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 چكيده

اي فوتبال اروپا، آسيا و ايران از نظر ارائه محتوا و تعامل با هواداران هاي حرفهتحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسه وب سايت باشگاه
-دين منظور وب سايت رسمي تمامي تيمب. ها انجام شدتيم از طريق وب سايت رسمي باشگاه و مولفة بازاريابي آنالين توسط اين باشگاه

مورد بررسي قرار ) تيم 18(و ليگ برتر ايران ) تيم 16(، جام قهرمانان آسيا )تيم 16(هاي حاضر در مراحل نهايي ليگ قهرمانان اروپا 
تايج تحقيق نشان ن. كه روايي آن به تأييد متخصصان و اساتيد مديريت ورزشي رسيده بود ابزار تحقيق چك ليست محقق ساخته. گرفت

، همچنين كمترين امتياز را در مولفة تعامل با ) 100از  90/26ميانگين (كردند هاي ايراني كمترين خدمات آنالين را ارائه داد كه باشگاه
 19/8انگين مي(و كمترين استفاده را از وب سايت باشگاه براي بازاريابي و فروش محصوالت و خدمات خود داشتند ) 100از  89/14(هوادار 

؛ نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معني داري بين وب سايت هاي رسمي باشگاه هاي فوتبال ايران با باشگاه هاي ) 100از 
  .مولفة بازاريابي آنالين، محتواي رسانه اي و تعامل با هوادار نشان داد 3حاضر در جام باشگاه هاي آسيا  و اروپا در هر 
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 مقدمه

 جهاني صنعت يك به حاضر حال در اي حرفه ورزش
 روز طور به نتيجه در و است، شده تبديل دالري ميليارد
 دست به بيشتر درآمد كسب در بيشتري اهميت افزوني

 صنعت ششمين ورزش ،2000 سال در ).23( آورد مي
 ورزشي توليد با) جهان اقتصاد ترين قوي( مريكاآ بزرگ

). 24( بود دالر ميليارد)  GDSP 213( 1داخلي ناخالص
 به با تا است ضروري بسيار ورزشي بازاريابان براي لذا

 بيشتري مخاطبان بازاريابي، نوين هاي روش كارگيري
 چنين از را سازمانشان سهم وسيله بدين و كنند جذب
) 2005( 2اسميت .دهند يشافزا سودي پر تجارت

 اينترنت جهاني عنوان شبكه به را ورزشي بازاريابي
 هدف بازارهاي به را ورزشي هاي سازمان دسترسي
 سوي به حركت امر، همين و سازد مي ميسر مطلوب
 ويژه به. كند مي توجيه را بازارها اين در آنالين حضور
 مشابه اينترنت كاربران شناختي جمعيت خصوصيات اينكه

خصوصيات  از برخي مثال عنوان به. است ورزشي هواداران
 از شمالي آمريكاي در اينترنت كاربران شناختي جمعيت

 و اجتماعي باالي قشر به وابستگي باال، تحصيالت جمله
 تا 18 سن ميانگين و مرد جنسيت همچنين و اقتصادي

 شناختي جمعيت خصوصيات مشابه دقيقا سال، 34
 مي  3NFL ، 4NBA ، 5NHL ، 6MLB هواداران 

 بايستي ورزشي بازاريابان دليل همين به). 19( باشد
 بازاريابي ابزار آنها، آنالين حضور كه كنند حاصل اطمينان
  .است بالقوه بازار اين به دستيابي براي مؤثري

 از كه كردند نشان خاطر) 1997(  7فارست و پاپ 
 ريابانبازا براي فرصت اولين اين تلويزيون، ظهور زمان

                                                           
1. Gross Domestic Sports Product 
2 Smith 
3. National Football League 
4. National Basketball Association 
5 .National Hockey League 
6. Major League Baseball 
7 .Forest 

 جديد ارتباطي رسانه براي را جديدي هاي تكنيك تا است
 از استفاده به شروع ، بازاريابان كه زماني. دهند توسعه

 درآمد كردند، تبليغات براي ابزاري عنوان به تلويزيون
 3/12 مبلغ از كه طوري به شد؛ برابر ده تبليغات از حاصل
 در دالر ميليون 128 مبلغ به 1949 سال در دالر ميليون

 شبكه در تبليغات از حاصل درآمد. رسيد 1951 سال
 رشد نرخ مشابه، زماني بازه يك در اينترنت جهاني

 به 1995 سال در دالر ميليون 55 از و بيشتري داشت
  ).24( رسيد 1997 سال در دالر ميليون 900

 و است شدن تجاري حال در اي فزاينده طور به ورزش
 اند شده تر اي حرفه اخير ساليان طي ورزشي، نهادهاي

 تري پيشرفته خدمات بايستي ورزشي هاي سازمان) . 4(
كنندگان خدمات  ارائه ساير با رقابت توانايي تا نمايند ارائه

 مجبورند آنها مثال براي. اوقات فراغت را داشته باشند
 حمايت مثل( هواداران با روابط مديريت براي را اقداماتي

 براي هواداران براي فرصت ايجاد ن،هاي هوادارا باشگاه از
 ذينفعان و سهامداران ساير و. . .)  و تيم با ارتباط برقراري

  ).5( دهند انجام تيم اسپانسرهاي قبيل از
 هاي كانال با بازاريان از بسياري جديد، هزاره در

 اين. هستند روبرو مشتريان با متنوعي و مختلف ارتباطي
 راديو و روزنامه قبيل از يقديم هاي ها شامل كانال كانال

 اينترنت، قبيل از نوين هاي كانال همچنين و تلويزيون و
 صورت به ايميل و اينترنت. شوند مي همراه تلفن و ايميل

