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 مقاله پژوهشی

  بر تأکیدبا ، هواداران  مجدد دیبر قصد بازد تی سا وب  یطی مح  یها نشانه  تأثیر

 ی و احساس  ی درون ت حاال نقش میانجی
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 )نویسنده مسئول(   تهران، ایران

 دانشگاه کردستان   ،ورزشیبازاریابی  ت  دانشجوی دکتری مدیری  .3
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 11/1397/ 23تاریخ پذیرش:                 07/1397/ 21تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

 کید بر نقشر قصد بازدید مجدد هواداران با تأسایت ب های محیطی وبثیر نشانهتأبررسی  با هدف  این پژوهش  

انجام شد احساسی  و  کاربردی  از  حاضر  پژوهش.  میانجی حاالت درونی  آوری  جمع  از حیث  و  لحاظ هدف، 

داشت  پیمایشی-توصیفی  هایپژوهش  زمرة  در  هاداده پرسپولیس    همة.  قرار  تیم  آماری  هواداران  جامعة 

از   نامة پرسش  ، آوریجمعابزار    .مشارکت داشتند  در پژوهشنفر    370  ،مجموع پژوهش را تشکیل دادند. در

علی   کریمی و  )علویجه  پرسش1396طلب  و  ) از    نامة(  همکاران  و  برای بود(  2013سائو  مطابقت    .  و  بررسی 

روایی    ، همچنین   .را بررسی کردند  هانامهپرسش   ورزشیاز اساتید مدیریت  شش تن    ها با موضوع پژوهش، سؤال

و ساختار    سایت، محتواکه طراحی وبنشان داد  نتایج   .زار بودبودن پایایی ابحاکی از برقرار  واگراهمگرایی و  

نشان  سوبل    آزمون های  یافته  ، . همچنینمثبت داشتند  ریتأثبر حاالت شناختی و احساسی هواداران    تیساوب

ید مجدد قصد بازد  سایت وبین ابعاد وبداری رابطة  صورت معناسی هواداران بهشناختی و احسا  داد که حاالت

های مناسب که از نشانه  یسایتتوانند با وبمیهای فوتبال  باشگاه  ، کلیطور به.  انددر هواداران را فراهم کرده

کنند    باشدمحیطی استاندارد برخوردار   االت احساسی و شناختی  در هواداران خود ح  تاشرایطی را فراهم 

سایت وادار نمایند و از این طریق به اهداف مدنظر خود نیز دست  ها را به بازدید مجدد از وبو آنایجاد کنند 
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 قدمه  م
ها نفر زمان، انرژی و پول  ترین بخش ورزش توجه هواداران به آن است. در سراسر جهان ميليونمهم

های  مسافتن اشتياق خود به ورزش، گاهی  دادو برای نشان  کنندخود را برای تماشای ورزش هزینه می

از درآمد خود را صرف اقامت، تهية   و بخش زیادیکنند  میطی  ای را تا محل برگزاری مسابقه  طوالنی

فوتبال یکی   ،يانم(. دراین2013،  باقر و امينیکنند )عسکریان، دختپارکينگ می نة، غذا و هزیبليت

که بسياری از کشورهای پنج  نجاالمللی است؛ تاآها در پهنة بينن ورزشتریاز پرطرفدارترین و محبوب

ها از تماشاگران در دیدارهای  بودن ورزشگاهاند. لبریززش ملی خود قرار دادهقاره آن را در ردیف ور

از بينندگان چند صد ميليونی پخش تلویزیون، فوتبال را  ای و قارهداخلی، منطقه ای و برخورداری 

ای ن تغييرات بسيار چشمگيری در فوتبال حرفهکند. با گذشت زماترین ورزش جهان معرفی میمیمرد

است بين  ایجاد شده  تجارت  یا  به یک صنعت  از یک ورزش صفر  را  آن  او  تبدیل کرده  ست  الملل 

رسانی اطالع در  کليدی و حساسی  نقش هاباید گفت که رسانه  ،بنابراین  (؛2012)عسکریان و آزادان،  

 توانندمی و اندصرفه به  و دسترسدر  هميشه که هستند ورزش رسانیاطالع منابع یکی از و دارند فوتبال

  عيدی و قبادی  ،تيار عموم قرار دهند )خانمرادیو در اخعرضه کنند   مطلوبی کيفيت  با را  جزئيات تمام

 خرید برای ایرسانه آنکه از پيش اینترنتاست  ( معتقد 1996) 1اتمن ،راستادر همين  (.2015 یگانه، 

 امکانات باشگاه، اخباردربارة   را ایروزشدهبه  اطالعات که است اطالعاتی  ایرسانه باشد، کاال فروش و

بازیکنان، گزارش باشگاه، ...   باشگاهتاریخچة   مسابقات، نتایج اطالعات    کندمی مهيا هواداران برایو 

 (. 2010 2ترزودیس و کارتاکوليس،  )کریمادیس،

ارتبارسانه  ،واقعدر سازمانط  های  و  بهجمعی  ورزشی  وابسته  ورطهای  یکدیگر  به  اند؛  چشمگيری 

های ورزشی و  ارتباطی بين سازمان  رادیو، تلویزیون و اینترنت( حلقة  ،ها ها )نشریه که رسانهای گونهبه

ها، افراد و رویدادهای ورزشی در نزد افکار عمومی  سازمانشوند و در ترسيم وجهة  قلمداد می  مخاطبان

(. کریمادیس 2014،  محمدیجعفری، عباسی و گل   زاده،)مرتضوی، رجبکنند  ی ای را ایفا معمدهنقش  

بيان می2010)   هایی فرصت مفاهيم و درمورد  ایسنجيده مالحظات باید هاباشگاه مدیران که کند( 

 اینترنت به دنيای ورود از قبل را مرحله هر باید هاگذارد. آنمی هاآن   اختيار در اینترنت که داشته باشند

تمامکنند    ریزیطرح کنند.  تجزیه دهد،می ارائه اینترنت  که را  هاییفرصت و مفاهيم و  وتحليل 

این موضوع بر    اهميت دارند و ها بسيار  فعاليت باشگاه   کنندةعنوان منعکسها بهسایت، وبمياندراین

ر ارزشمند شده در این راستا بسياهای انجاماقدام(.  2010،  و همکاران  کسی پوشيده نيست )کریمادیس

ذعان  اما باید ا  به اهميت و جایگاه اینترنت و شبکة جهانی وب است،بردن  و شایسته و حاکی از پی
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-نمی   نظر را فراهم های مورددستيابی به هدف  ،نتيجهسایت زمينة استفاده و درکرد صرف طراحی وب

های باکيفيتی داشته باشند؛  سایتها باید وب(؛ بلکه باشگاه 2017،  )پروین، فراهانی و ابراهيمی  کند

