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مطالعات مدیریت ورزشی

مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاههای فوتبال ایران ،انگلستان و یونان
2

لیال حیدری ،1اسماعیل شریفیان



 .3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد داریون ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،داریون ،ایران
 .3استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ پذیرش33/60/32 :

تاریخ دریافت33/62/61 :

چکیده
ورزش و اقتصاد دولتی مشکالت زیادی برای کشور به همراه داشته است .یکی از راههای
برونرفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است .بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش
برانگیز باشگاههای ورزشی در عصر حاضر است که هنوز مضامین واقعی آن برای جامعۀ ورزش
ایران کامالً شناخته شده نیست .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت
وب در شش باشگاه سپاهان ،استقالل ،ذوب آهن ،پرسپولیس ،صبا باطری و تراکتورسازی
انجام شد و سپس یافتهها با شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان مقایسه شد.
روش تحقیق از نوع توصیفی و ابزار آن سیاهۀ ارزیابی مرور وب سایت از نظر ویژگیهای
بازاریابی کریمادیس ( )3636بود .از  43امتیاز مربوط به ویژگی اطالعاتی ،باشگاههای انگلستان
 43امتیاز و باشگاههای یونان  23امتیاز کسب کردند و باشگاههای ایران با کسب  36امتیاز در
آخر قرار گرفتند .اگرچه باشگاههای ایران تا حدودی به ویژگی اطالعاتی پرداختهاند ،اما در
تمام ویژگیهای فروش ،ترویجی ،ارتباطی و جمعآوری دادهها از باشگاههای انگلستان و یونان
ضعیفتر بودند؛ بنابراین با توجه به ارتقای روز افزون جایگاه وب در بازاریابی معاصر،
باشگاههای ایران بازنگری اساسی و گستردهای در وب سایتهای خود نیاز دارند.
کلیدواژگان :فوتبال ،بازاریابی تحت وب ،ایران ،انگلستان ،یونان

 نویسندۀ مسئول

Email: l.heidari85@yahoo.com
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مقدمه

در سالهای اخیر ،استفاده از اینترنت در تجارت و بازرگانی افزایش چشمگیری یافته است .در واقع
بسیاری از مفسران ادعا می کنند که اینترنت هماکنون منجر به یک دوره جدید در بازاریابی شده است.
فناوری اینترنت شرکتها را قادر می سازد که مشتریان جدید را به تصرف خود درآورند ،عملکرد آنها
و رفتار برخط (آنالین )1را پیگیری کنند و ارتباطات ،محصوالت ،خدمات و قیمتها را شخصیسازی
کنند ( .)1جلوبردن روابط بلند مدت با مشتری ،کلیدی برای ثبات در بازارهای به طور فزاینده پویا
است .این بدین معنی است که رویکرد بازاریابی سنتی دیگر نمی تواند نیازهای عصر اینترنت را برآورده
کند ( .)2در واقع اینترنت و تجارت الکترونیکی برای شرکتها و بسیاری از سازمانها به روش ایجاد
درآمد و تعامل با مشتریان ،ارائه خدمات و فروش الکترونیکی محصوالت تبدیل شده است ( .)3امروزه
اینترنت عامل تجاری مهمی است که سریعتر از هر فناوری ارتباطی دیگری رشد کرده و بازارهای
جهانی را بیشتر از سایر فناوریهای رسانهای متحول کرده است .بازاریابی اینترنتی بخشی از تجارت
الکترونیک است ( )4و به مفهوم استفاده از اینترنت و فناوریهای دیجیتالی وابسته برای دستیابی به
اهداف بازاریابی و حمایت از مفهوم بازاریابی به شکل نوین میباشد .در عمل ،بازاریابی اینترنتی شامل
استفاده از وبسایت شرکت و ترکیب آن با روشهای ترویجی آنالین است ( .)5طراحی موفق و مؤثر
وبسایت و حفظ این موقعیت به مسئلهای بسیار پیچیده در دنیای تجارت الکترونیک تبدیل شده
است و موفقیت در این رقابت ،یعنی کسب قدرت در اینترنت به عنوان ابزار بازاریابی ،روز به روز
ضروریتر میشود ( .)6در واقع وبسایت صحنۀ عملکرد ارتباط با مشتری و محمل تعامل و معامله با
مشتریان تحت وب است .هدف اصلی سایت ،جذب کاربران اینترنت به خود ،ارتباط با بازارهای هدف و
همچنین نمایندگی نام تجاری سازمان یا شرکت است ( .)7بیشتر سازمانهای ورزشی از وبسایت
خود بهعنوان یک ابزار بازاریابی برای رسیدن به اهداف تجاری استفاده میکنند ( .)8قلمرو جهانی وب
به سازمانهای ورزشی فرصتی برای برقراری ارتباط با هواداران میدهد و در نتیجه هزینۀ کمتر در
تبلیغات را به دنبال دارد ( .)9باشگاههای فوتبال نیز از اینترنت بهعنوان یک ابزار بازاریابی بهره میبرند
که از طریق آن میتوانند با هواداران ارتباط برقرار کنند و محصوالت و خدمات خود را بفروشند (.)11
اینترنت نهتنها اطالعات را فراهم میکند ،بلکه سازوکاری برای ارتباطات ،محیطی برای انجام معامالت و
احتماالً کانالی برای ارائه محصوالت یا خدمات به مصرفکننده مهیا میسازد .از جمله فرصتهایی که
اینترنت در جنبههای مختلف بازاریابی برای باشگاههای فوتبال ارائه میدهد عبارتاند از :الف) ایجاد
یک کانال توزیعی (تبادل فیزیکی کاالها و خدمات) جدید :اینترنت زنجیرۀ عرضه را کوتاه کرده و

