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 چكيده

كنندگان نفر از مشاركت 560. همگاني بود كنندة ورزشي در ورزشرفتار مصرف پايايي ابزار و روايي بررسي پژوهش ساخت و هدف اين
با مطالعه و گردآوري متون و مقاالت مرتبط با رفتار . شدند انتخاب عنوان نمونه تصادفي به ايطبقه گيرينمونه روش ورزش همگاني با

و سازه و همچنين براي بررسي نسبي  براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي محتواي. سؤال استخراج شد 21كنندة ورزشي، مصرف
مصرف "و  "نيات خريد"، "شركتفراواني "لي اكتشافي سه بعدنتايج تحليل عام. پايايي پرسشنامه ازآلفاي كرونباخ استفاده شد

نتايج تحليل عاملي تأييدي و حذف يكي از سؤاالت داراي بار عاملي كمتر از ميزان مطلوب، نتايج توجه به  با. را مشخص كرد "رسانه
 هاي الزم براي برازش مدل آزمون مدل نشان داد كه شاخص .بيانگر آن بود كه تمام سؤاالت از بار عاملي مطلوبي برخوردار بودند
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078/0=RMSEA(. ترتيب ف رسانه بههاي فراواني شركت، نيات خريد و مصرمقياس كرونباخ براي كل ابزار و خرده مقدار آزمون آلفاي
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 مقدمه

يافتـه   ويژه كشورهاي توسعهامروزه كشورهاي جهان به

مـردم در ورزش و   درصددند كه از طريق توسعة مشـاركت 

فعاليت بدني، سطح سالمت جامعه را ارتقا دهنـد و نيـز از   

ساير مزاياي آن همچون توسعة اقتصـادي و اجتمـاعي آن   

 . مند شوندبهره

شـدة فعاليـت    اي دربارة منافع شناخته شواهد گسترده

هـاي مختلفـي از   بـا ايـن حـال گـزارش    . بدني وجـود دارد 

. باالي افراد غيرفعـال اسـت  دهندة درصد  سراسر دنيا نشان

فعاليت بدني، بخش اساسي سالمت عمومي جامعـه اسـت   

كه دهد درحاليهمچنين مطالعات مختلف نشان مي). 16(

كننــدگان در ورزش همگــاني در بيشــتر  درصــد مشــاركت

كشورهاي جهان رو به افزايش است، در كشور ما با وجـود  

ــازمان ــدان    س ــعة چن ــوز توس ــي هن ــف ورزش ــاي مختل ه

ــم ــت  چش ــه اس ــورت نگرفت ــزارش  . گيري ص ــاس گ براس

هاي همگاني ميـزان مشـاركت مـردم در    فدراسيون ورزش

درصـد اسـت    20هاي همگاني كمتـر از  ها و ورزشفعاليت

بر تأكيد بـر اهميـت فعاليـت     بنابراين الزم است عالوه). 4(

هـاي بيشـتري بـراي    هاي سني، تـالش بدني در همة گروه

در همين زمينـه  . ام گيردتشويق مردم به سمت ورزش انج

كوشـد كليـة   عنوان علم نوپايي كه مـي  بازاريابي ورزشي به

ــا خــدمات و محصــوالت ورزشــي را   موضــوعات مــرتبط ب

كننـدگان   هاي مشتريان و مصـرف منظور تأمين خواسته به

كننـدگان   ورزشي مطالعه كند، در پي شناخت بهتر مصرف

مگـاني از  با اينكـه ورزش ه  ).13(و رفتار مصرفي آنهاست 

ها و جـرم و جنايـت و در   اهميت زيادي در كاهش بيماري

نهايت توسعة سالمتي كلي جامعه برخوردار اسـت، امـروزه   

از انجام يك فعاليت بدني صرف فراتر رفته و در كشورهاي 

كه ورزش مختلف توسعة نسبتاً زيادي داشته است تا جايي

د و روشـمار مـي  به يك تجارت و صنعت در بيشتر كشورها

عنـوان يـك    كشورهاي پيشرفته، ورزش را به دولتمردان در

  حسـاب   صـنعت مهـم در كنـار سـاير صـنايع بـه       تجارت و

 .آورندمي

 تـوان گفـت كـه توسـعة ورزش همگـاني      عبارتي مي به

 در توســعة اقتصــادي و رونــق صــنايع مختلــف نــوعي بــه

  ).2(خواهد بود  تأثيرگذار
 شــامل و) 6(كننــده مبحثــي نوپاســت  رفتــار مصــرف

 فرايندهاي رواني و اجتماعي گوناگوني اسـت كـه پـيش و   

 مشـاهده  هاي مربـوط بـه خريـد و مصـرف      پس از فعاليت

 زمينـه در دهـة   اولين كتاب درسـي در ايـن  ). 5(شود  مي

 است؛ هرچند سرچشمة اين انديشه بـه  تأليف شده 1960

 نويسـندگان  1900در آغـاز دهـة   . گرددها قبل برميسال

 تواننـد از  كنندگان مي از كردند كه چگونه تبليغبحثي را آغ

 در دهـة  ).6(شناسي اسـتفاده كننـد   اصول مربوط به روان

ــه روان 1950 ــوط ب ــد مرب  شناســي فرويــدي توســطعقاي

 كنندگانگير شده و توسط تبليغپژوهشگران انگيزش همه

 كننده با اينكه نياز به مطالعة رفتار مصرف. كار گرفته شد به

 اعـالم ها دوباره سازماندهي شد، ايـن مهـم تـا    در اين سال

 ). 6(تحقق نيافت  1950مفهوم بازاريابي در سال 

 داللت بر اين عقيده دارد كه صـنعت،  1مفهوم بازاريابي

 بـدون . 3است نه فرايند توليد كـاال  2فرايند رضايت مشتري

 كننـده و داشـتن درك   دسترسي به دانـش رفتـار مصـرف   

 واكنش نسبت به نيازها و تمايالتبيني  صحيح از آن، پيش

 اگرچه كشف نيازهاي فعلـي و . پذير نيستمشتريان امكان

 كـار بـا اسـتفاده از    اي است، اينآتي مشتريان كار پيچيده

 رو،). 8(تحقيقات بازاريابي قابل دسترسي و امكـان اسـت   

 اشاره كردنـد كـه  ) 2013( 4شيلبوري، فركينز و هينكسون

 مطالعــات در زمينــة ورزش در بيســت ســال اخيــر عمــده

 قهرماني، تماشاگران و طرفداران يا تفريحات بـوده اسـت و  

 عنوان فرصتي بـراي درگيـري و مشـاركت    كمتر ورزش، به
                                                           
1. Marketing Concept 
2. Costumer-Satisfying Process 
3. Good-Producing Process 
4. Rowe, Shilbury, Ferkins & Hinckson 
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 كننـده و رفتـار مصـرفي آنهـا     هـاي شـركت  مردم در تـوده 