 جهان سرتاسر در مردم روزمره زندگي از جزئي روزافزوني
 هاي كانال گسترده و سريع شدن فراگير با و شود مي

 ارتباطي هاي كانال رود مي انتظار الكترونيكي، اي رسانه
 .)12( شوند تر ضعيف. . .  و پست و تلويزيون قبيل از سنتي

 با ورزش بخش تعامل به افزايش و رشد، تداوم
 را بيشتري وقت روز به روز هواداران. دارد بستگي هواداران

بهره گيري از . كنند مي صرف سايت در آنالين صورت به
 رابطه ايجاد و قيقد سازي همسان براي رسمي وب سايت 
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 درآمدهاي توليد به منجر تواند مي ، ورزشي هواداران با
 برقراري ارتباطي براي سايت از استفاده. شود آنالين
 فروش در ورزشي بخش به هواداران، با گذار تأثير و كارآمد

 به هواداران. كند مي كمك هاي مالي آوري جمع و
 آنها از اريبسي و دهند مي واكنش نشان آنالين محصوالت
. را در اختيار بخش ورزشي مي گذارند خود اطالعات
 براي ها رسانه از ورزشي بخش كه صورتي در همچنين

 اين كند، استفاده هواداران به بهتر خدمات و رساني اطالع
  .كرد خواهند پيدا گسترش احساسات

 و راديو: قبيل از سنتي جمعي هاي رسانه خالف بر
 استثنائي فرصت اينترنت جهاني هشبك ،. . .  و تلويزيون

 اين كه چرا دهد، مي قرار ها بازارياب اختيار در را اي
 تسهيل را خريدار و فروشنده بين طرفه دو ارتباطات شبكه
 يا سازمان سايت يك وب كنندگان بازديد). 8( كند مي

 از هايي محدوديت گرفتن نظر در بدون توانند مي شركت،
 صورت به شركت با احتير به فاصله، و زمان: قبيل

ها با  سازمان اين لذا ؛)9( كنند برقرار ارتباط مستقيم
 ارزيابي، براي ابزاري عنوان به خود استفاده از وب سايت

 مشتريان عمدتاً كه را خود بازديدكنندگان صداي قادرند
 اظهار) 10( همكاران و برتون. بشنوند را هستند نيز آنان

 جهاني شبكه واقعي يلپتاس مديران، اغلب كه كردند
 در ويژه به قوي، بازاريابي ابزار يك عنوان به را اينترنت

مي  ناديده دائمي مشتري به احتمالي تبديل خريدار
  .گيرند

 براي الزامي عنصر يك به امروزه رسمي ورزشي سايت
 باشگاهي چنانچه و است شده تبديل ورزشي واحدهاي

عواقب  زود يليخ ورزشي مدير باشد، نداشته روز به سايت
 و پيشرفت حال در ها سايت اين. ديد خواهد را آن منفي
 جمع با بازاريابي و مستقيم درآمدزايي هاي ظرفيت ارتقاي
كه  ديكن تصور) 1.(هستند كنندگان مصرف اطالعات آوري

كه شامل  ديمصرف كنندگان خود را دار نيمشخصات بهتر

فرزندان  ، اعزامكمك هاي مالي ياهدا ت،يبل ديتعداد خر
 ديخر م،يت جينتا يريگيپ م،يت ياختصاص يبه اردوها

توان از  ياطالعات ارزشمند را م نيا. است نيآنال يكاالها
  .به دست آورد يرسم تيسا كي قيطر

 تجارت چشمگير رشد دنبال به و اخير هاي سال در
 عامل، اين از ورزشي هاي باشگاه استفاده و اينترنتي
 مقايسه و اي حرفه هاي باشگاه  توسط آنالين بازاريابي

 و پژوهشگران توجه مورد مختلف كشورهاي و ها ليگ
 مورد اين در وسيعي تحقيقات و گرفته قرار صاحبنظران

 مطالعات به توان مي جمله آن از كه. است پذيرفته صورت
يوسفي و  ،)1385(غالميان و شجيع ( توسط گرفته صورت

 2، كوتسووس)2000(و همكاران  1بيچ ،)1386(همكاران 
، )2010( 4، ماريلو لواكيميديس)2004( 3، دنيل اوانز)2000(

) 2012( 6، اسكول)2011(، هور )2010( 5كريماديسا
  .كرد اشاره) )  26و22و17و14و21و3و2(

ارائه "عنوان تحت پژوهشي طي) 2000(بيچ و همكاران 
به اين  "مدل براي حضور مؤثر باشگاه هاي فوتبال در اينترنت

جه رسيد كه براي توسعه وب سايت اوالً نياز به آدرس نتي
قابل دسترس براي حامي در تمام جوامع مختلف، مشتريان 
بزرگ و كوچك و تمام افرادي كه مي توانند از سايت استفاده 

دوماً سايت براي جذب مشتريان جهاني . كنند داشته باشد
مثل (نياز دارد خودش را به بازار بين المللي وفق دهد 

ثالثاً باشگاه بايد به سمت ). استفاده از چند زبان در وب سايت
استفاده از تكنولوژي اينترنت در حال ظهور مثل برنامه هاي 

رابعاً، باشگاه ها بايد راه . برود) فروم(راديويي، بحث آنالين 
هايي را براي جذب و حفظ هواداراني كه از سايت بازديد مي 

با آداب و رسوم و فن فرهنگ  كنند از طريق درگير كردن آنها
در نهايت، وب سايت اين امكان را مي دهد كه . استفاده كنند