1.online
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هزینههای مربوط به واسطهها را کاهش می دهد .توانایی اینترنت در ایجاد یک کانال توزیع برای
محصوالت خاص (محصوالت دیجیتالی) از ویژگیهای منحصر به فرد آن است .بهکارگیری اینترنت به-
عنوان یک کانال توزیع نه تنها هزینههای ثابت توزیع را کاهش میدهد ،بلکه توزیع سریع و همزمان
کاالها و خدمات خریداری شده را تضمین میکند ( .)11,12استفاده از اینترنت به معنای واقعی،
هزینههای جستجو و مکانیابی را کاهش داده ،باعث میشود خریداران بهتر و آسانتر و در مدت زمان
کمتری بدون محدودیتهای جغرافیایی به محصوالت خود برسند ( .)13ب) ابزار ارتباطی (تبادل
اطالعات میان خریداران و فروشندگان) و ترویجی (فعالیتهای مربوط به ترغیب مشتریان برای خرید
محصوالت) جدید :اینترنت وسیلۀ مناسبی برای دسترسی به اطالعات ،سازماندهی و تبادل اطالعات
است .اینترنت میتواند اطالعات مورد نیاز مشتری را بهطور همزمان و به محض درخواست مشتری ،در
دسترس او قرار دهد و این به معنای تعامل بیشتر ،خدمات بهتر و پاسخگویی سریعتر به مشتری است.
اینترنت بهدلیل ماهیت تعاملیاش ارتباط نفر به نفر با مشتریان را تسهیل و ارتباط طوالنی مدت با
آنها را ممکن میسازد .اینترنت همچنین ابزاری مناسب برای ترویج محصوالت باشگاه یا فروش
فضاهای تبلیغاتی به دیگر شرکتهاست ( .)7,11ج) ابزار مبادالتی (فعالیتهای مربوط به فروش
محصوالت) جدید :اینترنت دسترسی کسب و کارها به دامنۀ وسیعتری از مشتریان بالقوه را در سراسر
جهان فراهم میکند و ادارۀ فرآیند مبادله را نیز راحتتر کرده است .همچنین باعث افزایش کارآیی و
کاهش هزینههای مبادله میشود ( .)11,12د) ابزار تحقیق بازاریابی :اینترنت ابزاری قوی برای جمع-
آوری مستقیم داده از مشتریان است و کمک میکند باشگاهها به پایگاه بزرگی از دادههای کاربران با
اطالعات ارزشمند و دقیق برای بازاریابی دست پیدا کنند و در نتیجه بهتر نیازهای مشتریان را درک
کنند و محصوالت را شخصی سازی کنند .ه) ابزار بخشبندی و بازار هدف :اینترنت ابزاری مناسب برای
بخشبندی و شناسایی بازار هدف است .ایجاد پایگاه داده با اطالعات بازاریابی ،برای مدیران فوتبال
آسان است؛ زیرا هواداران مشتاقاند اولویتهایشان را نشان دهند .باشگاهها میتوانند آمیختۀ بازاریابی را
روی آن بخشها توسعه دهند و با هدف تطبیق یابند تا هواداران به اولویتهایشان برسند.
کریمادیس )2111(1اظهار میدارد که مدیران باشگاهها باید مالحظات سنجیدهای در خصوص مفاهیم
و فرصتهایی که اینترنت در اختیار میگذارد داشته باشند .آن ها باید هر مرحله را قبل از ورود به
دنیای اینترنت طرحریزی کنند .تمام مفاهیم و فرصتهایی که اینترنت ارائه می دهد را تجزیه تحلیل
