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چکیده
در لیگ برتر فوتبال فروشی اینترنتی بلیتسازيلیل و ارزیابی موانع پیادههدف پژوهش حاضر، تح:هدف
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بر اساس . استپیمایشی -و از نظر روش توصیفیکاربردي،با توجه به هدفپژوهشاین :شناسیروش

روایی این .اي طراحی شدساختهمحققۀنامشپرس، موضوع مورد بررسیزمینۀمطالعات گسترده در 
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گیري که بر اساس روش نمونهبه موضوع پژوهش بودندو برخی افراد آگاه ن فدراسیون فوتبالمسئوال
پژوهشدر این .انتخاب شدندپژوهشآماري ۀ به عنوان نموننفر113) خبرگاننظر (غیراحتمالی قضاوتی 
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مهمقد
عنوان بازیکن و هوادار به سمت ها نفر را به سراسر دنیا میلیونورزشی مختلف در هايامروزه رشته
مشارکت حداکثري در ورزش و به طور خاص در ورزش فوتبال توانسته است . کنندمیخود جذب 

پخش اخیر، با وجود حقهاياگر چه در سال. شودت ورزش هاي اقتصادي صنعتقویت جنبهسبب
با این حال هنوز ،اوج فاصله گرفته استۀهاي کسب درآمد از نقطتلویزیونی و حامیان مالی، روش

هاي کسب ترین راهفروشی از مهمبلیتهاي مختلف، هم در رویدادهاي ورزشی با سطوح و اندازه
سازمان ورزشی یا برگزار ، رگ حیات هرفروش بلیت). 1،2001والمسلی(شوددرآمد محسوب می

پخش تلویزیونی و حمایت حامیان مالی هاي درآمدزایی مثل حق زیرا جریان،مسابقات استةکنند
فروشی یتبل. )1384،چرنشکو(تري خواهند داشتها، حضور فعالبودن استادیومصورت پردر

و کنترل است که از درون اهداف برگزاري ي، سازماندهیریزها، شامل برنامهاي از فعالیتمجموعه
منظور جلب توجه مردم به بهبلیت گذاري گیرد و به ارتباطات، توزیع و قیمترویدادها شکل می

2جونز). 1390،علی دوستو فراهانیجاللی (لحاظ کمی و کیفی مناسب با اهداف ختم خواهد شد

هاي هاي اروپایی، گزارشی نیز از افزایش درآمد باشگاهیگ، در بررسی درآمدهاي مربوط به ل)2010(
هاي از نظر جونز این افزایش درآمد، مربوط به فعالیت. لیگ برتر فوتبال انگلستان ارائه داد

در برگزاري . هاي تجاري باشگاه بوده استهاي تلویزیونی و فعالیتپخش شبکهفروشی، حقبلیت
به فروشی بلیتآیند و عوامل اساسی این رویدادها به شمار میرویدادهاي ورزشی، تماشاگران جزء 

مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمی طوربهشوند ها که در حقیقت مشتریان رویدادها محسوب میآن
).2007و همکاران،3چروبینی(کندآمیز رویداد ایفا میدر برگزاري موفقیت

اى به هو فروش کاال و خدمات نیز شکل تازید خرتکنولوژى،هاى اخیر با پیشرفت علم ودر سال
اى به نام اینترنت در اواخر قرنظهور پدیده. خارج شده استآنسنّتى خود گرفته و از شکل

اى ویژهبه وجود آورد و بازارهاى مجازى به مرور جایگاهزمینهرا در این دگرگونی عظیمی،بیستم
. زیادى به خرید اینترنتى پیدا کردندعت در کار، تمایلپیدا کردند و مردم نیز به دلیل سهولت و سر

صورت همسابقات ورزشی ببلیت خرید . ثیر نبوده استتأشک این دگرگونی در ورزش هم بیبی
ها توانند براي رفتن به ورزشگاهن میاکه در آن تماشاگران و هواداراستاینترنتی، یکی از این موارد 

اقدام مورد نظر خود بلیت ۀتهیبرايها سایتز مراکز ارتباطی و وبو دیدن مسابقات، با استفاده ا
هاي بلیتاي و معروف دنیا، فروش اینترنتی و فصلی هاي حرفهدر حال حاضر در سطح لیگ. کنند

و بلیت ها به سمت چگونگی فروش و اغلب پژوهشاست مسابقات به یک امري عادي تبدیل شده 
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در با این حال ). 2009و همکاران،1چن(ع درآمد پیش رفته استبرداري بیشتر از این منببهره
هاي بلکه هنوز نیز تالش،شودعکس است و نه فقط این روش امري عادي تلقی نمیایران قضیه بر
. ي وجود دارددو در این راه موانع متعداست کارگیري این فناوري صورت نگرفته ه جدي براي ب

ترین انی دستیابی به اهداف با حداکثر کارایی و اثربخشی، مهمروشن است که امروزه در هر سازم
هاي سازمان طبق تمامی فعالیتبایدبراي رسیدن به این مقصود . شودرسالت سازمانی محسوب می

