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 چکیده
ها، سبب ارائۀ اطالعات مهم دربارۀ سازمانهای ورزشی بهسایتتبع آن وبکنندگان از اینترنت و بهامروزه استفاده

منظور تحقیق حاضر با هدف ارائۀ مدل عوامل مؤثر در استفاده از ها و بازیکنان افزایش یافته است. بدینمحصوالت، تیم

بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری و با روش تحقیق انشجویان تربیت نفر از د 258تخاب های ورزشی با انسایتوب

ه روایی صوری کهمبستگی انجام پذیرفت. با بررسی پیشینه از پرسشنامۀ استاندارد مناسب با اهداف تحقیق استفاده شد 

ها از آمار ر تحلیل دادهمنظوو محتوایی آن توسط متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به

استفاده شد.  Amos 22و  spss20افزارهای آماری توصیفی و استنباطی )مدل معادالت ساختاری( با استفاده از نرم

، 2X  ،DF=  10 ،979/0 =GFI ،925/0  =AGFI=  354/22شده برازش مناسبی دارد ) ها نشان داد مدل ارائهیافته

974  =CFI  ،069/0  =RMSEA .) گرش و نتعهد روانی و درگیری در ورزش از طریق ادراکات مدل پذیرش فناوری بر

ها میزان استفاده از توان با تمرکز بر این متغیرگذارند. بنابراین میهای ورزشی اثر میسایتتصمیم به استفاده از وب

 های ورزشی را  افزایش داد.سایتوب
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 مقدمه

شود، روند رو به های وضعیت کاربران اینترنت در جهان ارائه میسایتروزه از سوی وبآمارهایی که همه

بیلیون  5/3، بیشتر از 2016دهد. براساس آمار جهانی اینترنت در سال را نشان می اینترنتیرشد کاربران 

کنند. های مختلفی را از طریق اینترنت دنبال میدرصد از کل جمعیت جهان( فعالیت 48نفر )بیشتر از 

های درصد از کل جمعیت این قاره( برای فعالیت 46بیلیون نفر )بیشتر از  7/1هم بیشتر از   در آسیا

وجوی (. اگرچه اینترنت در ابتدا برای تسهیل در امر پژوهش، جست1مختلف به اینترنت دسترسی دارند )

ای کانونی در زندگی روزمره افراد فردی برخی کاربران ایجاد شد، امروزه به نقطهاطالعات و ارتباطات بین

د را در زندگی افراد افزایش دهد و (، به این معنا که اینترنت توانسته است ضریب نفوذ خو2تبدیل شده )

 ها و ابعاد کاربردی و مهم زندگی افراد تبدیل شود. به یکی از جنبه

 شدیدی هایرقابت با آن محصوالت که جهان است در صنایع ترینجذاب و ترینمهم از ورزش صنعت

طالعات مهم کنندگان ورزشی امکان دسترسی به ا(. اینترنت به مصرف3است ) جهان مواجه سطح در

دهد و سبب افزایش تعداد ها و بازیکنان مورد عالقۀ آنها را میها، محصوالت، تیمدربارۀ سازمان

های (. با توجه به افزایش طرفداران ورزشی آنالین، سازمان4کنندگان از خدمات آنالین شده است )استفاده

ابی برای حفظ طرفداران ورزشی، فراهم عنوان وسیلۀ بازاریهای ورزشی را بهسایتتوانند وبورزشی می

کار گیرند. به همین دلیل محققان های هواداری بههای آنالین و انجمنساختن اخبار و اطالعات، فروشگاه

کنند و تحقیقات متعددی های ورزشی میسایتهای بازاریابی از طریق وبورزشی توجه زیادی به موقعیت

های درآمدی (، مدل5ها و نقش اساسی اینترنت در تجارت ورزشی )یاند؛ ویژگدر این زمینه انجام داده

(، که این تحقیقات بیشتر اهمیت و 7های استادیوم )سایت(، تحلیل محتوای وب6های ورزشی )سایتوب

های اخیر سعی گرفته در سالسازند. تحقیقات انجامسایت ورزشی را برجسته میکاربرد اینترنت و وب

ها بپردازند؛ برای مثال، سایتهای ورزشی یا کاربردهای خاص این وبسایتک کاربران وباند به درکرده

(، بررسی ادراک بازاریابان از تبلیغات مجازی 8ها )سایتبررسی انگیزش طرفداران ورزشی در استفاده از وب

های ایش موقعیت(. برخی تحقیقات هم به بررسی چگونگی افز10( و آگاهی از برند و تبلیغات مجازی )9)

اند. روند تحقیقات بیانگر ( پرداخته12های بازی و سرگرمی )( و سایت11سایت )بازاریابی از طریق وب

های ورزشی انجام گرفته است. سایتهای تئوری استفاده از وباین است که تحقیقات اندکی در زمینه

ها، اطالعات سایتشتریان خود از طریق وبهای ورزشی به ارتباط با مهمچنین با وجود عالقۀ زیاد سازمان

