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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،95-38،)2(21 ،پیاپی ،49بهار 2853
شفیعی ،شهرام؛ رستمی ،هشام؛ افروزه؛ حکیمه؛ و عاشوری ،آرمان ( .)8931طراحی الگوی اثرگذاری استتفاهه از بازیهتای ویتئوویی
ورشی بر مصرف ورزشی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.93-19 ،)8(81 ،
شاپا1001-8181 :

 نویسنئگان  /هسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاه است) .

(

طراحی الگوی اثرگذاری استفاده از بازیهای ویدئویی ورزشی بر
مصرف ورزشی
شهرام شفیعی ،1هشام رستمی ،2حکیمه افروزه ،3آرمان عاشوری

4

دریافت 6931/20/61 :پذیرش6931/21/62 :

چکیده

هئف از انجام این پژوهش ،بررسی اثرات استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی ،بر مصرف ورزشتی استت.
روش پژوهش هر مقاله حاضر ،توصیفیتپیمایشی و از نوع کتاربرهی استت و اطالعتات مورهنیتاز ،از طریت
پرسشنامه گرهآوری شئهانئ .جامعه آماری این پژوهش ،تمام هانشآموزان هوره اول متوسطه ،شامل سته پایته
هفتم ،هشتم ،و نهم شهر رشت بوهنئ که  819نفر بهعنوان نمونۀ پژوهش انتختا شتئنئ .هر ایتن پتژوهش،
هاههها از طری پرسشنامه ،گرهآوری و سپس با نرمافزار  ،PLS2تجزیهوتحلیل شئهانئ .نتایج پتژوهش نشتان
هاه که الگوی مفهومی پژوهش ،هارای برازش مطلو ( )GOF=0/88و همچنین ،بتین استتفاهه از بازیهتای
ویتئوویی ورزشتی بتر هتواهاری ورزشتی ( )r= 0/83, t= 80/11و هتواهاری بتر مصترف ورزشتی (, t= 3/11
 )r=0/89بهطور مستقیم ،و بین استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی با مصرف ورزشی ،با میانجی هتواهاری
ورزشی ( ،)r= 0/88, t= 8/19بهطور غیرمستقیم ،ارتباط معناهاری وجوه هاره .هرنتیجه ،بازاریا های ورزشتی
بایئ انجام بازیهای ویئوویی ورزشی را بهعنوان یک راهبره برای افتزایش مصترف ورزشتی تتت بتهویژه هر بتین
کسانیکه کمتر بهعنوان هواهار ورزشی شناخته میشونئ تت تشوی کننئ.
کلیدواژهها :بازیهای ویئوویی ورزشی ،مصرف ورزشی ،هواهاری ورزشی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1استاهیار ،مئیریت ورزشی ،هانشکئه تربیت بئنی و علوم ورزشی ،هانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران (نویسنئه مسئول).


 .2هانشجوی هکترای مئیریت ورزشی ،هانشکئه تربیتبئنی و علوم ورزشی ،هانشگاه گیالن،گیالن ،ایران.


 .3هانشجوی هکترای مئیریت ورزشی ،هانشکئه تربیت بئنی و علوم ورزشی ،هانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.


 .4هانشجوی کارشناسی ارشئ تربیت بئنی ،هانشکئه تربیت بئنی و علوم ورزشی ،هانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران.


مقدمه

ورزش ،شکل گسترههای از اوقات فراغت است و همواره نقش مهمی هر زنئگی اجتماعی افراه
هاشته است .ورزش و فعالیتهای وابسته بتا آن از جایگتاه آشتکار و روشتنی هر زنتئگی افتراه
ً
برخورهار هستنئ؛ بهویژه هر جوامع مئرن ،تقریبا ممکن نیست که یک فره بهشتکلی بتا ورزش
مرتبط نباشئ .بااینحال ،ایتن عالقته بترای حفتج موجوهیتت و توستعه ستازمانهای فعتال هر
ورزش ،کافی نیست .بهبوه این عالقه و مئیریت مؤثر بر آن الزم است تا سازمانهای ورزشی،
مزیت رقابتی خوهشان را حفج و تقویت کننئ .تا ههۀ  ،8390ورزش بیشتر ،فعالیتی هاوطلبانه
و محلی بوه (ماننئ باشگاههای ورزشی) ،اما هر اوایل ههۀ  ،8310هرنتیجۀ عوامتل گونتاگون،
همهچیز تغییر کره .سترمایهگذاریهای عمتومی کتالن هر تأسیستات جئیتئ ،ستب افتزایش
چشمگیر فرصتهای ورزشی شئ .تلویزیون و بخشهای خصوصتی و هاوطلبانته ،شتروع بته
ایفای نقشهای برجستهتری کرهنئ .توسعۀ اقتصاهی ،امکان هسترسی گروههای بتزر تتری از
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مرهم را به امکانات ورزشی فراهم کره (لوپز و گرت .)803 ،1001 ،1امروزه صتنعت ورزش،

یکی از بزر ترین صنایع هر هنیا بهشمار میآیئ؛ بهعنوان نمونه ،هر کشور آمریکتا ،ارزش ایتن

صنعت به  888/8میلیاره هالر میرسئ (پالنکت .)18-11 ،1001 ،2به همین هلیل ،استفاهه
از پژوهشهای مرتبط با این صنعت همچنان برای شماری از صنایع و سازمانها هارای اهمیت
است (کاسپر.)118 ،1001 ،3

امروزه با پیشرفت جوامع و پیئایش فناوریهای جئیئ ،زنئگی فعال و پرتحرک ،جای خوه
را به فعالیتهای مجازی و رایانهای هاهه است؛ ازاینرو ،بازیهای رایانهای نیتز یکتی از منتابع
اصلی هرآمئزایی صنعت ورزش هستنئ .تأثیرات این بازیها روزبهروز ابعاه تازهتری بته ختوه
میگیره؛ ازجمله نگرانیهای عمتئه هر متوره ایتن بازیهتا ،افتزونبتر بتروز انتواع تنشهتا و
مشکالت هیجانی تت که پژوهشها بر آن صحه میگذارنئ تت کاهش تحرک مفیئ و پترهاختن بته
سرگرمیهایی است که هیجان پیشین ناشی از بازیهای سالم و ورزشهای مفیتئ را بته میتزان
بسیار بیشتری ارضا کرهه و نیاز به تحرک و ورزش را هر کوهکان کاهش خواهتئ هاه (بکاویتان و
جعفری .)8938 ،برخی گزارشها نشان میههئ که با وجوه استفاهه از بازیهتای رایانتهای هر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سنین مختلف (حتی هر بزرگسالی) ،بیشترین حجم استفاهه از این بازیها مربوط به کوهکان و