 اين تمركز محـدود تحقيقـات بـر   ). 19(مطالعه شده است 

 و محققـان هـايي را بـراي مـديران    مشاركت افراد، فرصـت 

 سازد تا با توجه به افزايش شيوع مشكالت ناشيفراهم مي

 تحركي، نسـبت بـه چگـونگي افـزايش مشـاركت در     از بي

 ).15(فعاليت بدني مالحظات بيشتري انجام دهند 

كننده شخص يا سازماني است  براساس تعريف، مصرف

صورت تكراري يا  كه خريد كاالها و خدمات را به

كند، مانند دهد يا از آنها استفاده ميغيرتكراري انجام مي

خريدن كتاب و لباس، تهية بليت يك مسابقة ورزشي، 

رفتن به سينما يا باشگاه ورزشي، خريدن روزنامه يا بازديد 

كننده فرد  براساس تعريف باال، مصرف. از صفحات اينترنت

يا تملك شخصي كاالها و  يا سازماني است كه براي مصرف 

كنندگان ورزشي  مصرف). 3(كند  ري ميخدمات را خريدا

دهند، چراكه  را تشكيل مي 1هستة اصلي بازاريابي ورزشي

خت شناكننده بر  پاية اصلي علم بازاريابي و رفتار مصرف

كنندگان و توانايي فراهم ساختن رضايت آنان بنا  مصرف

كنندگان ورزشي افراد يا  مصرف). 23(شده است 

حصوالت و خدمات ورزشي را كه يكي از انواع م اند گروهي

كنند و براساس تعريف بازاريابي  خريداري يا استفاده مي

تواند شامل خريد يا استفاده از مي  ورزشي اين مصرف

كاالهاي ملموس چون كفش ورزشي و پيراهن ورزشي يا 

غيرملموس مانند تماشاي يك مسابقة ورزشي و 

 ،23(هاي ورزشي باشد جوي اينترنتي در سايتو جست

كنندگان و داوطلبان ورزش هوادار  البته، اغلبِ شركت). 13

ورزشي نيز هستند و از انواع كاالها و خدمات ورزشي هم 

اين بهترين دليل است كه بپذيريم . كنند استفاده مي

بندي  تقسيم. كنندة ورزشي پيچيده است انگيزش مصرف

كنندگان  ندي انواع مصرف ورزشي از تقسيم  انواع مصرف

هاي در واقع بر مبناي اين بخش. تر استآسان ورزشي

                                                           
1. Sport Marketing 

هاي حاميان، مختلف مصرف، واضح است كه انگيزه

ها ترين انگيزهتماشاگران و هواداران ورزشي از پيچيده

رفتار ). 22(هستند و نياز به بررسي بيشتري دارند 

كننده تحت تأثير عوامل متعدد دروني و بيروني  مصرف

توانند هيچ نوع كنترلي بر اين نميها  اگرچه بازارياب. است

عوامل اعمال كنند، ولي بدان معنا نيست كه از آنها غافل 

كنندگان، با شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف. بمانند

هاي كارامدي را براي توانند روشبازاريابان ورزشي مي

كنندگان و مشتريان خود بيابند  افزايش ميزان مصرف

)20 .( 

هاي اساسي بازاريابي ورزشي، تشويق يتيكي از فعال

بر اين بازاريابان  عالوه. مردم به شركت در ورزش است

ورزشي درگير در بازاريابي تجهيزات و البسة ورزشي 

توان تصور كرد مي. ضروري براي شركت در ورزش هستند

كنندگان ورزشي يك بازار بزرگ و در حال رشد  كه شركت

). 21(دهند للي تشكيل ميالمرا در آمريكا و سطح بين

يكي از . گيري ميزان دقيق خريد اغلب دشوار است اندازه

هاي حل اين مشكل اين موضوع است كه آيا  حل راه

از آنجا . كنندگان قصد يا نيت خريد را دارند يا نه مصرف

كه نيت خريد، يك شاخص جايگزين و تعويضي است، 

يا خريد  تواند جايگزيني براي سنجش فروشبنابراين مي

هاي قوي شرط ، يكي از پيش)خواسته(ميل . واقعي باشد

 . است براي مصرف 

توان جايگزيني براي رفتار واقعي، نيت خريد را مي

واقعي محصول در نظر گرفت؛ با  عبارتي خريد و مصرف  به

شده و رفتار  ريزياين حال واضح است كه براي رفتار برنامه

رسانه   مصرف). 22(ت باشند توانند كامالً متفاوواقعي مي

توان يكي از عوامل در حال رشد در صنعت ورزش را مي

 2كه فرناندز، كوريا و بيسجاياهمچنان. شمار آورد به

ها  دهند نگرشدارند مطالعات نشان مي اظهار مي) 2013(

                                                           
2. Fernandes, Correia & Biscaia 
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ورزشي وجود دارد؛   اي در مصرفكننده و رفتارهاي گيج