مشکالت و موانع پیش روي آن شناسایی و ۀکلی،و با یک دیدگاه وسیعشود خاصی انجام ۀبرنام
هاي ثر بر کاربرد فناوريؤعوامل م). 1388و همکاران،معافی(شودکارهایی براي رفع آن ارئه راه

موانع کاربرد این . شوندتقسیم می) موفقیت(برنده و پیش) موانع(بازدارنده عوامل ۀنوین به دو دست
شوند یا پس از کاربرد، باعث رها ها میتند که باعث شکست کامل کاربرد آنها، عواملی هسفناوري

ها یا ایجاد پیامدهاي ناخواسته موانع ممکن است موجب دست نیافتن به هدف. دشونشدن آن می
در مقابل نیز، عوامل موفقیت، عواملی هستند که باعث موفقیت کامل کاربرد فناوري نوین و . شوند

).1387،علیدوستی(کندآن جلوگیري میۀشوند یا از ایجاد پیامدهاي ناخواستتداوم آن می
ند دیدگاه قابـل بررسـی   ها از چارگیري انواع فناوريه کموانع بزمینۀدر م شدهانجايهاپژوهش

ثر در ؤعوامـل مـ  ،برخـی . انـد نی قـرار داده هـاي گونـاگو  بندين این موانع را در دستهاست و محققا
فنـی، عوامـل مـدیریتی، عوامـل سـازمانی تقسـیم       ۀها را به سـه دسـت  موفقیت و شکست این پروژه

هاي مربـوط بـه   طراحی مسائل فنی و نقصزمینۀعوامل فنی در ). 1383،الودنوالودن(د کننمی
و افـزار و تهیـه   طور کلی مسـائل مربـوط بـه نـرم    هآن، عدم توانایی در تشخیص نیازهاي کاربران و ب

ـ   . شودطراحی آن را شامل می طـور عمـده بـه مسـائل انسـانی و      هعوامل مدیریتی و سـازمانی هـم ب
تغییـر و مقاومـت   ۀلهاي جدید و مواردي همچون مسئسیستمةکارگیرنده هاي بتشکیالتی سازمان

هاي جدیـد مربـوط   ارتباطی کاربر و راهبر با طراح سیستمۀکاربران، فاصلۀدر برابر آن، نفوذ و احاط
هـاي نـوین را بـه عوامـل فـردي،      ثر در موفقیت و شکسـت سیسـتم  ؤعوامل م،برخی دیگر.شودمی

ها، الگوهاي آموزش، مهارتةعواملی چون شخصیت افراد، نحو. اندفنی ربط دادهسازمانی، محیطی و
اندازه، نوع و ماهیت سازمان، نوع محصـول و خـدمات   ؛ و»عوامل فردي«نوان رفتاري و فرهنگ به ع

ةقـوانین و مقـررات حـاکم، فشـارهاي محیطـی و نـوع نحـو       ؛»عوامـل سـازمانی  «نوان عتولیدي به
ـ   افـزاري، نـرم  و امکانات سخت؛»عوامل محیطی«ن عنواهدسترسی به منابع ب ه افـزاري و ارتبـاطی ب

،خاکی(گذارند هاي اطالعاتی تأثیردر موفقیت یا شکست سیستم» عوامل فنی و تکنولوژیک«عنوان 
در فروشـی اینترنتـی  بلیتهاي مربوط به کارگیري فناوريهبموانع طور ویژه هب،اینبا وجود). 1382

سـایر .نشده استو مطالعه تاکنون بررسیهاي ورزشیسازمانموردسابقات ورزشی و در برگزاري م
.اندپرداختهورزشجزدیگريبه این عوامل در قلمرو موضوعی، سازمانی، یا محیطی نیز ها پژوهش
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هاي نوین در کشورهاي در حال توسعه، کمبود کارگیري فناوريهاز موانع اصلی براي استفاده و ب
ها و کاربردهاي نادرست و نابجا هایی در زیرساختهاي مالی، کاستیع انسانی ماهر، محدودیتمناب

اساسی از کل درآمد یسهمبلیت که فروش با این). 2000و همکاران،1کوندا(هاستاز این فناوري
صحیح رطوکارگیري آن بههفوتبال را به همراه دارد، اما هنوز اجرا و بۀخصوص در رشتهمسابقات ب

شود، درحالی که این عمل کامالً تاکتیکی استصورت غلط مدیریت میو بهگیردصورت نمی
رسانی مکانیزه، کنترل جریان پول نقد در بلیتهاي سیستم ترین مزیتز مهما. )2،1998بورتون(

دست آوردن اطالعات الزم،هجامعه و نیز برقرار کردن مسیري مستقیم با مشتري است تا با ب
مسابقات بلیت امروزه فروش اینترنتی ).3،2006آلن و بودین(شودهاي بازاریابی نیز انجام فعالیت

