفئاران ورزش هر آمریکا1001)

(، 1001ی و پتریم )ریگتال یها نئ. نتایج این پتژوهش بتا یافتتها هیافته هزینه کره ورزشی سازمان
ن ارا بته هتواهار ی( کته مصترف ورزشت1089) 2کانتر و همکتاران(، 1081) 1و همکاران مویسی

تترین بعتئ مصترف  مهم ش،. ایتزو و همکتاراناستراستا  جهت و هم انئ، هم ورزشی نسبت هاهه
امتل، انتئ و هر کنتار ایتن ع عنوان سرگرمی بیتان کرهه تماشای ورزش به ویژه بهورزشی را رسانه و 

تعتامالت اجتمتاعی نیتز مشتاهئه شتئه استت؛ و زیبایی، نمایش بتازی، رهتایی،  ماننئعواملی 
کترهن اوقتات   پتر ،هرنهایتت و یهلیل ایجاه سترگرم ورزش نیز به یا مصرف رسانه بعئ ،جهیهرنت

عامتتل  ،اهمیتت و همچنتین ستب گنجانتئه شتئه استت،  یمصترف ورزشت فراغتت کته هر هل
و رفتتار  یآگاه کرهه است که( بیان 1081شوه. یینگ ) می هانسته شیر مصرف ورزبثیرگذاری أت

 یش کیفیت زنئگیافزا تنها باع  نه تتت شونئهئایت هرستی  بهکه  هرصورتی تت یورزش ۀکننئ مصرف
ئه و یورزش را بهبتتوه بخشتت ئ ستترعت رشتتئنتتوان ئ، بلکتته مینشتتو فرهنگتی و معنتتوی متترهم می

 نئ.نک کیتحررشئ اقتصاه محلی را ترتی ،  این هب
هتای  استتفاهه از بازی ۀرابطت یهار امعن های پژوهش، هر بخش هیگری از یافته براین، افزون

 نگتاهلتزوم  ۀکننتئ ورزشتی نیتز بیان یهتواهار یبر مصرف ورزشی با میتانج یویئوویی ورزش
مصترف ورزشتی استت. تحریک  هر راستایورزشی  یهواهار بهۀ بازاریابان ورزشی هوشمنئان

. هستتنئ مرتبط با آن از جایگاه آشکار و روشنی هر زنئگی افراه برخورهار های الیتو فع ورزش
ورزش مترتبط نباشتئ.  اممکن است که یک فره به طریقی ب بًا غیریهر جوامع مئرن، تقر ویژه به
های فعال هر ورزش کافی نیستت.  ت و توسعه سازمانیبرای حفج موجوه ، این عالقهحال اینبا

خواهنتئ مزیتت  ای کته می های ورزشتی برای ستازمان ،آن ت مؤثر بریو مئیر بهبوه این عالقه
 الزم است. ،خوه را حفج و تقویت کننئ یرقابت

مشتارکت  ،ورزشتی بتر مصترف ورزشتی و هرنهایتت یهای ویتئووی تأثیر استفاهه از بازی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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های  ریزی هر حوزه ورزش و بخش ستالمتی ورزشتی استت کته بتا برنامته یامر مهم ی،ورزش
برهاشتت.  یمهم گام ،سالمتی این گروه هر راستای حفجتوان  جانبه می تر و با نگاهی همه  هقی

هر ورزشتی  یبازاریتابن رایبرای مئ ای عملی یئ کاربرههانتوان میآمئه  هست بهنتایج ، همچنین
 ی ایتن پتژوهشها یافتته ،طورکلی ئ. بهنهمراه هاشته باش کننئه به مصرف هرک بهتر رفتار راستای

عنتوان یتک  های ویئوویی ورزشی را به بایئ انجام بازی یهای ورزش که بازاریا  ههنئ مین نشا
عنتوان  که کمتر به هر بین کسانی ویژه بهمصرف ورزشی تشوی  کننئ؛  افزایش هر راستای راهبره
 شونئ. ورزشی شناخته می رهواها
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