هاي ت و برنامهكه فردي به تماشاي مسابقاهمچنان

پردازد، ديگري بيشترين وقت خود  ورزشي از تلويزيون مي

 هاي ورزشي در اينترنت جو در سايتو را به جست

ها و مجلهپردازد و ديگري از طريق خواندن روزنامهمي

بازاريابان ورزشي  .)13(كند هاي ورزشي آن را دنبال مي

 در حال تالش براي افزايش مخاطبان خود از طريق

هاي خبري متنوعي شامل مواردي چون نشريات و رسانه

). 11(اي هستند هاي كابلي و ماهوارهتلويزيون يا شبكه

فردي را در هاي ورزشي، روابط منحصربهوجود رسانه

بازاريابي ورزش پديدار كرده است، زيرا اصحاب تجارت 

خواهند ها، آنچه را كه مي توانند به ياري رسانهمي

اي پراهميت جلوه دهند و با تبليغات رسانهبفروشند، 

سوي كاالها و خدمات جلب كنند  تمايل مشتريان را به

)12.(  

هاي اي به بررسي مدلدر مقاله) 1373(زاده  نبي

او بيان كرد ). 7(كنندگان پرداخت  مختلف در رفتار مصرف

كننده از  كه براي شناخت دقيق تغييرات رفتاري مصرف

شناسي به اين  شناسي و جامعهروانسه زواية اقتصاد، 

شود كه هر كدام از دانشمندان و  مقوله نگريسته مي

در نهايت . نگرند نظران از ديدگاهي خاص به آن مي صاحب

كننده براساس عوامل  به بررسي الگوي جامع رفتار مصرف

شناسي و اجتماعي پرداخته شده كه به اقتصادي، روان

هرچند مدل مذكور . معروف است 1شس –هاروارد   مدل

سبب  نيز از طرف دانشمندان مختلف با انتقادهايي به

درخشيده و عمادزاده . كاربردي نبودن مواجه بوده است

، به مطالعة نگرش و رفتار خريد جوانان پرداختند )2012(

و نشان دادند كه رفتار خريد جوانان نوع ديگري از مدل 

ر براساس دهد و آنها بيشت رفتار مصرفي را نشان مي

زنند هاي دروني و بيروني، نه نياز دست به خريد ميانگيزه

                                                           
1. Howard-Sheth Model 

اي ، در مقاله)2002( 2دونالد، ميلن و هانگ مك). 10(

مروري به بررسي چندين نظرية مرتبط با تحليل رفتار 

كنندگان و تماشاگران ورزشي در بازاريابي ورزشي  شركت

همچون هايي  ايشان در اين مطالعه به نظريه. پرداختند

جوي تحريك و استرس، و آثار سودمندي، جست

جوي و پرخاشگري و تخلية هيجاني، تفريحات و جست

كنندگان و  موفقيت براي بررسي و ارزيابي رفتار شركت

 3كاسپر و آندرو). 17(تماشاگران ورزشي اشاره كردند 

كنندگان  اي به بررسي رفتار مصرف، در مطالعه)2008(

امل فراواني شركت و نيات خريد ورزشي پرداختند و دو ع

را بررسي كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه تفاوت 

معناداري در تعهد ورزشي براساس سن، تفاوت معناداري 

در فراواني مشاركت براساس سطح مهارت و تفاوت 

معناداري در نيات خريد براساس سطح درآمد وجود دارد 

نشان دادند كه  )2012( 4فانك، بيتون و الكساندريس). 9(

درصد واريانس  60كنندة ورزشي بيش از  انگيزش مصرف

رسانه، پوشيدن لباس ورزشي   حضور در مسابقات، مصرف

تيم مورد عالقه و خريد محصوالت ورزشي را تبيين 

، )2013( 5رو، شيلبوري، فركينز، هينكسان). 14(كند  مي

ة اي مروري به اهميت بررسي و مطالعه در زميندر مقاله

اين  فعاليت بدني در جوامع اشاره كرده و كمبود تحقيقات در

  ). 19(اند هاي قهرماني نمايان ساختهزمينه را نسبت به ورزش

كنندگان  رفتار مصرف) 2013(فرناندز و همكاران 

ورزشي را در سه سازة فراواني شركت، نيات خريد و 

توان در مجموع مي). 13(اند  رسانه مشخص كرده مصرف 

گرفته در خصوص سنجش رفتار  گفت مطالعات انجام

هاي آن بسيار محدود يا فاقد كننده و تعيين سازه مصرف

تا بتوان براي ) 14،13،9(ند ا روايي و پايايي قابل قبولي

كنندة  انجام تحقيقات در زمينة شناخت رفتار مصرف
                                                           
2. McDonald, Milne & Hong 
3. Casper & Andrew 
4. Funk, Beaton & Alexandris 
5 . Rowe, Shilbury, Ferkins, Hinckson 
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فقدان پرسشنامة روا و پايا و . ورزشي از آنها استفاده كرد

بستر مناسب براي تحقيق در ورزش همگاني همچنين 

تهية ابزار مناسب  منظور محققان را بر آن داشت تا به

چنانكه اشاره شد، رفتار  .اي را انجام دهند مطالعه

عنوان يك مطالعة علمي نوپا  كنندة ورزشي به مصرف

درصدد توسعه و گسترش هرچه بيشتر است و در اين راه 

ن به ابزارهاي سنجش و كنندگا براي شناخت بهتر مصرف

ارزيابي نياز است، با وجود اين مسئلة پرسشنامه و معيار 

رو محققان با علم  استانداردي براي آن وجود ندارد، ازاين

اي كه داراي به اين موضوع درصدد تهية ابزار و پرسشنامه

روايي و پايايي قابل قبول و متناسب با محيط بازار ورزشي 

اشد، به انجام اين مطالعه اقدام ويژه ورزش همگاني ب به

 .كردند

  روش تحقيق
مطالعة حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت از 

جامعة آماري تحقيق كلية افراد . نوع همبستگي بود

كننده در ورزش همگاني استان آذربايجان شرقي  مشاركت

كننده در ورزش همگاني  تعداد كل افراد شركت. بود

درصد  21هاي همگاني  يون ورزشبراساس گزارش فدراس

. نفر برآورد شد 770000افراد كل استان بود كه تعداد 

دست آوردن حجم نمونة مناسب يك مطالعة اوليه  براي به

صورت گرفت و براساس واريانس حاصل از آن و با استفاده 

 .نفر تعيين شد 560از فرمول آماري حجم نمونه 
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كننده در ورزش همگاني طبق مطالعة مقدماتي واريانس رفتار مصرف   S2= 355/0     