هاي ولی با این حال هنوز باشگاه،شودمیمحسوبها آمد باشگاهترین عامل افزایش درورزشی مهم
تواند باعث یممسابقاتتیفروش اینترنتی بل). 2002، 4فورست(ند ازیادي در دنیا از این امر غافل

ها را در طول یک و این امر رضایت آنها شوداشتیاق بیشتر تماشاگران براي رفتن به ورزشگاه
هاي که امروزه یکی از راهبا توجه به این). 5،2002همکاراندونینهو و (مسابقه در پی خواهد داشت 

حضور تماشاگران در ها، افزایش تر از آن کسب درآمد باشگاههاي ورزشی و مهمموفقیت تیم
ها، در ورزشگاهیهاي تفریحجمله وجود فعالیتبه همین دلیل عوامل فراوانی از ،هاستورزشگاه

و توزیع آن به تیتر، قیمت مناسب بلطراحی استادیوم، وجود امکانات و تسهیالت، و از همه مهم
ها به همراه داشته ر ورزشگاهتماشاگران ديبر حضور حداکثرییتواند تأثیر بسزایاینترنتی، مةشیو

به مثابه مرکز (تا زمانی که مدیریت یک سازمان ). 6،2004گتونپاتون و برلین(باشد 
،هاي نوین را نداشته باشدتمایلی به استفاده از فناوري) هاي راهبردي آن سازمانگیريتصمیم
ر واقع حمایت مدیران د. آن سازمان نیز به سمت استفاده از این فناوري نخواهند رفتۀمجموع

ها در هر سازمانی به شمار ثر در کاربست آنؤها نیز از جمله عوامل مهم و مارشد از این نوع فناوري
).1997، 7لوریک(آید می

مـا  هنـوز ایـن فنـاوري در کشـور     ،فروشی اینترنتی به همراه داردبلیتبا وجود تمام مزایایی که 
هاي لیگ برتـر  خصوص در رقابتهمسابقات ورزشی، ببلیت ی ندارد و در حالی فروش اینترنتارزشی

اي، هـاي حرفـه  ویـژه در لیـگ  که امروزه در سطح جهان و بهشودمیفوتبال کشور مورد غفلت واقع 
. صورت اینترنتی به یـک تخصـص تبـدیل شـده اسـت     هخصوص بههاي جدید ببه شیوهبلیت فروش 
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با مشکالت و مـوانعی  بلیت ن، در بخش فروش و توزیع فروشی در ایرابلیتبدون شک امروزه فرایند 
هـاي حاضـر در لیـگ برتـر همچنـان از      سیون فوتبال، سازمان لیگ برتـر و باشـگاه  فدرا. روستهروب

ـ  . کنندها استفاده میدر باجهبلیت هاي فروش و توزیع ترین روشقدیمی وجـود  ه این موارد باعـث ب
هـا شـده   وقت و انرژي بسیار زیـاد بـراي آن  هوادار، اتالفآمدن مشکالت فراوانی از جمله نارضایتی 

هاي استقالل و پرسپولیس در شهرآورد تهـران  تواند زمان رقابت تیمبارز این مسئله میۀنمون.است
هـاي  مسابقه، سـاعات زیـادي را پشـت درب   بلیت تر به دسترسی سریعبه دلیلباشد که تماشاگران 

هـاي مسـابقات نـه تنهـا آسـودگی و      بلیـت با فروش اینترنتی . دشونورزشگاه آزادي معطل میۀبست
وزیع و انتخاب صندلی مـورد  ساعته، گستردگی ت24، بلکه دسترسی تسرعت هواداران در تهیه بلی

.شود و مشکالتی از این دست نیز حل و فصل خواهند شدمیممکنها نیز نظر آن
ی با خود به همراه دارد، هنوز با گذشـت چنـد   فروشی اینترنتبلیتبا توجه به مزایاي فراوانی که 

بلیـت  اي بر سـر راه فـروش اینترنتـی    اي شدن لیگ برتر فوتبال کشور، موانع گستردهسال از حرفه
سـازي  طـور مسـتقیم موانـع پـیش روي پیـاده     کـه بـه  مسابقات وجود دارد و تاکنون نیز پژوهشـی  

به همین . استصورت نگرفته ،ررسی کرده باشدفروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران را بتیبل
در پـژوهش حاضـر کـدام    شـده  ل اصلی پژوهش حاضر این است که از بین موانع بررسـی  دلیل سؤا

و اساسـاً نـد ترمسابقات در لیگ برتر فوتبال مهـم بلیت کارگیري فروش اینترنتی هموانع در مراحل ب
صدد است تا با بررسی موانع موجود در ن درچگونه است؟ این پژوهش همچنیبندي این موانعدرجه

مسـابقات لیـگ برتـر فوتبـال ایـران، ضـمن مشـخص کـردن         بلیـت  کـارگیري فـروش اینترنتـی    هب
هاي لیـگ برتـر فوتبـال    هاي استفاده از این فناوري در رقابتبندي این موانع، به گسترش راهاولویت