نموده و برای سؤاالت زیر پاسخهای قابل قبولی ارائه نمایند :چگونه اینترنت در به دست آوردن منافع
بیشتر می تواند به کار رود؟ چگونه اینترنت برای فعالیت های موجود باشگاه میتواند یک ارزش افزوده
باشد؟ چگونه باشگاه می تواند به یک مزیت رقابتی در بین رقبا دست یابد؟ چگونه میتوان ترافیک
1. Kriemadis
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سایت را افزایش داد؟ چگونه میتوان رضایت هواداران را به دست آورد؟ و چگونه می توان جذابیت وب
سایت باشگاه و میزان تعامل در آن را افزایش داد؟ چالش اصلی برای مدیران ،درک مفاهیم بازاریابی
اینترنتی بهمنظور کسب منافع آن است ( .)11با وجود دغدغههایی که بازاریابان ورزشی دیگر کشورها
در خصوص این مفاهیم و فرصتها دارند ،اطالعات اندکی در مورد وضعیت بهکارگیری بازاریابی
اینترنتی و بهطور خاص وبسایت باشگاههای فوتبال ایران موجود است .این در حالیاست که فوتبال
در ایران روز به روز بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و به تقریب دوران گذار خود از فوتبال
سنتی به دنیای حرفهای را میگذراند ( .)14همگام با افزایش تمایالت نسبت به فوتبال ،تغییرات زیادی
در این رشته ورزشی و امور مربوط به آن به وجود آمده است تا جایی که فوتبال حرفهای در بسیاری
کشورها به صنعتی تمام عیار تبدیل شده است و صرفههای اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شدهاست
( .)15،16کوزه چیان ( )1389اظهار میدارد که با توجه به اهمیت بازاریابی در تامین منابع مالی ،تاکید
فیفا بر داشتن حداقلها در باشگاههای حرفه ای و سیاست دولت بر خصوصی سازی در برنامههای سوم
و چهارم توسعه ،باشگاهها در ایران برای بقا ،چاره ای جز ایجاد درآمدزایی ندارند ( .)17در عین حال
الهی ( )1388معتقد است که صنعت فوتبال ایران برخالف دیگر کشورها نتوانسته است منابع مالی
زیادی را جذب نماید ( .)15برهمین اساس در تحقیقی به شناسایی موانع موجود برای افزایش درآمد
حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران پرداخت ،اما در خصوص موضوع بازاریابی تحت وب،
فواید آن و نقشی که در درآمدزایی باشگاهها در ایران میتواند داشته باشد ،سابقۀ تحقیقی مشخصی به-
دست نیامد و پیشینۀ تحقیق به مطالعات در دیگر کشورها معطوف شده است که به برخی از آنها
2
اشاره میشود :هندرسون )2114( 1در تحقیقی مدل کسب و کار انجمن مجازی هاگل و آرمسترانگ
( )1997را برای لیگ برتر فوتبال انگلستان توصیف میکند و اظهار میدارد که بیشتر باشگاهها
پتانسیل کامل تعامل و همکاری کاربر با کاربر را هنوز درک نکردهاند و تنها شروع به استفاده از این