جریان دارد. برخی   ندارد و تعامالت از طریق فناوریسایت وجود  گونه ارتباط انسانی در وبزیرا، هيچ

توان پذیری را نمیصداقت، دوستی، همياری، محبت، تعهد و انعطاف مانند  های تعامالت انسانی جنبه

سایت جبران کرد )زاهدی، وب  ا بهبود کيفيتها را باید بیگزین کرد و فقدان این جنبهجا  فناوریبا  

دنبال طراحی، ساختاری و محتوایی و به  ثحيسایت از  ی و ارزیابی منظم وببازبين  (؛ بنابراین،2009

گيری گذاری و تصميمبرای سياسترا  ها راهبردهای مناسبی  آن  هایو ضعف  ها قوت شدن  ، مشخصآن

-وب و فضای طراحی(.  2011،  )باغبان، تودر، دليری و ناصری ملوانی  ارائه خواهد دادزمينه  در این  

 تأثير ها نيزپاسخ آن شکل بر موضع این و است استفاده کنندگان تأثيرگذار احساسی حالت بر ها ایتس

نشانه از  اثرها این تمامی و دارد نشانهمی انجام سایتوب محيطی هایطریق  محيطی  پذیرند.  های 

  ،1جک و پارسونز  شود )باالنتين،می  یجادا مدنظر احساسی حالت هاآن  تغيير که با هستند هاییمحرک

 پاسخ و متفاوت ایجاد حاالت رب تأثيرگذار هاینشانه شناخت دربارة دانش اندکی ال،حبااین  (؛2010

به وجود کنندگانمصرف مصرف بر محيطی اثرهای توضيح  منظور دارد.   و محرابيان کنندگان،رفتار 

 پاسخ رفتاری ها،محرکاین مدل اند. را پيشنهاد کرده 3پاسخ -ارگانيسم-( مدل محرک1974) 2راسل 

- ارگانيسم-محرکمدل   ساده، حالت . درکندرا توصيف می   متغير دو  این بين گرمداخله متغيرهای و

 کنندهمصرف که دهند. زمانیمی نشان واکنش محيط برابر کنندگان درکند که مصرفبيان میاسخ  پ 

ارگانيسمی بر  محرک این شود،می رو روبه محيطی با محرک  خودنوبةبه  و گذاردمی تأثير فرد حالت 

از مدل محرکمی تعيين را واکنش وی واکنشر بر برای  گسترده طوربهپاسخ  - ارگانيسم-کند.   سی 

؛ منون 2001  ،4، مچليت و دیویس است )اروگلو شده استفاده سایتهای وب حرکم به کنندگانمصرف

 راسل و محرابياننخستين بار،  (.  2005  ،ریچارد؛  2003،  اروگلو، مچليت و دیویس؛  2002،  5و کاهن 

روان  در را پاسخ-ارگانيسم-محرک  مدل  1974سال   در این  محيطی شناسیحوزة  دادند.  ارائه 

اند. کرده بررسی را  رفتاری مقاصد ومتفاوت   هایاز محيط ناشی احساسی حاالت بين رابطة  نویسندگان

و   برانگيختگی لذت، مانند افراد احساسات بر های فيزیکیمحرک  که است استوار اصل  این بر مدل این

 دنگذارمی تأثير فرد پاسخی رفتارهای بر محيط اطراف از ناشی احساسی د. حاالتنگذارمی تأثير کنترل
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د  نشومی متفاوتی پاسخی رفتارهایایجاد  باعث   احساسی حاالت این ميانجی، متغير  یک  در نقش و

راسل،   و  موماالننی 1974)محرابيان  گفته2005،  1؛  براساس  (، 2009)  2بينستوک و کولير های(. 

 انيميشن، رنگ، شامل که اشاره دارد  سایتوب  شنيداری در و بصری عناصر کاربرد به سایتوب طراحی

 ارتباطی موارد تمامی شامل هامحتوای آن و اطالعات  ،. همچنينشودمی موسيقی و بندیگرافيک، طرح

)مونتویا دردسترس سایتوب در شود کهمی و گریول   ویز،-است  این2003  ،3ووس   شامل موارد (. 

 . یکشودمی ... و تماس کاال، اطالعات بازگشت به  مربوط هایسياست قيمت، های محصول،ویژگی

 محصول  یک  بهتر به شناخت تنهانه ،دهدمی ارائه  را محصول از  مناسبی اطالعات اینترنتی که سایتوب

 اطالعاتلب به این معنی است که  طگذارد. این متأثير می نيز خرید بر تصميم بلکه کند،می کمک

 کارایی»  (، از عبارت2005)  4ریچارد با نظر د. مطابقنکنمی ایفا های مجازیفروشگاه  در مهمی نقش

روز، ه ب صحيح، رفته،کاربه اطالعات که شودمی موضوع استفاده این دادننشان  برای  «اطالعات محتوای 

 از ناشی واکنش احساسی به احساسی (. حالت1998  ،5باشد )بل و تانگ  مشتری با مرتبط و کامل

 احساسات و خووطریق خلق  از  و هاستنگرش شامل احساسی دارد. حالت اشاره  محيطی هایمحرک

 شناختی، (. حالت2008  ،6، استویل و لينون شود )پارکگيری میمحيطی اندازه هایمحرک از ناشی

ذهن   در اطالعات بازیابی و حفظ کسب، پردازش، زمينة در که کندمی اشاره موضوعی به هر طورکلیبه

 چگونه هواداران که شودمی ع مربوطموضو این به شناختی (. حالت2001گذرد )اروگلو و همکاران،  می

 گرایش و ندنکمی چگونه انتخاب موجود  محصوالت و سایت بين از ،کنندمی را تفسير شدهارائه  اطالعات

 عنوانبه بازدید مجدد پژوهش، قصد (. در این2003است )اروگلو و همکاران،   سایت چگونهوب به هاآن 

 آینده سایت دروب از  استفادهدر مورد  کاربر زمينة است. قصد، به شده گرفته درنظر  رویکردی  یرفتار

، خاص است )داقرتی تجاربی به  هوادار واکنش و پاسخی برای رفتار یسنجش  ،بازدید شود. قصدمی گفته

با استفاده  (  2010)  کو و جواند؛  انجام شدهدر این زمينه  های گوناگونی  پژوهش(.2008،  7لی و بيوسا 

سات  های آنالین بر احساهای محيطی فروشگاهنشانه  يرثتأ   به بررسیپاسخ  - ارگانيسم-محرکاز مدل  

های تمامی جنبهمشتریان و قصد خرید با تعدیلگری کنجکاوی ادراکی پرداختند. نتایج نشان داد که  

 که اند( بيان کرده2011)  8بورخا -گومزو   رومرو-. لورنزووشگاهی بر قصد خرید اثرگذار بودمحيطی فر