=N تعداد جامعة آماري 770000  
96/1 T=  درصد 95سطح اطمينان 

 05/0 d= مقدار خطاي قابل قبول برحسب سطح اطمينان 

9/544 n=  
گيري و افزايش دقت  منظور كاهش خطاي نمونه به

 560نفر به  545پذيري نتايج تحقيق تعداد نمونه از  تعميم

 .نفر افزايش داده شد

ساخته بود كه  ابزار گردآوري تحقيق از نوع محقق

كنندة  با رفتار مصرف براساس پيشينه و منابع مرتبط

در ابتدا پس از مروري بر . ورزشي طراحي شده بود

مطالعات پيشين و بررسي كلية متون در دسترس و مرتبط 

 23اي حاوي كنندة ورزشي، پرسشنامه با رفتار مصرف

سؤال توسط محققان طراحي شد كه پس از بازبيني دوباره 

امه از براي بررسي انواع روايي پرسشن. دو سؤال حذف شد

نظر استادان مديريت بازاريابي ورزشي و روش روايي 

، تحليل عاملي اكتشافي، تحليل عاملي 1محتواي نسبي

تأييدي و براي بررسي پايايي آن از آزمون آلفاي كرونباخ 

و 212افزارهاي اس پي اس اس  همچنين نرم. استفاده شد

  .كار گرفته شد براي تحليل آماري به 213ايموس 

  
   

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 
2. Spss21 
3. Amos21 
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  هاي تحقيقو يافتهنتايج 
شناختي پاسخگويان به شرح زير  مشخصات جمعيت

 1/62درصد زن و  9/37از كل نمونة مورد بررسي، . بود

درصد متأهل  7/47درصد مجرد و  3/52درصد مرد بودند؛ 

درصد  3/14درصد زيرديپلم،  9/8 ميزان تحصيالتبودند؛ 

درصد ليسانس،  5/42ديپلم،  درصد فوق 5/15ديپلم، 

 شغلدرصد دكتري بود؛  9/3ليسانس و  درصد فوق 8/14

درصد  1/9درصد بازنشسته،  2درصد كارمند،  3/29

درصد دانشجو و  9/27درصد شغل آزاد،  7/25دار،  خانه

 9/23 سطح مهارت ورزشيدرصد بيكار يافت شد؛  1/6

درصد ماهر  8/26درصد متوسط و  3/49درصد مبتدي، 

درصد دو روز،  7/25فته، درصد يك روز در ه 9/12بود؛ 

درصد بيش از سه روز در  5/32درصد سه روز و  9/28

كردند؛ ميانگين سني پاسخگويان برابر  هفته ورزش مي

و بيشترين سن برابر  13سال، كمترين سن برابر  80/29

  .سال بود 58
  تعيين روايي پرسشنامه

براي پي بردن به روايي پرسشنامه دو نوع روايي  

. روايي محتوا و روايي سازه: ند ازا ارزيابي شد كه عبارت

، استفاده )1975( 1براي تعيين روايي محتوا از مدل الوشه

؛ به اين ترتيب كه پرسشنامه در اختيار گروه )18(شد 

متخصصان و كارشناسان قرار گرفت و از آنها خواسته شد 

ر خود را دربارة هر سؤال در مقياس قضاوتي كه تا نظ

اعضاي گروه كارشناسان و . تعيين شده است، لحاظ كنند

، كه )24(متخصصان حداقل بايد از چهار تن تشكيل شود 

هاي  در اين پژوهش پرسشنامه همراه با اهداف و فرضيه

پژوهش به يازده نفر از متخصصان مديريت ورزشي ارائه 

شده به گروه متخصصان با مقياس  هپرسشنامة ارائ. شد

ارتباط ندارد، كمي مرتبط است، « اي ليكرت چهاررتبه

، 4تا  1گذاري  با نمره »مرتبط است، بسيار مرتبط است

                                                           
1 . Lawshe 

طراحي و در اختيار گروه متخصصان و كارشناسان قرار 

گرفت و از آنها خواسته شد، نظر خود را در مورد ارتباط 

  .دها با متغيرها لحاظ كنن گويه

سازي آراي اعضاي گروه متخصص، از نسبت  براي كمي

. كه الوشه ارائه كرده است، استفاده شد 2اعتبار محتوا

  :صورت زير است فرمول به

2

2

 

تعداد  Neنسبت اعتبار محتوا؛  CVRدر اين فرمول 

دارند سؤال مورد نظر  ارزيابان يا داوراني است كه بيان مي

 Nاست يا ارتباط بااليي با موضوع دارد؛  اساسي يا سودمند

  .كل تعداد ارزيابان يا داوران است

براساس جدول الوشه، نسبت اعتبار محتوا براي نمونة 

به روايي  بتوان تا باشد تر بزرگ 59/0 تايي بايد از11

  ).18(كرد  اطمينان پرسشنامه محتواي

روايي محتواي هر سؤال با استفاده از فرمول مذكور 

محاسبه شد كه در نهايت همة سؤاالت ضريب باالتري 

نتايج تحليل . دست آوردند و در پرسشنامه حفظ شدند به

آورده شده  1در جدول  رفتار مصرفيمحتواي سؤاالت 

 .است

منظور  پس از تأييد روايي محتوايي پرسشنامه، به

هاي رفتار مصرفي از تحليل عاملي اكتشافي  كشف مؤلفه

 ها استفاده از تحليل عاملي اكتشافي سؤالبا . استفاده شد

 14/56اين سه مؤلفه در كل . به سه مؤلفه تقسيم شد

مقدار شاخص . كنند درصد از واريانس كل را تبيين مي

و سطح  72/0برابر ) KMO(اولكين  -ماير - كيزر

با . است 001/0برابر  3داري آزمون كرويت بارتلت معنا

) KMO( اولكين -ماير -توجه به اينكه شاخص كيزر

داري آزمون كرويت بارتلت  و سطح معنا 5/0تر از  بزرگ

هاي  شود داده است، نتيجه گرفته مي 05/0كمتر از 
                                                           
2. Content Validity Ratio 
3 . Bartlett’s test of sphericity 
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 .گيري برقرار است نمونهآمده براي تحليل عاملي مناسب بوده و كفايت  دست به
  