نوجوانان است (چیسهولم .)991 ،1080 ،1این واقعیت ،نگرانیها و پرسشهای فراوانی را هر
موره آثار بازیهای رایانهای بر استفاههکننئگان اصتلی آنهتا ،یعنتی نوجوانتان ،هر پتی هاشتته
است .پژوهشهای فراوانی هر موره تأثیر بازیهای رایانهای بر پرخاشگری ،افت تحصیلی ،و
سالمت جسمانی ،انجام شتئه استت .هر حتال حاضتر ،تمرکتز و توجته بتر جنبتههای منفتی

بازیهای رایانهای (همچون اعتیاه ،پرخاشگری ،و انزوای اجتماعی) قرار هاره (کلول و پاینر،2
.)909 ،1000

براساس نتایج یک پتژوهش ،بازیهتای رایانتهای میتواننتئ نیازهتای طبیعتیای را کته هر
تعامالت اجتماعی برآورهه میشونئ ،ارضا کننتئ و بنتابراین ،ستب انتزوای اجتمتاعی شتونئ

(زیمبارهو .)393 ،8311 ،3بااینحال ،همۀ پژوهشهای انجامشئه ،به بررسی جنبهها و اثرات
منفی این بازیها محئوه نیستنئ .پژوهشهای جئیئتر ،بر جنبتههایی از ایتن بازیهتا تمرکتز
کرههانئ که نشان میههئ ،این بازیها میتواننئ بر افراه ،تأثیر مثبتی هاشته باشنئ .این بازیها،

سرعت و پترهازش اطالعتات (بارتلتت و هیگتران ،)1003 ،4سترعت تغییتر توجته انتختابی

(چیستتهولم ،)993 ،1080 ،کنتتترل توجتته ،کتتاهش تکتتانشگری و حافظتتهکاری (کولزاتتتو و
همکاران )1081 ،5را هر کوهکان و نوجوانان بهبوه میبخشنئ .هر اوایل ههۀ  ،8390بازیهای
آموزشی هر حوزۀ تعلیموتربیت موره توجه هستانئرکاران آموزشی و روانشناسان تربیتی قرار

گرفتنئ (اسپنسر و پنگ .)1080 ،6ایتن پتژوهش نیتز هرصتئه استت ابعتاه مثبتت استتفاهه از

بازیهای ویئوویی ورزشی را شناسایی کنئ و با معرفی ظرفیتهای موجتوه هر ایتن بختش از
صنعت ورزش ،میزان ارتباط افراه با هنیای حقیقی ورزش را بهبوه بخشئ.
یکی از جنبههای مهم ورزشی که هر کشور ما تا حئوهی ناهیئه انگاشته شئه و به آن کمتتر

پرهاخته شئه است ،مصرف ورزشی 7است .هر اهمیت این موضوع همتین بتس کته ستالمت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بئنی ،فکری ،و رشئ و بالنئگی جامعه و همچنین ،اهامۀ حیات و توسعۀ سازمانهای ورزشی،
به آن وابسته است .مصرف ورزشی بهطورکلی بهعنوان مصرف همۀ کاالها و خئمات مرتبط با
صنعت ورزش ،ازجمله مصرف مربوط به مشارکت ورزشی ،تماشاگری ورزشی ،و حمایتت از
ورزش ،تعریف میشتوه (شتانک .)1009 ،1مصترف ورزشتی بتهعنتوان مصترف فرهنگتی و
اجتماعی ،با سطح باالیی از لذت و رشئ عالی مصرفکننئه ،بهتئریج موره قبول عموم مترهم
قرار گرفته و مرجع مهمی برای سنجش کیفیتت زنتئگی شتهرونئان استت .متکفرستون 2هر

پژوهشتی ( ،)819 ،8319مصترف ورزش را بته عنتوان وستیلهای بترای ارتقتای یکپتارچگی
اجتماعی ،همکاری ،و تفاهم هر بین و هرون جوامتع توصتیف کترهه استت .ایتزو و هیگتران

3

( )3 ،1081بیان کرههانئ که تنوع مصرفکننئگان ورزش ،موج شئه است که به یک صنعت
مهم تبئیل شوه و توانسته است با جل توجه سایر صنایع ،زمینۀ رشئ ختوه و آنهتا را فتراهم
کنئ بتا ظهتور اقتصتاه ورزشتی ،پژوهشتگران ،بیشتتر و بیشتتر عالقهمنتئ شتئهانئ کته رفتتار
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مصرفکننئه را هر ارتباط بتا ختئمات و محصتوالت پیشتنهاهی هر صتنعت ورزش و اوقتات
4

فراغت ،بررسی کننئ (فانک و هیگران .)81 ،1009 ،

سامرز و هیگران ( )1001هر پژوهشی ،مصرف ورزش را هر چهار ُبعتئ تماشتای ورزش،5
6

7

مشارکت هر ورزش  ،مصرف مجازی یتا مصترف بازیهتای ویتئوویی ورزشتی ،و مصترف

شونشتت )1088( 9مصترف ورزشتی را بته هو هستتۀ
کاالهای ورزشی 8بررسی کرههانئ .لی و
ِ

مصرف سنتی ورزش و مصرف مجازی ورزش تقسیم کرههانتئ .آنهتا مصترف مجتازی را بته

استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی یا الکترونیکتی ،و مصترف ستنتی ورزشتی را بته هفتت
بخش مشارکت ورزشی ،حضور ورزشی ،تماشاگری ورزشی ،مطالعه ورزشی ،گتوش هاهن بته
رویئاههای ورزشی ،استفاهه اینترنتی از ورزش ،و خریئ کاالی تیم ورزشی ،تقستیم کرههانتئ.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

امروزه ،تغییرات مئاومی هر سبک زنئگی مرهم رخ میههئ و برختی از گمانتهزنیها حتاکی از
تغییر هر استفاهه از بازیهای سنتی و غیرمجازی ،به بازیهای مجازی است.

