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 چکیده

فروشی لیگ برتر فوتبال ایران هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت
ستقالل در اپژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردي است. جامعۀ آماري پژوهش، تماشاچیان مسابقۀ پرسپولیس و است. 
این  بودند که براي دیدن بازي تیم محبوبشان با استفاده از بلیت الکترونیک حضور پیدا کردند. از 1396ماه آبان 4تاریخ 

بندي گیري تصادفی انتخاب شد. براي اولویتفر و به روش نمونهن 384اي به حجم جامعه براساس جدول مورگان نمونه
ک یک از عوامل از آزمون فریدمن و براي تعیین و شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیهر

ترش استفاده از شده بر گسها نشان داد عوامل شناساییفروشی از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافتهبلیت
ن فروشی مؤثرند. با توجه به نتایج پژوهش، مدل پذیرش فناوري در مقایسه با سایر متغیرها بیشتریخدمات الکترونیک بلیت

درصدي اعتماد به 75بخش دیگر نتایج، تأثیر  درصد). 91گذارد (فروشی میتأثیر را بر استفاده از خدمات الکترونیک بلیت
بینی تغیر اعتمادسازي در پیشتأثیر م فروشی است.فناوري بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک بلیتباشگاه و اعتماد به 

اشاعۀ نوآوري در مقایسه با سایر متغیرها کمترین تأثیر  و فروشی الکترونیک کامالً واضح استتمایل و قصد استفاده از بلیت
 درصد).64را داشت (
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 مقدمه

اند اي شدهر حرفهابسیهاي ورزشی طی سالیان متمادي سازمان وشدت تجاري شده امروزه ورزش به

 ،انداي به صنعت چندمیلیارد دالري در جهان تبدیل شدههاي حرفهاین در حالی است که ورزش). 1(

عنوان یک بخش اقتصادي چه ورزش به ،در عصر حاضر). 2(میت بسزایی در درآمدزایی دارند رو اهازاین

مع مختلف اقتصادي جوا ۀاز بعد عملی و چه تماشایی در تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسع

و درآمدزاترین منابع براي  در رشد اقتصاد ملی ترین عواملاکنون از اثرگذارنقشی اساسی دارد و هم

 ).3(آید شمار میهاي ورزشی بهها و تیمباشگاه

هرروزه شاهد تغییرات  هاي جدید جهانی و رقابتی شدن تجارت،فناوري ظهوربا افزایش ارتباطات و  

(؟؟؟؟)   همکارانو  ۱از برتون طورکه رحیمی زاده به نقلهمان). 4(وسیعی در دنیاي اطراف خود هستیم 

تر اي بسیار سریعرشد اینترنتی نسبت به سایر اشکال تکنولوژي الکترونیکی و ارتباطات رسانه ،دهکرن بیا

خدمات الکترونیکی مسیري جدید از وفاداري  ۀتجارت الکترونیک و ارائ ). شایان ذکر است که1( بوده است

دنیاي تکنولوژیکی  مفهومی قدیمی در پدیدهاید این ش. استایجاد کرده  2بازاریابی ۀمشتریان را به آمیخت

ترین اهداف تجارت از مهماما  ،نظر آیداستفاده از موبایل و تجارت الکترونیک بهي در خصوص امروز

 .)5مشتریان است ( ةها و حداکثر رساندن وفاداري و ارزش زمان استفادسایتوب

هاي اجتماعی شدن از طریق حضور در دنبال فرصتمطالعات نشان داده است که مشتریان همواره به 

حضور منظور بهکند که تماشاچیان بیان می )1995( 3ایلدرزاده به نقل از وزکی ).6( اماکن ورزشی هستند

آمده ن برگزاري رویدادها از این فرصت پیشو مسئوالهستند بلیت  ۀدر رویدادهاي ورزشی نیازمند تهی

فروش بلیت از طریق مراکز خدمات از سازي منابعی تالش براي بهینه حال حاضردر  .برندنهایت بهره را می

تلفنی و سیستم فروش بلیت غیرمتمرکز در کشورهاي مختلف در حال گسترش است و در راستاي تکریم 

تجربیات  .دگیرصندلی انجام می ةالکترونیکی براساس شمار تفروش بلی ،تماشاگران ۀو احترام به خواست

موجب احترام  ،اجراي این طرح ضمن ایجاد نظم و آرامش در ورزشگاه است مختلف نشان داده کشورهاي

از بروز بازار سیاه  ،از سوي دیگرو  به حقوق تماشاگران و افزایش ضریب امنیت مسابقات خواهد شد

 ). 7( عمل خواهد آوردجلوگیري به

                                                           
1 . Burton 
2. Marketing mix 
3. Wilder 
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شی، عنوان آنالین رویدادهاي ورزکنندگان آلونسو داس سانتوس در خصوص بررسی رفتار مصرف

سایت و ساختارهاي الکترونیکی، کند که با استفاده از شیوة نوین فروش بلیت الکترونیکی، استفاده از وبمی