 
1. Mummalaneni 

2. Collier & Bienstock 

3. Montoya-Weiss, Voss & Grewal 

4. Richard 

5. Bell & Tang 

6. Park, Stoel & Lennon 

7. Daugherty, Li & Biocca 

8. Lorenzo-Romero & Gómez-Borja 



 255                                                    ...دیبر قصد بازد تیساوب یطیمح یهانشانهتأثیر : صادقی بروجردی
 

 
 

تأثيرگذاری بيشتری دارند.  آنالین خریدهای در بازاریابی به مربوط هایداده سایر از محيطی هاینشانه

 سایتوب فضای و بندیطرح یعنی محيطی نشانة دو اند که اثرهایاشاره کرده  (2013وو و همکاران )

-مؤلفه  يرثتأ ( در پژوهشی  2017) سفيری، راسخ و فریدونی  کالتهد.  ندار  خرید اثرگذاری زیادی قصد بر

های  شاخصها،  بر استقبال کاربران را بررسی کردند. براساس یافتهسایت ورزش سه  ای کيفی وبه

ترین  د و مهمنکاربران تأثير مثبت و مستقيم دار  یت ورزش سه بر استقبال الکترونيکیساکيفی وب

های  جه به یافتهبا توسایت است.  مندبودن وب سایت ورزش سه، نظامکنندة کيفيت وبعامل تبيين

کردند اطالعات دقيقی   های ورزشی پيشنهادسایتبه مدیران و بازاریابان وبها  حاصل از این مدل، آن

به    (2013). بيگمی، حميدی و خبيری  الین کسب کنندفهم رفتار هواداران ورزش در فضای آن دربارة 

اروپا پرهای موفق فوتسایت باشگاه ارزیابی کيفيت وب ایران و  -که وب  داختند. نتایج نشان دادبال 

جز در بخش محتوای ارتباطی و سرعت دسترسی به سایت، در های فوتبال ایران بههای باشگاه سایت

قابليت مسير تبليغاتی و  تبادلی، اطالعاتی،  پایينسایر عوامل )محتوای  تری  یابی در سایت( کيفيت 

به باشگاهسایتوب  نسبت  داهای  اروپا  فوتبال  موفق  ميان  های  در  همچنين،  سایت  وب  30شتند. 

آهن اصفهان کمترین بباشگاه ذوسایت باشگاه چلسی بيشترین ميانگين کيفيت و  شده، وببررسی

  ( پژوهشی با هدف مقایسة2014کيفيت را براساس شاخص موردنظر داشتند. حيدری و شریفيان ) 

ایبازاریابی تحت وب باشگاه  یونانهای فوتبال  انگلستان و  اانجام دادند. براساس یافته  ران،    42ز  ها، 

امتياز کسب   35های یونان  امتياز و باشگاه  41های انگلستان  امتياز مربوط به ویژگی اطالعاتی، باشگاه 

( در  2017امتياز در آخر قرار گرفتند. پروین و همکاران )  20های ایران با کسب  کردند، اما باشگاه 

وب  پژوهشی کيفيت  ارزیابی  وبه  جسایت  و  ورزش  سلسلهزارت  تحليل  از  استفاده  با  مراتبی  وانان 

مترین تعامل ک  ووزن  بيشترین    ،قابليت استفاده، جذابيت و انسجامترتيب  براساس نتایج، به  پرداختند.

ین  خدمات آنال  به بررسی و مقایسة(  2015خانمرادی و همکاران )  ، در پژوهشی دیگر.  وزن را داشتند

وب   تحت  بازاریابی  اباشگاهو  فوتبال  یافتههای  پرداختند.  انگلستان  و  آلمان  دادیران،  نشان  که    ها 

خدمات آنالین و بازاریابی تحت وب در   ا در زمينة ارائةميانگين رهای ایران کمترین ایت باشگاهسوب

(  2018)  خانیپل، دهقان، جمخانه، جباری و شریفو انگلستان داشتند.    های آلمانباشگاهمقایسه با  

زمينة در  پژوهشی  وب  نيز  باکيفيت خدمات  یافتهشگاه سایت  براساس  دادند.  انجام  فوتبال  ها،  های 

اثرگذار سایت باشگاهها به وبکيفيت خدمات بر رضایت هواداران فوتبال و وفاداری آن  های فوتبال 

  را بررسی کردند. سایت ورزشی و قصد خرید  بين کيفيت وب  ( رابطة2016)  1بوده است. چيو و وون

 
1. Chiu & Won 
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باعث افزایش مصرف    ، واقعت ورزشی بر قصد خرید اثرگذار است و درسای کيفيت وبنتایج نشان داد که  

های  باشگاه ، (2016) زاده، سجادی و گودرزیژوهش رحيمینتایج پ براساس شود. یای ورزش مرسانه

کمترین امتياز را  همچنين،   .(100از    90/26کنند )ميانگين  ایرانی کمترین خدمات آنالین را ارائه می

سایت باشگاه برای بازاریابی و  استفاده را از وب  و کمترین(  100از    89/14هوادار )  در مولفة تعامل با 

را بين  داری  نتایج تفاوت معنابراین،  (. افزون100از    19/8)  فروش محصوالت و خدمات خود داشتند

های آسيا و اروپا در  باشگاه های حاضر در جام  ایران با باشگاه های فوتبال  های رسمی باشگاهسایتوب

 د.  ای و تعامل با هوادار نشان دالفة بازاریابی آنالین، محتوای رسانههر سه مؤ

اندکی در زمينة   علمی  هاین مطالب و با توجه به اهميت روزافزون اینترنت، پژوهشبراساس مجموع ای

به توصيف نيز وب در بيشتر مطالعات در زمينة ( و  2010، 1)آهن  اندشدههای ورزشی انجام سایتوب

به اعتقاد کارشناسان، فوتبال در  . (2003، 2است )براون شده جدید برای بازاریابان پرداخته  این رسانة

آید و ساالنه بودجة بسيار زیادی در ليگ  شمار میهای ورزشی بهپرطرفدارترین رشته  کشورمان یکی از

  دارند؛ بنابراین، نياز  خود    ردعالقةو هواداران به برقراری ارتباط با باشگاه مو  شودبرتر ایران هزینه می

تی  خدمات اینترن  بازاریابی، درآمدزایی و ارائةدر راستای  ها باید از این فرصت استفاده کنند و  باشگاه

هميت بازدید مجدد هواداران اهی به ادر این پژوهش با نگ  اساس،راینب  مفيد به هواداران گام بردارند؛

تواند  سایت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپوليس میاینکه آیا وب  سایت قصد داریم بررسی کنيماز وب 

و شنا احساسی  ایجاد حاالت  این وببا  بين کسانی که  در  مثبت  نگاه می ختی  را  به  سایت  و  کنند 

