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 چکیده 

کاربران   استقبال بر وب سایت ورزشی    یک های کیفی لفه ؤماثر مدلی از  ة ارائ ،انجام این پژوهش از  هدف 

  همة  مطالعهآماری  ةصورت میدانی اجرا شد. جامعبه پژوهش ه کهمبستگی بود  ، ژوهشبود. روش پ

  تماشاچیان  بیندر پژوهشابزار  دسترسی، لحاظ محدودیت دربودند. به وب سایت ورزشی  اینکاربران 

استادیوم  سه در  هانامهتوزیع شد. پرسش ، بودندوب سایت ورزشی  این که کاربر  لیگ برتر حاضر

از  این سه شهر . ندتوزیع شد  در تهران اصفهان و آزادی در تبریز، نقش جهاندر یادگار امام 

  ة اخیر در حوز  هایپژوهش  مروربا  .هستند ن شهرهای لیگ برتر فوتبال کشور تریچی پرتماشا

نفر از اساتید روایی ظاهری و محتوایی آن   نهکه  طراحی شدپژوهش   نامة، پرسش های ورزشی سایت وب 

حاصل از تحلیل  نتایج  .انجام شد راهنما  ةیک مطالع ازطریق پژوهش ابزار  ةپایایی اولی .کردند  تأییدرا 

یک   های کیفی شاخص نامه شامل دو بخش این پرسش  .کردرا تأیید  پژوهشعاملی اکتشافی نیز ابزار 

سازی معادالت  ها از روش مدل برای تحلیل داده .ن بودکاربرا ی الکترونیک استقبالو وب سایت ورزشی 

  استقبال بر یک وب سایت ورزشی های کیفی شاخص  ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که

سایت  وب  کیفیت ةکنند ترین عامل تبیین مهم  و شتتأثیر مثبت و مستقیم دا کاربران الکترونیکی 

های حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان  با توجه به یافته . بودسایت مندبودن وب نظام ، ورزشی 

اطالعات دقیقی نسبت به فهم رفتار هواداران ورزش در فضای   شود،ورزشی پیشنهاد می  هایسایت وب 

جذب مخاطبان بیشتر و   برای  ،تر نیازهای کاربرانمطلوب هرچه  و با شناخت و تأمین کنندکسب  آنالین

 مند شوند. بهرهکاربران آنالین ورزشی  ةتا از حضور گسترد سعی کنند حفظ مخاطبان فعلی 
 

 . استقبال کاربران   ،های کیفی لفه مؤ  ،سایت ورزشی وب   :اژگان کلیدیو

 
1. Email: Mkalateh@umz.ac.ir 

2. Email: N_rasekh663@yahoo.com 

3. Email: Masoud.freydoni@gmail.com 



 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                              142
 

 مقدمه
 مهمیبازاریابی  ةوسیل و کرده استرشد  سرعتارتباطی است که به ترین وسایلمهماز  اینترنت

محبوبیت و رشد  (.2016، 1، مورنو، ریوس و آلگوسیلآلونسو) رودشمار میبهبرای صنعت ورزش 

کند که برای رزش فراهم میمصرف آنالین ورزش فرصت بسیار مناسبی را برای بازارهای مرتبط با و

نقش  ،کلی بازاریابی 2یهاراهبردی کلیدی در ئعنوان جزثرتر از این فرصت، اینترنت به ؤم ةاستفاد

هایی را به سازمان اینترنت اهرم ی بازاریابی،هاثرتر از این فرصتؤم ةاستفاد . برایکندخود را ایفا می

ن ورزشی آنالین دست سازمان به فهم درستی از رفتار هوادارا بسیار مهم آن است که نکتة و دهدمی

متکی است که مشتریان ارزش و کیفیت ها به این سایتاثربخشی و موفقیت وب ،واقعپیدا کند. در

  (.2005، 3پریبوتکژانگ و کنند )میارزیابی چگونه تبادالت و خدمات را 

 ة واسطبه  یورزشهای رشتهوسیعی از  گسترةمشتریانی هستند که در  آنالین ورزشی هواداران

تا به  کنندهای ورزشی استفاده میسایتتماشای وب برایشوند و از اینترنت اینترنت درگیر می

از ارتباط با دیگر  و خود دست یابند، پوشاک تیم محبوب خود را بخرند ةهای موردعالقتیم اطالعات

همراه های ورزشی بهنالین لیگآهای فانتزی و شرکت در بازی (با بحث و تبادل نظر)هواداران 

-، نزدیک به سی میلیون نفر در لیگ2007از سال  ،حقیقتد. درشان از سراسر دنیا لذت ببرندوستان

اند و نزدیک به یک میلیون دالر در خرید محصوالت ورزشی های فانتزی ورزشی شرکت کرده

الگوهای  ازطریقآنالین  بین هواداران ورزش. رشد استفاده از اینترنت دراندکردهنه فانتزی هزی

هر صفحه از   ةبرای مثال، میانگین مشاهد ؛مشاهده استقابلهای مشهور سایتترافیک در وب 

با توجه  (.2013، اسکندری پورتبار و اکبری ) میلیون بار است 14بیش از  espn.go.comسایت وب

  .کاربران، اینترنت بخش بزرگی از صنعت ورزش استتعداد بسیار زیاد به 

 استقبالاز کیفیت خدمات و  هاآناز ابعاد گوناگون همچون درک  هاسایتکاربران آنالین وببررسی 

 .کنندرا تبیین میورزشی آنالین  ةکنند، عناصری مهم هستند که رفتار مصرفیالکترونیک

 اندها را بررسی کردهسایتو عملکرد وبدرک مشتریان آنالین از خدمات بسیاری  پژوهشگران

سیگل،  ،ساهی ؛2017 ،5ابیدات، الدیری، الشوردل و الهورانی  ،دیور -ال؛ 2016، 4سانگسو و ماتیال)