استفاهه از بازیهای رایانهای و ویئوویی 1که بهنام بازیهای مجازی نیز شناخته میشتونئ،

هر سال  8311با «پنگ( »2یک بتازی تنتیس روی میتز مجتازی) آغتاز شتئ و پتس از متئت
کوتاهی ،از هر هو جنبۀ سختافزاری و نرمافزاری شروع به رشئ کره (کالوول و پاینر،1000 ،3

 .)901هر همان سال شرکت مگناوکس ،4یک مجموعه بازی ویتئوویی بتهنتام «اکتیتویژن» را
عرضه کره که با اتصال به تلو یزیون خانگی انجام میشئ .بتهایتنترتیت  ،رفتهرفتته بتر تعتئاه
شرکتهای سازنئۀ بازیهای ویئوویی افزوهه شئ تا اینکه هر پایان سال  ،8319بالغ بر بیست
شرکت مختلف ،بازیهای ویئوو یی قابلاستفاهه هر خانه را تولیئ میکرهنئ (منطقتی،8910 ،

 .)88-89هر اواسط ههۀ  ،8310نینتنئو ،5هستگاههایی را با گرافیتک اصال شتئه ،همتراه بتا
بسیاری از محصوالت وابسته و جانبی و با سطح باالیی از خشتونت اراوته کتره .کارخانتههای
هیگر ،متوجه این راهبره شئنئ و بهطور پیوسته ،میزان خشونت و ستطح واقتعگرایی بازیهتای
الکترونیکی خوه را افزایش هاهنتئ (فانتک و هیگتران .)11 ،1009 ،برختی از پژوهشتگران از
تحوالت فناوری معاصر که بازیهای و یئوو ییترایانهای جلوهای از آن بهشمار میآیئ ،با عنوان
«انقال رایانهای» یاه کرههانئ.
یکی از سبکهای مطر و پرطرفئار بازیهای ویتئوویی ،بازیهتای ویتئوویی ورزشتی

6

است که هر سالهای اخیر ،رشئ بسیاری هر جل نظر بازیکنان هنیای مجازی هاشتته استت.

بازیهتتایی ماننتتئ «نیتتتئ فتتور استتپیئ« ،»7فیفتتتا« ،»8پتتی ِاس« ،»9انبتتیایتوکتتتا ،»10و
« َمئنانافال ،»11طرفئاران بسیاری هر سراسر هنیا هارنئ و میلیونها نسخه از آنهتا بتهفتروش
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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رسیئه است .افزونبر این ،بازیهای رایانهای هر کمتر از چنئ ههه چنان محبو شتئهانتئ کته
بس تیاری از والتتئین از اینک ته فعالیتهتتای بتتئنی پیش تین کوهک تان هر رقابتهتتای ورزش تی
سازمانیافته ،جای خوه را به بازیهای رایانهای خانگی هاههانئ ،اظهار نگرانی میکننئ .بههلیل
محبوبیت باالی این بازیها ،انجام پژوهشهای مختلف برای بررسی اثرات و پیامئهای آنها
میتوانئ به مئیران تصمیمگیر هر سطح کالن و همچنین سازمانهای ورزشی ،هیئ گسترههتری
هر زمینۀ برخوره با این موضوع بئهئ و برای بهرهبترهاری مناست (هرصتورت امکتان) از ایتن
فرصت بهوجوهآمئه ،به آنها کمک میکنئ .برخی از پژوهشگران ،این حوزه مطالعۀ بازیهای

رایانهای یا بازیهای هیجیتالی را یکی از اصول یاهگیری جئیتئ نامیتئهانتئ (میچاوتل و چتن،1
 .)3 ،1009بررسی پژوهشهای انجامشئه نشان میههئ که بسیاری از مفاهیم روانشناسی که
پایۀ رشتههای روانشناسی ورزشی هستتنئ (ماننتئ انگیتزه ،آمتاهگی جستمانی ،کتار گروهتی،

رقابت ،همکاری ،انتقال مهارتها ،رهبتری و مهارتهتای روانشتناختی) مباحت مهمتی هر
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مطالعۀ بازیهای رایانهای بهشمار میآینتئ (لربرمتان .) 99 ،1008 ،2گفتنتی استت ،امتروزه
فناوری چنان تأثیری بر ورزش و بازیها گذاشته است که مطالعۀ پیامئهای آن و تغییرات ناشی
از آن ،اهمیت فراوانی هاره امروزه توجه روانشناسی ورزش ،به شیوۀ گسترش بازیهای مشترک
اجتماعی و رقابتی معطوف شئه است ،زیرا تاریخ بازیهای رایانهای ،گو یای این واقعیت است

که و یژگیهای اجتماعی بازیها ،عاملی برای گسترش آن هستنئ.
یکی از مواره مهم مصرف سنتی و غیرمجازی ورزش ،مشارکت ورزشی استت .مشتارکت
ورزشی تأثیرات گسترهه روانی ،اقتصاهی ،و اجتماعی بر زنئگی بسیاری از مرهم هاره .بسیاری
از پژوهشهای پیشین عنوان کرههانئ کته میلیتونهتا نفتر از مترهم ،بتهعنتوان شترکتکننئه یتا
تماشاچی ،هرگیر فعالیتهای ورزشی هستنئ؛ بهعنوان نمونه ،فانک ( )1009اشاره کرهه است
که  19هرصئ بزرگساالن انگلیسی ،هر نوعی از فعالیت بئنی مشارکت میکننئ ،هرحالیکه 11
ً
هرصئ آمریکاییها ،اخیرا هر یک رویئاه ورزشی حضور هاشتتهانئ .مشتارکت ورزشتی ،جتزء
اساسیترین مقولهها هر ورزش است که پژوهشهای مختلفتی هربتارۀ آن انجتام شتئه استت.
بااینحال ،الزم استت گونتههای هیگتر مصترف ورزشتی (ماننتئ مصترف کتاال و رستانههای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ورزشی) ،را که بهو یژه موج تقو یت سازمانهای ورزشی و جایگتاه بتازار ورزش نتزه عمتوم

خواهئ شئ ،بررسی کنیم (استیوارت و هیگران )181 ،1009 ،1که هر این پژوهش ،بته عوامتل
یاهشئه ،توجه شئه است.
کاالهای ورزشی ،محصوالت ملموسی هستتنئ کته هر صتنعت ورزش ،تولیتئ ،توزیتع ،و

بازاریتتابی میشتتونئ .بازاریا هتتای ورزش تی ،محصتتوالت ختتوه را براستتاس مزایتتایی کتته بتته

مصرفکننئه اراوه میههنئ ،بهفروش میرساننئ (پیتتز و استتاتلن .)818 ،1001 ،2کاالهتای
ورزشی که هر این مطالعه هرنظر گرفته شئهانئ عبارتانئ از :کفش ورزشی ،3لباس ورزشی ،4و