ادها و سایر اطالعات توانند از نتایج رویدتر به بلیت مسابقات، میبر دستیابی سریعکنندگان عالوهمصرف

کنندگان در اهی مصرف) با بررسی نگرش و آگ2016. همچنین حافظی ()8مند شوند (مسابقات نیز بهره

هاي الکترونیکی و بلیت الکترونیکی، پی به تأثیر مثبت این عوامل بر روي قصد خرید خصوص فعالیت

شده، کاهش ریسک اي چون اعتماد، مزایاي نسبی دركبلیت تماشاچیان برد. وي به تأثیر عوامل واسطه

 ).9ره کرده است (جویی در زمان اشارفههاي جعلی و صبلیت

 ةبر نحون آ تأثیر شگرف و وکارپیدایش اینترنت و کاربردهاي تجارت الکترونیک در کسببا توجه به  

هاي عملیاتی و تر در حوزهتر و تخصصیصورت عمیقها بهسازمان ،انجام کار و عملکرد افراد جامعه

 ۀتوسع ،تفاده از این فناوريبا اسپرواضح است که  .اندمرکز شدههایشان متمحورهاي رقابتی خود و فعالیت

اي هاي رایانهان ذکر است که از طریق فناوريشای .یابدهاي مالی و اقتصادي تحقق میمبادالت و تراکنش

  ).10(ه را بیش از پیش فراهم کرد مؤثرتر ارتباطات را برقرار و اثربخشی فرایند مبادل یتوان به شکلو اینترنت می

کند که یمبیان  جابري به نقل از جعفرپوردر راستاي فراهم شدن ارتباطات مؤثر و اثربخشی بیشتر، 

 تبلی ۀبا توجه به اینکه ارائ ).3(شمار آید بهفروشی خرده درتواند یکی از تحوالت عمده خرید اینترنتی می

 ۀهم ۀسی نقشجود دارد تا با برربراي مشتریان این امکان و ،تر استصورت آنالین بسیار آسانبه

) و با توجه به مسائل امنیتی 11(نتخاب کنند بهترین گزینه را ا ،هاي موجود و توانایی مالی خودصندلی

هاي ثانویه به شکل غیرقانونی و امکان تهیۀ بلیت الکترونیکی، تا حد زیادي از فروش مجدد بلیت یا بلیت

 ).12ي در سالمت اقتصادي جامعه است (ثرمؤیار آید و این عامل بسعمل میجلوگیري به

شایان توجه آن است که با وجود افزایش کمیت و کیفیت خدمات الکترونیکی و به دالیلی چون  ۀنکت

هاي هاي زمانی و مکانی و از طرفی افزایش رقابت بین بنگاههزینه، حذف پذیري بیشتر مشتریانفناوري

هاي الکترونیکی و احساس عدم اطمینان اعتمادي به سیستمدلیل بیبسیاري از مشتریان هنوز به ،اقتصادي

 کش به انتخاب خدمات الکترونیکی با یافته،نبه خدمات آن به ویژه در کشورهاي در حال توسعه یا توسعه

صورت ق ورزشی موف هايیتساوبت تحقیقات زیادي بر روي ایجاد و ساخ آنکه با .نگرندو تردید می

فروشی در راستاي اهداف بازاریابی و بلیت هایتسااستفاده از این وب ةاما تحقیقات اندکی در حوز گرفته،
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و ، بازاریابان ورزشی باید بازاریابی اینترنتی 1). بنا به گفتۀ براون3(رویدادهاي ورزشی انجام گرفته است 

 ).13براي اهداف اقتصادي بازنگري کنند (عنوان ابزاري ي اینترنت را بهاز فناور استفاده

و هواداران  جذب و حفظ تماشاگران ،نعت ورزشدر ص یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذاراز آنجا که 

گرچه صنعت ا .دارندحیات صنعت ورزش  ۀهواداران نقش انکارناپذیري در ادام روینازا، با هویت باالست

 ورزشی و هواداران که به تماشاگران است جاري شدهت ياگونهبهورزش در بسیاري از کشورهاي اروپایی 

ند که تماشاگران بسیاري از متولیان صنعت ورزش عقیده دارحال با این  شود،میبه چشم مشتري نگریسته 

مان فروش بلیت رگ حیات هر ساز). پرواضح است که 14( ندیستباشگاه ن ۀفقط براي افزایش سرمای

یونی و حمایت درآمدزایی مانند حق پخش تلویز هايیانچراکه جر ،مسابقات است ةورزشی یا برگزارکنند

 ). 15(تري خواهند داشت و وجود تماشاچیان حضور فعال هایومحامیان مالی در صورت پر بودن استاد

تند که با مجموعه خدماتی هس» خدمات الکترونیک«توان گفت می خدمات الکترونیکدر خصوص 

سطح  يپایدار و ارتقا ۀعاوري اطالعات و ارتباطات، در جهت راهبردهاي دستیابی به توسگیري از فنبهره

د که در ناشاره دار امورينجام ابه این خدمات  .روندمیکار ها، بهکیفیت زندگی بشر در تمام زمینه