هنگام ها ممکن است بهسایتمشتریان وب ،های ورزشیسایتاستفاده از وب هنگام .(2017،  6شارما
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القه، ع تلفی همچون خرید پیراهن تیم موردسایت، در رفتارهای آنالین مخوب هایه حضور در صفح 

بازیکنان یک تیم درگیر  استخدام دربارةنظر و تبادل هاهمسابق هایجدول امتیازکسب اطالع از 

از کیفیت  یند و ارزیابی مخاطبانافراز ند به درک بهتر نتواشوند. هرکدام از این رفتارها می

 کنند.ها کمک تسایوب

 استفاده شده است  ابزار سروکوال ازخدمات آنالین سنجش کیفیت برای  ،متعددی هایپژوهشدر 

 ابزار .(2017، 2واردن ؛ داتا و2016، 1گووت و تیم، راسموسن ؛2013، نصیری، استادزادهافسر و )

. با توجه استبودن گویی، همدلی، تضمین و ملموسبعد قابلیت اطمینان، پاسخ جپنشامل  سروکوال

دستیابی به ابعاد کیفیت در خدمات آنالین ضروری  به تفاوت میان تجارت آنالین و تجارت سنتی، 

لی، تان و ) سایت ها را توضیح دهدطور جامع کیفیت وبتواند بهابزار سروکوال نمی  زیرا، ؛است

 (. 2016، 4یاج ، دل امو و بوررومئو؛ 2002، 3ژای 

اطالعات، فعل و م هستند: مهابعاد این  ،های ورزشیسایترای بررسی کیفیت خدمات آنالین وبب

فهم  اشاره دارد به اینکه سایتبودن وبغنی. بودنثرؤلیت اطمینان سیستم و م، طراحی، قابهاانفعال

دو بعد مفیدبودن شامل شی چگونه است که خود سایت ورزشده در وبکاربر از اطالعات ارائه

یایی بین هواداران ورزشی و به پو هاانفعالوشود. کیفیت فعلمیبودن اطالعات اطالعات و کافی

به  سایتجذابیت نمای وبمیان هواداران ورزشی اشاره دارد.  هایکنندگان خدمات و تعاملارائه 

مندبودن نظام ،بعد چهارم. اشاره داردهای ورزشی سایتکیفیت وببودن دسترسی آسان و جذاب

د دو اطالعات اشاره دارد. این بع ةسایت در ارائکه به درک کاربران از عملکرد وب استسایت وب

 ةشدعنوان ریسک دریافتامنیت و حریم به. منیت و حریم و قابلیت اطمینانامقیاس دارد: خرده

. قابلیت شوداستفاده ءسوها از آن خصی و مالی است که ممکن است کاربران ورزشی از اطالعات ش

وری بهره. شودها مربوط میسایتسیستم عملکرد و قابلیت اعتماد وبسازگاری نیز به  اطمینان

دو بعد  وری سیستمبهره است.های کیفی لفه ؤمپنجمین بعد بررسی سنجش ، سایتسیستم وب

شده بودن اطالعات ارائهکاربردی.سایتبخش بودن بازدید از وببودن اطالعات و لذتدارد: کاربردی

بودن و ز مفرح ای ابودن به درجه بخشسایت اشاره دارد و لذتبازدیدکنندگان وب مندشدنبهرهبه 

 (.2003، 5، رایان و ایبارا)نگاش اشاره داردسایت ورزشی آنالین از وب ةخوشایندبودن استفاد
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در  یالکترونیکاستقبال از است. منظور پژوهش مهم دیگری در این  ة، سازیالکترونیک استقبال

سایت وب به تماشا و بازدید از آنالین ةکنندمصرفتمایل نیت و رفتار  ،قصد همان پژوهش حاضر،

سایت باعضای خانواده و دوستان خود را نیز به بازدید از وزیاد، یک کاربر مشتاق احتمال به است.

یند افر ةنتیج دارد. رضایت نیزخوانی هم رضایت مشتریاین مفهوم با  .کندراهنمایی و تشویق می

دهنده استقبال ، از خدماتکنندمشتریان نتایج خدمات را ارزیابی میکه . هنگامیارزیابی است

 چ،جووی ؛2017، 1ژئو) ن خدمات ادامه دهند یا نهآگیرند که آیا به استفاده از نتیجه می و کنندمی

در  انرضایت مشتری بهکاربران،  یالکترونیک استقبال واقع،در .(2017، 2رادوسواویچ و بوتسوویچ 

  اشاره دارد. سایتاز وب قبلی ةاستفاد

طریق تبلیغات زبرند ا از آگاهی نشان دادند که خودپژوهش ( در 2009) 3بنیت و لیق ،جیتسیو

برند ها بر آگاهی از سایتها در وبها و تکرار آنشود و انیمیشنبین مخاطبان تقویت میمجازی در

ها و سایتیافتند که ارزیابی مخاطبان از وب در نیز (2009) 4، فانک و هورنبایگذارند. فیلواثر می

. سایت استبه وببعدی  یبرای مراجعهای آنان انگیزهکنندة تعیین، نیاز آناناطالعات مورد

جی کو و ، هیور .کندسمت یک رویداد تقویت میها را بهسایت، انگیزهاز یک وب بازدید ،همچنین

های ثر بازاریابی برای سازمانؤمی ابزار هاسایتخود دریافتند که وب پژوهش( در 2011) 5واالسیچ

اداران ورزشی و رضایت آنان از  ورزشی هستند. نتایج معادالت ساختاری نشان داد که درک مثبت هو

 ( 2016) تیم و همکارانپژوهش تایج ندهد. ی آنان را افزایش میوفادارهای ورزشی، سایت تیموب