                                                           
1 . Beech 
2 . Kotsovos 
3 .Daniel Evans 
4 . Ioakimidis 
5 . Kriemadisa 
6 . Scholl 
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ارتباط بين باشگاه و هوادار بيشتر شده و نقش هواداران در 
  ).6(  ابراز حمايت خود بيشتر شود

 هواداران و دارد جهاني طرفداران فوتبال، مثل ورزشي
 فوتبال تيم يك بنابراين. اند شده پخش دنيا سراسر در آن

 باشد داشته دور منطقة يك در هواداراني است ممكن
 هواداران اين. ديگر هاي مليت و ها قاره در گاهي حتي
 است اين دارند ها بازي كردن دنبال براي كه شانسي تنها
 هاي روزنامه در يا كنند تماشا تلويزيون در را ها بازي كه

 فوتبال زمين در كه جمعيتي چنين براي. بخوانند ورزشي
 خريد به دسترسي مكان و جا علت به و شوند نمي حاضر

 دسترسي براي اي رسانه پتانسيل اينترنت ندارند، فروش و
 نه توانند مي فوتبال هاي تيم ).7( كند مي فراهم را آنها
 بلكه هوادارانشان براي بازي زمان و بازيها پوشش با تنها
 بوجود ايتس وب توسط كه برند هويت آوردن پديد با

 دارد وجود مختلفي راههاي. كنند استفاده اينترنت از آمده
 هويت تا كند كمك تيم يك به بتواند سايت وب يك كه

 تعداد و طرح ارائه، محتوا،. بياورد بوجود را خود برند
 كيفيت دربارة اطالعاتي كه سايت وب رساني بروز دفعات

  ).20( بياورند بدست سايت وب صاحبان عملكردي نوع و
منظور مدل سازي  به تحقيقي طي)  2011( 1هور

ساختاري ارتباط بين كيفيت وب سايت هاي ورزشي، 
رضايتمندي الكترونيكي و وفاداري الكترونيكي   نشان داد كه 
وفاداري به وب سايت يك تيم ورزشي وقتي صورت مي گيرد 
كه طرفداران برداشت مثبت و رضايتمندي از وب سايت 

داد كه متغير  نشان تحقيق هم چنين اين. داشته باشند
رضايتمندي الكترونيكي يك متغير مهم واسطه بين كيفيت 

   ).16( وب سايت هاي ورزشي با وفاداري الكترونيكي است
چه "رسالة دكتري خودرا با عنوان ) 2010( 2كارلو

محتوايي افراد را مشتاق به استفاده از وب سايت هاي ورزشي 
نتايج نشان داد كه محتواي جالب و  .انجام داد "مي كند؟

                                                           
1. Hur 
2. Carlo 

سرگرم كننده اثر مثبت در كاربران ورزشي وب سايت داشته 
درحاليكه بيشترين امتياز را اطالعات و اعتبار محتوا در ميان 

  ).11( شركت كنندگان در بحث ها داشته است
 در را نكته اين بايد ها سايت وب صاحبان عالوه، به
 تيم براي هواداران كه ساسياح وابستگي باشند داشته نظر
 مطالب كردن فراهم با و بگيرند نظر در را دارند را خود
 اين روي بر بازيكنان و تيم دستاوردهاي و زمين خارج

 با ارتباط در اطالعات اين. كنند تأكيد احساسي وابستگي
 هايي سايت وب ). 7( گيرد مي قرار سايت وب صاحب تيم
 و بازيها دربارة شده يرسان بروز اطالعات بيشترين كه

 وب عنوان به دارند را ويدئوها آخرين و دارند را نتايج
 مديريت و شوند مي گرفته نظر در كيفيت با هاي سايت
 با مشابهاً، ).25(باشد مي اليق و كوشا افراد دست به آنها

 ها تيم سايت وب روي بر ويدئويي ركوردهاي كردن فراهم
 يا و استاديوم در شركت به قادر كه را كساني توانند مي

 تماشاي در را نبودند تلويزيون طريق از زنده بازي ديدن
 احساس كاربران ، ترتيب اين به. كنند شريك بازي فيلم

 سايت وب به كه بود خواهند قادر و كنند مي رضايت
 محبوبيت احتمال مورد، اين در كه بدهند مطلوبي پاسخ
 يك به ها ايتس وب اگر ).27( دهند مي افزايش را تيم

 با چت موقعيت كردن فراهم برسند، تعاملي حالت
باعث مي شود كه  هواداران ، ها اسپانسر و مربي ، بازيكنان
. اند شده تيم به مربوط مسائل درگير كامالً كنند احساس

 هاي آيتم آوردن وجود با توانند مي ها سايت وب عالوه به
 كاربرها براي را موقعيت اين ها بالگ يا آنالين ارتباطي
 نظرات لينك يا و باشند ارتباط در ديگران با تا كنند فراهم
 بنابراين به اشتراك گذارند، تيم سايت وب به را خود

 يك عنوان به تواند مي سايت وب طريق از دوطرفه ارتباط
  ).7( شود استفاده برند هويت

باشگاه امكان فروش بليط از طريق وب سايت را ميسر 
 امكان ساختن فراهم براي خود سايت وب سازد و از
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 كشورهاي در كه مشتريان براي ورزشي كاالهاي فروش
   (José, 2008) .نمايد استفاده هستند، ديگر

 توزيع براي توانند مي چنين هم ها سايت وب
 ورزشي، هاي گزارش با مرتبط اي رسانه چند اطالعات
 ممرد با بازيكنان و مربيان ارتباط و خبري هاي كنفرانس
 توانند مي ها سايت وب به عالوه ، ).7( بشوند استفاده
 مثل تر جزئي اطالعات كردن فراهم براي اي وسيله