مواه کمکتمرینی .5کفش ورزشی ،زمانی تنها بر بازار شرکتکننئگان متمرکز شئه بوه ،اما این
رونئ با ظهور نشان «جرهن نایک» بهگونهای قابلتوجه تغییتر کتره (فتولرتن.)809 ،1001 ،6
ً
کفش ورزشی تقریبا بخش جئاییناپذیری از کمئ لباس همۀ افراه است .برای شرکتکننئگان،
طر هایی برای آموزش چگونگی تولیئ بهمنظور فعالیتهای خاص وجوه هاره .لباس ورزشی،
پوشاکی است که به هو هلیل ،استفاهه میشوه .نخستین و مهمترین هلیل ،تستهیل و کمتک بته
مشارکت ورزشی است .هستۀ هوم ،مبتنیبر مئ روز بوهن ایتن پوشتاک هر بخشهتایی از بتازار
است .هر گذشته ،مواه کمکتمرینی بهعنوان محصولی اثرگذار بتر کیفیتت عملکتره ورزشتی

هرنظر گرفته میشئ (پیتز و استاتلن ،)83 ،1001 ،7همچنین ،فتروش کاالهتای تولیئشتئه و
تحت لیسانس تیمها و سازمانهای ورزشی ،یکی از مهمترین منتابع هرآمتئی آنهتا بهشتمار
میآینئ که موج حفج و بقای سازمان و باشگاه ورزشی میشوه.
یکی هیگر از جنبههای مصرف ورزشی که تیمها ،سازمانهای ورزشی ،و صتنعت ورزش ،از

طری آن ،هرآمئ قابلتوجهی بههست میآورنئ ،مصرف رسانهای ورزش 8است .هر سطح کالن،
تماشاگر ورزشی یک تالشگر کامیا است .بااینحال ،با توجه بته گستترش تیمهتا ،لیگهتا ،و
حتی ورزشها ،مئیر ورزشی با چالش هشواری بهنام رقابت هر یک بازار اشباعشئه روبهرو است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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یکی از بزر ترین بازیگران هر تکامل بازار ورزش مئرن ،تلویزیون بوهه است .تلویزیتون از ههتۀ
 8390به ایجاه پایگاه هواهاران کمک کرهه است (مالین و هیگران.)19 ،1001 ،1

یکی از متغیرها و مؤلفههای اثرگذار و مهم هر مصرف ورزشی ،هواهاری ورزشتی 2استت.

بیشک ،مهمترین بخش یک رویئاه ورزشی ،حضتور هتواهاران و تماشتاچیها هر ورزشتگاه
است .هر سرتاسر جهان ،میلیونها نفر ،زمان ،انرژی ،و پول خوه را برای تماشای ورزش هزینه
میکننئ و برای نشان هاهن اشتیاق خوه به ورزش ،گاهی مستافتهای طتوالنیای را تتا محتل
برگزاری مسابقه طی کرهه و بخش زیاهی از هرآمئ خوه را صرف اقامت ،تهیته بلیتت ،غتذا ،و
هزینۀ پارکینگ میکننئ ( .آقاپورو زارع پتور  .)899 ،8930 ،بنتا بته تعریتف هیگتری ،هتواهار
ورزشی کسی است که به یک رشتۀ ورزشی ،ورزشکار ،یا تتیم ورزشتی عالقته هاره .هرواقتع،
هواهار ورزشی کسی است که حتی هر زمانهایی که به تماشای رویتئاههای ورزشتی مشتغول
نیست ،روزنامه ورزشی نمیخوانئ ،و به راهیو گوش نمیههتئ ،هربتاره فعالیتتهتای ورزشتی
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حرف میزنئ و فکر میکنئ (وان و هیگران93 ،1008 ،3؛ یانجیو.)91 ،1009 ،4
 .1پیشینۀ پژوهش

یکی از نگرانیهای عمئۀ سازمانهای ورزشتی ،بازاریتابی بترای محصوالتشتان استت ،زیترا
هرآمئ ،ر حیاتی سازمانهای ورزشی حرفهای استت .ستازمانهتای ورزشتی بتا استتفاهه از
اینترنت و فناوری به تصمیمگیری مصرفکننئه برای خریئ بلیت ،کاالی تیم ،و ختاطرات ،بته
ارزش میلیارهها هالر ،کمک میکننئ (مالین و هیگران.)88 ،1000 ،
استاهان مئیریت ورزشی ،همچون مشارکتکننئگان آن ،نقتش حرفتهای ورزش رقتابتی را

بهرسمیت شناختهانئ (چامیتز .)13 ،1003 ،5نقش و اثر ورزش هر هولتت و اقتصتاه ،از بتین
نرفتتته استتت؛ چنانکتته بتتازار ورزش تی آمریکتتا 819 ،میلی تاره هالر ب تراوره میشتتوه و بختتش
چشمگیری از نیروی کار هر کشورهایی ماننئ استرالیا ،ژاپن ،بریتانیتا ،و آمریکتا ،بته تماشتاگر
صنعت ورزش وابسته است (پالنکت.)89 ،1001 ،

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

با وجوه این محبوبیت ،تماشاگران صنعت ورزش ،به رویارویی با چالشهای تقاضا اهامه
میههنئ .ترجیحهای مصرفکننئه ،همواره هرحالتغییتر استت و رشتئ فنتاوری بتر تقاضتای
خئمات و محصوالت ،تأثیر میگذاره .بسیاری از پژوهشهتای انجامشتئه هربتارۀ بازیهتای
رایانهای ،بر تأثیر آن بر متغیرهای روانشتناختی ،فیزیولتوژیکی ،و آموزشتی متمرکتز بوههانتئ و
پژوهشهای بسیار انئکی هر موره تأثیرات این بازیهتا بتر ورزش و مباحت کتالن آن ،ماننتئ
مصرف ورزشی ،انجام شئه است.

لی و اسچونستئت )31 ،1088( 1به بررسی انگیزههای مرتبط با مصرف ستنتی و مصترف

مجازی ورزش و همچنین ،همبستگی بین این هو مصرف پرهاختهانتئ .نتتایج بههستتآمئه از
پژوهش آنها نشان میههئ که بین مصرف بازیهای مجازی (ویئوویی) ورزشی و پنج رفتتار
تشکیلههنئۀ مصرف ورزشی ،همپوشانی وجتوه هاره؛ هرحالیکته همپوشتانیای هر هو رفتتار
مصرفی هیگر هیئه نشئه است .بین تماشای تلو یزیونی ورزش و استفاهه اینترنتی ویژه ورزشی،
همبستگی بیشتر و بین مشارکت هر بازی ،گوش هاهن به برنامههای ورزشی از طریت راهیتو ،و
خریئ کاالی تیم ورزشی ،همبستگی کمتری با بازیهای ویئوویی ورزشی وجوه هاشته است؛
هرحالیکه بتین حضتور هر بتازی و استتفاهه از رستانههای چتاپی ویتژه ورزش بتا استتفاهه از
بازیهای ویئوویی ورزشی ،ارتباطی هیئه نشئه است.