درک از کیفیت  بین مهمی در ارتباطگر سایت، تعدیلمخاطبان از وب استقبالنشان داد که 

های ( در بررسی ویژگی2011) شریفیان و صیادیو  مقدمشریفی .ها و وفاداری آنان استایتسوب

عامل  10های ورزشی ایران دریافتند که ازبین های سازمانسایتساختاری و محتوایی وب

ترین شرایط خدمات خاص، نامطلوب ةترین شرایط و عامل ارائرسانی مطلوب روزموردبررسی، عامل به

های سازمان، ارتباط با سازمان، پیوندها، معرفی تشکیالت و برنامه عواملدر  ،. همچنینداردرا 

های مختلف های سازمانسایتاختالف معناداری میان وب ،رسانیروزبه و منابع خدمات خاص،

 .ورزشی وجود داشت

ا در بخش فوتبال ترکیه اجتماعی فیسبوک ر ة( استفاده از شبک2012) 6کز و گوکه ،، ارگانارگان

سزایی دارد ر عناصر بازاریابی باشگاه نقش بکه فیسبوک د نتیجه رسیدند ه اینب هاکردند. آنمطالعه 
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، مهرابی و رزاقی. شودهای فوتبال میهواداران فعلی باشگاه استقبالو باعث جلب هواداران بیشتر و 

های فوتبال اسپانیایی وضعیت بهتری خود دریافتند که باشگاه پژوهشدر  نیز (2015مقدم )سلطانی

هر دو باشگاه وضعیت بهتری نسبت به  ،های فوتبال انگلیسی و همچنیننسبت به وضعیت باشگاه

؛ داشتند یدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکابعاد م لحاظاز ،های فوتبال حاضر در لیگ ایرانباشگاه

، تجارت الکترونیک، تعامل و بعد ویژگی اطالعاتیچهار های اسپانیایی در باشگاه کهطوری هب

  .های انگلیسی و ایرانی بهتر بودندباشگاههای خود از سایتهای اجتماعی وبشبکه 

دهد، ها قرار میاختیار بازاریابی شرکتهایی که اینترنت درفرصت ،واقعهای مثبت و دراز ویژگی

های جویی در هزینهتر و صرفهطریق کانال توزیع کوتاهبع مالی بسیار است. این منفعت ازافزایش منا

زمان دراختیار طور همهتواند اطالعات موردنیاز متقاضیان را باینترنت می .پذیر استها امکانواسطه

و  دهندروی میبهتری  هاییابد و تعاملگویی افزایش میسرعت پاسخ ،روازاین ؛آنان قرار دهد

 (.2015، محرابی و سلطانی مقدم ،)رزاقی  مانندسایت وفادارتر میمشتریان به آن وب

کاالهای ورزشی، تجارت  خدمات گوناگون همچون فروش ةورزشی ازطریق ارائهای سایتوب

نیازهای  بیشتر توانندمی و فروش محصوالت مجازی هاههای مسابقتالکترونیک، فروش اینترنتی بلی

ویدئو، ریان بیفزایند. گالری عکس و صفحهمشتریان خود را پوشش دهند و بر وفاداری مشت ورزشی

قوت نمایش به چند زبان از نقاطو  های مختلف سایتها، معرفی بخشسایر باشگاه اطالعات تماس با

های حاضر در اطالعات کافی از تمام تیم دهای ورزشی بایسایت. وبهستندهای ورزشی سایتوب

از  زیادی. اختصاص سهم ایندها را به خود جلب نمتا هواداران تمام تیم کنندای ارائه های حرفهلیگ

ایر هواداران از سایت ورزشی شود که سسایت به یک یا دو تیم معروف موجب میهای وبظرفیت

پشتیبانی خریدهای  ها،سایتوب یسازی بخش گالری عکس و ویدئوموردنظر استقبال نکنند. غنی

م السایت، اع های خوانندگان وبپست کردن، آنالینهاهبینی مسابقسایت، بخش پیشآنالین از وب

، آنالین هایهسایت، قسمت مسابقکاربران توسط مدیر وب هایالؤها، پاسخ به سنظرسنجی ةنتیج

های مختلف زیرنظر باشگاه هواداران تیم و های مختلفهای فانتزی، اتاق چت برای هواداران تیمبازی

های ورزشی را افزایش سایتکاربران وب استقبالکه  هستنداز دیگر امکاناتی  ،های عضوباشگاه

 د. ندهمی

این  .فوتبال استبر  ،هاسایتوب ربازدیدترین برخی از پ  تمرکز، های ورزشی ایرانسایتدرمیان وب

کند و دارای قسمتی های ورزشی را اعالم میو لیگ هاهخش مسابقپ  هایتسایت اخبار و ساع وب 

بازدیدکنندگان  ها،سایتبخشی از وب ،همچنین .کندکه نتایج را زنده و آنالین اعالم می هستند

یک پایگاه  ،مورد تحقیق وب سایت ورزشی .نماینددعوت میها بازی ةتماشای زند خود را به

و والیبال، بسکتبال ، فوتبالورزش ) ةکه اخبار حوز استزبانان رسانی ورزشی برای فارسیاطالع
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این سایت  ،کندرت آنالین و زنده ارائه میصوهای ورزشی را بهها و جداول لیگ( و نتایج بازیغیره

شامل  این وب سایتهای مختلف نیاز کاربران را برآورده کند. بخش، راحت طراحیبا است توانسته 

، ایران و اروپا، جام حذفی هایوانتقالنقل ةها، صفحجداول لیگ همچونهای مختلفی قسمت

، بخش تصاویر های متفاوت خبرهای ورزشی گوناگون، بخش ویدئوهای منتخب ورزشیروزنامه

-ها میسایتتوان گفت که وب می ،مجموعدر غیره است.جداول لیگ و ، ، بخش نتایج زندهبازیکنان