بازدید مجدد و  دید مجدد را ایجاد کند؟  بازپردازند، قصد  سایت میجوی مطالب در این وبوجست 

کان را برای این ام  ،شوند فراوانی تعداد هوادارانی که پيگير مطالب و اخبار سایت باشگاهی خاص می

سایت  به ترویج تبليغات و درآمدزایی از طریق وب  آورد که با استفاده از این ظرفيت باشگاه فراهم می

خود   وبهای  نشانهکنند.  اقدام  باشگاه  زیرا،ها  سایتمحيطی  دارند؛  برانگيزانندة  می  اهميت  توانند 

فراهم کنند و از این ها  حاالت احساسی و شناختی در هواداران باشند و قصد بازدید مجدد را در آن 

های محيطی  در این پژوهش به بررسی اثر نشانهاساس،  براین  ؛طریق زمينة هواداری را نيز مهيا کنند

ر ایجاد حاالت احساسی و شناختی و قصد بازدید مجدد  پرسپوليس برهنگی ورزشی  فسایت باشگاه  وب

 هواداران این باشگاه خواهيم پرداخت.

 

 پژوهش  شناسیروش
-توصيفی  ، هاگردآوری داده  ةظر شيواز نمقطعی و    ، از نظر زمانپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی،  

 
1. Ahn 

2. Brown 
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ی و  ، کمّپژوهشروش  .  شدنظر گرفته  هواداران تيم پرسپوليس در،  پژوهشبود و بستر این    پيمایشی

شکيل  جامعة آماری پژوهش را تپرسپوليس    ورزشی-باشگاه فرهنگی هواداران  همة  به روش ميدانی بود.  

پرسپوليس    فوالد خوزستان و بازی بين  وپرسپوليس  بين    در بازی  پژوهشگران  العه، طدر این مدادند.  

برتردر    ليماننفت مسجدس  و را  نامهپرسش،  1397-98  ليگ  ميدانی  بهها  هواداران  صورت  بين  در 

در مرحلة اول پژوهشگران از هواداران این   داده شود که  توضيحد. الزم است  پخش و گردآوری کردن

ای اعالم خبرهای مرتبط  پرسپوليس برورزشی  -سایت باشگاه فرهنگی که آیا از وبسؤال را پرسيدند  

نامه در پرسش  ،دوم   هواداران، در مرحلةدر صورت بازدید    کنيد؟صورت مستمر بازدید میبا تيم به

آن قرار  اختيار  پژوهش گرفتمیها  این  در  بنابراین،  برحسب فقط هوادارانی    ؛  داشتند که  مشارکت 

وبه  شاندهیرش گزاخود از  مستمر  می ب صورت  بازدید    ها، داده  گردآوری  هایابزار  . کردندسایت 

علی  نامة پرسش و  علویجه  کریمی  )از  پرسش  (2018طلب  این  شامل  بود.  طراحی   ی هامؤلفهنامه 

و حالت احساسی   سؤال  با پنج، حالت شناختی  سؤال  با پنج  تیساوب، محتوای  سؤالبا چهار    تیساوب

ساختار   ی هامؤلفه  بود که دارای (2013) 1سائو، آهن و پدرسوندیگر از  نامةپرسشبود.   سؤالبا پنج 

ها  نامهآوری پرسشپس از پخش و جمع  بود.  سؤالو قصد بازدید مجدد با سه    سؤالبا چهار    تیساوب

.  شدند   ليوتحله یتجزگردآوری و  قبول  نامة قابلپرسش   370  مجموع، دردر دو بازی تيم پرسپوليس

  و   تن از اساتيد مدیریت بازاریابیشش نامه در اختيار  پرسش  ها با موضوع پژوهش، سؤال مطابقت    برای

برای   ،همچنين  .نظر استفاده شداصالحات موردها،  بررسی آن مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس از  

استفاده شد    شدهونباخ و ميانگين واریانس استخراج آلفای کر  ،از پایایی ترکيبی  بررسی روایی همگرا

نتایج    )جدول شمارة دو(.   استفاده شد   واگرابرای روایی    نيز  بار عرضیاز آزمون  شمارة یک(.  جدول  )

نسخة   2اس.پی.اس.اس.  افزارنرماز  در این پژوهش    .مدل است  واگراو    ایی همگراحاکی از برقراری رو

 .ه استاستفاده شدپژوهش   هایفرضيه ليوتحله یتجز براینسخة دوم  3و اسمارت پی.ال.اس.  23

 

 نتایج 
از اهميت    ها، برای هر نوع پژوهش بررسی درستی یا نادرستی فرضيه  منظوربهها  داده   وتحليلتجزیه 

کنندگان در  مشارکت  شناختیجمعيتخاصی برخوردار است. در این بخش ابتدا به بررسی وضعيت  

استنباطی  یافتهشد و سپس،  پرداخته    پژوهش توصيفییافتهبراساس    .شد  ارائههای  وضعيت    ،های 

 
1. Suh, Ahn & Pedersen 

2. SPSS 

3. Smart PLS 
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 نفر  120حاکی از این بود که افراد با تحصيالت کارشناسی با فراوانی    کنندگان تحصيالت مشارکت

 35/11)نفر    42بيشترین ميزان مشارکت و افراد با سطح تحصيالت کاردانی با فراوانی  درصد(    43/32)

  98لم با فراوانی  افراد با سطح تحصيالت دیپلم و زیر دیپ  .کمترین ميزان مشارکت را داشتنددرصد(  

  79/29)نفر    110با فراوانی  نيز  ارشد و دکتری  کارشناسیو افراد با سطح تحصيالت  درصد(    48/26)نفر  

  با فراوانی سال    31-40و    21-30سنی    ، افراد با دامنةهمچنين  .درصد( در پژوهش مشارکت کردند

  20سنی زیر    . افراد با دامنةدرا داشتن  نفر، بيشترین ميزان مشارکت در پژوهش  123و    141  ترتيببه

از    75با فراوانی  سال   بيشتر  افراد در دامنة سنی  نفر کمترین ميزان   31با فراوانی  سال    41نفر و 

 مشارکت را داشتند.
 