رسد طرفداران ورزشی، نظر میها اندک است. بهسایتآنها در خصوص چگونگی جذب طرفداران به این وب
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(. 4کنند )پذیرند و انتخاب میسایت ورزشی مرتبط با یک ورزش خاص را براساس عوامل مختلفی میوب

سایت برای دهد چرا طرفداران ورزشی از فناوری وب بنابراین هدف مطالعه این است که توضیح

کنند و به این منظور با ترکیب تئوری عمل معقول وجوی اطالعات مرتبط با ورزش استفاده میجست

( در 15( و چارچوب درگیری و تعهد روانی )4سایت )(، مدل پذیرش وب14(، مدل پذیرش فناوری )13)

 ورزش به ارائۀ مدل بپردازد.

 مل مستدلتئوری ع

کنندۀ این است که مطرح شد، بیان 1975تئوری عمل مستدل که توسط فیش بین و آجزن در سال 

آوری، ارزیابی و نتایج آن را کنند، یعنی کلیۀ اطالعات در دسترس را جمعطور منطقی عمل میافراد به

(. 16هند یا ندهند )گیرند که عملی را انجام دکنند، سپس براساس استدالل خود تصمیم میبررسی می

ها، تصمیمات و رفتارهاست. ها و ارتباط بین اعتقادات، نگرشتئوری عمل معقول چارچوب مفهومی تفاوت

(. برای مثال، رفتار 13شود )دهی رفتار تعیین میبراساس آن رفتار افراد از طریق تصمیم ارادی برای شکل

شود. تصمیم تحت تصمیم ارادی آنها تعیین می سایت ورزشی( از طریقطرفداران ورزشی )بازدید از وب

سایت ورزشی عبارت دیگر، طرفدار ورزشی ممکن است دربارۀ وبگیرد. بهتأثیر نگرش به رفتار قرار می

سایت برای استفادۀ آسان. این شده، یا وبسایت بسیار خوب سازماندهیاعتقاداتی داشته باشد، مثل وب

سایت داشته باشد و نگرش بر طرفدار ورزشی نگرش مطلوبی به وب شود که اعتقادات ممکن است موجب

 (.4گذارد )سایت تأثیر میایجاد یک تصمیم مطلوب برای بازدید مجدد از وب

 مدل پذيرش فناوری

و آسانی استفاده، تحت عنوان شده مفیدی درککنندۀ این است که دو عامل مدل پذیرش فناوری بیان

(. در این مدل، 17گذارند )کننده در استفاده از فناوری تأثیر میتصمیم رفتاری مصرف دو فاکتور مهم بر

افزاری خاص برای کنندگان در استفاده از یک سیستم نرمشده به معنی دیدگاه ذهنی مصرفمفیدی درک

اوری کنندگان استفاده از یک فنافزایش عملکرد آنهاست و آسانی استفاده میزانی است که از دید مصرف

کنندگان نسبت به استفاده از فناوری تأثیر گذاشته و این نگرش آسان است. این عوامل بر نگرش مصرف

 یا مثبت احساس عنوانبه گذارد. نگرشبر تصمیم رفتاری و در نهایت استفادۀ واقعی از فناوری تأثیر می

 فردی ارادۀ و نیت شدت نگربیا رفتاری، تصمیم .(13است ) شده تعریف هدف رفتار انجام دربارۀ منفی

در  دارند تمایل افراد دهد،می نشان رفتار با رفتاری تصمیم (. رابطۀ18است ) هدف رفتار انجام برای

 متصل و رفتاری قصد از بعد همیشه بنابراین رفتار (.19دارند ) را آنها انجام قصد که شوند درگیر رفتارهایی
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براساس مدل پذیرش فناوری درک شخص از مفید بودن یک سیستم یا فناوری تحت تأثیر  .است آن به

شده (، یعنی اینکه مفیدی درک20این واقعیت است که وی درک کند استفاده از یک سیستم آسان است )

 گیرد.تحت تأثیر آسانی استفاده قرار می

 شدهلذت درک

از پیامدهای  نظرصرفشود، یمدرک  بخشلذتی ورافنشده میزانی است که استفاده از لذت درک

شده، ساختار اند که لذت درکبرخی مطالعات نشان داده(. 21که ممکن است داشته باشد ) عملکردی

شده و آسانی استفاده در تصمیم قوی مرتبط با ساختارهای اصلی مدل پذیرش فناوری یعنی مفیدی درک

یم تصمشده در توضیح اند که لذت درکیقات قبلی نشان دادهتحق(. 22، 23به استفاده از فناوری است )

شده نقش دار است. لذت درکامعن( 25) هابالگ( و 24) بخشلذتهای یستمسرفتاری به استفاده از 

شده و آسانی استفاده کند. ارتباط بین لذت درکیمبازی  کنندگانمصرفی توسط ورافنمهمی در پذیرش 