.کشور نیز بپردازد

پژوهششناسیروش
-روش توصـیفی بـه لحـاظ  با توجه به موضوع پژوهشو است کاربردي ،هدفرنظپژوهش حاضر از 

فروشـی اینترنتـی در   تیها و تعیین موانع بلدر این پژوهش به منظور گردآوري داده. پیمایشی است
با توجه به این . استفاده شده است)AHP(مراتبیسلسلهیند تحلیل اتکنیک فرلیگ برتر فوتبال، از 

استانداردي نیز در این زمینـه  ۀو پرسشنامانجام نشده بود زمینهن پژوهشی در این مسئله که تاکنو
موضـوع مـورد بررسـی،    بـارة  حققان بر اساس مطالعـات گسـترده در  وجود نداشت، به همین سبب م

شامل چهار معیار سوال 30با ساخته محققۀپرسشنام. کردنداي را طراحی ساختهمحققۀنامشپرس
جـدول  (بودندکه هر کدام نیز خود شامل زیر معیارها و موانعی است، فنی و مالی رفتاري، سازمانی

به معنی اهمیت یکسان و عـدد  1که عدد استاي گزینه9الت به صورت ؤاگیري سطیف اندازه. )1
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اي نمونه. استزوجی ۀالعاده زیاد دو معیار نسبت به یکدیگر بر اساس مقایسبه معنی ترجیح فوق9
.آمده استجدول زیرتحقیق در ۀپرسشنامدهی وزننحوةاز 

موانع رفتاري98765432123456789موانع فنی

ها بر اساس نظر کارشناسان، وزنی داده ها و زیر شاخصهر یک از شاخصبه بر این اساس 
امل تخصیص و به هر عمحاسبه AHPشود که در نهایت، جمع کل این اوزان بر اساس تکنیک می

زمینۀتحقیقی موجود در پیشینۀها با توجه به هر یک از این معیارها و زیر معیار.شودداده می
پژوهش قرار ۀیید خبرگان آگاه به حیطأو مورد تشدندپژوهش حاضر استخراجمربوط بهموضوعات 

متخصص در تاداناسها و نظرات کار برده شده با استفاده از دیدگاهه بۀروایی پرسشنام. گرفتند
یید قرار گرفت و پایایی آن أتمورد و شد مدیریت ورزشی، فناوري اطالعات و بازاریابی، اصالح ةحوز

.یید قرار گرفتأو مورد تشد ارزیابی 008/0ناسازگاري میزانهم با 
شـامل تعـدادي از متخصصـان    ،نفـر بـود  160ها حـدود  آماري این پژوهش که تعداد آنۀجامع

ن فدراسیون فوتبال، و برخی ازاریابی، فناوري اطالعات، مسئوالمدیریت ورزشی، مدیریت بهاي حوزه
ـ     113افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که از این تعداد  ه نفر از طریـق جـدول حجـم مورگـان و ب

و پرسشـنامه در اختیـار   شدند انتخاب )نظر خبرگان(احتمالی قضاوتی گیري غیرصورت روش نمونه
دلیل در دسترس نبودن برخـی از  پژوهش عالوه بر روش حضوري، بهۀپرسشنام. رار داده شدها قآن

پرسشـنامه  87در نهایت تعـداد  . شدها ارسال کس براي آنایمیل و فهاي مورد نظر، از طریق نمونه
هـاي  نمونـه . پرسشنامه قابل بررسی و تجزیه و تحلیـل بـود  79شد که از این تعداد فقط برگردانده

الت پرسشـنامه پاسـخ   ؤا، بـه سـ  )9ا تـا  ةاز شمار(ارزشی لیکرت 9وهش حاضر بر اساس مقیاس پژ
Expertافـزار  از نرم)AHP(مراتبیوهش عالوه بر تکنیک تحلیل سلسلهدر این پژ. دادند Choice

افـزاري قدرتمنـد   نـرم Expert Choice11.ها استفاده شدتجزیه و تحلیل دادهبرايیز ن11نسخه 
هـا در سـازمان   گیري چند معیاره، تعیین اولویـت اهـداف و ارزیـابی گزینـه    ي حل مسائل تصمیمبرا

بـه  ،حجم استطوالنی و پرتکنیکی ساده اما با محاسباتی تقریباًمراتبیتکنیک تحلیل سلسله. است
ا تصـمیمات پیچیـده و مهـم بـا     توانـد افـراد را در حـل مسـائل روزمـره یـ      سادگی میبهECۀوسیل
. دهـد را انجـام مـی  AHPهاي مورد نیـاز  تجزیه و تحلیلافزارنرماین.هاي گسترده یاري دهدارمعی

هـاي  هـا و ارزیـابی  گیريسازي و تعدیل تصمیمافزار سیستمی براي تجزیه و تحلیل، همزماناین نرم
ها را و گزینهها، عوامل درختی انبوه از معیارها، زیر معیار،این عواملبا توجه به هدف. پیچیده است