  ها از پایایی زیادی متغيرکه در جدول شمارة یک مشخص است، همة  طورهمان  :بیرونی  ارزیابی مدل

بودن قبولدهندة قابلنشان   7/0بيشتر از    پایایی ترکيبی و آلفای کرونباخد.  هستن  در مدل برخوردار

شده  ح قبولی ميانگين واریانس استخراج مقدار مالک برای سط  ،. همچنيناست  پایایی هر سازة پژوهش 

یک  گونه. هماناست  5/0 در جدول شمارة  استکه  استخراج شده   مقادیر   ،آمده  واریانس  ميانگين 

پژوهش حاضر در    نامةروایی همگرایی پرسشکند بيشتر است که تأیيد می 5/0مربوط به هر سازه از 

و ارزیابی روایی را در   است آزمون بار عرضی معياری برای سنجش روایی افتراقیقبول است. حد قابل

 کند. سطح معرف فراهم می 

 
 روایی همگرا  -1 جدول

 پایایی ترکیبی میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای مکنون 
 

 الفای کرونباخ

68/0 ت ی ساوب طراحی  89/0  84/0  

62/0 ت یسا وب محتوا  89/0  85/0  

64/0 ت یسا وب ساختار  87/0  81/0  

65/0 ی حالت احساس  90/0  86/0  

61/0 حالت شناختی  88/0  84/0  

71/0 قصد بازدید مجدد   88/0  80/0  

 

  هاست؛بار هر معرف برای هر سازه بيشتر از بار آن معرف برای سایر سازهبراساس جدول شمارة دو،  

  هاسازهکه بار این معرف برای سایر  درصورتی  ؛است  89/0خودش    برای سازة  q1  سؤال  ،برای مثال

قبول  مدل نيز قابل  تشخيصیروایی    ،بنابراین  ؛است  68/0و    54/0،  0/ 57،  68/0،  66/0  با  کمتر و معادل

 است.
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 )آزمون بار عرضی(   روایی واگرا -2  جدول

ها گویه  
 حالت

 احساسی 

 قصد

 بازدید مجدد 

 محتوای 

ت یساوب  

 ساختار

ت یساوب  

 حالت

 شناختی

 طراحی 

ت یساوب  

q1 66/0  68/0  57/0  54/0  68/0  89/0  

q2 61/0  58/0  53/0  51/0  60/0  87/0  

q3 51/0  40/0  56/0  56/0  50/0  69/0  

q4 60/0  60/0  56/0  49/0  57/0  84/0  

q5 55/0  42/0  76/0  59/0  54/0  52/0  

q6 57/0  42/0  79/0  64/0  51/0  51/0  

q7 53/0  45/0  78/0  59/0  51/0  51/0  

q8 54/0  44/0  76/0  59/0  49/0  48/0  

q9 62/0  53/0  84/0  67/0  62/0  59/0  

q10 52/0  44/0  60/0  76/0  53/0  49/0  

q11 59/0  47/0  71/0  84/0  57/0  57/0  

q12 56/0  41/0  63/0  85/0  53/0  52/0  

q13 49/0  40/0  57/0  75/0  46/0  43/0  

q14 78/0  67/0  48/0  45/0  58/0  55/0  

q15 77/0  63/0  49/0  46/0  61/0  55/0  

q16 85/0  60/0  59/0  59/0  64/0  61/0  

q17 80/0  54/0  65/0  61/0  62/0  64/0  

q18 81/0  52/0  65/0  62/0  64/0  56/0  

q19 56/0  47/0  56/0  54/0  74/0  47/0  

q20 59/0  56/0  57/0  59/0  80/0  58/0  

q21 54/0  46/0  47/0  44/0  74/0  45/0  

q22 61/0  60/0  55/0  53/0  82/0  58/0  

q23 67/0  76/0  51/0  45/0  79/0  67/0  

q24 62/0  85/0  52/0  49/0  65/0  58/0  

q25 67/0  89/0  55/0  48/0  69/0  66/0  

q26 57/0  78/0  37/0  39/0  55/0  51/0  

 

از تغييرات حالت   41/0سایت  طراحی وببه نتایج جدول شمارة سه،    با توجه:  درونی  مدلرزیابی  ا

  تغييرات حالت شناختی هواداران را   از  43/0  را به صورت مثبت پيش بينی کرد همچنين  احساسی
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ها در فاصلة اطمينان این فرضيه   يدتأیحاکی از    96/1  بيشتر از  داریمعنامقادیر    کند.بينی می پيشنيز  

 ده است.شمارة سه ارائه شصورت کامل در جدول به  ،. نتایج سایر مسيرهااست 95/0

 
 

 
 داری و بارهای عاملیبررسی ضرایب معنا -1 شکل

 
 

 بررسی مسیرهای مدل  -3 جدول

داری مقدار معنا نتیجه   تخمین استاندارد  

21/7 تأیيد  41/0 به حالت احساسی   سایتوبطراحی    

59/8 تأیيد  43/0 سایت به حالت شناختیطراحی وب   

73/4 تأیيد  29/0 سایت به حالت احساسی وب یمحتوا   

84/3 تأیيد  24/0 سایت به حالت شناختیوب یمحتوا   

20/3 تأیيد  19/0 سایت به حالت احساسی ساختار وب   

01/3 تأیيد  18/0 سایت به حالت شناختیساختار وب   

33/7 تأیيد  39/0 قصد بازدید مجدد حالت شناختی به   

34/6 تأیيد  44/0  حالت احساسی به قصد بازدید مجدد 

تست( بررسی اثرات غیرمستقیم مدل )آزمون سوبل   

  اثر غیرمستقیم آزمون سوبل  نتیجه

42/5 تأیيد  18/0 قصد بازدید مجدد  ← حالت احساسی  ←سایت  طراحی وب   

16/6 تأیيد  16/0 قصد بازدید مجدد   ←حالت شناختی ←سایت  طراحی وب   

06/3 تأیيد  08/0 قصد بازدید مجدد  ← حالت احساسی ← سایتساختار وب   

95/2 تأیيد  07/0 قصد بازدید مجدد  ←حالت شناختی ← سایتوبساختار    

17/4 تأیيد  12/0 قصد بازدید مجدد   ← حالت احساسی ← سایتمحتوای وب   

59/3 تأیيد  09/0 قصد بازدید مجدد  ← حالت شناختی ←سایت  محتوای وب   
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یا ضریب تعيين را برای تمامی    R2معيار شمارة چهار  آمده در مدل ساختاری در جدول  دستنتایج به

بررسی    با   دهد که مطابق نتایج این معيار نشان می  دهد. زای مدل پژوهش نشان میمتغيرهای درون

منظور بررسی  طورکلی قوی و در حد خوبی است. همچنين، به ، برازش مدل ساختاری به(1998)  1چين 

با عنوان  قدرت پيش از معياری  پژوهش    استفاده شده است.  2استون گایسر  Q2بينی مدل  براساس 

توان گفت  میشمارة چهار  ین معيارها در جدول  ( و با مقایسة ا2009)  3، رینگل و سينکوویسهنسلر

 ند. هست برخوردار بينی قویمتغيرهای مستقل از پيشکه 
 

 مدل  ینیبشیپضریب تعیین و قدرت   -4جدول 

 بین ارتباط پیش ضریب تعیین زا متغیرهای درون

64/0 حالت احساسی   41/0  

629/0 قصد بازدید مجدد   42/0  

606/0 حالت شناختی  36/0  

 