هومز و هانگ )11 ،1003( 2تأثیر استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشتی را بتر مصترف

کلی ورزش ،ارزیابی کرههانئ که نتتایج ایتن پتژوهش نشتان میههتئ ،بتین انجتام بازیهتای
ویئوویی ورزشی و مصرف کلی ورزش ،رابطه وجتوه هاره ،بهگونتهای کته کستانیکته ختوه را
هواهار استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی میهانستتنئ ،ستطو بتاالتری از مصترف کلتی
ورزش را گزارش کرهه بوهنئ.
با توجه به پژوهشهای محئوهی که هرباره رابطه بین استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی و
مصرف ورزشی ،بهویژه هر کشور ما انجام شئه است ،این پرسش برای پژوهشگران بهوجوه آمئه
است که آیا هر کشور ما رابطهای بتین ایتن هو متغیتر وجتوه هاره آیتا بتین استتفاهه از بازیهتای
رایانهای ورزشی و اشکال مختلف مصرف ورزشی ،ماننئ مشتارکت ورزشتی ،مصترف رستانهای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .اطالعات از اهاره کل آموزش و پرورش شهر رشت بهصورت حضوری هریافت شئ.
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ورزش ،و خریئ کاالی ورزشتی ارتبتاط معنتاهاری وجتوه هاره همچنتین ،هر متوره انگیزههتای
هواهاران ورزشی و نقش و اهمیت آنها هر برخی حوزههای ورزشی ،مطالعات فراوانی انجام شئه
است .با توجه به اینکه بهنظر میرسئ که اهمیتت هتواهاران هر بقتا و رشتئ تیمهتا و ستازمانهای
ورزشی ،انکارناپذیر باشئ ،آیا رابطۀ مثبتی بین هواهاری ورزشی و مصترف ورزشتی وجتوه هاره
این پرسشها نیز برای پژوهشگران بهوجوه آمئه است که آیا متغیر هواهاری هر رابطۀ بین استتفاهه
از بازیهای ویئوویی و مصرف ورزشی (مشارکت ورزشی ،مصرف رسانهای ورزش ،و مصترف
کاالی ورزشی) تأثیرگذار است و آیتا بتازیهتای ویتئوویی ورزشتی میتواننتئ مقتئار مصترف
ورزشی را هر افراهی با سطح پایین هواهاری ورزشی افزایش ههنئ
 .2روش پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر ،توصیفیتپیمایشی و از نوع کاربرهی است و اطالعات مورهنیاز آن
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از طری پرسشنامه گرهآوری شئه است .جامعه آماری این پژوهش ،تمتام هانشآمتوزان هورۀ
اول متوسطه (شامل سه پایۀ هفتم ،هشتم ،و نهم) شتهر رشتت بوههانتئ کته براستاس بتراوره و
هاهههای اهارۀ آموزشوپرورش شهرستان رشت ،حئوه  9000نفر اعالم شئهانئ .برای تعیتین
1

حئاقل نمونه الزم هر این پژوهش ،از روشی که بارکالی و همکارانش ( ،)8339بترای تعیتین
حئاقل نمونه هر

اراوه هاههانئ ،استفاهه شئ .این نو یسنئگان بیان کرههانئ که حئاقل حجتم

نمونه الزم برای استفاهه از روش

 ،برابر است با بزر ترین مقئار حاصتل از هو قاعتئه)8 :

 80ضر هر تعئاه شاخصهای متئل انتئازهگیتریای کته هارای بیشتترین شتاخص هر میتان
مئلهای انئازهگیری مئل اصلی پژوهش است؛  80 )1ضر هر بیشتترین روابتط موجتوه هر
بخش ساختاری مئل اصلی پژوهش که به یک متغیتر مربتوط متیشتونئ (هاوری و رضتازاهه،
)8939؛ بنابراین ،براساس قاعئۀ نخست ،از روش بارکالی و همکاران ،حتئاقل حجتم نمونتۀ
مورهاستفاهه با توجه به مئلهای انئازهگیری این پژوهش ،برابر حاصلضر  80هر  1است که
برابر  10عئه است .براساس قاعئۀ هوم این روش نیز ،حئاقل حجم نمونه مورهاستفاهه با توجه
به بیشترین روابط موجوه هر بخش ساختاری مئل اصلی پژوهش ،برابر حاصلضر  80هر 9
است که برابر  90عئه است .با توجه به مواره یاهشئه ،عئه  10بتهعنتوان حتئاقل نمونتۀ الزم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

برای این پژوهش انتخا شئ؛ بنابراین ،براساس الگوی بتارکالی و همکتاران ( ،)8339بترای
تعیین حئاقل نمونه هر

بایئ حئاقل  10نفتر هر ایتن پتژوهش ،بررستی و تجزیتهوتحلیتل

میشئنئ که به این منظور 819 ،پرسشنامه بررسی شئ.
برای انئازهگیری ستطح هتواهاری شترکتکننئگان ،از پرستشنامۀ هتواهاری ورزشتی وان

1

( )1008استفاهه شئ .همچنین ،مصرف کلی ورزش با پرسشنامۀ طراحیشئه توستط فینتک،
تریل ،2و انئرسون ( )1001انئازهگیری شئ که مصرف رسانهای ،کاال ،و مشارکت ورزشتی را

هرنظر میگیره .همچنین ،هر این پژوهش ،هاههها از طری پرسشنامه گترهآوری و ستپس ،بتا
نرمافزار

تجزیهوتحلیل شئنئ.

با توجه به اهبیات پژوهش و بررستی مطالعتات انجامشتئه (ستونگ و مارشتال)1081 ،3

الگوی مفهومی زیر برای پژوهش حاضر اراوه میشوه:
فصلنامه علمیـپژوهشی

هواهاری ورزشی

مصرف ورزشی
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طراحی الگوی اثرگذاری
استفاده از بازیهای ...