آمـده بـراي تعیـین اولویـت اهـداف بهـره       هاي فـراهم از داده“Expert Choice“. دهندتشکیل می
.سازدهایی که به آن داده شده است مطلع میو کاربر را از همبستگی مقایسهگیردمی
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ي پژوهشهایافته
که بر اساس آن )1شکل(مراتب تحقیقدرخت سلسلهبه صورتExpert Choiceافزار نرمنتایج 

.، نشان داده شداستنیز آمده1جدولدروها انجام شده استتجزیه و تحلیل

ینترنتیفروشی اتیسازي بلمراتبی موانع پیادهدرخت سلسله.1شکل

)1(معادل اختصارات به کار رفته در شکل.1جدول 
معادلاصطالحاتمعیار

رفتاري موانع 
)B(

B1 خرید اینترنتیازهاي امنیتی خرید و نگرانیةانگیز) کمبود(نبودن
B2هاي مختلف توزیع بلیتآگاهی مردم از کانال
B3هاي فعلیمقاومت در مقابل تغییر فرایند
B4فروشی از سنتی به مدرنبلیتةنبود تعهد به تغییر در شیو

موانع سازمانی 
)O(

O1هااي و باشگاهثر بین سازمان لیگ حرفهؤط منبود ارتبا
O2دهیریزي و سازمانضعف برنامه
O3تها در مورد فروش بلیعدم توافق سازمان لیگ با باشگاه

O4
ها به خرید در برقراري ارتباط با هواداران و ترغیب آنسازمان لیگ عملکرد ضعیف

تاینترنتی بلی

)T(موانع فنی 

T1فروشی اینترنتیبلیتواريِ درك و کاربرد فناوري پیچیدگی، دش
T2فقدان پرسنل فنی واجد شرایط
T3سرعت پایین اینترنت
T4هاي مختلفها به باشگاهقابلیت اتصال سیستم

موانع مالی 
)F(

F1 حامیانپایین بودن حمایت مالی
F2 گذاريسرمایهخطرباال بودن
F3و کارآموزي کارکنانآموزش ۀباال بودن هزین
F4اندازي و نگهداريهاي راهباال بودن هزینه
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، عامـل  ")T(فنـی "عامـل  حاکی از این است کـه  آمده است، 2که در شکل افزار هاي نرمیافته
و ")O(سـازمانی  "، ")F(مـالی  "، و عوامـل  اسـت فروشی اینترنتـی  بلیتسازي اصلی در موانع پیاده

.اندفروشی اینترنتی ذکر شدهبلیتسازي هاي موانع پیادهاز دیگر اولویتترتیببه")B(رفتاري "

تینفروشی اینترتیموانع بلبه هاي معیارهاي اصلی مربوط وزن. 2شکل 

.آمده است2در جدول)F(و مالی )T(، فنی)O(، سازمانی )B(معیار رفتاري هاي فرعی گروه وزن

فروشی اینترنتیبلیتوزن زیر معیارهاي موانع.2جدول
وزنهازیر معیاراصطالحاتمعیار اصلی

موانع رفتاري 
)B(

B1241/0خرید اینترنتیازهاي امنیتی خرید و نگرانیةنبودن انگیز
B2326/0هاي مختلف توزیع بلیتآگاهی مردم از کانال
B3270/0مقاومت در مقابل تغییر فرایندهاي فعلی
B4163/0فروشی از سنتی به مدرنبلیتةهد به تغییر در شیونبود تع

موانع سازمانی 
)O(

O1192/0هااي و باشگاهثر بین سازمان لیگ حرفهؤنبود ارتباط م
O2329/0دهیریزي و سازمانضعف برنامه
O3199/0تها در مورد فروش بلیعدم توافق سازمان لیگ با باشگاه
O4280/0مان لیگ در برقراري ارتباطعملکرد ضعیف ساز

)T(موانع فنی 

T1 271/0فروشی اینترنتیبلیت پیچیدگی، دشواريِ درك و کاربرد فناوري
T2245/0فقدان پرسنل فنی واجد شرایط
T3294/0سرعت پایین اینترنت
T4190/0هاي مختلفها به باشگاهقابلیت اتصال سیستم

)F(موانع مالی 

F1313/0حامیانین بودن حمایت مالی پای
F2 204/0گذاريسرمایهخطرباال بودن
F3277/0آموزش و کارآموزي کارکنانۀباال بودن هزین
F4206/0اندازي و نگهداريهاي راهباال بودن هزینه
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دهـد  نشان می،استمشخص شده2در جدول )B(هاي فرعی که براي گروه معیار رفتاريوزن
، مقاومـت در مقابـل تغییـر    )B2(هاي مختلف توزیع بلیـت  ه زیر معیار سطح آگاهی مردم از کانالک

و ) B1(خرید اینترنتـی  ازهاي امنیتی خرید و نگرانیةانگیز) کمبود(، نبودن )B3(فرایندهاي فعلی 
ن وزن ترتیـب داراي بیشـتری  بـه ) B4(فروشی از سنتی به مـدرن  بلیتةنبود تعهد به تغییر در شیو