 رفتار مصرفي نتايج تحليل محتواي سؤاالت. 1جدول 

 Ne  CVR ها سؤال

64/0 9 ايد؟تا چه حدي در طول عمر خود به فعاليت بدني و ورزش پرداخته .1  

65/0 9 گذاريد؟ ميي بدني و ورزشي وقت ها در هفته براي فعاليت) ساعتي(تا چه حدي  .2  

82/0 10 پردازيد؟ ميي بدني و ورزشي ها تدر هفته به فعالي )چند بار(چقدر  .3  

82/0 10 دهيد؟ ميي بدني و ورزشي متنوعي را انجام ها تتا چه حدي فعالي .4  

82/0 10 ايد؟ ي ورزشي متنوعي را تجربه كردهها هتا چه اندازه رشت .5  

 1 11 كنيد؟ ميروي و ورزش همگاني شركت  ي پيادهها تا چه حد در همايش .6

 1 11 كنيد؟ ميي مختلفي را براي فعاليت بدني و ورزش انتخاب ها تا چه اندازه مكان .7

 1 11 تا چه حد تمايل به خريد و استفاده ازكفش ورزشي داريد؟ .8 

64/0 9 لباس و پوشاك ورزشي داريد؟ تا چه حد تمايل به خريد و استفاده از .9  

 ،راكت، ميز ،توپ(تا چه حد تمايل به خريد و استفاده از لوازم ورزشي  .10
82/0 10 داريد؟...) عينك ورزشي و  ،هاي تناسب اندام هدستگا ،نيمكت ورزشي   

82/0 10 ي غذايي ورزشي داريد؟ها و مكمل ها به خريد و استفاده از نوشيدني تا چه حد تمايل .11  

64/0 9 ؟بپردازيدتندرستي شهريه  عضويت در يك كلوپ ورزشي يا برايتا چه حد تمايل داريد  .12  

82/0 10  د؟كنيرا خريداري  مسابقات ورزشي تبلي تا چه اندازه تمايل داريد كه. 13  

 1 11 د؟كنيشده را خريداري  ي ورزشي چاپها تمايل داريد مجالت و روزنامه  تا چه اندازه .14

 1 11 يد؟كني ورزشي خريداري ها ، يادبود و نشانتمايل داريد پوستر  تا چه اندازه .15

 1 11 گذاريد؟ ميي ورزشي تلويزيون وقت ها چقدر براي تماشاي برنامه .16

 0.82 10 كنيد؟ ميي ورزشي اينترنتي وقت صرف ها جو در سايتو تا چه حد براي جست .17

82/0 10  گذاريد؟ ميشده وقت  چاپ..) روزنامه  ،مجله( تا چه حد براي مطالعه جرايد ورزشي .18  

82/0 10 دهيد؟ ميي ورزشي راديو وقت اختصاص ها تا چه حد براي گوش دادن برنامه .19  

64/0 9 رويد؟ ميها  هطور حضوري به تماشاي رويدادهاي ورزشي در ميادين و ورزشگا به  تا چه اندازه .20  

   يها جوي اينترنتي درسايتو تا چه حد با گوشي موبايل يا تبلت براي جست .21
82/0 10 كنيد؟ ميورزشي وقت صرف   

 

آمده، با توجه به مضمون سؤاالت و  دست هاي به مؤلفه

، فراواني شركتهايِ همچنين ادبيات پژوهش به سازه

ها  مؤلفه. نامگذاري شدند رسانه  مصرفو  نيات خريد

بار . ارائه شده است 2شان در جدول  همراه بار عاملي به

موضوع  اين. است 5/0تر از  عاملي تمام سؤاالت بزرگ

 .هاست بيانگر روايي باالي مؤلفه

  
 رفتار مصرفي اكتشافي سؤاالت نتايج تحليل عاملي. 2جدول 

 سؤاالت
 مؤلفه

 مصرف رسانه نيات خريد فراواني شركت

 109/0 178/0 850/0 پردازيد؟ ميي بدني و ورزشي ها در هفته به فعاليت )چند بار ( چقدر  .1

 126/0 081/0 835/0 ايد؟تا چه حد در طول عمر خود به فعاليت بدني و ورزش پرداخته .2

 099/0 162/0 832/0 گذاريد؟ هاي بدني و ورزشي وقت مي در هفته براي فعاليت) ساعتي(تا چه حد . 3

 246/0 032/0 749/0 كنيد؟ هاي مختلفي را براي فعاليت بدني و ورزش انتخاب مي تا چه اندازه مكان. 4

 297/0 299/0 648/0 دهيد؟ ميي بدني و ورزشي متنوعي را انجام ها تا چه حد فعاليت .5

 - 087/0 - 133/0 553/0 كنيد؟ ميروي و ورزش همگاني شركت  ي پيادهها تا چه حد در همايش .6

 269/0 240/0 507/0 ي ورزشي متنوعي را تجربه كرده ايد؟ها تا چه اندازه رشته .7
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 رفتار مصرفي اكتشافي سؤاالت نتايج تحليل عاملي. 2جدول ادامة 

 مؤلفه سؤاالت

 مصرف رسانه نيات خريد فراواني شركت

 091/0 795/0 377/0 لباس و پوشاك ورزشي داريد؟ تا چه حد تمايل به خريد و استفاده از.8

 - 019/0 786/0 - 038/0 پرداخت كنيد؟تا چه حد تمايل داريد براي عضويت در يك كلوپ ورزشي يا تندرستي شهريه . 9

 - 051/0 717/0 486/0 كفش ورزشي داريد؟ تا چه حد تمايل به خريد و استفاده از .10

 428/0 659/0 - 005/0 يد؟كني ورزشي خريداري ها ، يادبود و نشانرتا چه اندازه تمايل داريد پوست .13

 457/0 616/0 - 072/0 د؟كنيرا خريداري  قات ورزشيمساب تبلي تا چه اندازه تمايل داريد كه .14

 347/0 526/0 045/0 هاي غذايي ورزشي داريد؟ ها و مكمل تا چه حد تمايل به خريد و استفاده از نوشيدني. 15