 .(24، 26تأیید شده است )

 شدهاعتماد درک

شده توسط یک سازمان کنندگان به کیفیت و اعتبار خدمات ارائهاعتماد تحت عنوان اعتقاد مصرف

توان تحت عنوان تمایل به باقی ماندن با شرکای تجاری که (. اعتماد را همچنین می27شود )تعریف می

وی خریداران آنالین نشان داده است گرفته ر(. تحقیقات انجام28شخص به آنها اعتقاد دارد تعریف کرد )

شده و آسانی استفاده در مدل پذیرش فناوری عامل مهمی کننده همانند مفیدی درککه اعتماد مصرف

کننده ( و این مجموعه متغیرها با همدیگر بخش چشمگیری از رفتار مصرف29، 30در تجارت آنالین است )

( و اعتماد آنها با 4شود )طریق اعتماد آنها تعیین می کنندگان از(. نگرش مصرف31کنند )را تبیین می

تواند تحت عامل مؤثری بر نگرش شده میتصمیم به استفاده در آینده مرتبط است. بنابراین، اعتماد درک

 (. 32کنندگان و تصمیم آنها به استفاده باشد )مصرف

 درگیری در ورزش

(. 33شود )درگیری در ورزش به رفتار یا پیامد مشخص مانند رفتار خرید یا رفتار ارتباطی منجر می

های ورزشی یا عنوان حالت درونی، انگیزش، عالقه به تماشای بازیدر این تحقیق درگیری در ورزش به

است، تعریف گیری وجو، پردازش اطالعات یا تصمیمهای ورزشی که نتیجۀ آن جستشرکت در فعالیت

( و 34شد. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتارهای مرتبط با ورزش و فراغت، درگیری است )

سایت سایت دارد، به احتمال بیشتری تصمیم به خرید از وبای که درگیری بیشتری با وبکنندهمصرف



 325                                                                     های ورزشیسايتارائۀ مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب 

 

 

استفاده و استفادۀ واقعی  تصمیم به طور غیرمستقیم بر(. درگیری در ورزش به35دهد )را از خود نشان می

تواند از طریق سایر رسد که درگیری ورزشی مینظر می(. بنابراین به20سایت ورزشی اثر دارد )از وب

 های ورزشی اثر داشته باشد. سایتمتغیرهای پذیرش فناوری بر استفاده از وب

 تعهد روانی

(. تعهد 36امل تصمیم رفتاری است )ای از اعتقادات شناختی افراد شتعهد روانی متشکل از مجموعه

که تیم عنوان تداوم طرفداری ورزشی در حمایت از یک تیم حتی زمانیروانی در مفهوم ورزشی باید به

(. تعهد از اجزای اصلی ارتباط بین 37ضعیف است یا اینکه بازیکنان یا مربی آن تغییر یابد، تعریف شود )

طور غیرمستقیم و از طریق تواند به(. تعهد روانی می38) کنندگان استفروشان آنالین و مصرفخرده

 (.4سایت اثر داشته باشد )شده بر تصمیم به استفاده از وبشده، لذت درکآسانی استفاده، مفیدی درک

 ( نشان داده شده است.1صورت فرضیه در مدل مفهومی تحقیق )شکل متغیرها و روابط بین آنها به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومی تحقیق. مدل 1شکل 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان 

گیری نفر( در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بود که با استفاده از روش نمونه 280)

%  92شت پرسشنامه با نرخ برگ 258پرسشنامه توزیع شد که در مجموع  280سرشماری انتخاب شدند. 
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کار گرفته شد. با توجه به اینکه اگر میزان برگشت وتحلیل بهمنظور تجزیهمرد( به 186زن و  72)شامل 

(، در تحقیق حاضر مشکل 39باشد، در تحقیق مشکل سوگیری رخ نخواهد داد ) 85/0پرسشنامه باالتر از 

پذیرش فناوری و بررسی  منظور دستیابی به اهداف تحقیق به کمک مدلسوگیری نخواهیم داشت. به

متناسب با هدف تحقیق تعریف شد. پس از بررسی متخصصان، پرسشنامۀ نهایی اولیۀ پیشینه پرسشنامۀ 

 8های تحقیق و بخش دوم شامل شناختی نمونهدر دو بخش تنظیم شد. بخش اول شامل اطالعات جامعه

نظرسنجی و اینکه آیا تا به حال از  کنندگان برای شرکت در ایندربارۀ تمایل شرکتمتغیر تحقیق بود. 