های ورزشی، معرفی و فروش محصوالت رشتههای لیگ ها،باشگاه بازاریابی خود، ةتوانند درزمین

زان هواداران و می هباشند. هر اندازه بسودمند سطح ورزش یک کشور  یورزشی و حتی ارتقا

ها افزایش یابد، سایتافزوده شود و هرچه میزان بازدید از وب هاسایتمخاطبان ورزشی وب

آن   بهمحصوالت خود  ةها از ارائشرکتتوانند کسب کنند، ها حامیان مالی بهتری میسایتوب

های ورزشی سایتهای مطلوبی با وبهای ورزشی همکاریباشگاه و کنندسایت استقبال میوب

محصوالت  ةهای تولیدکنندحامیان مالی و شرکت ،ها، باشگاههاسایتوب ،نتیجهدر ؛کنندبرقرار می

با توجه به آمار توانند برخوردار شوند. ورزشی از رونق اقتصادی و حمایت معنوی بهتری می

استقبال الکترونیکی  جای پیشرفت برایهنوز وجود دارد،  این وب سایت ورزشیکه در  قبولیقابل

قبولی یت قابلسایت فقط در ایران فعال، این وبها باقی است. همچنینهواداران فوتبال و سایر رشته 

براساس جهانی داشته باشد.  استقبالتواند میمطرح دنیا  هایسایتکه همچون وب حالیدارد؛ در

بر این وب سایت ورزشی  های کیفیفهؤلماثر  حاضر قصد بر این است که پژوهشدر  یادشده،مطالب 

های شاخصکدام از هر که داده شودال پاسخ ؤس ه اینب و شودبررسی  کاربرانالکترونیکی  استقبال

 د؟نداراین وب سایت ورزشی آنالین  کاربرانالکترونیکی  استقبالچه اثری بر  کیفی

  

   پژوهششناسی روش
 پژوهش همةآماری  ةجامعمیدانی انجام شد.  صورتبهکه  بودروش پژوهش حاضر همبستگی 

برای  دسترسی به کاربرانسایت که ازطریق وب ازآنجایی. بودند این وب سایت ورزشیکاربران 

توزیع صورت حضوری دربین مخاطبان به هانامهپرسشالزم بود که پذیر نبود، امکان پژوهشگران

به فوتبال اختصاص دارد، این وب سایت ورزشی توجهی از مطالب با توجه به اینکه حجم قابل. شوند

لیگ برتر فوتبال، در  تماشاچیانبین  در پژوهشر به این نتیجه رسیدند که ابزا پژوهشگران

 چیانتماشابین در پژوهشابزار  ،روازاین ؛های لیگ برتر توزیع شودبان بازیهای میزاستادیوم

 توزیع  ،بودنداین وب سایت ورزشی که کاربر  خلیج فارس لیگ برتر هایمسابقه شانزدهمین دورة

تبریز، نقش جهان در اصفهان و آزادی در تهران یادگار امام در  ها در سه استادیومنامهشد. پرسش

هستند. ذکر این ن شهرهای لیگ برتر فوتبال کشور تریچیپرتماشا جزو . این سه شهرندتوزیع شد



 147                                                               ...سایتوبیک های کیفی لفهؤاز اثر م مدلی ةارائ :سیفریکالته
 

نامه دراختیار پرسش بود،این وب سایت ورزشی از کاربران تماشاچی که درصورتیمطلب الزم است، 

اساس ، برآماری نامعلوم بود ةحجم جامعکه ازآنجایی. کندشرکت  پژوهشگرفت تا در قرار می وی

آماری تعیین  ةعنوان حجم نموننفر به 384 ،(1970) مورگانکرجسی و  تعیین حجم نمونة جدول

دسترس توزیع  تصادفی در صورتبه هر استادیوم تماشاچیانبین نامه درپرسش140 . بیش ازندشد

  شد.آوری ستفاده جمعاقابل ةنامپرسش 128نهایت از هر استادیوم که در شد

نفر  نهطراحی شد که پژوهش  نامة، پرسشهای ورزشیسایتوب ةاخیر در حوز هایپژوهشمرور با  

 ة یک مطالع ازطریق پژوهشابزار  ة. پایایی اولیکردندتأیید را روایی ظاهری و محتوایی آن  از اساتید

از  تعیین روایی سازه رایآماری، ب ة وری اطالعات از نمونآپس از جمع . (α = 72/0) دشتأیید راهنما 

-لفهؤها روی مشناسایی میزان بارگذاری هریک از متغیرآزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 

، تأیید کفایت نمونه رایب .انجام شد 1نالیز عاملی اکتشافی با چرخش واریماکسآازطریق  ،های اصلی

اده از آزمون کرویت بارتلت استف ،و برای بیان همبستگی بین متغیرها 2الکین -میر -کیسر از آزمون

 برابر بانامه پرسش میزان آلفای کرونباخیک آورده شده است.  ةشد که نتایج آن در جدول شمار

 دست آمد. ه ب 84/0

این وب کاربران  یو استقبال الکترونیک سایتکیفی وبهای مه شامل دو بخش شاخصاین پرسشنا

دالت و تباسایت، بودن وبسایت شامل پنج بعد غنیهای کیفی وبشاخص بخش بود.سایت ورزشی 

. برای بودسایت وری سیستم وب بهرهو سایت مندبودن وبسایت، نظامارتباطات، جذابیت نمای وب

 برای سنجش استقبال الکترونیکی  ،تعریف شده بود. همچنینکدام از این ابعاد سه گویه سنجش هر

 سه گویه طراحی شده بود.  نیزسایت از وب کاربران

 شده استنباطی استفاده و توصیفی آماری هایتکنیک از هاهداد وتحلیلتجزیه  برای ،پژوهش در این

 پرداخته اطالعات به توصیف معیار انحراف و میانگین ةمحاسب  از استفاده با ،توصیفی سطح در است.