 استاديوم به آمد و رفت چگونگي و پاركينگ امكانات
  ).18( باشند شخصي خودرو و عمومي نقل و حمل بوسيله

عليرغم گسترش روز افزون استفاده از اينترنت به 
تعامل با هواداران از طريق وب سايت منظور بازاريابي و 

رسمي باشگاه هاي ورزشي در بين ليگ هاي معتبر 
خارجي، نتايج تحقيقات اخير در داخل كشور نشان مي 
دهد كه سازمان ها و باشگاه هاي ورزشي كشور، از 

تحقيقات . وضعيت مطلوبي در اين زمنيه برخوردار نيستند
يد اين موضوع غالميان و شجيع، يوسفي و همكاران و مؤ

با در نظر گرفتن موارد فوق الذكر، تحقيق حاضر با . است
رويكردي جامع به بررسي وضعيت بازاريابي آنالين، 
محتواي رسانه اي و تعامل با هواداران وب سايت باشگاه 
هاي داخلي و حلرجي پرداخت تا با ثبت و مقايسه 
جزئيات اين وب سايت ها، زمينه را براي بهره برداري 

اشگاه هاي فوتبال كشور از فن آوري هاي نوين و ب
دستيابي به منابع مالي جديد و كاهش اتكا به كمك هاي 

  مالي دولت آماده سازد
  

  تحقيق روش
. روش انجام پژوهش توصيفي و از نوع مقايسه اي است

جامعه تحقيق حاضر، . كه به شكل ميداني انجام شده است
مانان اروپا، آسيا و اي فوتبال ليگ قهرباشگاه هاي حرفه

تيم راه يافته به  16با توجه به هدف تحقيق، . ايران بود

تيم راه يافته به  16، 1مراحل نهايي ليگ قهرمانان اروپا
تيم ليگ  18و تمامي  2هاي آسيامراحل نهايي جام باشگاه

  .برتر ايران به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند

ساخته بود كه ابزار گردآوري چك ليست محقق
اين چك . اطالعات مورد نياز تحقيق را  گردآوري كرد

ليست پس از بررسي و مطالعه ادبيات تحقيق تنظيم شد و 
روايي محتواي آن با اعمال نظرات و اصالحات صورت 
گرفته توسط اساتيد و متخصصان در زمينه بازاريابي و 

 به منظور تأييد پايايي چك ليست. ارتباطات، تأييد شد
براي اين . تحقيق، از روش پايايي مصححان استفاده شد

مصحح كه با  4كار چك ليست تهيه شده در اختيار 
يكديگر ارتباطي نداشتند قرار گرفت و از آنها خواسته شد 

وب سايت  9تا با استفاده از چك ليست مذكور به بررسي 
) سه تيم اروپايي، سه تيم آسيايي و سه تيم ايراني(

چك ليست نشان داد كه  36تايج حاصل از اين ن. بپردازند
هاي هاي يكساني را براي وب سايتمصححان پاسخ

اين چك ليست با بررسي وب . مشخص شده ارائه نمودند
هاي ورزشي مورد تحقيق، تنوع و تعداد هاي تيمسايت

) آيتم 16(، آيتم هاي تعاملي )آيتم 19( 3ايمحتواي رسانه
) آيتم 6(يابي و فروش آنالين و هم چنين آيتم هاي بازار

  . نمودها را ثبت ميسايتاين وب
اطالعات حاصل از چك ليست تحقيق پس از ورود به 

مورد تجزيه و  18نسخه  SPSSكامپيوتر، توسط نرم افزار 
براي تحليل اطالعات از آمار توصيفي . تحليل قرار گرفت

ده استفا. . . شامل درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و 
براي به دست آوردن معياري يكسان براي مقايسه . شد

ها با يكديگر و با وضعيت مطلوب، امتيازات به دست باشگاه
اي، تعامل شامل محتواي رسانه(آمده براي هر مؤلفه اصلي 

تبديل  0 - 100به صورت مقياس ) با هواداران، و بازاريابي

                                                           
1. UEFA Champions League 
2. AFC Champions League 
3. Media Contents 
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اشگاه به عبارت ديگر حداكثر امتياز ممكن براي هر ب. شد
در بخش . و حداقل آن صفر بود 100در مؤلفه هاي اصلي 

هاي ايراني آمار استنباطي براي بررسي تفاوت بين باشگاه
هاي آسيايي يا اروپايي از آزمون تحليل واريانس با باشگاه

. استفاده شد يك طرفه و همچنين آزمون تعقيبي توكي
براي رسم  2010نسخه  Excelهمچنين از نرم افزار 

  .مودارها بهره گرفته شدن

 نتايج

در  ايراني و اروپايي هاي آسياييميانگين نمرات باشگاه
، تعامل با اي محتواي رسانههاي اصلي تحقيق شامل مؤلفه

ذكر شده  1هوادار و بازاريابي آنالين در جدول شماره 
  .است

  

  
  فه هاي اصلي تحقيقهاي آسيايي، ايراني و اروپايي در مؤلميانگين نمرات باشگاه. 1جدول 

 باشگاه
 آسيايي

محتواي 
ايرسانه  

تعامل با 
 هوادار

بازاريابي 
 آنالين

 باشگاه
 ايراني

محتواي 
ايرسانه  

تعامل با 
 هوادار

بازاريابي 
 آنالين

باشگاه 
  اروپايي

محتواي 
  ايرسانه

تعامل 
با 

  هوادار
بازاريابي 
  آنالين

 آداليد
10/42يونايتد  19/38  37/53 05/21 استقالل   38/26  44/14   77/57  25/81  94/78 آث ميالن 