 774/0 134/0 122/0 كنيد؟ هاي ورزشي اينترنتي وقت صرف مي جو در سايتو تا چه حد براي جست. 16

 694/0 237/0 165/0 گذاريد؟ ميي ورزشي تلويزيون وقت ها براي تماشاي برنامه چقدر .17

 622/0 049/0 - 087/0 دهيد؟ ميي ورزشي راديو وقت اختصاص ها تا چه حد براي گوش دادن برنامه .18

 594/0 091/0 - 047/0 گذاريد؟ شده وقت مي چاپ..) مجله، روزنامه (تا چه حد براي مطالعه جرايد ورزشي . 19

طور حضوري به تماشاي رويدادهاي ورزشي در ميادين و  تا چه اندازه به .20
 رويد؟ ميها  ورزشگاه

136/0 - 023/0 570/0 

ورزشي  هاي جوي اينترنتي درسايتو تا چه حد با گوشي موبايل يا تبلت براي جست. 21
 كنيد؟ وقت صرف مي

468/0 047/0 543/0 

   72/0 (KMO )كيزر ماير الكين  شاخص
   Sig. 210 =df 35/684=  001/0 آزمون كرويت بارتلت
    =14/56X2 مقدار واريانس تبييني

  

براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ 

ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامة . استفاده شد

برابر  فراواني شركت، براي مؤلفة 89/0برابر  رفتار مصرفي

و براي مؤلفة  85/0برابر  نيات خريد، براي مؤلفة 85/0

با توجه به اينكه ضرايب . است 77/0برابر  مصرف رسانه

است،  7/0تر از مقدار استاندارد  آلفاي كرونباخ بزرگ

شود كه پرسشنامه از پايايي قابل قبولي  نتيجه گرفته مي

  ).3جدول (برخوردار است 

  
 نتايج آلفاي كرونباخ. 3جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد سؤال  متغير
 89/0  21  رفتار مصرفي
 851/0  7  فراواني شركت
 847/0  8  نيات خريد
 771/0  6  مصرف رسانه

  

هاي پرسشنامه و تأييد  پس از مشخص شدن مؤلفه

نفر پخش شد تا روايي  560پايايي آن، پرسشنامه بين 

. سازة پرسشنامه با تحليل عاملي تأييدي بررسي شود

منظور بررسي روايي سازه رفتار مصرفي از تحليل عاملي  به

افزار آموس  تحليل عاملي در نرم. تأييدي استفاده شد

رفتار مصرفي شامل سه مؤلفة . گرافيك انجام گرفت

نشان  frequencyسؤاالت با (فراواني شركت در ورزش 

سؤاالت با (كننده  خريد مصرف ، نيات)داده شده

intention ها با سؤال(و مصرف رسانه ) نشان داده شده

mediaC با توجه به ). 1شكل (است ) نشان داده شده

آمده  دست شود كه بارهاي عاملي به ، مالحظه مي شكل

كننده و  هاي مؤلفة نيات خريد مصرف براي تمام سؤال
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 هر كدام 

سه مورد از 

 گرفت كه 

 6 جدول 

CF ( برابر

PN ( برابر

ي برآورد 

قابل قبول 

بنابراين . ت

 

                   

 هستند كه از

اگر حداقل س. ت

توان نتيجه  مي

با توجه به. ست

I(ش تطبيقي 

NFI(نجارشده 

مربعات خطاي 

دهندة ق كه نشان

طلوب مدل است

 .شد

                    

قي و مقتصد 

زارش شده است

ذيرش باشند، م

في برخوردار اس

كه شاخص براز

زش مقتصد هن

ريشة ميانگين

است ك 078/0 

راي برازش مطل

نامه نيز تأييد ش

  مصرفي

                   

 مطلق، تطبيق

رد گزاقل دو مو

ها قابل پذ خص

ل از برازش كاف

شود ك حظه مي

، شاخص براز1

و مقدار ر 0/

RMSEA ( برابر

ن اين ميزان بر

يي سازة پرسشن

ط به ابعاد رفتار 

                  ي 

ي 

ل 

f (

. د

ل 

 ي

تر 

ل 

در 

سه 

نوع

حد

شاخ

مدل

مالح

0/1

73

)A

بودن

رواي

 

هاي مربوط سؤال

 ورزش همگاني

عتبار كافي براي

ولي سؤا. دارند

)frequency 6

مدل حذف شو

شده در جدو به

شود كه بارهاي ي

ت ها بزرگ  مؤلفه

ظ شدن در مد

 برازش مدل د

برازش داراي س

ارهاي عاملي س

در  هكنند صرف

ابوده و از  4/0

گيري برخورد زه

(ت در ورزش 

ت كه بايد از م

ه و نتايج محاسب

مالحظه مي. ست

هاي تمام سؤال

كافي براي حفظ

همچنين نتايج

هاي بر شاخص 

با. 1شكل 

سشنامة رفتار مص

4تر از  نه بزرگ

ن در مدل انداز

ة فراواني شركت

است 38/0عاملي 

 نظر حذف شده

ارائه شده اس 2

آمده براي ت ست

ه و از اعتبار ك

ه.  برخوردارند

.رائه شده است

ساخت پرس

مصرف رسا

حفظ شدن

ششم مؤلفة

داراي بار ع

سؤال مورد

و شكل  4

دس عاملي به

بوده 4/0از 

گيري اندازه

ار 6جدول 
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  هاي داراي بار عاملي كمتر هاي مربوط به ابعاد رفتار مصرفي پس از حذف سؤال لبارهاي عاملي سؤا. 2شكل 

 
 هاي داراي بار عاملي كمتر هاي مربوط به ابعاد رفتار مصرفي پس از حذف سؤال بارهاي عاملي سؤال. 4جدول 

 )يا سؤال(متغير مستقل 
يا (متغير وابسته 
  )شاخص

ضريب 
 برآوردشده

ضريب برآوردشدة 
 استاندارد

خطاي معيار 
 برآورد

نسبت 
  بحراني

سطح 
  داري معنا

 001/0   528/0 1 فراواني ---> 7فراواني 
 001/0 408/9 096/0 509/0 899/0 فراواني ---> 5فراواني 
 001/0 153/11 103/0 661/0 147/1 فراواني ---> 4فراواني 
 001/0 439/12 116/0 836/0 444/1 فراواني ---> 3فراواني 
 001/0 470/12 117/0 844/0 453/1 فراواني ---> 2 فراواني