 ة یرسون برای تعیین جهت و شدت رابط همبستگی پ  آزمون ابتدا ها،الؤپاسخ به س برای. ه استشد

از مدل معادالت  ،شده است. در ادامه کار بردهبه  3اس.پی.اس.اس افزارمنرتوسط  ،هابین متغیر

و این وب سایت ورزشی های کیفی شاخصروابط علی  کهترتیب بدین ؛ساختاری استفاده شده است

تعیین  4موس آافزار نرمسطح معناداری با طریق ضریب استاندارد و از ،الکترونیکی کاربران استقبال

 شد. 

 

 
1. Varimax Rotation 

2. Kayser-Meyer-Elkin 

3. SPSS 

4. Amos 
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 نتایج
است. نتایج نشان داد  های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی آورده شدهیافته یک، ةجدول شماردر 

بارتلت  و شاخص آزمون کرویت است  7/0 برای تمام عوامل بیشتر از الکین -میر -کیسر آزمونکه 

 شد.تأیید نتایج  ،روایناز  است؛ 05/0نیز کمتر از 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی -1جدول 

 هاشمارة گویه متغیر ردیف
بار 

 عاملی

درصد 

واریانس 

 تجمعی

آزمون 

 -یسرک 

 الکین -میر

سطح 

عناداری م

 آزمون بارتلت

1 

ی 
غن

ب
ن و

ود
ب

ت
سای

 

منبع مفید از اطالعات )خبر، 

 ویدئو، عکس، بازی و غیره(
81/0 

اطالعات حاوی جزئیات و  001/0 72/0 59/83

 حواشی و اخبار به روز
78/0 

 71/0 حوزة وسیعی از اطالعات

2 

ت
طا

تبا
 ار

ت و
دال

تبا
 

تعامالت با دیگر هواداران تیم 

 خودی و رقیب
85/0 

1/86 75/0 001/0  
تعامل صمیمی و نزدیک با 

 سایتمدیران وب
86/0 

تشخیص نیازهای کاربران و 

 گوییپاسخ
81/0 

3 

ت 
ابی

جذ
ت

سای
ب 

ی و
ما

ن
 

دسترسی راحت و سریع به 

 های مختلفبخش
68/0 

61/57 7/0  001/0  77/0 دهی مطالبجذابیت سازمان 

طراحی جالب و دیدنی 

 سایتهای مختلف وببخش
8/0 

4 

ام
نظ

ب
ن و

ود
دب

من
ت

سای
 

اخبار  دوری از تکرار، اشتباه و

 کذب
85/0 

87/62 73/0  001/0  
کاربران در امنیت حضور 

 نکردناستفادهسایت و سوءوب
73/0 

بندی دهی مشخص و ردهسازمان

 اطالعات
77/0 
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی -1جدول ادامه 

 هاشمارة گویه متغیر ردیف
بار 

 عاملی

درصد 

واریانس 

 تجمعی

آزمون 

 -یسرک 

 الکین -میر

سطح 

عناداری م

 آزمون بارتلت

5 

ی 
ور

ره 
به

ب
م و

ست
سی

ت
سای

 

ارزیابی مثبت کاربران از 

 سایتوب
96/0 

56/82 72/0  001/0  
افزایش دانش کاربران نسبت به 

 هاها، بازیکنان و مسابقهتیم 
77/0 

تفریح و تماشا از گردش در 

 سایتوب
7 5/0 

6 

ب
ز و

ل ا
قبا

ست
ا

ت
سای

 

 83/0 سایتتمایل به بازدید روزانة وب

67/66 71/0  001/0  

سایت تمایل به بازدید از وب

 چند بار در روز
78/0 

دوستان و  تشویق خانواده،

 سایتآشنایان به بازدید از وب
8/0 

 

 

 ةشمار در جدولهای معادالت ساختاری ماتریس همبستگی است، بنای اصلی مدلکه زیرازآنجایی

های یافته. اندهارائه شد پژوهشاتریس همبستگی بین متغیرهای م میانگین، انحراف استاندارد و، دو

 و دارد( را 77/3 ±54/0) باالترین میانگین سایتبودن وبغنیمقیاس توصیفی نشان داد که خرده

  دارد. 29/3 ±71/0 میانگینی برابر با نیز سایتاز وب  استقبال متغیر

این وب سایت ورزشی با  های کیفیلفه ؤکه بین ابعاد منتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد 

ست که ی امعناستقبال الکترونیکی کاربران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. این ارتباط بدین

د داد ـواهـمیزان افزایش استقبال کاربران را افزایش خ ،ورزشی  سایتوب های کیفیمؤلفه گسترش 

(05/0P < .) 
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 پژوهشماتریس همبستگی بین متغیرهای  -2 جدول

 میانگین  هامتغیر
انحراف  

 استاندارد 

بودن  غنی

 سایتوب 

تبادالت  

و 

 ارتباطات

جذابیت  

نمای 

 سایتب و

مندبودن  نظام 

 سایتوب 

وری  بهره

 سیستم

 استقبال

 الکترونیکی 

بودن  غنی

 سایتوب 
77/3 54/0 1      

تبادالت و  

 ارتباطات
61/2 66/0 20/0 1     

جذابیت  

نمای 

 سایتوب 

52/2 78/0 36/0 36/0 1    

  بودن مندام نظ

 سایتوب 
57/2 75/0 5/0 43/0 68/0 1   

  وریبهره

 سیستم
64/2 02/1 28/0 31/0 74/0 59/0 1  

 از استقبال

 سایتوب 
29/3 71/0 31/0 38/0 67/0 65/0 77/0 1 

 