راستاي  در .دنگیرهاي مختلف با استفاده از ابزار الکترونیکی در جهت تسهیل امور مختلف صورت میحوزه

اهداف  .پرداختي ایتالیا هاباشگاهدر لکترونیک توان به طرح کارت بلیت ااجراي خدمات الکترونیکی می

 :این طرح به شرح ذیل است

 ؛جلوگیري از چاپ غیرقانونی بلیت •

 انتخاب صندلی؛ •

 در نزدیکی جایگاه؛ شدهارائهاطالعات خدمات  •

 د؛سو گذاري پویا با هدف به حداکثر رساندنیمتق •

  ).16( هاي ویژه به هوادارانیشنهادپارائۀ  •

هاي به مزایاي مسابقات ورزشی و طراحی چنین بلیت تتفاده از همین طرح در خصوص بلیبا اس

و با استفاده از  وندش فعسابقات هردو منتمن برگزاري والئتوان دست یافت تا مشتریان و مسبسیاري می

 :ناگونی چونوردهاي گواخدمات الکترونیکی به دست

 ،یت الکترونیکتر شدن کارها با استفاده از بلآسان •

                                                           
1. Brown 



    569             برتر فوتبال ایرانلیگ فروشی عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیتبررسی  
 

 

 ،بهبود کیفیت •

 ،افزایش سرعت کار •

 و وريافزایش بهره •

 .افزایش حفظ امنیت مشتریان و غیره رسید •

دهی و کنترل که تحت تأثیر ریزي سازمانهاي برنامهاي از فعالیتفروشی یعنی مجموعهوم بلیتمفه

 ختممنظور جلب توجه افراد گذاري توزیع و ترویج بهو به قیمت گیردمیاستراتژي رویدادهاي ورزشی قرار 

 و سنجیدهمدیریت  .ستبنابراین بلیت مجوز ورود تماشاچیان به اماکن برگزاري مسابقات ا). 17( شودمی

تنها به کسب درآمد و ایجاد نقدینگی قبل از برگزاري رویدادهاي نه یدادهافروش بلیت رو یافتۀسازمان

حوادث مسابقات و اعمال مدیریت عرضه و تقاضا  کنترلبلکه در ایجاد نظم و انضباط و  ،انجامدورزشی می

فروشی و مدیریت توان گفت بلیت). به جرأت می18(کند به مدیران برگزاري مسابقات کمک می

تنها بر دستیابی به درآمد حاصل فروشی رویدادهاي ورزشی، عملیاتی خالقانه و راهبردي است که نهبلیت

عنوان ابزاري براي درآمدزایی از توان از آن بهکند، بلکه فرایندي است که میاز فروش بلیت تمرکز می

هایی که در حوزة باشگاه مثل فروش کاال، اغذیه و... نیز استفاده کرد. بنابراین تیم هايطریق دیگر پتانسیل

عمل کنند  ترموفقتوانند هاي درآمدزایی ورزش نیز میفروش بلیت عملکرد موفقی دارند، در دیگر حوزه

)19.( 

است  توان گفت فراینديفروشی میبلیت ۀدر خصوص چرخبا توجه به اهمیت موضوع فروش بلیت، 

و شرایط اجراي رویداد  قتضیاتم یندها بنا بهاین فرا .گیردکه مستقیماً در رابطه با تماشاچیان صورت می

هاي اجرایی فعالیت ةمحورها و نحو، استراتژي رویداد .دگیراي انجام صورت تخصصی و حرفهباید به

 ).20(آورد فروشی را فراهم میبلیت

مکانیزه در  فروشییتبررسی موانع پیش روي بل«ی با عنوان ) در پژوهش1395رضوي و همکاران (

مکانیزه را  فروشییتدر مجموع موانع پیش روي بلبه این نتیجه رسیدند که » لیگ برتر فوتبال ایران

بلیت، ارتقا و پیشبرد فروش، مکان برگزاري مسابقات، قوانین و مقررات  گذاريیمتبه هفت عامل ق توانیم

همچنین جابري و همکاران  .)21( کرد يبندو وضعیت اقتصادي طبقه یآموزش و آگاهموجود، مدیریت، 

 یمسابقات ورزش تیبل ینترنتیا دیخر رشیعوامل مؤثر بر پذ لیتحل«) در پژوهشی با عنوان 1396(

بودن،  دیمف ،يسازگاربه این نتیجه رسیدند که » : هواداران فوتبال در شهر اصفهان)يمورد ۀ(مطالع

 هاافتهی. رگذارندیتأث یمسابقات ورزش تیبل ینترنتیا دیبر نگرش نسبت به خر تیسهولت استفاده و امن
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پور و طالب .)3( است دینوع خر نیافراد نسبت به ا لیبودن بر تما دیاز تأثیر مثبت مف یحاک نیهمچن

اینترنتی در  فروشییتسازي بلدهتحلیل و ارزیابی موانع پیا«) نیز در پژوهشی با عنوان 1392همکاران (