هر آیتم با  .شدپرسشنامه به آنها داده شده و سپس سؤال  ،یا خیر اندهای ورزشی استفاده کردهسایتوب

منظور گیری شد. به)کامالً موافقم( اندازه 5)کامالً مخالفم( تا  1ارزشی لیکرت از استفاده از مقیاس پنج

نفر  30مه و تشخیص و برطرف کردن ابهامات احتمالی، مطالعۀ مقدماتی با تعیین روایی و پایایی پرسشنا

کنندگان انجام گرفت. برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرهای کارشناسان و برای بررسی از شرکت

بندی و منظور سازمان دادن، طبقه(. به1همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول 

های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادالت ساختاری صه کردن دادهخال

 spss20افزارهای آماری ها با استفاده از نرموتحلیل دادهبرای بررسی برازش مدل تحقیق استفاده شد. تجزیه

 انجام پذیرفت.  Amos22و 

 

 رد استفاده پرسشنامه و میزان همسانی درونی های هر شاخص، منابع موها، آيتم. شاخص1جدول 
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ک
در

ی 
ید

مف
ده

ش
 

شی مورد عالقه   وب ست  ام برایسایت ورز  مرتبط اطالعات وجویج
 .است مفید ورزش با

 .افزایدمی دانش در حوزۀ ورزش ام بهسایت ورزشی مورد عالقهوب

  وجویجست  با ارتباط در اثربخشی  امسایت ورزشی مورد عالقه  وب
 .بخشدمی بهبود را ورزشی اطالعات

  وجویجساات با ارتباط در ام کاراییسااایت ورزشاای مورد عالقهوب
 .بخشدمی بهبود را ورزشی اطالعات

(40،28،23،
17،15) 

76/0 

ده 
فا

ست
ی ا

سان
آ

 

 .است آسان استفاده ام برایسایت ورزشی مورد عالقهوب

 .است ام آسانسایت ورزشی مورد عالقهوب از استفاده یادگیری

 .است درک قابل و ام واضحسایت ورزشی مورد عالقهتعامل با وب

 .است ام آسانسایت ورزشی مورد عالقهبا وب تعامل

(28،23،17،
15،1) 

78/0 
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 های هر شاخص، منابع مورد استفاده پرسشنامه و میزان همسانی درونی ها، آيتم. شاخص1جدول ادامۀ 

 

 ها یافته

 نشان داده شده است. 2های تحقیق در جدول شناختی نمونههای جمعیتویژگی

  

 منبع هاآيتم شاخص
آلفای 

 کرونباخ

ش
گر

ن
 

 .است ام خوبسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 .است ام عاقالنهسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 .است داشتنیام دوستعالقهسایت ورزشی مورد استفاده از وب

 .است ام سودمندسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 (17،15) 80/0 

ده
فا

ست
ه ا

م ب
می

ص
ت

 

 .کرد خواهم استفاده منظم صورتبه امعالقه مورد ورزشی سایتوب از

 .کرد خواهم استفاده بارها امعالقه مورد ورزشی سایتوب از

استفاده   امعالقه مورد ورزشی تیم سایتوب از اینترنت به دسترسی فرض با
 .کرد خواهم

 سایت وب از کنممی بینیپیش دارم، اینترنت به دسترسی   اینکه به توجه با
 .کرد خواهم استفاده امعالقه مورد ورزشی

(40،17،15) 86/0 

ده
 ش

ک
در

ت 
لذ

 

 .است بخشام لذتسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 .است ام جالبسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 .است کنندهام سرگرمسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

 .است ام خوشایندسایت ورزشی مورد عالقهاستفاده از وب

(40،28) 84/0 

ک 
در

د 
ما

عت
ا

ده
ش

 

 .دارم ام اعتقادسایت ورزشی مورد عالقهبه وب

 .است صادقانه و ام صحیحسایت ورزشی مورد عالقهشده توسط وباطالعات ارائه

 .است اعتماد قابل ام کامالًسایت ورزشی مورد عالقهشده توسط وباطالعات ارائه

 .است صادق عهد به وفای در امعالقه مورد سایتوب کلی طوربه

(43،42،41) 88/0 

ش
رز

ر و
 د

ی
یر

رگ
د

 

 .است یم مهمهای مرتبط با ورزش براشرکت در فعالیت

 .است های مرتبط با ورزش برایم جالبشرکت در فعالیت

 .است های مرتبط با ورزش برایم مهیجشرکت در فعالیت

 .است های مرتبط با ورزش برایم ارزشمندشرکت در فعالیت

 .ست های مرتبط با ورزش برایم نیازشرکت در فعالیت

 .است های مرتبط با ورزش برایم جذابشرکت در فعالیت

(5،40) 92/0 
یم

ه ت
ی ب

وان
د ر

عه
ت

 

 .هستم ام متعهدنسبت به تیم ورزشی مورد عالقه

 دیگری تیم با را بعید است آن و ام وفادارمنسبت به تیم ورزشی مورد عالقه
 .عوض کنم

 .دهم تغییر آن را و بعید است دارم ام اعتقادبه تیم ورزشی مورد عالقه
(40 ،5) 81/0 
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 های تحققشناختی نمونههای جمعیت. ويژگی2جدول 