 ساختاری هسازی معادلمدل  -1 شکل
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 استقبال و این وب سایت ورزشی های کیفی لفهؤمر دثر ؤعوامل م بررسی اثر مستقیم برای ،ادامه در

های مؤلفه ،در این مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. از روش مدل ،الکترونیکی کاربران

که طورهمان .هستندزا متغیر درون ،الکترونیکی استقبالزا و متغیر برونسه  ،ورزش سایتکیفی وب

بر این وب سایت ورزشی  های کیفیلفهؤمشود، مالحظه می سه و جدول شمارة یک ةشمار شکلدر 

 ،های کیفیلفه ؤمازای افزایش یعنی به اند؛ه یکی کاربران تأثیر مستقیم و مثبت داشتالکترون استقبال

 ،ورزشی  سایتهای کیفی وبمؤلفه بیندر ،اند. همچنینبیشتری داشته استقبالکاربران 

های کیفی لفه ؤمبیشترین میزان واریانس  سایتمندبودن وبنظامهای کیفی لفهؤمهای مقیاسخرده

 . اندرا داشته 
 

 نتایج حاصل از تحلیل مسیر -3جدول 

 مسیر ثیرأضریب ت

 سایتاز وب استقبال 01/1
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 سایتبودن وبغنی  52/0
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 تبادالت و ارتباطات 47/0
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 سایتجذابیت نمای وب 78/0
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 سایتمندبودن وبنظام 9/0
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 وری سیستمبهره 68/0
 

 ورزشی سایت های کیفی وبلفهؤم

 

 های کیفیلفهؤممیزان واریانس  بیشترینسایت دن وببومندنظامنتایج حاصل از مدل نشان داد که 

وری بهره، سایتجذابیت نمای وب ترتیب به ،کند. پس از آنبیین میترا این وب سایت ورزشی 

این وب  های کیفیلفهؤمواریانس  تبادالت و ارتباطات ،نهایتو اطالعات و در سایتسیستم وب

 د.نکنرا تبیین میسایت ورزشی 

شاخص  هایشاخص ،دنشومشاهده می های آماریشاخص در جدول شمارة چهارطورکه همان

ریشه میانگین مربعات خطای  و90/0تر از بزرگ ،2شاخص برازش هنجار شدهو  1برازش تطبیقی

 ،درنتیجه ند؛بودسه تر از کوچک  4آزادی کا مربع بهنجارشده / درجه و  05/0تر از کوچک ،3برآورد

متغیرها براساس  ةشدروابط تنظیم دهد کهمی و نشان استباالیی مدل دارای برازش و تناسب 

 .اندمنطقی بوده، ارچوب نظری پژوهشهچ
 

 
1. Comparative Fit Index(CFI) 

2. Normed - Fit Index (NFI) 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

4. Chi Square /Degree of Freedom (CMIN/df) 
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 های برازش مدلشاخص -4جدول 

 مقدار شاخص

 99/0 شاخص برازش تطبیقی

 98/0 شاخص برازش هنجار شده

 30/2 مربع بهنجارشده / درجه آزادیکا 

 05/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 005/0 1معناداری شاخص

 

 گیریبحث و نتیجه 
 درکزنند. حجم بسیاری از تبادل اطالعات و تعامالت را رقم می ی ورزشیهاسایتوب ،امروزه

های ورزشی است. اهداف ارتباطات در سازمان های بازاریابی وپایهرفتار هواداران، یکی از درست 

های هواداران ورزشی دست پیدا راحتی به نیازها و خواستهتوانند بهوسیله مدیران ورزشی میبدین

 الکترونیکی استقبالو های کیفی لفهؤممیان  نظریارتباط طور عملی به ،این مطالعهدر کنند. 

کنندگان فهم رفتار مصرفمبتنی بر  ،این مطالعه در آزمونمورد شناسیروان هایساختار. شدبررسی 

ارتباطات را در بستر رفتار گونه اینمطالعات اندکی ارتباط  ؛ امابود در تجارت الکترونیک ورزش

ثیرکیفیت أ ت مدلی از ةارائپی پژوهش حاضر در ،روازاین اند؛کردهآنالین ورزشی آزمون  ةکنندمصرف

  بین کاربران بود.الکترونیکی در استقبالسایت ورزشی بر وب

لعه پایا و معتبر شده در این مطاگیری استفادهنشان داد که مقیاس اندازه نتایج برگرفته از این مدل

 هایهفرضی و است مطلوب شدهری نشان داد که مدل پیشنهادسازی معادالت ساختابود. نتایج مدل

این وب استقبال از نشان داد که  ، این پژوهشهمچنین .شدندتأیید  نیز پژوهش در این نظرمورد

و کیفیت  امکانسایت، بودن محتوای وبعوامل کیفی قرار دارد. غنیتأثیر تحتسایت ورزشی 

بودن و مند، نظامورزشی  سایتوب یجذابیت نما ،مخاطبان با مدیریت و ارتباطاتتبادالت 

  سایت بودند.های کیفیت وبترین شاخصاز مهم ،وری مطلوبمطالب و بهرهدهی مناسب سازمان

بر این وب سایت ورزشی های کیفی لفهؤماثر مستقیم و مثبت بر پژوهش مبنیاصلی این  ةیافت

(، 2013ارگان و همکاران ) (،2011) و همکاران مقدمشریفیمطالعات های کاربران با یافته استقبال

. داشتانی خوهم (2017) جوویچ و همکارانو ( 2016) (، تیم و همکاران2015) رزاقی و همکاران

-و یافته هستنداندک  ،ورزشی در کشور هایسایتدرخصوص وب شده انجامهایپژوهشکلی، طوربه

این وب سایت ت باالی کیفی که کنندخصوص تأکید میالمللی نیز دراینبین هایپژوهشهای 

، وفاداری آنان نیز مشتریان استقبالدنبال بهو هد داشت دنبال خوامشتریان را به  استقبالورزشی 

 
1. P Value 
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نتایج حاصل  های آنالین و آفالینتجارت رزمینةد مطالعات بسیاری ،نینچهم افزایش خواهد یافت.