به این نتیجه رسیدند که » )AHPمراتبی (لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله

 ی)، مال299/0( یموانع فن بیترتبه رانیبرتر فوتبال ا گیمسابقات ل تیبل ینترنتیترین موانع فروش امهم

موانع،  نیاز ا کیمتناسب با هر زین تی) است. در نها220/0( ي) و رفتار221/0( ی)، سازمان260/0(

 ینترنتیا یفروشتیبل يسازادهیموانع پ یابیو ارز لیکه از تحل یا شناختب ارائه شده است. ییشنهادهایپ

مسئوالن به رفع  قیدر جهت تشو تیوضع نیبا بهبود ا توانیحاصل شد، م رانیبرتر فوتبال ا گیدر ل

) در پژوهشی با 1393حدادیان و همکاران ( .)22( گام برداشت ینترنتیا یفروشتیبل يسازادهیموانع پ

به این نتیجه » ییمایهاي هواپشرکت تیبل ینترنتیا دیبه خر لیکننده در تماعوامل تعیین یبررس«عنوان 

هاي شرکت تیبل ینترنتیا دیبه خر لیتما شیبه افزا ییو اعتماد مسافران هوا تیرضا شیافزارسیدند که 

 تیرضا یانجیشده و سهولت استفاده با نقش مادراك سکیر يرهایمتغ نیشود. همچنمی منجر ییمایهواپ

 دیبه خر لیتما رد یذهن يهنجارها دارياند و نقش معنیرگذارتأث ینترنتیا دیبه خر لیو اعتماد بر تما

و  ییشناسا«) در پژوهشی با عنوان 1395نژاد و همکاران (همتی .)23یست (ن ییدمورد تأ ینترنتیا

امل دریافتند که ع» رانیبرتر بسکتبال ا گیعوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات ل يبندتیاولو

و مأموران کنترل  کارکنانبرخورد مناسب  گ،یمنظم و مناسب ل ي(برگزار یو انضباط اخالق تینظم، امن

و امکانات  التیعامل خدمات، تسه نیحضور تماشاگران بود. از ب لیترین دلفتار) مهمر تیرینظم و مد

و پر کردن اوقات  یشورز تی)، کسب هوتیبل یۀتماشاگران و سهولت در ته گاهیورزشگاه (مناسب بودن جا

 تیحساس)، هامدرن، و حضور با دوستان در مسابقه زاتتجهی و امکانات از هاورزشگاه يفراغت (برخوردار

مسابقه،  يفضا و زمان مناسب برگزار ،یورزش هايیممطرح (ستاره) در ت کنانیآن، حضور باز ۀجیرقابت و نت

 یرسانآخر هفته، اطالع التیمسابقه در تعط يسالن و برگزار یشیو سرما یشیگرما ستمیمطلوب بودن س

تأثیر را بر حضور تماشاگران در ورزشگاه  نیشتریب بیترتمناسب در مورد زمان و مکان مسابقه به غاتیو تبل

یت آنالین در باشگاه بلتوسعۀ سیستم «) در پژوهشی با عنوان 2018( 1سوئگوتو و سیدیک .)24اند (داشته

به این نتیجه رسیدند که این سیستم براي طرفداران باشگاه که در بیرون از » فوتبال باندونگ اندونزي

یت و بلردن بسیار مفید است، همچنین این سیستم براي رزرو شهر باندونگ هستند، براي رزرو ک

                                                           
1 . Soegoto & Siddiq 
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 ). 25تواند زمان انتظار را کاهش دهد (یمیت در هر مکان مؤثر و کارامد است و بلی در مورد رساناطالع

تحقیق حاضر بر آن است تا به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی 

الکترونیکی و  ةاین طریق موجبات تسهیل فروش بلیت به شیو از ردازد وفروشی در صنعت ورزش بپبلیت

 .هاي برگزارکننده و صنعت ورزش فراهم آوردمندي از مزایاي آن را براي مشتریان سازمانبهره

 

 پژوهششناسی روش

 4پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردي است. جامعۀ آماري پژوهش، تماشاچیانی بودند که در تاریخ 

براي دیدن مسابقۀ پرسپولیس و استقالل به استادیوم آزادي براي دیدن بازي تیم محبوبشان  1396ماه آبان

اي به با استفاده از بلیت الکترونیک حضور پیدا کرده بودند. از این جامعه براساس جدول مورگان نمونه

ها پرسشنامه ابزار گردآوري دادهدر این تحقیق  گیري تصادفی انتخاب شد. نفر و به روش نمونه 384حجم 

)، پذیرش فناوري دیویس 1971هاي اشاعۀ نوآوري راجرز و شومیکر (ابود که براي طراحی آن از پرسشنامه

) بهره 2001) و قصد رفتاري استفاده از فناوري چانگ و چونگ (1994)، اعتماد مورگان و هانت (1989(

 374آوري صورت تصادفی قرار گرفت و با جمعماشاچیان بهنفر از ت 400برده شد و پرسشنامه در اختیار 

اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه به کمک فرمول کرونباخ  وتحلیل اطالعات پرداخته شد.نسخه به تجزیه

 شود.مشاهده می 1تک متغیرها در جدول بررسی شد که نتایج آلفاي کرونباخ تک

 هش. ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژو1جدول 
هاتعداد سؤال متغیرهاي پژوهش  ضریب آلفاي کرونباخ 

اشاعۀ 
 نوآوري

78/0 3 مزیت نسبی  
 73/0 6 پذیريآزمون
 74/0 3 پذیريمشاهده

 79/0 6 سازگاري
 71/0 3 سادگی

 اعتماد
 75/0 6 اعتماد به سازمان
 75/0 6 اعتماد به فناوري

پذیرش 
 فناوري

 74/0 6 شدهسودمندي درك
 78/0 6 شدهسهولت استفاده درك

 81/0 5 قصد استفاده
 85/0 50 کل پرسشنامه
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، این ابزار در اختیار استادان و متخصصان مدیریت ورزشی 1براي تأیید روایی صوري و محتوایی

ها، محتواي پرسشنامه، متخصص در زمینۀ بازاریابی، قرار گرفت تا نظرهاي خود را در مورد چگونگی سؤال

ها و تجانس سؤاالت با اهداف پژوهش اعالم کنند. پس از بررسی و لحاظ کردن ها با مؤلفهارتباط گویه

 نظرها و پیشنهادها، پرسشنامۀ نهایی تنظیم و تأیید شد.

شناختی نمونه بررسی شد و هاي جمعیتها در راستاي اهداف پژوهش، ابتدا ویژگیبراي تحلیل داده

یل عاملی اکتشافی یک از عوامل، آزمون فریدمن به اجرا درآمد. رویکرد تحلبندي هرسپس براي اولویت

کار فروشی بهنیز براي تعیین و شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت

شده از لحاظ وجود رابطۀ تغییرات همزمان با سایر عوامل در مدل پژوهش رفت. در نهایت عوامل شناسایی

تر به دست آمد که با توجه به بزرگ 88/0هاي پژوهش براي داده KMOرسی شدند. در این زمینه مقدار بر

ها براي تحلیل عامل مناسب است. براي ارزیابی مدل توان گفت همبستگی بین داده، می70/0بودن آن از 

ي عاملی معنادار و از طور معمول باید تمام بارها)، به2005سنجش، براساس مطالعات گیفین و استراب (

هاي قابلیت اطمینان، شامل قابلیت اطمینان مرکب و آلفاي کرونباخ پس تر باشند و تمام اندازهبزرگ 4/0

 دست آورند.به 7/0از محاسبه رقمی بیشتر از 

 

 هاي پژوهشیافته

ان توصیفی نششود. نتایج هاي توصیفی و استنباطی پژوهش پرداخته میدر این قسمت از پژوهش به یافته

سال،  21 -30نفر) نفرات در ردة سنی  166درصد ( 3/44آزمودنی حاضر در این پژوهش،  374داد که از 

 2/7سال و  20نفر) در ردة سنی زیر  82رصد (د 21سال،  31- 40نفر) در ردة سنی  99درصد ( 26

) با نفر 125رات (درصد نف 4/33سال قرار داشتند. همچنین  41 – 50نفر) در ردة سنی  27درصد (

 56درصد ( 2/15دیپلم، نفر) فوق 72درصد ( 25/19نفر) دیپلم،  98درصد ( 2/26تحصیالت لیسانس، 

 فر) با تحصیالت دکتري بودند.ن 23درصد ( 1/6لیسانس و نفر) فوق

بعد از تحلیل توصیفی، براي استخراج عوامل کلیدي اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک، 

روش تحلیل عاملی اکتشافی به اجرا درآمد. در این تحلیل مبناي محاسبات بر چهار دسته عوامل اشاعۀ 

ل قبول براي روایی سازه نوآوري، پذیرش فناوري، اعتماد و قصد استفاده قرار دارد و حداقل بار عاملی قاب

                                                           
1. Content and face validity 
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 شود. مشاهده می 2درنظر گرفته شده است. نتایج تحلیل عاملی، پس از چرخش واریماکس در جدول  4/0
 

 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهاي پژوهش با اجراي دستور دوران متعامد2جدول 
 4 3 2 1 عوامل اثرگذار متغیر

    53/0 بلیت هاي بسیار استفاده از خدمات الکترونیکمزیت 
    49/0 کاهش میزان خطاهاي احتمالی در استفاده از خدمات الکترونیک

    57/0 افزایش تولیدات علمی با استفاده از خدمات الکترونیکی
    58/0 در دورة آزمایشی فروشیبلیتاستفادة کافی از خدمات الکترونیکی 

    62/0 قبل از اتخاذ تصمیم فروشیبلیتامکان ارزیابی استفاده از خدمات الکترونیکی 
    55/0 ضروري هايموقعیتآزمایش خدمات الکترونیکی بلیت در 
    53/0 مختلف خدمات الکترونیکی هايویژگیحضور افراد کافی در محیط کار براي ارزیابی 