.اندبوده
ریـزي و  ترتیب ضعف برنامهبیانگر این است که به،2جدول در ) O(هاي زیر معیار سازمانیوزن
هـا بـه   ي ارتباط با هواداران و ترغیـب آن ، عملکرد ضعیف سازمان لیگ در برقرار)O2(دهی سازمان

نبـود  و ) O3(بلیتفروش ها در مورد ، عدم توافق سازمان لیگ با باشگاه)O4(بلیت خرید اینترنتی 
.اندداراي بیشترین وزن بوده) O1(ها اي و باشگاهثر بین سازمان لیگ حرفهؤارتباط م
تیـ سـازي بل مربـوط بـه بـه موانـع پیـاده     ) T(فنیکه براي هر کدام از زیر معیارهاي ییهاوزن

، پیچیـدگی ، )T3(دست آمده است حاکی از این است که سرعت پایین اینترنت ه فروشی اینترنتی ب
) T2(، فقدان پرسنل فنی واجد شـرایط  )T1(فروشی اینترنتی بلیتدشواريِ درك و کاربرد فناوري 

.اندترتیب داراي بیشترین وزن بودهبه) T4(هاي مختلف ها به باشگاهو قابلیت اتصال سیستم
فروشـی  تیـ سازي بلمربوط به موانع پیاده) F(هایی که براي هر کدام از زیر معیارهاي مالی وزن

ۀ، بـاال بـودن هزینـ   )F1(حامیاندهد که پایین بودن حمایت مالی دست آمده نشان میهاینترنتی ب
و بـاال بـودن   ) F4(نگهـداري  انـدازي و هـاي راه ، باال بودن هزینه)F3(آموزش و کارآموزي کارکنان 

.اندترتیب داراي بیشترین وزن بودهبه) F2(گذاري سرمایهخطر

گیريو نتیجهبحث 
ـ      فروشـی اینترنتـی در   تیـ کـارگیري بل ههدف این پژوهش بررسـی موانـع و مشـکالت موجـود در ب

شاید بتوان گفت . بود)AHP(مراتبی هاي لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهرقابت
اي شـدن، در  حرفـه ۀانمبلغ قرار داد بازیکنان و مربیان به بهۀرویهاي اخیر تنها رشد بیکه در سال

عنـوان  واردي که در دیگر کشورهاي دنیا بـه  متبال کشورمان اتفاق افتاده و عمالًسطح لیگ برتر فو
یکـی از ایـن   . انـد شوند، مورد توجه قـرار نگرفتـه  ها شناخته میاي بودن باشگاهمبنا و شاخص حرفه

مسـابقات  بلیـت  فـروش اینترنتـی   قرار داردها که مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز شاخص
ـ    این روش درکارگیري و گسترش هکه باستلیگ برتر  بـر  . رو اسـت هکشور ما بـا موانـع جـدي روب

مراتبی، موانع مورد بررسـی در  دست آمده از این پژوهش با استفاده از تحلیل سلسلهه اساس نتایج ب
ـ  ، هـر کـدام بـه طری   )مـالی، فنـی، سـازمانی و رفتـاري    (پژوهش حاضـر  کـارگیري و اجـراي   هقـی، ب

کـه این در حالی است . دهندفروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال کشور را تحت تأثیر قرار میتیبل
ها ترکیبی از موانع در ارتباط با هاي خارجی بیانگر آن است که در این پژوهشبررسی نتایج پژوهش
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هـاي انجـام   در پـژوهش ). 2004پاتون،و 1998بارتون،(فروشی مورد بررسی قرار گرفته است تیبل
مـورد بررسـی   ۀپـژوهش حاضـر در مسـئل   ۀخصوص در داخل کشور ترکیب موانع چهارگانـ هشده ب

.مطرح نشده است) فروشی مسابقات ورزشیتیبل(
ۀهاي چهارگانبا توجه به نتایج پژوهش، موانع فنی باالترین اولویت را در بین موانع و مؤلفه

در این بخش پایین بودن سرعت اینترنت، پیچیدگی و دشواريِ . ده استپژوهش حاضر کسب کر
فنی واجد شرایط و قابلیت ضعیف رسنلفروشی اینترنتی، فقدان پتیدرك و کاربرد فناوري بل

مطلوب . اندترین زیر موانع در این بخش مطرح شدهترتیب مهمها با یکدیگر، بهاتصال سایت باشگاه
تجهیزاتکردنروزبهاینترنت،باندپهنايبااليظرفیتکردنفراهمباامرکه متولیانت اس

گیري از بهرهبراياینترنتکیفیتوسرعتافزایشبه،فعلیهايمحدودیتحذفومخابراتی
همچنین مدیران ورزشی در فدراسیون . مسابقات همت گمارندبلیت کارگیري اینترنت در خرید هب