گوانگژو 
 چين

31/26  38/26  21/29 مس 
  70/58  38/51  15/63  ناپولي 0 0 0سرچشمه

05/21استقالل   38/26   52/68  47/78  73/94 آرسنال63/213/450فوالد44/14 
اف سي 
84/36 توكيو  94/31  91/56 57/31 ملوان   19/13   82/70  91/97  73/94 چلسي 0 

كاشيوا 
36/47 ريسول  38/26  69/58 مس 

31/26كرمان  38/1   80/60  22/72  21/84 اينتر ميالن 0 

36/47 پرسپوليس  08/27  83/43 نفت 
10/42 آبادان  19/13  99/14   05/54  38/51  42/68 بنفيكا 

63/52 الهالل  88/38  44/14 نفت 
78/15 تهران  69/0   00/52  16/79  21/84 بارسلونا 0 

05/21 االهلي  69/0  0 
فجر

شهيد 
سپاسي 
 شيراز

78/15  69/0   02/60  97/65  21/84 بايرن مونيخ 0 

10/42بنيادكار  08/27   62/58  38/51  68/73 مارسي36/4708/2783/43پرسپوليس43/15 
57/31 سپاهان  13/20  57/34 داماش 

05/21 گيالن  33/8   39/51  88/38  89/57  بازل 0 
31/26االتحاد  19/38   29/50  13/20  42/68 آپوئل31/2694/60راه آهن0 

36/47بني ياس   94/31   19/69  08/52  94/78 ليون05/2144/190صبا27/15 
ناگويا 
89/58 گرامپوس  13/45  44/61 57/31 سايپا   38/26  31/14   74/51  58/64  15/63 مسكو زسكا 
36/47سئونگنام  19/38   05/64  97/90  47/89 رئال مادريد57/3113/2057/34سپاهان06/44 
اولسان 
 هورنگ

84/36  63/32  78/43 شاهين 
84/36بوشهر  69/25 زنيت  0 

 سنپترزبورگ
89/57  38/51  48/56  

جزيرهال  78/15  38/26  98/0 شهرداري 
52/10تبريز  94/6   74/46  63/32  89/57 باير لوركوزن 0 

ميانگين 
50/37آسيا  73/29  40/3 ميانگين 

90/26ايران  89/14  19/8 ميانگين  
00/75 اروپا  24/61  20/58  

  
  همــانطور كــه در جــدول بــاال مشــخص اســت ، تمــام 

و باير ) مل با هوادارمولفه تعا(هاي اروپايي به جز آپوئل تيم
) هاي تعامل بـا هـوادار و بازاريـابي آناليـن     مولفه(لوركوزن 

مولفه كسب كردند، همچنـين   3را در هر  50امتياز باالي 
  مولفــه محتــواي (تمــام تــيم هــاي ايرانــي بــه جــز فــوالد 

مولفــه كســب  3را در هــر  50امتيــاز كمتــر از ) اي رســانه

ولفــه هــا داراي همچنــين ليــگ ايــران در تمــام م. كردنــد
كمترين ميانگين اسـت و ليـگ اروپـا در تمـام مولفـه هـا       

  .باالترين ميانگين را دارا مي باشد
 ناگويا گرامپـوس بر اساس اطالعات اين جدول، باشگاه 

، تعامــل بــا هــوادار و اي مولفــة محتــواي رســانه 3در هــر 
بيشترين امتياز را در ميـان باشـگاه هـاي     بازاريابي آنالين
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همچنـين بـر اسـاس    . رفته  كسـب كـرده اسـت   آسيايي گ
محتـواي   فوالد در مولفه هاي اطالعات اين جدول، باشگاه 

بيشـترين امتيـاز را در ميـان    و تعامل بـا هـوادار   اي رسانه
همچنـين در مولفـة   . باشگاه هاي ايراني كسب كرده است

بازاريابي آنالين تيم پرسپوليس بشترين امتياز را گرفتـه و  
ــاز  ــپاهان امتي ــه دارد  س ــن مولف ــس  . دوم را در اي ــيم م ت

سرچشمه به دليـل نداشـتن وب سـايت رسـمي در تمـام      
اكثر تيمهاي ليگ ايران .  مولفه ها امتياز صفر گرفته است

 .نمرة صفر در مولفة بازاريـابي آناليـن كسـب نمـوده انـد      
بـاالترين   100از  7/94چلسي و آرسنال با امتيـاز   باشگاه 

اي  در ميـان تـيم   محتـواي رسـانه   امتياز را در مولفه هاي
در اين مولفـه تيمهـاي بـازل    .هاي اروپايي كسب كرده اند

كمتـرين    زنيت سنپترزبورگ و  بـاير لوركـوزن  سوئيس و 
تعامـل بـا   همچنين در مولفة .  امتياز را كسب نموده بودند

بـاالترين امتيـاز    100از  9/97تيم چلسي با امتياز  هوادار 
همچنين در مولفة بازاريـابي  .  را كسب كرده نموده بودند 

آنالين هم چلسي بيشـترين امتيـاز را دارد البتـه تيمهـاي     
آرسنال و ليون و رئال مادريد با اختالف كمي در رده هاي 

رين كمتـ  در اين مولفه باير لوركوزن. بعدي قرار گرفته  اند
همچنين با توجـه بـه توجـه بـه     . امتياز را كسب كرده بود

، ليگ ايـران در تمـام مولفـه هـا داراي كمتـرين      1جدول 
ميانگين است و ليـگ اروپـا در تمـام مولفـه هـا بـاالترين       