 متغیر تعداد درصد
1/72  مرد 186 

 جنسیت
9/27  زن 72 
8/29 20کمتر از  77   

 سن
5/60  156 20 – 25 
8/7  20 25 – 30 
9/1 30بیشتر از  5   
6/75  کارشناسی 195 

5/20 تحصیالت  کارشناسی ارشد 53 
9/3  دکتری 10 
3/28 دقیقه 15کمتر از  73   

يت در ساوبمیزان استفاده از 
 هفته

22 57 30-15  
7/4  12 45-30  
3/28  73 60-45  
6/6  17 75-60  
7/4  12 90-75  
4/5 90بیشتر از  14   
6/73 میلیون  1کمتر از  190 

  تومان
ماهیانه میزان درآمد  

 

8/21  56 5/1-1  
3/2  6 2-5/1  
3/2   6 5/2-2  

 

 بیان شده است. 3ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در جدول 

 . ضرايب همبستگی بین متغیرهای تحقیق3جدول 

تصمیم 

به 

 استفاده

 نگرش
مفیدی 

 شدهدرک

لذت 

 شدهدرک

آسانی 

 استفاده

تعهد روانی 

 به تیم

درگیری در 

 ورزش

 اعتماد

 شده درک

 

 شدهاعتماد درک 1       

 درگیری در ورزش 0/091 1      

 تعهد روانی به تیم 0/022 0/246 1     

 آسانی استفاده 0/028 0/304 0/383 1    

 شدهلذت درک 0/022 0/240 0/299 0/444 1   

 شدهمفیدی درک 0/020 0/220 0/295 0/473 0/233 1  

 نگرش 0/072 0/215 0/271 0/522 0/462 0/488 1 

 تصمیم به استفاده 0/062 0/168 0/215 0/367 0/319 0/519 0/520 1
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 نشان داده شده است. 2تایج آزمون تحلیل مسیر در شکل ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (* *P*  ، 01/0 ≤ P ≥ 05/0. مدل تحقیق )2شکل 

 

بوده و همچنین نسبت  /90ها بیشتر از های برازش مدل، تمامی شاخص، شاخص4با توجه به جدول 

 شده از برازش مناسبی برخوردار است.(، بنابراین مدل ارائه3دو به درجۀ آزادی مناسب است )کمتر از خی

 

 های برازش مدل تحقیق. شاخص4جدول 

X2 DF X2/DF GFI AGFI CFI RMSEA TLI 

354/22  10 2354/2  0/979 0/925 0/974 0/069 0/927 

 

 است. 5مسیرهای تحقیق به شرح جدول ضرایب رگرسیونی 
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 . ضرايب رگرسیونی مسیرهای مدل تحقیق5جدول 

Path 
Regression 

Weights 
Estimate S.E. C.R P 

ورزش در درگیری تیم به روانی تعهد --->   0/246** 0/244 0/060 060/4  *** 

ورزش در درگیری استفاده آسانی --->   0/224** 0/213 0/055 872/3  *** 

تیم به روانی تعهد استفاده آسانی --->   0/328** 0/314 0/055 670/5  *** 

ورزش در درگیری شدهدرک مفیدی --->   0/066 0/069 0/061 145/1  0/252 

تیم به روانی تعهد شدهدرک مفیدی --->   0/124* 0/131 0/063 086/2  0/037 

ورزش در درگیری شدهدرک لذت --->   0/096 0/112 0/068 653/1  0/098 

تیم به روانی تعهد شدهدرک لذت --->   0/136* 0/159 0/070 264/2  0/024 

استفاده آسانی شدهدرک لذت --->   0/363** 0/442 0/075 934/5  *** 

استفاده آسانی شدهدرک مفیدی --->   0/406** 0/449 0/067 711/6  *** 

استفاده آسانی 329/4 0/069 0/300 **0/255 نگرش --->   *** 

شدهدرک مفیدی 554/5 0/058 0/320 **0/302 نگرش --->   *** 

شدهدرک لذت 186/5 0/051 0/267 **0/277 نگرش --->   *** 

شدهدرک اعتماد 100/1 0/056 0/062 0/053 نگرش --->   0/271 

شدهدرک مفیدی استفاده به تصمیم --->   0/348** 0/396 0/064 146/6  *** 

شدهدرک لذت استفاده به تصمیم --->   0/097 0/101 0/058 474/1  0/081 

شدهدرک اعتماد استفاده به تصمیم --->   0/031 0/039 0/063 629/  0/529 

استفاده به تصمیم ---> نگرش  0/303** 0/324 0/067 861/4  *** 

05/0 * P ≤، 01/0 ** P ≤  
 

همبستگی بین متغیرهای تحقیق تأثیر مستقیم، غیرمستقیم، اثرات کل مسیرهای تحقیق، همچنین 

آسانی  ، بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر5بیان شده است. با توجه به جدول  6و  5های در جدول

تصمیم به استفاده  -شده شده و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر اعتماد درکمفیدی درک -استفاده 