    46/0 رصت کافی براي استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بلیتف
    47/0 درازمدت هايدورهدر  فروشیبلیتارزیابی خدمات الکترونیکی 

    49/0 مشاهدة فعالیت کاربران در استفاده از خدمات الکترونیکی
    53/0 هاي استفاده از خدمات الکترونیکیمشاهدة مزیت

    58/0 درك راحتی کارها با استفاده از خدمات الکترونیکی
    61/0 با نیازهاي ضروري افراد فروشیبلیتسازگاري استفاده از خدمات الکترونیکی 

    75/0 سازگاري استفاده از خدمات الکترونیکی با رشتۀ تحصیلی افراد
    68/0 گذشتۀ افراد هايتجربهسازگاري استفاده از خدمات الکترونیکی با 

    63/0 کاري با استفاده از خدمات الکترونیکی هايعادتیر در یغت
    56/0 محافظت از حریم خصوصی اطالعاتی افراد در استفاده از خدمات الکترونیکی

    46/0 احساس نیاز به استفادة از خدمات الکترونیکی
    78/0 هافعالیتهنگام انجام  فروشیبلیتکمک خدمات الکترونیکی 

    64/0 به دیگران فروشیبلیتبازگویی نتایج استفاده از خدمات الکترونیکی 
    67/0 پیچیده نبودن استفاده از خدمات الکترونیکی

ري
ناو

ش ف
یر

پذ
 

   49/0  ترشدن کارها با استفاده از خدمات الکترونیکیآسان
   43/0  افزایش سرعت کار با استفاده از خدمات الکترونیکی

   49/0  کیفیت کار با استفاده از خدمات الکترونیکی بهبود
   56/0  فروشیبلیتافزایش کنترل بر کار با استفاده از خدمات الکترونیکی 

   61/0  در کار با استفاده از خدمات الکترونیک وريبهرهافزایش 
   58/0  فروشیبلیتبا استفاده خدمات الکترونیک  هافعالیتافزایش کارایی 
   65/0  فروشیبلیتپذیري تعامل با خدمات الکترونیکی روشنی و درك

   59/0  فروشیبلیتآسانی استفاده از خدمات الکترونیکی 
   46/0  آسانی یادگیري فعالیت با خدمات الکترونیکی

   78/0  هاي دیگراستفادة کم از سامانۀ الکترونیکی سازمان
   43/0  فروشیبلیتکمترین خطا و اشتباه در سامانۀ الکترونیکی 

   53/0  فروشیبلیتامکان ناموفق بودن عملیات در سامانۀ الکترونیکی 
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 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهاي پژوهش با اجراي دستور دوران متعامد2جدول ادامۀ 
 4 3 2 1 عوامل اثرگذار متغیر

اد
تم

 اع

53/0   مهم هايگیريتصمیمرفاه و آسایش افراد هنگام  گرفتن نظردر   
58/0   کوشش باشگاه براي رفع نیازهاي مهم و ضروري افراد   

64/0   توسط باشگاه ايحرفهانجام کار مشتریان به شکل    
61/0   بودن باشگاه دربارة مشتریان راستگو   

49/0   با باشگاهتمرکز مشتریان روي اهداف بلندمدت در رابطۀ خود    
53/0   تمایل افراد به صرف زمان و منابع بیشتر در رابطۀ خود با باشگاه   

56/0   جامع باشگاه در زمینۀ ایجاد امنیت براي مشتریان هايسیاستاتخاذ    
58/0   هنگام سوءاستفاده از اطالعات شخصی هاشکایترسیدگی به    

 هايتراکنشافزایش احساس امنیت مشتري با ایجاد محدودیت در زمان و مبلغِ 
 آنالین بنا به درخواست مشتري

  59/0   

براي کاهش خطاهاي دستوري و صحت  سایتوبدقت در صحت محتواي 
 شدهبیانموضوعات و اطالعات 

  51/0   

47/0   براي مشتریان داريامانتایجاد سیستم انتقاد و پیشنهاد آنالین با حفظ    
، به سایتوبصورت آنالین در ماهانه و روزانه به هايتراکنشثبت تعداد 

 شدهتفکیک انواع خدمات ارائه
    

ده
تفا

اس
د 

قص
 

69/0    در آینده فروشیبلیتاستفادة مستمر از خدمات الکترونیک   
68/0    زمان افراددلیل کمک به مدیریت استفادة مستمر از خدمات الکترونیک به  
72/0    دلیل تناسب آن با حرفۀ افراداستفادة مستمر از خدمات الکترونیک به  

61/0    دلیل سهولت یادگیري استفادة از آناستفادة مستمر از خدمات الکترونیک به  
59/0    دلیل مشاهدة استفادة دیگراناستفادة مستمر از خدمات الکترونیک به  

 

شدة عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک نشان داده شده الگوي برازش ،1در شکل 

ها وضعیت گیري از لحاظ اعتبار سازهدهد ابزار اندازهها نشان میاست. بارهاي عاملی استانداردشدة گویه

 مناسبی دارد.