مشتریان ربارة د( 2011) و همکاران مقدمشریفی مطالعات ،مثال ؛ برایکننداز این مدل را تأیید می

های حمایت مشتریان درخصوص سیستم (2012) آرگان و همکاران و (2003) و نگاشی و همکاران

کنند که کیفیت بهتر کید میأ ت این نتایج .کنندرا تأیید می پژوهش، نتایج این سایتوب ةبرپای

این  همراه خواهد داشت.ت را بهسایدر زمان استفاده از وب بیشتر مشتریان استقبالها سایتوب

 خوانی دارد.هم (2016) تیم و همکاران( و 2015) رزاقی و همکاران مطالعاتبا  پژوهشیافته از 

که  یابدافزایش می یهنگامسایت وب  یمشتریان از ارتقا استقبال شود کهتأکید می ،راستادراین

مفید و مرتبط را برای مشتریان ورزشی خود ارائه دهند.  هایت و تفریحهای ورزشی اطالعاسایتوب

راحتی بتوانند صفحات  ایجاد کنند که کاربران ورزشی به  طراحی جذاب و آسانی را ،همچنین

 نیز نتایج مشابهی (2016) تیم و همکارانو ( 2009فیلو و همکاران )سایت را بررسی کنند. وب

ها سایتدسترسی به اطالعات در متن وب بر اهمیتآنان  .کردندارائه  پژوهشنتایج این همچون 

یابد که افزایش می یکاربران آنالین هنگام استقبالکه  کردندتأکید ها آن ،داشتند. همچنینتأکید 

شود، سایت صحبت میکه از غنای وبهنگامی .کنندشده را درک ارائه  سایتبودن وبغنیکاربران 

بر پوشش اخبار عالوهاین وب سایت ورزشی گیرد. نظر قرار میمداین وب سایت ورزشی محتوای 

شود، اطالعات کاملی از میعامل بسیار مهمی نیز محسوب فوتبال که  هایمسابقه  لحظةبهلحظه 

های یا مصاحبه هاای مسابقهداخلی، همة اخبار لحظه  در بخش .کندهای برتر دنیا ارائه میلیگ

در بخش ند. گیردسترس خوانندگان قرار میدر ،انضمام اسناد مربوطهای ویژه بهنتایج شورا خاص و

رای بایتالیا و فرانسه  اسپانیا، انگلیس، های معتبر و برترلیگ هاخبار خارجی نیز اخبار مربوط ب

های ویژة جهانی، صفحه های مقدماتی جامجدول مسابقهگیرد. مخاطبان قرار می مطالعه، در اختیار

را  هارم نهایی و غیرهچنهایی و یکنتایج گروهی، حذفی و نیمه ،هاجهانی شامل سیدبندی جام

همراه های معتبر اروپایی بهول روزنامها های داخلی و صفحةمهروزنا ،دهد. همچنینپوشش می

خصوص بازیکنان ها و تصاویر بازیکنان بهویدئود. نگیرروی سایت قرار میصورت آنالین ترجمه، به 

د. در نکنمیسمت خود جلب هخصوص جوانان را بمندان بهتوجه عالقه ،المللیبرجستة داخلی و بین

آنالین  ،های معتبر و معروف جهانبین باشگاهروز انتقال بازیکنان اخبار به، هانقل و انتقال قسمت

های داغ و همراه ترجمة مقالهو کارشناسان داخلی و خارجی به و تحلیل نخبگان هاگزارشد. نشومی

جدول . هستنداین وب سایت ورزشی تة جمله خدمات برجسهای معتبر اروپایی نیز ازپربازدید نشریه

ابسته به یوفا، فیفا وجوایز ای مراسم مختلف همچون پوشش لحظه  بهترین پاسورها،زنان، برترین گل

تکاملی  جالب و دیدنی از سیر هایگزارش، معرفی بهترین بازیکنان با ویدئو، هاوانتقالنقلو حواشی 

ها بازیهای فنی ها و چالشمار و ارقام مربوط به قراردادها، ویدئوچک ، آها، مربیان و بازیکنانباشگاه
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ار از اخب زیادیطورکلی درصد بسیار هستند که بهاین وب سایت ورزشی های مختلف بخش دیگر از

  مندان و خوانندگان هستند.القهع ند و پاسخگوی نیاز گیرمیو وقایع جهان فوتبال را در بر

های ر مربوط به ورزش اخبا ة اصلی به ارائةدر بخش پایانی صفحاین وب سایت ورزشی ، همچنین

های مختلف و تورنمت هادر بازی پوشو بازیکنان ملی های ورزشی ملیحضور تیم  مختلف کشور،

، بسکتبال، جهانی کشتی هایمسابقه  ط به لیگ جهانی والیبال،اخبار مربو ،مثالعنوان اشاره دارد؛ به

، جدول شوند. همچنینرصد میاین وب سایت ورزشی در  برداری و غیرههندبال ، رزمی و وزنه

 المللی، اروپایی،بین ای،های معتبر قارهی لیگهامسابقه شود.از تلویزیون ارائه می هاپخش مسابقه

قالب یک جدول به در های صداوسیما پخش خواهند شد،که از شبکه های لیگ برترآسیایی و بازی

صداقت در انتقال  تر،مهمهمهات دردسترس و از د. این غنا و وسعت اطالعنشومخاطبان عرضه می

 شوندنیز اشاعة نظرهای خبرگان و کارشناسان زبده موجب میو  ها و منابع رسمیاز سایتمطالب 