( 522/0آسانی استفاده و نگرش ) تگی بین متغیرهای، بیشترین همبس6است. همچنین با توجه به جدول 

 ( است.020/0شده )و کمترین همبستگی بین متغیرهای اعتماد و مفیدی درک
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 اثرات کل متغیرهای تحقیق . تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و6جدول 

Path 

Standard 
Indirect 

effects 
Direct 

effects 
Total 

effects 
 0/246 **0/246 0/000 تیم به روانی تعهد ---> ورزش در درگیری

 0/304 **0/224 0/080 استفاده آسانی ---> ورزش در درگیری

 0/328 **0/328 0/000 استفاده آسانی ---> تیم به روانی تعهد

 0/220 0/066 0/154 شدهدرک مفیدی ---> ورزش در درگیری

 0/257 *0/124 0/133 شدهدرک مفیدی ---> تیم به روانی تعهد

 0/240 0/096 0/144 شدهدرک لذت ---> ورزش در درگیری

 0/255 *0/136 0/119 شدهدرک لذت ---> تیم به روانی تعهد

 0/363 **0/363 0/000 شدهدرک لذت ---> استفاده آسانی

 0/406 **0/406 0/000 شدهدرک مفیدی ---> استفاده آسانی

 0/478 **0/255 0/223 نگرش ---> استفاده آسانی

 0/302 **0/302 0/000 نگرش ---> شدهدرک مفیدی

 0/277 **0/277 0/000 نگرش ---> شدهدرک لذت

 0/053 0/053 0/000 نگرش ---> شدهدرک اعتماد

 0/440 **0/348 0/091 استفاده به تصمیم ---> شدهدرک مفیدی

 0/181 0/097 0/084 استفاده به تصمیم ---> شدهدرک لذت

 0/047 0/031 0/016 استفاده به تصمیم ---> شدهدرک اعتماد

 0/303 **0/303 0/000 استفاده به تصمیم ---> نگرش

05/0 * P ≤، 01/0 ** P ≤  

 

 گیری بحث و نتیجه

تصمیم  شده و آسانی استفاده دو فاکتور مهم برکنندۀ تأثیر دو عامل مفیدی درکمدل پذیرش فناوری بیان

کنندگان و نگرش بر تصمیم استفاده از فناوری است. این فاکتورها بر نگرش مصرفکننده در رفتاری مصرف

(. در تحقیق حاضر با توجه به تحلیل 14، 17گذارد )رفتاری و در نهایت استفادۀ واقعی از فناوری تأثیر می

و تصمیم به  های ورزشی بر نگرشسایتشدۀ وبمدل و ضرایب رگرسیونی حاصل از آن، مفیدی درک

شده در ها تأثیر مثبت معناداری دارد. بنابراین هر اندازه که مطالب و محتوای ارائهسایتستفاده از این وبا

ها مفید درک شود، نگرش آنها به این سایتکنندگان از این وبهای ورزشی توسط استفادهسایتوب

وتحلیل مدل مچنین نتایج تجزیهیابد. هشود و تصمیم به استفاده آنها افزایش میتر میها مثبتسایتوب
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ها و نگرش نسبت به سایتورزشی بر نگرش نسبت به وب هایسایتنشان داد که آسانی استفاده از وب

ها بر تصمیم به استفاده از آنها تأثیر مثبت دارد. آسانی استفاده عاملی است که سبب ایجاد سایتوب

سایت در آینده شود تا تصمیم به استفاده از وبیها شده و این نگرش موجب مسایتنگرش مثبت به وب

عنوان های ورزشی بهسایتافزایش یابد. بنابراین انجام اقداماتی در راستای مفیدی و آسانی استفاده از وب

های ورزشی باید مورد سایتکنندگان وبدو عامل مهم و اثرگذار بر نگرش و تصمیم به استفادۀ مصرف

(، 1989) 1های تحقیقات دیویسهای ورزشی قرار گیرند. این نتایج با یافتهسایتکنندگان وبتوجه اداره

(، مبنی بر اثرگذاری دو عامل آسانی استفاده و 2003) 3واندرهایجدن( و 1989) 2دیویس، باگوزی و ورشو

 (.14، 17، 24شده بر نگرش و تصمیم به استفاده از یک فناوری، همخوان است )مفیدی درک

دل پذیرش فناوری درک شخص از مفید بودن یک سیستم یا فناوری تحت تأثیر این براساس م 

(، یعنی اینکه مفیدی 20واقعیت است که وی درک کند استفاده از آن سیستم یا فناوری آسان است )

 دار آسانیگیرد. در این تحقیق نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معناشده تحت تأثیر آسانی استفاده قرار میدرک

های ورزشی به درک مفید بودن سایتشده بود. بر این اساس آسانی استفاده از وباستفاده بر مفیدی درک

(، دیویس، باگوزی و ورشو 1989های تحقیقات دیویس )شود. این نتایج با یافتهها منجر میسایتاین وب