است. براي اینکه  هاي مشاهده شدهکنندة برازش مناسب مدل با دادههاي برازندگی بیانشاخص

هاي برازش بررسی هاي مدل همخوانی دارد، باید شاخصآمده چقدر با واقعیتدستمشخص شود مقادیر به

هاي برازندگی جدول نشان طورکه مشخصهدهد. همانها را نمایش میمقدار این شاخص 3شود. جدول 

هش برازش مناسبی دارد و گویاي هاي این پژوهش با ساختار عاملی و زیربناي نظري پژودهد، دادهمی

 هاي نظري است.ها با سازههمسویی سؤال
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 . مدل معادالت ساختاري پژوهش1شکل 

 
 گیري. شاخص برازندگی مدل اندازه3جدول 

 شدهمقدار گزارش حد مطلوب شاخص
 02/0 نزدیک به صفر )RMRماندها (میانگین مجذور پس

 95/0 و باالتر GFI( 9/0شاخص برازندگی(
 92/0 و باالتر NFI( 9/0شدة برازندگی (شاخص نرم
 91/0 و باالتر NNFI( 9/0نشدة برازندگی (شاخص نرم

 91/0 و باالتر IFI( 9/0شاخص برازندگی فزاینده (
 94/0 و باالتر CFI( 9/0شاخص برازندگی تطبیقی (

 01/0 8/0کمتر از  )RMSEAریشۀ دوم برآورد واریانس خطاي تقریب (
 

هاي برازش مدل از آزمون تحلیل مسیر شود، مقادیر معنادار براي شاخصطورکه مشاهده میهمان

 کند.افزار لیزرل حمایت میکارگیري نرممدل پژوهش با به

 

 گیري نتیجه

فروشی مؤثرند. شده بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیتدهد عوامل شناساییها نشان مییافته

کار رود. با توجه به هاي الکترونیکی صنعت ورزش بهتواند براي توسعۀ سیستماین پژوهش می هايیافته
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نتایج پژوهش، مدل پذیرش فناوري در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر استفاده از خدمات 

)، 2018یالتی (هاي پژوهش وادرصد). این نتایج با نتایج یافته 91گذارد (فروشی میالکترونیک بلیت

) همراستاست. با 1395نژاد و همکاران () و همتی1395)، رضوي و همکاران (2018سوئگوتو و سیدیک (

هاي پذیرش فناوري مشخص شد آنچه از دیدگاه تماشاگران اولویت بیشتري دارد، مشاهدة نتایج شاخص

و  تعامل با خدمات الکترونیکی پذیريروشنی و دركبهبود کیفیت کار با استفاده از خدمات الکترونیکی، 

است. بنابراین توجه به این امور در گسترش استفاده  هاي دیگراستفادة کم از سامانۀ الکترونیکی سازمان

 فروشی در صنعت ورزش اهمیت بسیاري دارد. از خدمات الکترونیک بلیت

بول واقع نشود، اهمیت پذیرش فناوري تا حدي است که اگر این مؤلفه براي تماشاچیان مورد ق

ترین مؤلفۀ رود. مهمشود، هدر میفروشی میهاي الکترونیکی بلیتهاي هنگفتی که صرف سیستمهزینه

فروشی الکترونیک پذیرش این فناوري است که راهگشاي موارد بعدي خواهد بود. مسئوالن توسعۀ بلیت

هاي هاي استفاده از روشاز مزیتورزش کشور باید از طریق تبلیغات مناسب در فضاهاي واقعی و مجازي 

دلیل استفادة بیشتر افراد از فروشی براي تماشاچیان رویدادهاي ورزشی بهره ببرند. البته بهنوین بلیت

فروشی در فضاهاي دیگر مثل خدمات هاي این نوع بلیتفروشی الکترونیک و لمس مزیتهاي بلیتروش

 تر شده است. سانهواپیمایی و شهري، کار براي مدیران ورزشی آ

استقالل افراد از شهرهاي -چند سال پیش براي برگزاري رویداد مهمی مثل شهرآورد پرسپولیس

ي اصلی آنها تهیۀ بلیت هادغدغهشدند و یکی از یممختلف بعضاً دو روز قبل از مسابقه راهی شهر تهران 

رید و هم در استفاده از بلیت. بود. ولی امروز این فرایند بسیار سهل و کاربردي شده است، هم در خ

هاي ملی استفاده کنند، يبازخوبی براي برگزاري فدراسیون فوتبال و والیبال توانستند از این فعالیت به

ي آن افزارسختي آن و هم زیرساخت افزارنرمتوان گرفت آن است که هم زیرساخت اي که مییجهنت

صورت گسترده به مؤلفهساخت اماکن است که این مورد قبول است، چیزي که در آن ضعف داریم، زیر

توانند از این نوع هاي دیگري هم قابلیت استفاده از این فضا را دارند و مییونفدراس شود.استفاده نمی

 تجارت هم براي نظم بیشتر رویداد و هم ساماندهی و جلوگیري از ایجاد بازار سیاه بلیت استفاده کنند.