آموزش کارکنان متخصص و برايهاي لیگ برتران عامل باشگاهفوتبال، سازمان لیگ، و مدیر
در . هاي مثبتی بردارندمسابقات لیگ، گامبلیت فروش اینترنتی ۀگذاري در ایجاد و توسعسرمایه

طور مستقیم مسئولیت فروش هها خود بهاي فوتبال دنیا، باشگاهکشور ما بر خالف بیشتر باشگاه
به . دهندمیهاي فوتبال و سازمان لیگ انجام هئیتراه ندارند و این کار ها را بر عهدهاي بازيبلیت

هاي خود شوند، مسابقات تیمبلیت هاي لیگ برتري بتوانند متولی فروش که باشگاهمنظور این
ها داشتن ورزشگاه اختصاصی یک معیار است، و این در حالی است که در کشور ما بیشتر باشگاه

اندازي توانند با داشتن ورزشگاه اختصاصی و راهها میباشگاه. نیستندداراي این ویژگی مهم 
ها، عالوه بر داشتن مزایایی براي هوادار، بازيبلیت هاي اینترنتی مخصوص فروش اینترنتی سایت

).1،1989هانسن و گادر(باعث افزایش درآمد باشگاه خود نیز شوند
کارگیري فناوري مربوط به هن و خبرگان، در بنظرااز دیگر موانع مطرح و مهم از نظر صاحب

توان گفت که این مورد که میهاست فروشی اینترتی در لیگ برتر، منابع مالی ناکافی باشگاهبلیت
یا پایین بودن انع، وترین مدر این بخش یکی از مهم. ثیر درآمدهاي دولتی قرار داردأبیشتر تحت ت

هاي لیگ برتر کسب درآمد بیشتر باشگاه. مطرح شده بودها از باشگاهحامیانحمایت مالی عدم 
ها به واگذاري باشگاه. تواند دلیل مهمی براي این موضوع باشدهاي دولتی میفوتبال کشور از هزینه
تواند تا حدودي پاسخگوي نیاز داد مالی با حامیان مالی در این زمینه میبخش خصوصی و قرار

اندازي ها به منظور راهآنۀري افراد متخصص و پرداخت هزینکارگیهها در جهت بمالی باشگاه
مسابقات باشد که این موارد در بلیت هاي اینترنتی پیشرفته با امنیت باال، مختص فروش سایت

. مسابقات شودبلیت ها به سمت تکنولوژي فروش اینترنتی تواند باعث حرکت این باشگاهنهایت می
تجاري، باال بردن نام گیري از مدیران با تفکرهاي بازاریابی، بهرهسجذب درآمد حاصل از ایجاد آژان

1. Hansen & Gauthier
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تواند در ها نیز میها، شفافیت در اطالعات مالی و اقتصادي سازمان لیگ و باشگاهو اعتبار باشگاه
.)1385،الهی(ساز باشدها چارهسرعت بخشی تحقق این امر یعنی کسب درآمد باشگاه

توانند به عنوان یک که عوامل سازمانی نیز میاستنگر این مسئله نتایج پژوهش بیاهمچنین 
. دنفروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال کشور مطرح باشبلیتکارگیري فناوري همانع جدي در ب

تواند یکی از موانع اط آن با فدراسیون فوتبال خود میمشخص نبودن جایگاه سازمان لیگ و ارتب
هاي این ها و برنامهگیريچرا که بسیاري از تصمیم،مسابقات باشدفروشیبلیتاینترنتی شدن 

و این در حالی است که سازمان لیگ بهقرار داردهاي فدراسیون فوتبال سازمان تحت تأثیر برنامه
ها و گیريتصمیمۀکلیبایدکه استاي ایران مطرح عنوان نهاد متولی اجرایی لیگ حرفه

ۀتهیپس .)1388الهی،(دهداین سازمان انجام رارگزاري مسابقات لیگ، بموردها در ریزيبرنامه
فروشی اینترنتیبلیتکارگیري و استفاده از سیستم هببه منظورسازمان لیگ برتردرجامعیطرح
ةاعضاي هیئت مدیرکه اینبا توجه به . رسدبه نظر میو الزم هاي لیگ برتري ضروريباشگاهدر 

ها، در مورد گیريبیشتر تصمیمنقش اصلی و کلیدي در وص مدیران عامل نیز خصهها، بباشگاه
بلیت هاي قدیمی فروش ها نسبت به سیستمتغییر نگرش و باور آنهاي خود بر عهده دارند،باشگاه

مسابقات مربوط به بلیت هاي نوین از جمله فروش اینترتی مسابقات و نگاهی تازه به شیوه
.گیردها قراردر دستور کار آنهاي خود بایدباشگاه

ها در هاي حاضر در لیگ برتر و تحت فشار قرار دادن باشگاهتوافق میان سازمان لیگ و باشگاه
تواند ها نیز میاي شدن آنحرفهبه منظورمسابقات خود، بلیت تی نکارگیري و اجراي فروش اینترهب