(، در خصوص تأثیر آسانی استفاده بر مفیدی 2003) 5واندرهایجدن( و 2012) 4(، لی، زانگ و هو1989)

شده از متغیرهایی بود که به مدل پذیرش فناوری (. لذت درک14، 17، 24، 26شده همخوان است )درک

برخی مطالعات  .(21شود )یمدرک  بخشلذتی ورافندارد که استفاده از  اشارهمیزانی اضافه شد و به 

ساختار قوی مرتبط با ساختار های اصلی مدل پذیرش فناوری یعنی  شده یکاند که لذت درکنشان داده

(، یعنی اینکه لذت 22، 23از فناوری است ) شده و آسانی استفاده در تصمیم به استفادهمفیدی درک

کنندۀ تأثیر شده بر نگرش و تصمیم به استفاده از یک فناوری اثر گذار است. نتایج ارزیابی مدل بیاندرک

شده از و تأثیر مثبت و کم لذت درکهای ورزشی بر نگرش سایتشده از وبدار لذت درکمثبت و معنا

سایت بیشتر باشد، شده از وب. بنابراین هرچه لذت درکهای ورزشی بر تصمیم به استفاده بودسایتوب

چند ارتباط یابد. هره از آن افزایش میشود و در نتیجه تصمیم به استفادتر مینگرش نسبت به آنها مثبت

                                                           
1 . Davos, F. D 

2 . Davis, F.D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P.R 

3 . Van der Heijden, H 

4 . Lee, W., Xiong, L., & Hu, C 

5 . Van der Heijden, H 
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دار نیست، این ارتباط مثبت و بیانگر های ورزشی معناسایتشده و تصمیم به استفاده از وببین لذت درک

(، 2006) 1شده بر تصمیم به استفاده است. این نتایج با نتایج تحقیقات چنسیتأثیر مستقیم لذت درک

شده که نشان دادند لذت درک (0032) واندرهایجدنو ( 2012) 3(، هور، کو و کالسن2008) 2هسو و لین

، 24، 25باشد، همخوان است )یمهای ورزشی یتساوبکنندۀ مهمی برای تصمیم به استفاده از بینییشپ

کنندگان به این تواند در جذب مصرفهای ورزشی میسایتبخش ساختن وببنابراین لذت (.4، 22

 تربخشلذتی، استفاده از آن را ورافناز یک سیستم یا آسانی استفاده ها مؤثر واقع شود. از طرفی سایتوب

شده از این های ورزشی اثر مثبتی بر لذت درکسایت. در تحقیق حاضر آسانی استفاده از وب(24کند )یم

های ورزشی سایتها داشت. بنابراین سهولت استفاده از عواملی است که باید در طراحی وبسایتوب

 مدنظر واقع شود.

شده بود که به اعتقاد دیگر از عواملی که به مدل پذیرش فناوری اضافه شد، اعتماد درکیکی 

گرفته روی خریداران (. تحقیقات انجام27شده اشاره دارد )کنندگان به کیفیت و اعتبار خدمات ارائهمصرف

دل پذیرش مدر شده و آسانی استفاده کننده همانند مفیدی درکآنالین نشان داده است که اعتماد مصرف

کنندگان از طریق اعتماد آنها تعیین (. نگرش مصرف31فناوری عامل مهمی در تجارت آنالین است )

 (. در این تحقیق اعتماد32( و اعتماد آنها با تصمیم به استفاده در آینده مرتبط است )43شود )می

های ورزشی داشت، سایتبه از وداری بر نگرش و تصمیم به استفادغیرمعنا شده تأثیر مثبت ودرک

داشت. های ورزشی سایتتصمیم به استفاده از وب شده تأثیر کمی بر نگرش ومعنا که اعتماد درکبدین

شده برای تحقیق و موارد و میزان استفادۀ آنها های انتخابدار نبودن این روابط را بتوان به نمونهشاید معنا

ها برای آنها در سایتشده در این وبلیت اعتماد اطالعات ارائههای ورزشی و اینکه صحت و قابسایتاز وب

 درجۀ اول اهمیت قرار نداشته باشد، نسبت داد.

شده به مدل پذیرش فناوری درگیری در ورزش بود که به میزان شرکت فرد از دیگر متغیرهای اضافه

دل درگیر بودن در ورزش و های مرتبط با ورزش اشاره دارد. با توجه به نتایج مدر ورزش یا فعالیت

های ورزشی و تأثیر مثبت سایتشده از وبداری بر مفیدی و لذت درکهای ورزشی تأثیر غیرمعنافعالیت

های ورزشی داشت، به این معنی که درگیری در ورزش تأثیر سایتداری بر آسانی استفاده از وبو معنا

                                                           
1 . Caskey, R., Delpy, L 

2 . Hsu, C.-L.,& Lin, J.C.-C 

3 . Hur, Y., Ko, Y.J., & Claussen, C.L 
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تأثیر مثبت و معناداری بر آسانی استفاده داشت.  ها وسایتشده از وبمثبت کمی بر مفیدی و لذت درک