بـه   3و  2، 1ايـن امـر در شـكل    . ميانگين را دارا مي باشد
  .صورت بهتري به نمايش گذاشته شده است

  
  هاي آسيايي، ايراني و اروپايي در مؤلفة محتواي رسانه اين نمرات باشگاهميانگي .1شكل 

  
  هوادار با هاي آسيايي، ايراني و اروپايي در مؤلفة تعاملميانگين نمرات باشگاه. 2شكل 

  



  1395تابستان  ،2 ، شمارة8 ةهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دور نشرية پژوهش  
 

 

116

   
  هاي آسيايي، ايراني و اروپايي در مؤلفة بازاريابي آنالينميانگين نمرات باشگاه. 3شكل 

  
ه وب سايت باشـگاه هـاي ليـگ برتـر     به منظور مقايس

فوتبال ايران از لحاظ محتواي رسـانه اي بـا باشـگاه هـاي     
حاضر در ليـگ قهرمانـان آسـيا و اروپـا از آزمـون آمـاري       

نتايج ايـن آزمـون   . استفاده شد تحليل واريانس يك طرفه
  . در جدول زير ذكر شده است

  
  هاي ايراني ،آسيايي و اروپايي در استفاده از محتواي ين وب سايت باشگاهتحليل واريانس يك طرفه براي بررسي تفاوت ب.  2جدول

  آنالين رسانه اي، تعامل با هوادار و بازاريابي
  F Sig  ميانگين مجذورات df  مجموع مجذورات    مولفه ها

  محتواي رسانه اي
  001/0  03/64 105836.59 2 19/21173 بين گروهي

      33/165 47 85/7770 درون گروهي
       49 04/28944  كل

  
  001/0  04/40  99/9362 2 98/18725 بين گروهي

      79/233 47 29/10988 درون گروهي
       49 27/29714  كل

  تعامل با هوادار
  001/0  73/47  71/10806 2 42/21613 بين گروهي

      38/226 47 90/10639 درون گروهي
       49 32/32253  كل

  
شـود، نتـايج   حظـه مـي  مال 3همانطور كـه در جـدول   

آزمون تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معنـي داري بـين   
هاي ايراني،آسيايي و اروپايي در اسـتفاده  وب سايت باشگاه

همچنـين  ).  sig=001/0(از محتواي رسانه اي نشـان داد  
نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معنـي داري  

و اروپـايي در  هـاي ايراني،آسـيايي   بين وب سـايت باشـگاه  

و در  ).  sig=001/0(مولفــة تعامــل بــا هــوادار نشــان داد 
نهايت نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معني 

هاي ايراني،آسـيايي و اروپـايي   داري بين وب سايت باشگاه
  ).  sig=001/0(در مولفة بازاريابي آنالين نشان داد 
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  توكي تعقيبي نتايج آزمون. 3جدول
  Sig  خطاي استاندارد  تالف ميانگين هااخ   

  محتواي رسانه اي
  052/0  41/4 -59/10 آسيا–ايران

  001/0  41/4  -09/48  اروپا –ايران 

  تعامل با هوادار
  019/0  16/5  -70/22  آسيا –ايران 

  001/0  16/5  -49/50  اروپا –ايران 

  بازاريابي آنالين
  001/0  25/5  -83/14  آسيا –ايران 

  001/0  25/5  -34/46  اروپا –ايران 

  
 نتايج شود، مي مالحظه 4 جدول در كه همانطور

تعقيبي توكي تفاوت معني داري بين وب سايت  آزمون
هاي ايراني و آسيايي در استفاده از محتواي رسانه باشگاه

اي نشان نداد ولي تفاوت معني داري بين وب سايت 
چنين تفاوت هم. هاي ايراني و اروپايي نشان دادباشگاه

هاي ايراني و آسيايي و معني داري بين وب سايت باشگاه
اروپايي در تعامل با هوادار وجود داشت و در نهايت نتايج 

هاي ايراني و حاصل نشان داد كه بين  وب سايت باشگاه
  .آسيايي و اروپايي در بازاريابي آنالين وجود داشت

  
  بحث و نتيجه گيري

 با تعامل ، اطالعات ارائة براي مناسب راهي سايت وب
 براي نوين ابزاري عنوان به استفاده و) هواداران( مشتريان
 محدوديت بدون توانند مي ها باشگاه كه است بازاريابي
 سازمان اخير هاي سال در لذا دهند، ارائه مكاني زماني و

 فضاي در حضور به اي ويژه توجه ورزشي هاي باشگاه و ها
 خود اهداف پيشبرد براي بستر اين از استفاده و مجازي
   محتواي كه نشان داد پژوهش حاضر نتايج .اند داشته
 باشگاه از تر ضعيف ايراني هاي باشگاه سايت وب اي رسانه
 هاي باشگاه سايت وب بين و است اروپايي و آسيايي هاي
 باشگاه با اي رسانه محتواي لحاظ از ايران فوتبال برتر ليگ
 وجود داري معني تفاوت آسيا نانقهرما ليگ در حاضر هاي
 فوتبال برتر ليگ هاي باشگاه سايت وب بين ولي ندارد
 در حاضر هاي باشگاه با اي رسانه محتواي لحاظ از ايران

 وجود داري معني تفاوت اروپا قهرمانان ليگ
 ،)1385( نتايج غالميان با يافته اين كه .)P=001/0(دارد

)  2012( اسكول جنتاي با و همسو)  2010( كريماديسا
  . باشد مي ناهمسو
 اين تحقيق اين بودن ناهمسو اصلي داليل از يكي