شاخص    SSE/SSO-1گيری از اشتراک با روایی متقاطع استفاده شده است که  برای کيفيت مدل اندازه

 دهد. را نشان می CV-Comاعتبار اشتراک یا همان  
 

 CV-Com  گیریبررسی مدل اندازه -5جدول 

 مقدار اعتبار اشتراک  متغیرهای پنهان مدل 

66/0 حالت احساسی   

72/0 قصد بازدید مجدد   

ت یسا وبمحتوای   62/0  

ت یسا وبساختار   64/0  

62/0 حالت شناختی  

ت یسا وبطراحی   68/0  

 

 
1. Chin 

2. Stone & Geisser 

3. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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شاخص برازش   ترینمهمشاخص کيفيت کلی مدل است.    شود، آخرین معياری که بررسی می  ،نهایتدر

مجذورات   حداقل  تکنيک  در  مدل شاخص  جزئی،مدل  کلی  همکاران   2تننهاوس  ت.اس 1کيفيت  و 

  0/ 25،  01/0ه مقدار  ( س2009و همکاران )  3وتزلس و    کردند   ابداعرا   کيفيت کلی مدل معيار  (2005)

. این شاخص  اند کردهمعرفی  کيفيت کلی مدل عنوان مقادیر ضعيف، متوسط و قوی برایرا به  36/0و 

ميانگين هندسی شاخص از  استفاده  تعيين با  ميانگين شاخص ضریب  افزونگیو  محاسبه قابل  های 

 .است
 

 شاخص نیکویی برازش )کیفیت کلی مدل(  -6 جدول

 متغیرهای مکنون  شاخص افزونگی  ضریب تعیین

 ت ی ساوب طراحی 68/0 

 ت یسا وب محتوا 62/0 

 ت یسا وب ساختار 64/0 

 ی حالت احساس 64/0 64/0

 حالت شناختی 61/0 606/0

 قصد بازدید مجدد  71/0 629/0

 

𝐺𝑂𝐹 = √C𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  × R2̅̅̅̅  = 0.63 

توان گفت مدل  می  ،محاسبه شده است  63/0برای مدل پژوهش    نيکویی برازشمقدار    اینکه  با توجه به

 از کيفيت مطلوبی برخوردار است.

 

 گیری نتیجهبحث و 
 هایاخير باشگاه  هایسال در ،آن از استفاده گسترش و دهدمی ارائه اینترنت گوناگونی که هایفرصت

)کریمادیس  کرده ناگزیر رسمی هایوبسایت اندازیراه  به را فوتبال همکاران  4است  (؛  2010،  و 

سایت باشگاه پرسپوليس و  وب  دانش مربوط به مدیریت  پژوهش حاضر در راستای توسعة  ،اساسبراین

و قصد بازدید مجدد هوادارن انجام   های محيطی آن در ایجاد حالت احساسی و حالت شناختینشانه

های موردنظر آمده برای مسيردستهبداری  ضریب معنا  نتایج  و  .اس. ال.افزار پیخروجی نرماست.  شده  

و مقدار   .اس.آل.افزار پیوجی نرم. خر، تأیيد شدقرار گرفتند  96/1از  بيشتر    با توجه به اینکه در بازة

 
1. Goodness of Fit 

2. Tenenhauso 

3. Wetzelsn 

4. Kriemadis 
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2R  برای سازةدستهب و    60/0  برابر با  ، حالت شناختی64/0برابر با  سی  زای حالت احسادرون  آمده 

با توجه به سه مقدار مالک، محاسبه شده است که    62/0  برابر با  زای قصد بازدید مجدد درون  سازة

میمناسب تأیيد  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  شاخص  شودبودن   .2Q  پيش ارتباط  سازة بين  یا 

 42/0  برابر با   و قصد بازدید مجدد   36/0  برابر با  ، حالت شناختی41/0  برابر با  زای حالت احساسیدرون

ب و برازش مناس   ها بودبينی قوی مدل درخصوص این سازه دهندة قدرت پيشمحاسبه شد که نشان

ار اشتراک های وارسی اعتببا توجه به شاخص  ،مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیيد کرد. همچنين

گيری  ی از کيفيت مدل اندازهکه حاک که تمامی متغيرها مثبت هستندمتغيرهای پنهان مشخص شد 

  ود  محاسبه ش  63/0برای مدل پژوهش  کلی مدل یا نيکویی برازش  شاخص کيفيت    موردنظر است.

ای   زیادرازش  ب که  داد  نشان  بهمدل  جزئی  مربعات  حداقل  توسط  مدل  است. ن  شده  تبيين   خوبی 

ی برازش آن مشخص شد که هاو شاخص   .اس.ال.افزار پیکلی، با توجه به خروجی نهایی نرمطوربه

ارائه  از پژوهش منطبق  دهشده با دامدل  توان گفت که میاساس،  مناسب است؛ براین  وهای حاصل 

های  توان گفت که نشانهمی  ،بنابراین  شود؛دست آمد، تأیيد میهبمدل مفهومی پژوهش براساس آنچه  

وب میمحيطی  آن  ساختار  و  محتوا  طراحی،  شامل  پرسپوليس  باشگاه  حالت  سایت  ایجاد  با  تواند 

شرایطی   ها ایجاد کند. وجود چنينمجدد را در آناحساسی و شناختی در بين هواداران قصد بازدید  

باشگاه بهکه وب بازدید  سایت یک  به قصد  بتواند  مثبت در هواداران  روانی  ایجاد حاالت  با  خوبی و 

خوبی با باشگاه و حتی  براینکه هواداران بهدهندة وجود ظرفيت است؛ مبنیمجدد کمک کند، نشان

 کنند.  ارتباط برقرار می ،پردازدمجازی می صورتبه  ت آن که به تمام جوانب باشگاهسایوب

ترین  اساسی  از  ،گيردطراحی یک سایت و محتوایی که در آن قرار می  ،با توجه به نتایج این پژوهش

از این    ت احساسی و شناختی هواداران استحاال  های برانگيزانندةروش   ، مهمموضوع  که با آگاهی 

-سایتتر در طراحی و مدیریت محتوای وبتر و دقيقبا نگاهی درستهای فوتبال کشورمان باید  باشگاه

دهندة  سایت که نشان، ساختار یک وبهای خود سعی در جلب توجه هواداران خود کنند. همچنين

مثبت در   سایت برای ایجاد حاالت روانیهای یک وبچارچوبی درست، استاندارد و امن در تمام جنبه

 ایت به حس عميق وابستگی و رابطة سکه هواداران با مراجعه به این وبای گونهبين هواداران است، به 

تواند اثرگذاری زیادی  ی کنند، میتنگاتنگ با باشگاه دست یابند و موفقيت باشگاه را موفقيت خود تلق

ج  نتایاین پژوهش با  ها ایجاد کند. نتایج  و قصد بازدید مجدد را نيز در آنبر هواداران داشته باشد  