مشارکت ورزشی

استفاهه از
بازیهای

مصرف رسانهای ورزش

ویئوویی ورزشی

مصرف کاالی ورزشی

شکل شماره ( .)2الگوی مفهومی پژوهش
منبع :سونگ و مارشال1081 ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .3یافتههای پژوهش

براساس اطالعات جمعیتشتناختی 99/8 ،هرصتئ از پاستخههنتئگان ،متره و  99/3هرصتئ
پاسخههنئگان ،زن بوهنئ .همچنین ،مقاطع تحصیلی پاسخههنئگان از پایههای هفتم با 89/3
هرصئ ،هشتم با  89/1هرصئ ،نهم با  18/9هرصئ ،ههم بتا  11/3هرصتئ ،هوازههتم بتا 89/8
هرصئ ،و پایه پیشهانشگاهی با تعئاه  3نفر با هرصئ  8/3تشکیل شئهانئ .اطالعات توصیفی
تعئاه ساعتهای استفاهه از بازیهای رایانهای ،هر جئول شماره ( )8گزارش شئه است.
جدول شماره ( .)2ویژگیهای جمعیتشناختی
میزان ساعتهای استفاده از بازیهای رایانهای
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تعداد (درصد)

 8تا  1ساعت

)83/1( 38

 9تا  8ساعت

)89/3(98

 9تا  9ساعت

)88/9( 18

 1تا  1ساعت

)3/9( 81

 3تا  80ساعت

)8/8( 1

بیشتر از  80ساعت

)1/1( 89

کل

)800/0( 819

هر نرمافزار پی.ال.اس ،پرهازش الگوی بیرونتی هر هو مرحلته انجتام میشتوه :هر مرحلته
نخست ،الگوی انئازهگیری (الگوی بیرونی) از طریت تحلیلهتای روایتی و پایتایی و تحلیتل
عاملی تأییئی بررسی شئ و هر مرحله هوم ،الگوی ساختاری (الگوی هرونی) با بترآوره مستیر
بین متغیرها بررسی شئ .بارهای عاملی 1متغیرها هر جئول شماره ( )1قابل مشاهئه هستنئ.

هر الگوی پژوهش حاضر تت همانگونه که هر جئول شماره ( )1مشخص است تت تمام اعئاه
ضرای بارهای عتاملی گویتهها از  0/8بیشتتر استت؛ یعنتی واریتانس شتاخصهتا بتا ستازه
مربوطهاش هر حئ قابلقبول بوه که نشانههنئۀ مناس بوهن این معیار است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

برای تأییئ روایی ابزار انئازهگیری ،از سه نوع روایی استتفاهه شتئ :روایتی محتتوا ،1روایتی

همگرا ،2و روایی واگرا .3روایی محتوا با نظرسنجی از  81نفر از خبرگان ،تأییئ شئ .برای تعیین

پایایی پرسشنامه از هو معیار (آلفای کرونباخ 4و پایایی ترکیبی )5استفاهه شتئ .نتتایج پایتایی،

روایی همگرا ،و روایی واگرا ،بهطور کامل هر جئول شماره ( )9و ( )8اراوه شئه است.
جدول شماره ( .)1بارهای عاملی گویهها
استفاهه از بازیهای
ویئوویی ورزشی

پرسش
بار عاملی
پرسش

هواهاری

بار عاملی

مصرف رسانه ورزشی
مشارکت ورزشی
مصرف کاالی ورزشی

پرسش
بار عاملی
پرسش
بار عاملی
پرسش
بار عاملی

8
0/11
8
0/11
8
0/99
8
0/18
8
0/89

1
9
9
8
9
1
0/99 0/93 0/19 0/19 0/19 0/10
9
8
9
1
0/11 0/93 0/98 0/99
1
1
9
9
8
9
1
0/10 0/98 0/98 0/91 0/89 0/98 0/99
8
9
1
0/99 0/13 0/11
9
8
9
1
0/18 0/19 0/11 0/19

جدول شماره ( .)9ضرایب پایایی و روایی همگرا
متغیرها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

مصرف ورزشی

0/11

0/30

0/19

مشارکت ورزشی

0/19

0/19

0/91

مصرف کاالی ورزشی

0/18

0/11

0/91

مصرف رسانهای ورزشی

0/11

0/19

0/99

هواهاری ورزشی

0/18

0/18

0/91

استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی 0/19

0/11

0/18

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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استفاده از بازیهای ...

براستتاس مطال ت اراوهشتتئه و نتتتایج خروجیهتتای نرماف تزار هر جتتئولهای ( )9و ( ،)8اب تزار
انئازهگیری روایی از همگرایی (باالتر از  ،)0/9واگرایی (میزان جذر پایتایی همگترا بترای هتر ستازه
بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای هیگر هر الگتو باشتئ) ،و پایتایی (بتاالتر از )0/1
مناسبی برخورهار هستنئ .براساس خروجیهای جئول شماره ( )9تمام سازهها ،با شاخص ختوه تتت

نسبت به شاخصهای هیگر تت تعامل بیشتری هارنئ؛ بنابراین ،مقئار روایی واگترا هر ستطح مطلتوبی
ارزیابی میشوه.
جدول شماره ( .)5روایی واگرا
مصرف کاالی
ورزشی
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مصرف کاالی ورزشی
مصرف رسانهای ورزشی
مشارکت ورزشی
مصرف ورزشی
هواهاری ورزشی
استفاهه از بازیهای
ویئوویی ورزشی

مصرف
رسانهای
ورزشی

0/11
0/13
0/98
0/93
0/99

0/18
0/19
0/99
0/99

0/81

0/89

بازیهای
ویدئویی
ورزشی

مشارکت
ورزشی

مصرف
ورزشی

هواداری
ورزشی

0/11
0/91
0/90

0/11
0/98

0/11

-

0/89

0/88

0/99

0/18

هر بررسی برازش الگوی هرونی (ارتبتاط بتین متغیرهتای نهفتته پتژوهش) ضتری معنتاهاری،
ضری تعین ،و ضری قئرت پیشبینی ،بررسی شئنئ .نخستین و ابتئاییترین معیار برای سنجش
رابطۀ بین سازهها هر الگو (برازش هرونی) ،اعئاه معناهار است .چنانچه مقتئار ایتن اعتئاه از 8/39
بیشتر شوه ،نشانههنئۀ هرستی رابطۀ بین سازهها هر سطح اطمینان  39هرصئ است .هر جئولهای
شماره ( )9تا ( )1و شکل شماره ( )1نتایج برازش الگوی هرونی مشاهئه میشوه.
جدول شماره ( .)4برازش الگوی درونی (مقدار معنادار ی)

استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی
هواهاری ورزشی
مصرف ورزشی

هواداری
ورزشی

80/111
-

مصرف
ورزشی

3/109
3/119
-

مشارکت
ورزشی

11/133

مصرف رسانهای مصرف کاالی
ورزشی
ورزشی

91/110

99/831

همچنین ،با توجه به اینکه تعئاه حجم نمونهها  819است (هرواقتع ،حجتم نمونتهها بتاال
است) میتوان از آزمون سوبل تت که برای تعیین معناهاری تأثیر میتانجی یتک متغیتر هر رابطته
میان هو متغیر هیگر بهکار میروه تت استفاهه کره .هر آزمون سوبل ،یک مقئار

از طری

فرمول زیر بههست میآیئ که هرصورت بیشتر شتئن ایتن مقتئار از  ،8/39میتتوان هر ستطح
اطمینان ،معناهار بوهن تأثیر میانجی یک متغیر را تأییئ کره.
معاهله شماره ( .)8فرمول محاسبه سوبل هر روش

مفروضات فرمول:
 :مقئار ضری مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛
 :مقئار ضری مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛
 :خطای استانئاره مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛
 :خطای استانئاره مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته.
معاهله شماره ( .)1رابطۀ غیرمستقیم استفاهه از بازیهتای ویتئوویی ورزشتی بتا میتانجی
هواهاری ورزشی بر مصرف ورزشی

هر موره شاخص
ضعیف ،متوسط ،و قوی

 ،سه مقئار  ،0/89 ،0/01و  0/99بهعنوان مقئار مالک برای مقتاهیر
1

معرفی میشونئ (هنسلر و همکاران)1003 ،؛ بنابراین ،براستاس

هاهههای جئول شماره ( ،)9بخش مربوط به

قئرت پیشبینیکننئگی ستازههتا هر

سطح خو برآوره شئه است.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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طراحی الگوی اثرگذاری
استفاده از بازیهای ...

جدول شماره ( .)6نتایج برازش الگوی درونی ضریب تعیین و قدرت پیشبینی

ضری تعیین
سازهها
مصرف کاالی ورزشی 0/18
مصتتتترف رستتتتانهای
0/18
ورزشی
0/91
مشارکت ورزشی
0/90
مصرف ورزشی
0/91
هواهاری ورزشی

قئرت پیشبینی
0/98
0/91
0/93
0/13
0/11
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شکل شماره ( .)1الگوی اندازهگیر ی و مقادیر بارهای عاملی ،الگوی ساختاری ،و مقدار معناداری متغیرهای پژوهش

هرنهایت ،با استفاهه از یافتههای برازش الگوی هرونی ،برازش کلی الگو آورهه شئه استت.

ولتتزلس 1و همکتتاران ( )1003ستته مقتئار 0/99 ،0/19 ،0/08را بتتهعنوان مقتتاهیر ضتتعیف،

متوسط ،و قوی برای این معیار معرفی کرههانئ .برازش کلی الگو با توجه به مقئار بیانشتئه هر
سطح متوسط تا قوی برآوره شئ.
برای معناهار بوهن ضری مسیر ،الزم است مقئار هر مسیر ،از عئه  8/39بیشتر باشئ که
نتایج ضرای مسیر و سطح معناهاری الگوی پژوهش هر جئول شماره ( )1اراوه شئه است.

جدول شماره ( .)7نتایج ضرایب مسیر و سطح معنادار ی الگوی پژوهش
مسیر

ضریب مسیر

معنادار ی (آماره )

نتایج

فرضیه شماره ( .)8استفاهه از بازیهتای ویتئوویی ورزشتی
بر هواهاری ورزشی

0/839

80/113

تأییئ فرضیه

16

فرضیه شماره ( .)1هواهاری ورزشی بر مصرف ورزشی

0/891

3/119

تأییئ فرضیه

طراحی الگوی اثرگذاری
استفاده از بازیهای ...

0/891

3/109

تأییئ فرضیه

0/888

8/19

تأییئ فرضیه

فرضیه شماره ( .)9استفاهه از بازیهتای ویتئوویی ورزشتی
بر مصرف
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بحث و نتیجهگیری

هر سالهای اخیر ،بازیهای رایانهای بهعنوان یک پئیتئۀ اجتمتاعی ،بتههلیل رشتئ چشتمگیر
فناوریهای ارتباطی ملی با کشتش و جاذبتهای حیرتانگیتز تتت هر کنتار رستانههای صتوتی و
تصویری هیگر تت عمئهترین مخاطبان خوه را از میان کوهکان و نوجوانان انتخا کرهه است .با
کشف ارتباط استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی با مصترف ورزشتی ،میتتوان برنامتههای
آموزشی الزم را برای این گروه و والئین آنها طراحی کره و هرنهایت ،گامی برای ارتقا و بهبتوه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شرایط و کیفیت زنئگی و سالمتی این گروه برهاشتت .نتتایج بترازش الگتو نشتان هاه کته بتین
استفاهه از بازیهای ویئوویی ورزشی با هتواهاری ورزشتی ،رابطته معنتاهاری وجتوه هاره کته
میتوان اینگونه استنباط کره که بههلیل هماننئسازی تیمتی ایجاهشتئه هر آنتان ،بته هتواهاری
ورزشی روی میآورنتئ .حتس تعلقتی کته هنگتام بتازی رایانتهای بترای افتراه و بتهویژه افتراه
کمسنوسالتر به تیم مورهنظر وجوه هاره ،و همچنین ،تعصبی که هر هنگام انجام بتازی بترای
پیروز شئن هر مسابقه صرف میشوه ،میتوانئ از هالیل انتخا تیم مورهنظر هر هنیای واقعتی
نیز باشئ .این حالت ،هر کوهکان و نوجوانان که از ابتئا هرگیر بازیهای رایانهای بوههانئ ،بیشتر
بهچشم میخوره ،زیرا بزرگساالن هر گذشته کمتر هرگیر بازیهای رایانهای بوههانتئ و از زمتان
کوهکی با هنیای واقعی و تعص به تیم مورهعالقهشان روبهرو شئهانئ و هویتشان را هر آن تتیم
پیئا کرههانئ .نتایج این بخش از پژوهش ،با پژوهش لتی و اسچونستتئت ( )1088همختوانی
هاره .همچنین ،هواهاری به انگیزه اجتماعیشئن و میل افراه به با هم بوهن و ارتباط بتا هیگتران
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اشاره هاره که این بازیها اجازه میههنئ افراه ،هیجانات خوه را با یکئیگر بهاشتراک بگذارنئ و
با اطرافیانشان ارتباط برقرار کرهه و هلبستگی پیئا کننئ و همچنین ،به نقتاط مشتترکی هر متوره
تیمهای مورهعالقۀ خوه و هرنهایت ،به هواهاری تیم برسنئ.
همچنین ،نتایج بههستآمئه نشان میههئ که هتواهاری ورزشتی بتا مصترف ورزشتی رابطتۀ
معناهاری هاره .مصرف ورزشی ،انتخا مرهم براساس شرایط اساسی زنئگیشان ،هر برخوره بتا
نیازهای معیشتی اصلی آنها برای هماهنگسازی با نیازهای سطح باال است؛ همچنین ،یک نوع
جئیئ از مصرف مبتنیبر آگاهیهای ذهنی هربارۀ عملکره ورزشی است .امروزه مصرف ورزشی
نوجوانان به بخش مهمی از بازار ورزشی تبئیل شئه است .کمیت و کیفیت مصرف آنهتا ،تتأثیر
زیاهی بر توسعۀ صنعت ورزش خواهئ هاشت؛ بنابراین ،پژوهشهای انجامشئه هربتارۀ مصترف
ورزشی نوجوانان ،نهتنها راهنمایی برای هرک هرست و علمی رفتتار مصترفی آنهتا استت ،بلکته
ارزش علمی و کاربرهی بااهمیتی را برای توسعه ،تترویج ،و آماههستازی صتنعت ورزش و بتازار
مصرف ورزشی مبتنیبر نوجوانان ،فراهم میکنتئ .بتهنظر برختی پژوهشتگران ،انگیتزۀ مصترف
ورزشی ،هواهاری افراه است .مصرف ورزشی ،بهعنوان یتک پئیتئۀ اجتمتاعی ،هر زنتئگی افتراه
جامعه نقش مهمی را ایفا میکنئ .مصرف ورزشی به یکی از هغئغههای افراه هر جامعته معاصتر
تبئیل شئه است و هر هنیای امروز ،کمتر کسی وجوه هاره که مستقیم یا غیرمستقیم ،بهنحتوی بتا