 و داده قرار بررسي مورد را امريكايي هاي تيم كه است
 كه است كرده بررسي را ليگ 2 اين بين اختالف فقط

 امريكايي تيمهاي به نسبت كمتر امتياز اروپايي تيمهاي
 هاي سايت وب ادايج اهداف از يكي .اند نموده كسب

 اين از بازاريابي و هوادار با ارتباط دنيا، كل در ورزشي
 روز به و اندازي راه گرو در آيتم دو اين و است طريق
 يعني است محتوايي نظر از كامل سايت يك وب رساني
 وب كه شود مي سايت وب ديدن به راغب هوادار زماني
 از چه و اطالعات نظر از چه غني محتواي داراي سايت
 بايد كه است آن دهندة نشان اين. باشد محتوايي نظر

 را خود مشتريان و هواداران نيازهاي ابتدا ها باشگاه
 اين خود هاي سايت وب كردن تر غني براي و شناخته
 هاي بررسي نيازمند كار اين. كنند برآورده را نيازها

 مي ها باشگاه بازاريابي كميته توسط موشكافانه و علمي
 همسو را محتوا تيم، موقعيت و شرايط به نسبت كه باشد

   همچنين و. كنند تنظيم هوادار دلخواه شكل به و
 و اروپايي هاي باشگاه سايت وب از امر اين براي توانند مي
 رسانه محتواي در بااليي امتياز داراي كه آسيايي هاي تيم
   آن هاي استراتژي و نموده برداري الگو هستند اي
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 در را اي رسانه محتواي از استفاده زمينة در را ها باشگاه
  .ببرند كار به خود هاي باشگاه سايت وب

از سوي ديگر نتايج نشان مي دهد كه باشگاه هاي 
در مولفة تعامل با هوادار نسبت  89/14ايراني با ميانگين 

ضعيف و با  73/29به باشگاه هاي آسيايي با ميانگين 
خيلي ضعيف  24/61باشگاه هاي اروپايي با ميانگين 

نتايج آزمون آماري نشان مي دهد بين وب سايت . بودند
باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران از لحاظ تعامل با 
هوادار با باشگاه هاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا و 
همچنين ليگ قهرمانان اروپا تفاوت معني داري وجود 

، )1385(ن با نتايج ، غالميا كه اين يافته. )P=001/0(دارد
همسو و با نتايج ) 2010(، كريماديسا )2000(كوتسووس 
ناهمسو )  2010(، ماريلو لواكيميديس)2000(كوتسووس 
دليل ناهمسويي تحقيق كوتسووس احتماالً به . مي باشد

دليل فاصلة زماني با تحقيق نامبرده است و همچنين دليل 
د اصلي ناهمسويي تحقيق لواكيميديس با اين تحقيق، مور

بررسي قرار دادن ليگ هاي امريكايي و كسب امتياز كمتر 
 نكته اين. ليگ اروپايي نسبت به آن ليگ ها مي باشد

 را ورزشي هوادارن ورزشي بازاريابان كه است مهم خيلي
 رواني تعهد و ورزش در كردن درگير با را آنها و بشناسند

 سايت وب از استفاده به نسبت دارند خاص تيم يك با كه
 هم. بدهند وفق آن از فوايد به رسيدن براي ورزشي يها

 كه دهد مي نشان ساختارها اين بين روابط چنين
 سايت وب در تعاملي هايويژگي از بايد  ورزشي بازاريابان

 هم و كنند جذب جديد كاربران هم تا كنند استفاده خود
 بخش در. دهند افزايش را مشتريان مشاركت و تعهد

 توانند مي ها باشگاه كه هستند زيادي هاي آيتم تعاملي
 از خود هواداران با را بيشتري تعامل آنها از استفاده با

 از استفاده بحث در. باشند داشته باشگاه سايت وب طريق
 است ارتباطي عوامل از يكي خود كه مختلف هاي زبان
) عربي انگليسي، فارسي،( زبان 3 از حداقل ها باشگاه بايد

 ذوب سپاهان، مثل هايي باشگاه خصوصاًم كنند، استفاده
 در حضور تجربة كه... و پرسپوليس استقالل، آهن،

 و آسيا هاي باشگاه جام همچون المللي بين مسابقات
 از استفاده براي هايي حداقل رعايت اين. دارند را جهان
 آث مثل اروپايي هايي تيم چون است، سايت وب زبان

 سايت وب در را زبان 6 بارسلونا و چلسي و زبان 9 ميالن
 هاي شبكه مورد در بعدي موضوع. اند داده قرار خود

ايراني عملكرد بسيار  هاي باشگاه كه است اجتماعي
 محدوديت دليل آن مهمترين شايد كه داشتند ضغيفي
 استفاده در البته باشد، توييتر و بوك فيس از استفاده
 ينا از ملوان تيم تنها نيست محدوديتي كه پالس گوگل
 نظر در بايد را نكته اين. بود كرده استفاده اجتماعي شبكه
 استقالل، چون پرطرفداري هاي تيم كه بگيريم

 داراي آهن ذوب و سپاهان تراكتورسازي، پرسپوليس،
 از صفحات اين ولي هستند فيسبوك در اختصاصي صفحة
. ندارد ها باشگاه به ربطي و شده ايجاد طرفدارن طرف
 هاي شبكه لينك ايجاد با توانند مي يايران هاي باشگاه

 هاي شبكه همچنين و پالس گوگل مثل اجتماعي
 با بيشتر تعامل به دست كلوب همچون داخلي اجتماعي