( با استفاده  2010که کو و جو )طوریاند نيز همخوانی دارد؛ بههایی که در این زمينه انجام شدهپژوهش

فروشگاهی بر قصد خرید  های محيطی  نشان دادند که تمامی جنبهپاسخ  - ارگانيسم-محرکاز مدل  

 هایداده سایر زا محيطی های( نيز نشان دادند که نشانه2011و همکاران )رومرو  -. لورنزواثرگذارند
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 با توانندمی هاباشگاه اساس،  تأثيرگذاری بيشتری دارند؛ براین  آنالین خریدهای در بازاریابی به مربوط

 برمبتنی ارتباطی و مشتریان با طرفهدو و بلندمدت روابطی به خود، سایتوب ارتباطی محتوای  توسعة

دیواندری، ابراهيمی و  کار،  شده دست یابند )نيکوشناخته  تجاری نام ایجاد طریق از وفاداری و  شناخت

 بندیطرح یعنی ،محيطی نشانة دو  اند که اثرهای(. پژوهشگران دیگری اشاره کرده2007،  اسفيدانی

های  در سال  (؛ بنابراین،2013خرید اثرگذاری زیادی دارد )وو و همکاران،   قصد بر سایتوب فضای و

حمایت   منظورختی هواداران به ها در ایجاد حاالت احساسی و شنارسانهاخير توجه به دنيای مجازی و  

-باشگاه هایسایت اما وب  ،(2010،  1یافته است )اواکيميدیسچشمگيری  گسترش  و هواداری از باشگاه  

 سایر در سایت، به سرعت دسترسی و سایتوب ارتباطی محتوای بخش در جزبه ایران ای فوتباله

 از ترنپایي کيفيتی دارای )محتوای تبادلی، اطالعاتی، تبليغاتی و قابليت مسيریابی در سایت(عوامل  

که  این در حالی است (؛ 2013مکاران، ند )بيگمی و هبود فوتبال اروپا موفق هایباشگاه  هایسایتوب

و وفاداری اند کيفيت خدمات بر رضایت هواداران فوتبال  ( بيان کرده2018پول و همکاران )خزائی

های  های فوتبال اثرگذار است؛ بنابراین، مجموع این نتایج بر اهميت نشانهسایت باشگاهها به وبآن 

رو، تقویت  دانند؛ ازایندهی دیدگاه افراد اثرگذار میسایت تأکيد دارند و آن را در جهتمحيطی وب

شناخسایت میهای محيطی وبنشانه و  احساسی  ایجاد حاالت  با  قصد  تواند  باعث  تی در هواداران 

نشان دادند  ( در پژوهشی  2017و همکاران )  سفيریکالته همچنين    ها نيز شودبازدید مجدد در آن

سایت ورزش سه بر استقبال الکترونيکی کاربران تأثير مثبت و مستقيم دارد  های کيفی وبکه شاخص

مهم تبيينو  عامل  وبترین  کيفيت  سه،  کنندة  ورزش  وبمندنظامسایت  است.  بودن  در سایت 

انان با استفاده  سایت وزارت ورزش و جو به ارزیابی کيفيت وب(  2017ای، پروین و همکاران )مطالعه

سلسله  تحليل  بهاز  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  و  ترتيب  مراتبی  جذابيت  استفاده،  قابليت 

 ترین وزن را داشتند.تعامل کم بيشترین و ،انسجام

فوتبال  باشگاه   ،نبنابرای زمينةهای  در  پيشرفت  برای  نيز  اینترنت ارتبا  ایران  به  باید  فناوری  و  طات 

های  سایت خود را تقویت کنند تا در زمينه محيطی وبهای  و نشانه  عنوان یک ابزار ویژه توجه کنندبه

صورت در وقت و هزینة بدیننقش مثبتی داشته باشند و  خدمات آنالین به هواداران    گوناگون ارائة

بازاریابی تحت وب    ( به مقایسة2014در پژوهشی حيدری و شریفيان ).  جویی کنندهواداران نيز صرفه

امتياز مربوط به ویژگی   42از  یران، انگلستان و یونان پرداختند. براساس نتایج،  های فوتبال اباشگاه

های  امتياز کسب کردند، اما باشگاه  35های یونان با  امتياز و باشگاه  41های انگلستان  اطالعاتی، باشگاه

خدمات آنالین  توجهی به ارائة  دهندة کمنشان ردة آخر قرار گرفتند که  امتياز در    20ایران با کسب  

دهد  ( نشان می2016نتایج پژوهش چيو و وون )  کههای فوتبال کشورمان است؛ درحالیط باشگاهتوس

 
1. Ioakimidis 



 265                                                    ...دیبر قصد بازد تیساوب یطیمح یهانشانهتأثیر : صادقی بروجردی
 

 
 

-ای ورزش میباعث افزایش مصرف رسانهد خرید اثرگذار است و  ت ورزشی بر قصسایکه کيفيت وب

های ایرانی کمترین باشگاهکه    کند( نيز تأیيد می2016همکاران )  زاده وشود. نتایج پژوهش رحيمی

کمترین امتياز را در مولفة تعامل   ،همچنين.  (100از    90/26کنند )ميانگين  خدمات آنالین را ارائه می

سایت باشگاه برای بازاریابی و فروش محصوالت و کمترین استفاده را از وب(  100از    89/14هوادار ) با

های رسمی  سایتبين وبرا  داری  نتایج تفاوت معنا  ،همچنين  (.100از    19/8)  کردند و خدمات خود  

ریابی  مولفة بازاهای آسيا و اروپا در هر سه  های حاضر در جام باشگاها باشگاه های فوتبال ایران بباشگاه

باید گفت با توجه به سرعتای و تعامل با هوادار نشان داآنالین، محتوای رسانه بنابراین،  گرفتن د؛ 

مردم  زیاد    تنوع اماکن ورزشی، عالقة  افزایش تعداد و شهرها و افزایش جمعيت،    شدناینترنت، بزرگ

نی  رساستم اطالعدسترس، طراحی سيرسانی سریع، راحت و درهای اطالعبه ورزش و کمبود سيستم

بر مدیریتی  اینو  وبمبنای  و  بيشترنت  زمينه  این  در  میسایت  احساس  براینازپيش    اساس،شود؛ 

بپردازند و شرایط را   های گوناگونسایت خود از جنبه ه بررسی وبهای فوتبال کشورمان باید ب باشگاه

ید مجدد  بازد راهم کنند تا از این طریق زمينةبرای ایجاد حاالت احساسی و شناختی هواداران خود ف

 يا شود.هوادارن نيز مه

های ایران کمترین ميانگين را در زمينة سایت باشگاهوب  ( نشان دادند که2015خانمرادی و همکاران )