 001/0 468/12 108/0 826/0 349/1 فراواني ---> 1فراواني 
 001/0   600/0 1 خريد ---> 8نيات خريد 
 001/0 395/15 071/0 637/0 090/1 خريد ---> 7نيات خريد 
 001/0 406/10 094/0 544/0 979/0 خريد ---> 6نيات خريد 

 001/0 767/10 098/0 567/0 050/1 خريد ---> 5خريد نيات 
 001/0 355/10 107/0 539/0 111/1 خريد ---> 4نيات خريد 
 001/0 592/11 097/0 627/0 126/1 خريد ---> 3نيات خريد 
 001/0 564/11 90/0 625/0 036/1 خريد ---> 2نيات خريد 
 001/0 767/11 093/0 568/0 997/0 خريد ---> 1نيات خريد 

 001/0   717/0 1 رسانه ---> 6رسانه 
 001/0 723/15 062/0 718/0 972/0 رسانه ---> 5رسانه 
 001/0 224/14 059/0 652/0 843/0 رسانه ---> 4رسانه 
 001/0 740/15 057/0 721/0 905/0 رسانه ---> 3رسانه 
 001/0 168/17 063/0 789/0 085/1 رسانه ---> 2رسانه 
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 هاي داراي بار عاملي كمتر هاي مربوط به ابعاد رفتار مصرفي پس از حذف سؤال بارهاي عاملي سؤال. 4جدول ادامة 

 )يا سؤال(متغير مستقل 
يا (متغير وابسته 
  )شاخص

ضريب 
 برآوردشده

ضريب برآوردشدة 
 استاندارد

خطاي معيار 
 برآورد

نسبت 
  بحراني

سطح 
  داري معنا

 001/0 670/14 062/0 668/0 913/0 رسانه ---> 1رسانه 
 001/0 027/8 027/0 708/0 215/0 خريد <--> فراواني
 001/0 608/9 035/0 818/0 340/0 رسانه <--> خريد

 001/0 037/8 031/0 588/0 246/0 رسانه <--> فراواني

  
 ها براساس مدل نهايي ضرايب ماتريس همبستگي مؤلفه .5جدول 

 مصرف رسانه نيات خريد فراواني شركت  

 **r 838/0** 892/0** 836/0 رفتار مصرفي

p 000/0 000/0 000/0 

 **r  632/0** 524/0 فراواني شركت

p  000/0 000/0 

 **r   652/0 نيات خريد

p   000/0 

560=n  
  

دهد  نشان مي 5در جدول  نتايج ماتريس همبستگي

خود همبستگي باالي هاي  كه رفتار مصرفي با مؤلفه

فراواني شركت و نيات  ةهمچنين بين مؤلف. داري دارد معنا

؛ بين فراواني شركت و مصرف )r=63/0و  P>05/0(خريد 

و بين نيات خريد و مصرف ) r=52/0و  P>05/0(رسانه 

داري وجود  مثبت معنا ةرابط) r=65/0و  P>05/0(رسانه 

  .دارد

  
  گيري رفتار مصرفي هاي برازش مدل اندازه شاخص. 6جدول 

  تفسير  مالك  ميزان  شاخص برازش   

  مطلق
CMIN/DF  21/5   قابل قبول  5كمتر از  

p-value x2  001/0   غير قابل قبول  05/0بيشتر از  
  قابل قبول  90/0بيش از  GFI(  893/0(شاخص نيكويي برازش 

  تطبيقي
  قبول قابل  90/0بيش از  TLI(  868/0(لويس  -شاخص توكر

  برازش مطلوب  90/0بيش از  CFI(  0/1(شاخص برازش تطبيقي

  مقتصد
ريشة ميانگين مربعات خطاي برآورد 

)RMSEA(  
  برازش مطلوب  08/0كمتر از   078/0

  برازش مطلوب  5/0بيشتر از   PNFI(  73/0(شاخص برازش مقتصد هنجارشده
  

  گيري بحث و نتيجه
 از استفاده منظور به مقياس هر مهم يها ويژگي از يكي

ايـن مطالعـه   ). 18(اسـت   آزمون روايي و اعتبار داشتن آن

اي را ارائه داد كـه داراي روايـي و پايـايي     شده ابزار طراحي

. كننـدة ورزشـي اسـت    مناسب براي ارزيابي رفتـار مصـرف  

مطالعة حاضر، جزء اولين مطالعاتي است كـه بـه طراحـيِ    

ابزاري پايا و روا در حيطة بازاريابي ورزشي بـراي سـنجش   

ــرف  ــار مص ــت   رفت ــه اس ــاني پرداخت ــدة ورزش همگ . كنن
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هاي آماري نشان دادند، روايي محتـواي  كه تحليل همچنان