  .بزنند طريق اين از هوادارانشان
همچنين نتايج نشان مي دهد كه باشگاه هاي ايراني با 

در مولفة بازاريابي آنالين نسبت به باشگاه  19/8ميانگين 
ضعيف و با باشگاه هاي  40/30هاي آسيايي با ميانگين 

نتايج .  خيلي ضعيف بودند 20/58اروپايي با ميانگين 
آزمون آماري نشان مي دهد كه بين وب سايت باشگاه 
هاي ليگ برتر فوتبال ايران از لحاظ بازاريابي آنالين با 
باشگاه هاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا و همچنين ليگ 

. )P=001/0(اروپا تفاوت معني داري وجود دارد قهرمانان
، )1386(، يوسفي )1385(با نتايج غالميان  اين يافته

همسو و با نتايج )  2012(، اسكول )2010(كريماديسا 
ناهمسو ) 2010(، ماريلو لواكيميديس)2000(كوتسووس 
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 باشگاه آنالين بازاريابي استراتژيهاي بحث در .مي باشد
 نسبت و ضعيف آسيايي هاي باشگاه به نسبت ايراني هاي
 از تيم 5 تنها. بودند ضعيف خيلي اروپايي هاي باشگاه به

 تراكتور آبادان، نفت سپاهان، پرسپوليس،(  برتر تيم 18
 حائز از يكي. بودند اينترنتي فروشگاه داراي) سايپا سازي،
 توسط اينترنتي فروشگاه نداشتن نكات ترين اهميت
 باشگاه پرطرفدارترين از يكي كه تاس استقالل باشگاه
 تيم 9 كه صورتي در. گردد مي محسوب ايران فوتبال هاي

 مي آنالين فروشگاه داراي آسيا هاي باشگاه جام تيم 16 از
 اروپا جام باشگاه هاي تيم 16 تمامي همچنين. باشند
 با بايد ها باشگاه مديران.  اند بوده آنالين فروشگاه داراي

 آنالين فروش هاي استراتژي از برداري الگو و استفاده
 از خود سايت وب بهبود و ايجاد در سعي اروپا هاي باشگا
 قابل محصوالت تعداد بحث در. كنند بازاريابي لحاظ
 هاي باشگاه ،  باشگاه آرم با هاي سايت وب در فروش
 آبادان نفت.  بودند دارا را محصوالت تعداد كمترين ايراني

 24 تراكتور و 36 سپاهان ،2 ايپاس ،24 پرسپوليس ، 16
 تقريباً. رساندند مي فروش به باشگاه آرم با محصول
 بود محصول 5 ايراني هاي باشگاه براي محصوالت ميانگين

 و 82 آسيايي هاي تيم براي ميانگين اين كه صورتي در
 مي محصول 597  به ميانگين اين اروپايي هاي تيم براي
 كميته مخصوصاً كشورهاي  باشگاه مديران لذا. رسد

 مورد محصوالت ارائه براي تدابيري بايد باشگاه بازاريابي
 باشگاهي مثال طور به. بكنند باشگاه آرم با هوادارن دلخواه
 مي فروش به باشگاه آرم با محصول 880 چلسي مثل

 باشگاه هاي از يك هيچ اينكه توجه جالب نكته. رساند
 فروش به اقدام خود سايت وب طريق از اروپايي

نمي  خود باشگاه به مربوط محصوالت از غير محصوالتي

 2 متوسط طور به ايراني تيم هاي كه حالي در كردند
 وب طريق از را محصول 1 آسيايي هاي-تيم و محصول
 به ارتباطي هيچ كه مي رساندند فروش به خود سايت
 تا بتوانند شايد نتايج اين. نداشت آنها مطبوع تيم و باشگاه

 توجيه را ايراني باشگاه هاي مالي اندك عوايد حدودي
 هاي استراتژي در مهم هاي مولفه از يكي در .كنند

 باشگاهي هيچ بود، آنالين فروشي بليط همان كه بازاريابي
 7 همچنين. نداشتند را خدمات اين ايراني هاي باشگاه از

 اين داراي آسيا هاي باشگاه جام باشگاه 16 از باشگاه
 بليط فروش داراي اروپايي هاي تيم تمام ولي بودند ويژگي

 نشان نتايج اين. بودند خود سايت وب در آنالين صورت به
 فروش داراي همه ، بازاريابي در موفق تيمهاي كه دهد مي

 با توانند مي ايراني هاي باشگاه كه هستند آنالين اينترنتي
 اينترنتي فروش براي ساخت زير يك ايجاد و هماهنگي

 اينترنتي فروش. بزنند امر اين در تحولي به تدس بليط
 خريد، امر در سهولت همچون را زيادي بسيار مزاياي بليط
 امر اين البته. دارد را غيره و باال امنيت و نظم ايجاد

 كه هايي باشگاه و دارد باشگاه شرايط و موقعيت به بستگي
 پيش را تري راحت مسير فرآيند اين در هستند خصوصي

 منابع ورزشي حرفه اي باشگاه هاي نهايت در.  ددارن روي
 مي توان آنها جمله از كه دارند درآمد كسب براي مختلفي

 زمين، دور تبليغات بازي ها، تلويزيوني پخش حق به
 سال هاي در. كرد اشاره. . .  و فروشگاه، و موزه اسپانسرها،

 اضافه مالي منابع اين به نيز اينترنتي فروشگاه هاي اخير،
 مورد كه صورتي در و يافته اند توسعه سرعت به و ده اندش

 پتانسيل گيرند، قرار ايراني باشگاه هاي مديران توجه
  .دارند را باشگاه ها اين مالي درآمد افزايش
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