 زبانان از ملل مختلف ند. مسلم است که دیگر فارسیافزایش یاببه فوتبال  زبانفارسی مندانعالقهکه 

دست های را بجایگاه ویژهبین مخاطبان در ،عنوان یک مرجع معتبرکنند و بهاین سایت بازدید می از

  آورد.می

 ،واقعات و تعامالت با مخاطبان است. درتوانایی برقراری ارتباط ،ورزشی سایت از دیگر امتیازهای وب

ارسال این وب سایت ورزشی ی ورزشی خود را به مدیریت هاتوانند ویدئوها و عکسمخاطبان می

ویدئوها، در بخش  ،د. همچنیننسایت بارگذاری شوه پذیرفته شوند، در وبککنند تا درصورتی

صورت تأیید در تاالر سایت بنویسند تا درتوانند نظرهای خود را برای مدیریت وبمخاطبان می

مختلف های هواداران تیم مندان وند و عالقهمربوط به نمایش گذاشته شو ، نظرها در صفحةگووگفت

دی د به جوامع برننتوانمیگاه این بازخوردها . اران مختلف را مطالعه کنندهواد توانند واکنشمی

های بخشیدن به کمپینها، حضور هواداران و رونقهای مختلف نکاتی را برای برگزاری مسابقه باشگاه

  هواداری یادآوری کنند.

این افت که نتیجه دست ی ه اینتوان بمی پژوهشسازی معادالت ساختاری این از دیگر نتایج مدل

ارزش باشند یات بائمنابع غنی از اطالعات و جز دهای ورزشی بایسایتو دیگر وبوب سایت ورزشی 

تا استقبال کاربران افزایش یابد. از  گیردوسیعی از اطالعات را در بر ةحوز اطالعات داخل سایت و

این نتیجه رسید که وان به تبر میزان استقبال کاربران میهای کیفی لفهؤتباط سایر ابعاد مار

با دیگر هواداران این سایت بتوانند تعامالت ارزشمندی  دکاربران بای ادالت و ارتباطات،خصوص تبدر

با مدیران ای ی را از دیگر هواداران ورزش فراگیرند و تعامالت دوستانهداشته باشند، بتوانند مطالب

تشخیص   نیازهای کاربران را دی بایهای ورزشایتسمدیران وب ،. همچنینکنندبرقرار  سایتوب

استقبال کاربران ارتقا یابد. درخصوص وضعیت  رو شوند تاهطور جدی روبدهند و با این نیازها به
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های مختلف سایت را بررسی کنند و آنچه را راحتی بتوانند بخشبهباید کاربران سایت، طراحی وب

طور عینی جالب و بسیار جذاب باشد و به دایسایت باحی وبطر ،دست آورند. همچنینهخواهند بمی

ای باشد که خطا و اشتباهی گونهبه دبایسایت وبسایت، دیدنی باشد. درخصوص سیستم میزبان وب

و دارند  یامنحضور سایت احساس کنند که در این وبدر زمان حضور کاربران رخ ندهد و کاربران 

شند خاطر داشته بااطمینانباید  کاربران ،همچنین .باشندسایت اعتماد کافی داشته بتوانند به وب 

نقش مهمی در میزان استقبال  شود. ارزیابی کاربرانتفاده نمیاسکه از اطالعات شخصی آنان سوء 

از  ،سایت مثبت استکنند که نتایج استفاده از این وبمشتریان آنالین دارد. اگر کاربران احساس 

سایت خواهد شد و امر موجب وفاداری آنان به وباین که کرد سایت استقبال خواهند استفاده از وب

-بهرهتوانند از منافع مالی و معنوی حضور کاربران جدید و حفظ کاربران قبلی سایت میمدیران وب

 مند شوند.

د که با نآوراین امکان را فراهم می های ورزشیسایتوببرای بازاریابان پژوهش نتایج حاصل از این 

ورزشی بسیار  پژوهشگران. برای بازاریابان و کنندکنندگان آنالین را رصد مصرفرفتار  فهم بهتری

ی فضارشد استفاده از اینترنت و فهم رفتار هواداران ورزش در  دربارةاطالعات دقیقی مهم است که 

توانند نیازهای هواداران ورزش  ئل، بازاریابان بهتر میثر در این مساؤآنالین داشته باشند. با حضور م

و مشتریان فعلی را حفظ  نمایند تا مشتریان بیشتری را جذب کنندتأمین ها آنو دهند تشخیص را 

منجر به تأمین منافع مالی و مادی برای سازمان جذب و حفظ هواداران ورزش  ،نهایتدرکنند. 

 شود. یم
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Abstract 
The aim of this study is presenting a model on the effects of qualitative elements of one 
sport website on the appetite of users. The method was correlational and this study was 
done as a field survey. The study population were all users of this sport website. Due to 
the restrictions on access, the research instrument was distributed among Premier League 
spectators that they were users of this sport website. The questionnaires were distributed 
at 3 stadiums, Yadegar Imam in Tabriz, Naghsh Jahan in Isfahan and Azadi in Tehran. 
These three cities are from the greatest number of spectators in football primer league. By 
using literature review of recent researches about web sites field, especially sport web 
sites, the survey questionnaire was designed that were confirmed face and content validity 
by 9 of the instructors. The reliability of the study was done by a pilot study. The results 
showed that the quality elements of this sport website have direct and positive impact on 
the electronic appetite of users that systematic aspect was the most important quality 
elements of this sport website. Finally, according to the results of this model, was 
suggested to the managers to gain detailed information about understanding sport fans 
behaviors in online business and by identifying and providing online user needs perfectly, 
try to attract more audiences and maintain their current audience to benefit from the 
widespread presence Sport Online users. 
 
Keywords: Sport Web Site, Qualitative Elements, The Appetite of Users. 
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