نوان يك روش علمي كه از نـوع كمـي   ع به) CVR(نسبي 

است، روايي محتوايي بهتري را نسبت نوع كيفي ارائه كرد 

از . كه در تحقيقات پيشين از اين روش استفاده نشده بـود 

ــل    ــه عام ــافي س ــاملي اكتش ــل ع ــي تحلي ــي «طرف فراوان

را مشـخص  » مصـرف رسـانه  «و » نيات خريد«، »مشاركت

و فرنانـدز و  ) 2008(كرد كه با نتـايج كاسـپر و همكـاران    

فراوانـي مشـاركت   ). 13،9(همسو بودند ) 2013(همكاران 

عنوان عامل اول بـا شـش سـؤال همبسـتگي دارد؛ ايـن       به

عامل توانـايي بررسـي ميـزان مشـاركت فعاالنـة افـراد در       

عنـوان عامـل    نيات خريد به. ورزش و فعاليت بدني را دارد

ـ      ايي دوم با هشت سـؤال همبسـتگي دارد؛ ايـن عامـل توان

بررسي ميزان قصد و نيت افراد براي خريـد يـا اسـتفاده از    

شرط اصلي و قوي براي  عنوان پيش محصوالت ورزشي را به

عامـل سـوم   . خريد محصوالت و خدمات ورزشـي داراسـت  

يعني عامل مصرف رسانه با شـش سـؤال همبسـتگي دارد    

هاي ورزشي افراد اين كه براي بررسي ميزان مصرف رسانه

هاي برازش در تحليل همچنين شاخص. داراستقابليت را 

دهند كه شاخص برازش تطبيقـي  عاملي تأييدي نشان مي

)CFI ( ــر ــرازش مقتصــد هنجارشــده  0/1براب ، شــاخص ب

)PNFI ( و مقدار ريشة ميانگين مربعات خطاي  73/0برابر

دهنـدة   اسـت كـه نشـان    078/0برابر ) RMSEA(برآورد 

رازش مطلوب مدل است قابل قبول بودن اين ميزان براي ب

. بنابراين ابزار از روايي سازة مطلـوبي برخـوردار اسـت   ). 1(

همچنين در بررسي پايايي آن ضريب آلفاي كرونباخ بـراي  

، بـــراي 89/0برابـــر  رفتـــار مصـــرفيكـــل پرسشـــنامة 

برابـر   نيات خريد، 85/0برابر  فراواني شركتهاي  زيرمؤلفه

. دســت آمــد بــه 77/0برابــر  مصــرف رســانهو بــراي  85/0

ــه ــارت ب ــر، عب ــاي  ديگ ــريب آلف ــاخ ض ــراي كرونب  ب

درونـي   همسـاني  از حكايـت  پرسشـنامه  يها مقياس خرده

كه بيانگر مطلوب بودن كننده دارد  پرسشنامة رفتار مصرف

انواع متفـاوتي از   . شده است گيري ابزار طراحيدقت اندازه

هاي گونـاگوني در ورزش قابـل    رفتارهاي مصرفي به شكل

و مطالعه است كه اين رفتارها بـا توسـعة جوامـع    مشاهده 

رو  ازايـن . ها در حال توسعه اسـت فناوري بشري و پيشرفت

در هر مرحلـة زمـاني الزم اسـت نگـرش جديـدي بـه آن       

چنانكـه در پيشـينة پژوهشـي اشـاره شـد،      . داشته باشـيم 

مطالعات بسيار محدودي در اين خصـوص انجـام نگرفتـه،    

اي انجام نگرفته است و  مطالعه كه در داخل كشور طوري به

در خارج از كشور تنها دو مورد پژوهشي يافت شد كه آنها 

كاسـپر و همكـاران   . انـد  طور ضمني به آن پرداختـه  هم به

در تحقيق خود فقط به دو سازة فراواني خريـد و  ) 2008(

اند كه ابزار آنها بدون گـزارش كـردن    پرداخته نيات مصرف 

همچنين فرناندز و همكاران ). 7(ست روايي و پايايي بوده ا

و مصـرف   سه عاملِ فراواني شركت، نيات مصرف ) 2013(

كنندة ورزشي مشخص  رسانه را براي سنجش رفتار مصرف

كردند، ولي ابزار آنها هم بدون گزارش روايي و پايايي و نيز 

 با تعداد بسيار محدودي از سؤاالت براي ارزيابي همراه بود

هاي مورد مطالعه در تحقيق بودن سازه در مورد كم). 11(

هاي تازه اشـاره   توان به ظهور فناوري كاسپر و همكاران مي

عاملي ماننـد  . كرد كه تا چندين سال پيش وجود نداشتند

رسانه هر روز در گذر از توسعة بسيار سريعي است كـه در  

آن زمان بسيار كم قابل دسـترس بودنـد يـا اينكـه هنـوز      

هاي  استفاده از اينترنت، تبلت و گوشي .معرفي نشده بودند

البتـه در  . هـا هسـتند  اي از ايـن پيشـرفت  هوشمند نمونـه 

ايـن شـكاف تـا    ) 13) (2013(مطالعة فرناندز و همكـاران  

حدودي تأمين شد، اما جاي مطالعات بيشتر براي سـاخت  

  . شدو اعتباريابي يك پرسشنامه هنوز احساس مي

 اياست كه با مطالعه مطالعة حاضر، از اولين تحقيقاتي

 هايكننده، از روش جامع از پيشينه و ادبيات رفتار مصرف

 صـورت  بـه (آماري استانداردي چون برآورد روايـي محتـوا   

 و تحليل عاملي اكتشافي و تحليـل عـاملي تأييـدي   ) كمي
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 عمده مزيت پرسشنامة مـورد مطالعـه  . است استفاده كرده

ــامع و مطــاب     ــابع نســبتاً ج ــتفاده از من ــا رفتــار اس  ق ب

  كــارگيري  همچنـين بــه   كننــدة ورزش همگــاني و مصـرف 

 روز در برآورد روايـي و پايـايي  هاي آماري كمي و به روش

 است كه نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه ابـزار  آن

 شده بـا داشـتن روايـي و پايـايي مناسـب قابليـت       طراحي

  .استفاده در مطالعات حوزة بازاريابي ورزشي را دارد

 كننـدة ورزشـي،   ين پژوهشگران رفتار مصـرف همچن  

 توانند بـا داشـتن ابـزاري   مي ريزان ورزشيمديران و برنامه

 ترِ هستة اصلي بهتر و صحيح درست به شناخت و سنجش

 البته با توجه. ورزشي بپردازند كنندة بازاريابي يعني مصرف

 اصـالح يـا تجديـد نظـر در آن الزم     به پويايي محيط بازار

 هـا و نمونـه  در پرسشنامه اين شود مي پيشنهاد .خواهد بود

 طريـق  ايـن  از تـا  شـود  آزمـون  و آزمـايش  مختلف جوامع

 بـازبيني  احتمـاالً  يـا  آن مورد تأييد پايايي و بودن مناسب

 شود بـراي حصـول نتيجـة    همچنين توصيه مي .گيرد قرار

 مـورد بررسـي در مطالعـة مقـدماتي دوبـاره در      نمونة بهتر
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