بازاریابی    ارائة و  آنالین  ب خدمات  در  وب  دارند اشگاهتحت  انگلستان  و  آلمان  موضوع   های  این  که 

بینشان و  غفلت  برا  یتوجهدهندة  مهمی  شرایط  چنين  باشگاهبه  است؛  ی  کشورمان  فوتبال  های 

  ویژههبکنند.  می تالش  جهان سراسر در  خود ترویج برای  فوتبال هایباشگاه  از  بسياری که امروزهدرحالی

در   دیگر زبان ایجاد طریق از توانندمی کنند،می جذب دیگر کشورهای از نانیبازیک که هاییباشگاه

مبدأ   کشورهای هواداران به خود خدمات و محصوالت ارائة برای را مناسبی فرصت باشگاه،  سایتوب

 (.  2013یابند )بيگمی و همکاران،  دست محصوالت بيشتر فروش به و کنند فراهم افراد این

توانند های فوتبال در ایران با اینکه میشگاه های باسایتوب حاضر،  نتایج پژوهشبراساس  ،کلیطوربه

-باشگاه   های ارتباطی با هواداران و همچنين افزایش موفقيت در بعد اقتصادی ترین روشبه یکی از مهم

حيطی  های م. در این پژوهش نشان دادیم که نشانهها توجه نشده استها کمک کنند، چندان به آن 

حی مناسب  طراکه  طوریاسی و شناختی بر هوادار مؤثر باشند؛ بهند در اثرگذاری احسنتواسایت میوب

ران را با این  بازدید مجدد و ارتباط هوادا تواند زمينةمانند پرسپوليس می سایت باشگاه پرهواداریوب

 د وابستگی احساسی کمک کند.ه از ایجابيشتر هوادارای با استفادباشگاه افزایش دهد و به جذب هرچه 

یت باشگاه خود از نظر  سابودن وبو چشمگير  بودنورمان باید بر خوشایند های فوتبال در کشباشگاه

،  باید مناسب  ، گيردها قرار میسایت آناطالعاتی که در وبکنند. همچنين،  بيشترین تمرکز را    ،بصری
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اطالعات نباید فراموش    بودنيح و دقيق، تمرکز بر صحواقعصحيح، جدید، کامل و مرتبط باشد. در

جدید وبشود.  در  که  اطالعاتی  باشگاهبودن  میسایت  قرار  است  دهندة  نشان  گيرد،ها  که  اهميتی 

، با تمام  واقع طرفداران ورزش فوتبالها برای هواداران خود قائل هستند؛ زیرا، هواداران و درباشگاه

ید در این  روز و جدهخواهان اطالعات ب  ،آید وجود میگستردة آن بهرویدادهای گوناگونی که در دنيای  

های فوتبال کشورمان  سایت، باشگاه وب  یافتگی مانجذابيت، آراستگی و ساز  زمينه هستند. در حوزة

تواند مخاطب و ی میسایت زمان یک وب به این نکات توجه کنند؛ زیرا،سایت خود باید در طراحی وب

محتویات خود برخوردار باشد.    دهی و نظم مناسبی در ارائةیک سازمانکند که    خودجذب  هوادار را  

مهم   موضوعهای فوتبال در کشورمان به این  ها نيز باید باشگاه سایتاری و امنيت وبدر بعد ساخت

مجموع این شرایط    ،واقعود برای هواداران فراهم کنند. درسایت خامن را در وب  یشرایطتوجه کنند و  

سایت  ها را به بازدید مجدد از وبد با ایجاد حاالت احساسی و شناختی در هواداران آن نتوانمل میو عوا

 توانند از ظرفيتیدر کشورمان میهای فوتبال  نهایت باید گفت که باشگاه کنند. درباشگاه خود وادار  

بهترین شکل به    های خودسایتوباز    ها قرار داده است،که اینترنت و فضای مجازی در اختيار آن 

شرایطی را    ،های محيطی استاندارد برخوردار استکه از نشانه  یسایت مناسبوباستفاده کنند و با  

ها را به بازدید مجدد از و آن حاالت احساسی و شناختی ایجاد کنندفراهم کنند که در هواداران خود  

  .ز دست یابند کنند و از این طریق به اهداف موردنظر خود نيسایت خود وادار وب

  موضوع پژوهشی  نیا  ة که قصد ادام  پژوهشگرانیالزم است  و  رد  دا  ها تیمحدودبرخی  حاضر    پژوهش 

  سایت انجام محيطی وب  نشانةسه  مورد  در  تنها   پژوهش   نیا  نکهیاول ا  کنند؛ ها توجه  آنبه  را دارند،  

تنها    در این پژوهش   دوم اینکه.  نيز مطالعه شود  سایت ی محيطی وبهااست و باید سایر نشانهشده  

تری  های گستردهسایتو این مدل باید در وب  بررسی شدپرسپوليس  فرهنگی ورزشی  باشگاه  سایت  وب

های  تکرار پژوهش در زمانها،  سایتبودن وباینکه با توجه به پویایی و متغيرسوم    .کار برده شودنيز به

ران قبلی بسيار خوب یا بسيار بد هوادا  تجربة  اینکه. چهارم  خواهد داشتنتایج دیگری    الًاحتمادیگر  

  نيز باید اشاره کرد حدودیت حضور بانوان در این پژوهش  به م  ،همچنين  ها تأثيرگذار است.در پاسخ آن

   .کننده نيز استفاده کنند عنوان مشارکتبانوان به از و بهتر است سایر پژوهشگران 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate Effect of the Website's Environmental Signs 
on the Fans' Intention for Revision: Emphasizing the role of the mediator of inner and 
emotional states the present research is purposeful and applied in terms of data collection 
as a descriptive survey research. The statistical community was formed by all fans of the 
Persepolis team. A total of 370 people participated in the study. The instrument for 
measuring the questionnaire was Karimi-al-Vicheh and Ali Talab (2017) and Sao et al. 
(2013). To examine and answer the questions, the questionnaire was studied by eight 
sports management professors. Convergence and convexity prove the reliability of the 
instrument. The results indicated that website design, content and website structure have 
a positive impact on the cognitive and emotional states of the fans. Also, Sobel test 
findings showed that the cognitive and emotional states of the fans provide a meaningful 
link between the dimensions of the website in order to re-visit the fans. As a general rule, 
soccer clubs can create an environment with standard web sites that allow them to create 
emotional and cognitive conditions for their fans and make them re-visit the web. They 
have made the website and thus achieve their desired goals. 
 
Keywords: Website, Re-Engagement Intention, Fans, Behavioral Responses. 

 

 

 
1. Email: Sboroujerdi@uok.ac.ir 

2. Email: Kebria2018e@gmail.com  

3. Email: Hoseinmansouri66@gmail.com 

4. Email: Mortezakaraj35@yahoo.com 