اندازي سیستم فروش اینترنتی ها با راهگاهسازمان لیگ برتر و باش. تحقق این امر را سرعت بخشد
گذاري از جمله هاي قیمتجامع براي استانداردسازي روشیتوانند مدلمسابقات لیگ برتر میبلیت 
گذاري ها و یا قیمتهاي مختلف در ورزشگاهها در ردهبندي آنطبقهۀوسیله ها ببلیتگذاري ارزش
ها براي هوادار صندلیةمشخص کردن دقیق ردیف و شمارها و نیز ها بر اساس اهمیت بازيبلیت

ها و دستیابی به آمار تواند شرایط تسهیالتی استادیوم براي برگزاري بازياین امر می. کنندایجاد 
خصوص سازمان لیگ و هدقیقی از میانگین تعداد تماشاگران در هر بازي و یا فصل را براي همگان ب

).2001و همکاران،1جیمز(فدراسیون فوتبال محقق سازد 
فروشی اینترنتی در بلیتکارگیري هعنوان آخرین مانع در بهدر این پژوهش عوامل رفتاري نیز ب

ۀلیگ برتر فوتبال کشور مطرح شد که در این زمینه الزم است دانش مدیران ورزشی در زمین
رسانی، اقدامات آموزشی و از عاستفاده از این فناوري ارتقا یابد و نیز از طرق مختلف از جمله اطال

طوري که به،مسابقاتبلیتن نسبت به استفاده از خرید اینترنتی اتر، تغییر نگرش هوادارهمه مهم
در دستور کار متولیان ،کارگیري و استفاده از این روش از خود بروز ندهندهها هیچ مقاومتی در بآن

1. James
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صرفه بودن، توان تماشاچیان را از مقرون بهیهاي ذکر شده متا حدودي با روش. امر قرار گیرد
.کردامنیت خرید و دیگر مزایاي این روش و فناوري آگاه و مطمئن 

هاي لیگ برتري، سازمان لیگ و در نهایت نتایج کلی پژوهش حاضر بیانگر آن است که باشگاه
ۀارگیري و توسعکهاندازي، براهبراياندازي یک ساختار نوین فدراسیون فوتبال نیازمند راه

فروشی اینترنتی و تیاصلی به منظور استفاده، پشتیبانی و گسترش فناوري بلهايزیرساخت
در این پژوهش سعی شده است که افراد پاسخگو داراي . ها و ابزار آن هستندبه مشخصهیابیدست

بودند افراد و متخصصان بسیارياین با وجود . موضوع پژوهش باشندۀصالحیت تخصصی در زمین
مایل یا این پژوهش را در کشور داشتند اما به دلیل عدم تۀکه صالحیت پاسخگویی به پرسشنام

که این پژوهش به جاهمچنین از آن.نشدي آنان در پژوهش فراهم نداشتن وقت، امکان همکار
ال فروشی اینترنتی در سطح لیگ برتر فوتببلیتکارگیري هموانع بۀعنوان اولین پژوهش در زمین

کارگیري و هکشور انجام گرفته؛ به همین دلیل ممکن است عوامل و موانع دیگري نیز در عدم ب
بررسی فروشی اینترنتی در لیگ برتر مطرح باشند که در این پژوهش مورد توجه وبلیتاستفاده از 

هاي ژوهششود که پژوهشگران در پاین با توجه به این موضوع پیشنهاد میبنابر. قرار نگرفته باشند
کارگیري و هثیر هر یک از این موانع، دیگر موانع احتمالی در بتی خود عالوه بر بررسی مجزاترِ تأآ

پرطرفدار فوتبال را نیز ۀرشتدرخصوصهب،فروشی اینترنتی در ورزش کشوربلیتاندازي سیستم راه
.مورد توجه قرار دهند
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Abstract
Objective: Purpose of the present study was to analyze and evaluate the online
ticket sale barriers by using an analytic hierarchy process (AHP) in Iran’s
premier football league.
Methodology: This study was a descriptive-survey one. The research
instrument was a researcher-developed questionnaire. The validity of the
questionnaire was approved by academic experts in the field of sports and
Information Technology. The reliability as well as the inconsistency rate was
evaluated and confirmed as 0.008. The statistical population of this study
consisted of all experts in sports management, marketing management,
information technology, football federation officials. Based on the judgment of
non-probability sampling methods (expert opinion) 113 of them were selected
as the statistical sample. In this study, at first, barriers for using technology to
sell online tickets for league matches were identified and classified into four:
financial, organizational, technical and behavioral barriers, and then the
questionnaire was completed by respondents. For data analysis, Analytic
hierarchy process (AHP) and Expert Choice11 software were used.
Results: The results indicated that the main barriers for online ticket sales of
premier football league matches were respectively, the technical (0.299),
financial (0.260), organizational (0.221), and behavioral (0.220) barriers.
Conclusion: Understanding of these barriers can help us have a better use of
online ticket sale potential in premier football league matches.
Keywords: Online ticket sale, Premier football league, Implementation barriers,
Analytic hierarchy process.
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