های مرتبط با آن ورزش و در نهایت کسب مهارت سایتدرگیر بودن در ورزش سبب استفادۀ بیشتر از وب

طور غیرمستقیم تواند بهتوان نتیجه گرفت که درگیری در ورزش میشود. بنابراین میو آسانی استفاده می

شده توسط های ورزشی اثر داشته باشد که با مدل رقابتی ارائهسایتده از وببر نگرش و تصمیم به استفا

 (. 4( همخوان است )2012هور، کو و کالسن )

آخرین متغیری که به مدل پذیرش فناوری اضافه گشد، تعهد روانی به تیم بود که به تداوم طرفداری 

از تحلیل مدل نشان داد که تعهد  ورزشی در حمایت از یک تیم اشاره داشت. ضرایب رگرسیونی حاصل

شده دارد. بنابراین تعهد روانی داری بر مفیدی، آسانی استفاده و لذت درکروانی به تیم تأثیر مثبت و معنا

شده، لذت کنندۀ مدل پذیرش فناوری یعنی مفیدی درکعامل بسیار مهمی است که عوامل تعیین

دهد. هر اندازه فرد به تیم ورزشی مورد عالقۀ خود متعهد یشده و آسانی استفاده را تحت تأثیر قرار مدرک

سهولت داند و بهبرد، آن را مفید میسایت ورزشی تیم مورد عالقۀ خود لذت میباشد، به همان اندازه از وب

های ورزشی افرادی هستند که باید مورد توجه بازاریابان کند. بنابراین افراد متعهد به تیماز آن استفاده می

( که 2012های ورزشی قرار گیرند. این نتایج با نتایج تحقیق هور، کو و کالسن )سایتکنندگان وبو اداره

شده، لذت طور غیرمستقیم و از طریق آسانی استفاده، مفیدی درکتواند بهنشان دادند تعهد روانی می

(. همچنین نتایج نشان داد 4سایت اثر داشته باشد، همخوان است )شده بر تصمیم به استفاده از وبدرک

 که درگیر بودن در ورزش تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد روانی به تیم دارد.

های ورزشی شرکت کند، تعهد روانی وی به تیم و ورزش مورد هر اندازه فرد بیشتر در ورزش و فعالیت

دهندۀ تأثیر (، که نشان2012ن )یابد. این نتایج با نتایج مدل رقابتی هور، کو و کالساش افزایش میعالقه

 (. 4درگیری در ورزش بر تعهد روانی به تیم است، همخوان است)

طور مستقیم و غیرمستقیم در ورزش درگیرند و به یک رسد کسانی که بهنظر میبا توجه به اینکه به

کنند. ستفاده میسایت( اطور مثال وبهای مرتبط با آن ورزش )بهتیم ورزشی متعهدند، بیشتر از فناوری

همچنین با عنایت به نتایج تحقیق که بیانگر این است که درگیری در ورزش و تعهد روانی به تیم ورزشی 

شده( بر شده و لذت درکشده، مفیدی درکاز طریق ادراکات مدل پذیرش فناوری )آسانی استفادۀ درک

های سایتکنندگان وبشود ادارهیگذارند، پیشنهاد مهای ورزشی اثر میسایتنگرش و تصمیم به وب

های خود ارائه کنند که سایتهای بازدیدکنندگان، اطالعاتی در وبورزشی با مدنظر قرار دادن دیدگاه

که بتواند نیازهای مخاطبان را برآورده نحویها واقعاً مفید باشد، بهسایتکنندگان این وببرای استفاده
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بر ها طوری طراحی شوند که عالوهسایتشود محیط وبر پیشنهاد میمنظور بازدید بیشتکند. همچنین به

بخش باشند و باعث ایجاد انگیزه برای آسانی استفاده و عدم پیچیدگی محیطی جذاب و لذت

 سایت شود. بازدیدکنندگان و تشویق آنها به بازدید مجدد وب
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Abstract 
Today internet and sport websites users have increased because of delivering 

important information about organizations, products, teams, and players. This 

study aimed at designing a model of those factors influencing sport websites 

usage. In this correlation study, 258 physical education students of University 

of Kurdistan were selected by census sampling method. With a review of 

related literature, a suitable standard questionnaire was used based on the aims 

of the study. The face and content validity of this questionnaire was confirmed 

by the experts and its internal consistency was confirmed by Cronbach's alpha. 

Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (structural 

equation modeling) by Spss20 and Amos22 software. The results showed that 

the proposed model had a good fit (x2=22.354, DF=10, GFI=0.979, 

AGFI=0.925, CFI=0.974, RMSEA=0.069). Psychological commitment and 

engagement in sport affect the attitude and decision to use sport websites 

through perceptions of the technology acceptance model. Therefore, the focus 

on these variables can increase the use of sport websites. 
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