ورزش مرتبط و از آن متأثر نباشئ .طیتف گستترههای از افتراه ،بتهعنتوان تماشتاگر یتا هوستتهار
ورزش ،به تماشای مستقیم فعالیتهای ورزشی هر ورزشگاهها میپرهازنئ و برختی هیگتر نیتز از
طری رسانهها پیگیر رویئاههای ورزشی هستنئ .چنانکه براساس نتایج پژوهش فینک و هیگتران
( ،)1001طرفئاران ورزش هر آمریکا 80/81 ،میلیاره هالر ،برای هریافت و تماشای رویئاههای
ورزشی سازمانیافته هزینه کرههانئ .نتایج این پتژوهش بتا یافتتههای ریگتالی و پتریم (،)1001

مویسی و همکاران ،)1081( 1کانتر و همکتاران )1089( 2کته مصترف ورزشتی را بته هتواهاران
ورزشی نسبت هاههانئ ،همجهت و همراستا است .ایتزو و همکتارانش ،مهمتترین بعتئ مصترف
ورزشی را رسانه و بهویژه تماشای ورزش بهعنوان سرگرمی بیتان کرههانتئ و هر کنتار ایتن عامتل،
عواملی ماننئ زیبایی ،نمایش بتازی ،رهتایی ،و تعتامالت اجتمتاعی نیتز مشتاهئه شتئه استت؛
هرنتیجه ،بعئ مصرف رسانهای ورزش نیز بههلیل ایجاه سترگرمی و هرنهایتت ،پتر کترهن اوقتات
فراغتت کته هر هل مصترف ورزشتی گنجانتئه شتئه استت ،ستب اهمیتت و همچنتین ،عامتتل
تأثیرگذاری بر مصرف ورزشی هانسته میشوه .یینگ ( )1081بیان کرهه است که آگاهی و رفتتار
مصرفکننئۀ ورزشی تت هرصورتیکه بههرستی هئایت شونئ تتت نهتنها باع افزایش کیفیت زنئگی
فرهنگتی و معنتتوی متترهم میشتتونئ ،بلکتته میتواننتئ ستترعت رشتتئ ورزش را بهبتتوه بخشتیئه و
بهاینترتی  ،رشئ اقتصاه محلی را تحریک کننئ.
افزونبراین ،هر بخش هیگری از یافتههای پژوهش ،معناهاری رابطتۀ استتفاهه از بازیهتای
ویئوویی ورزشی بر مصرف ورزشی با میتانجی هتواهاری ورزشتی نیتز بیانکننتئۀ لتزوم نگتاه
هوشمنئانۀ بازاریابان ورزشی به هواهاری ورزشی هر راستای تحریک مصترف ورزشتی استت.
ورزش و فعالیتهای مرتبط با آن از جایگاه آشکار و روشنی هر زنئگی افراه برخورهار هستتنئ.
ً
بهویژه هر جوامع مئرن ،تقریبا غیرممکن است که یک فره به طریقی با ورزش مترتبط نباشتئ.
بااینحال ،این عالقه برای حفج موجوهیت و توسعه سازمانهای فعال هر ورزش کافی نیستت.
بهبوه این عالقه و مئیریت مؤثر بر آن ،برای ستازمانهای ورزشتیای کته میخواهنتئ مزیتت
رقابتی خوه را حفج و تقویت کننئ ،الزم است.
تأثیر استفاهه از بازیهای ویتئوویی ورزشتی بتر مصترف ورزشتی و هرنهایتت ،مشتارکت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ورزشی ،امر مهمی هر حوزه ورزش و بخش ستالمتی ورزشتی استت کته بتا برنامتهریزیهای
هقی تر و با نگاهی همهجانبه میتوان هر راستای حفج سالمتی این گروه ،گام مهمی برهاشتت.
همچنین ،نتایج بههستآمئه میتواننئ کاربرههای عملیای برای مئیران بازاریتابی ورزشتی هر
راستای هرک بهتر رفتار مصرفکننئه بههمراه هاشته باشنئ .بهطورکلی ،یافتتههای ایتن پتژوهش
نشان میههنئ که بازاریا های ورزشی بایئ انجام بازیهای ویئوویی ورزشی را بهعنتوان یتک
راهبره هر راستای افزایش مصرف ورزشی تشوی کننئ؛ بهویژه هر بین کسانیکه کمتر بهعنتوان
هواهار ورزشی شناخته میشونئ.
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