درصدي اعتماد به باشگاه و اعتماد به فناوري بر قصد استفاده از خدمات  75بخش دیگر نتایج، تأثیر 

، توسط باشگاه ايحرفهانجام کار مشتریان به شکل فروشی است. از دید تماشاگران، الکترونیک بلیت

براي کاهش خطاهاي دستوري و  سایتوبدقت در صحت محتواي  ،بودن باشگاه دربارة مشتریان راستگو

، اهمیت کوشش باشگاه براي رفع نیازهاي مهم و ضروري افرادو  شدهصحت موضوعات و اطالعات بیان
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) و 1396)، جابري و همکاران (2018هاي وایالتی (ها با نتایج پژوهشبیشتري داشت. این قسمت یافته

 ) همراستا بود. 1393حدادیان و همکاران (

فروشی الکترونیک واضح است. از بینی تمایل و قصد استفاده از بلیتاعتمادسازي در پیشتأثیر متغیر 

شود، هنوز هم توجه به اینکه در فوتبال چند سالی است که از بلیت الکترونیک استفاده میسوي دیگر، با 

این در محیط نوظهور ي توزیع بلیت عالقه به خرید بلیت در محل دارند. بنابرهاکانالي با توجه به این اعده

ي براي افراد بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. به همین اعتمادسازخدمات الکترونیک، فضاي قابل اعتماد و 

تواند در استفادة بیشتر افراد از این خدمات براي بلیت الکترونیک بسیار حائز ، میمؤلفهدلیل توجه به این 

ین و اینترنتی، میزان فروش بلیت در هر بازي کامالً مشخص فروشی آنالیتبلاهمیت باشد. برقراري سیستم 

دلیل این شفافیت فضاي اعتماد بین کند. همچنین بهشود که از ایجاد بازار سیاه هم جلوگیري میمی

 دهد.یمفروشی افزایش باشگاه و طرفداران را از لحاظ درآمد باشگاه از منبع بلیت

درصد). از دید تماشاگران،  64یرها کمترین تأثیر را داشت (اشاعۀ نوآوري در مقایسه با سایر متغ

 سازگاري استفاده از خدمات، با نیازهاي ضروري افراد فروشییتسازگاري استفاده از خدمات الکترونیکی بل

، گذشتۀ افراد يهاسازگاري استفاده از خدمات الکترونیکی با تجربه، الکترونیکی با رشتۀ تحصیلی افراد

بیشترین اولویت را دارا بودند. این قسمت از  کاري با استفاده از خدمات الکترونیکی يهاادتتغییر در ع

 ها با نتایج آلونسو داس سانتوس، حافظی و سانفورد همراستا بود. یافته

یکی از موارد بسیار مهم در تداوم ارائۀ خدمات الکترونیک بحث نوآوري است. سرعت بسیار زیاد رشد 

شکست در  حتماً صورت یناهمراه این سرعت حرکت کرد، در غیر ملی است که باید بهفناوري از عوا

در ابتداي  VIPهاي ي نوین ارائۀ خدمات الکترونیکی بلیت مانند فروش بلیتهاروشانتظارمان خواهد بود. 

هاي یگوشی در بین خریداران بلیت الکترونیک، خرید بلیت در کمترین زمان ممکن بر روي کشقرعهفصل، 

تواند این خدمات را هوشمند، مشاهدة فضاي استادیوم از صندلی مورد انتخاب و موارد بسیاري که می

هاي نگه دارد و مشتریان را در این زمینه حفظ کند. همچنین با توجه به رشد و شکوفایی شرکت روزبه

ي هاروشکمک بگیرند و  هاشرکتتوانند با دادن فراخوان از این استارتاپ در ایران مسئوالن ورزش می

ریزي مناسب در این و برنامه ذکرشدهشک با توجه به موارد الکترونیک خود را همیشه ارتقا دهند. بی

 زمینه، شاهد رشد جمعیت تماشاگران رویدادهاي ورزشی در داخل کشور خواهیم بود. 

یار اثرگذار باشند که این توانند در قصد استفادة هواداران بسیممشخص شد که تمامی موارد باال  

یت اینترنتی بل. این پژوهش با بررسی ستهمراستا) 2018سوئگوتو و سیدیک (نتایج با نتایج پژوهش 
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باشگاه اندونزیایی به این نکته اشاره کرد که هوادارانی که از بیرون شهر باندونگ براي دیدن بازي حاضر 

. اندبودهو مشتاق استفادة دوباره از این سیستم  اندداشتهشوند، بسیار از این سیستم احساس رضایت یم

توان رضایت مشتریان را افزایش داد و هواداران هم از این اتفاق استقبال یمدر صورت استفاده از این موارد، 

 هاباشگاهبر ارائۀ خدماتی مثبت در شأن هواداران، از لحاظ درآمد و شفافیت مالی براي خواهند کرد و عالوه

 یار مفید خواهد بود. هم بس
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