فرصتهای کسب و کاری کردهاند ( .)18گلدواسر )2117( 3به بررسی فواید توسعۀ ارتباط اینترنتی با
هواداران در تیم بسکتبال هورنتس نیو اورلئان 4پرداخت و بیان میکند که تیمهای ورزشی حرفهای
میتوانند ارتباط طوالنیمدت با پایگاهی از هواداران جهانی را توسعه داده ،محصوالت جدید را بر مبنای
5
اطالعاتی که از ارتباط با آنها فراهم میکنند ،بفروشند و تجربۀ بازی را افزایش دهند ( .)19کوتسوس
( )2119بررسی کرد که چگونه اینترنت بهعنوان ابزاری استراتژیک در فوتبال بهکار گرفته شدهاست.
1. Henderson
2. Hagel & Armstrong
3. Goldwasser
4.New Orleans Hornets
5. Kotsovos
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نمونههای انتخابی در مطالعه وی ،وبسایت دو باشگاه منچستر و لیورپول بودند که بهعلت تعداد زیاد
هواداران در سراسر جهان و وضعیت اقتصادیشان انتخاب شدند .این مطالعه نشان داد در محیط آنالین
مصرفکنندگان نیاز دارند به آسانی با نمایندههای باشگاه تعامل داشته باشند ،به مشکالتشان پاسخ
1
فوری داده شود و بدون نگرانی محصول ورزشی خریداری شده را برگردانند ( .)21لوآکیمیدیس
( 12 )2111وبسایت را بهطور تصادفی از تیمهای ورزشی حرفهای از چهار لیگ رده باالی (هاکی،
فوتبال آمریکایی ،راگبی و فوتبال) در آمریکای شمالی و اروپا بررسی کرد .نتایج نشان داد تیمهای
ورزشی ایاالت متحده در زمینههای مبتنی بر رسانه و فرصتهای تعامل با هواداران برای استفاده از
اینترنت در بازاریابی ورزشی از تیمهای دیگر پیشی گرفتهاند ( .)9تحقیقاتی نیز در خصوص محتوای
وب سایتها و تناسب کلی آنها با آمیخته بازاریابی ورزشی (محصول ،قیمت ،ترفیع و مکان) صورت
گرفته است .یافته های تحقیق کارلسن ،)2111(2فیلو و فانک )2115(3نشان میدهد که بیشتر وب
سایتهای ورزشی روی جنبه محصول از آمیخته بازاریابی تمرکز می کنند و به دیگر جنبه ها
نپرداختهاند (.)21
با وجود اهمیت روزافزون اینترنت ،تحقیقات آکادمیک اندکی در خصوص وب سایتهای ورزشی
انجام شدهاست ( .)22برتون )1996(4اظهار میدارد که بیشتر مطالعات روی وب به توصیف این
رسانه جدید برای بازاریابان پرداخته است .بازاریابان ورزشی حتی زمانی که در خصوص آیندۀ
درآمدزایی و سودبخشی از وبسایت نامطمئناند ،باید بدانند چگونه این فناوری جدید بهعنوان
ابزاری مؤثر در بازاریابی بهکار میرود .تالشهای بازاریابی تحت وب زمانی موفق خواهد بود که وب-
سایت شرکت با برنامههای بازاریابی ادغام شود ( .)23این مطالعه به بررسی محتوای وبسایت
باشگاههای فوتبال ایران از دیدگاه بازاریابی و مقایسۀ آن با باشگاههای انگلستان و یونان پرداخته
است .به این منظور ویژگیهای اطالعاتی ،فروش ،ترویجی ،ارتباطی و جمعآوری داده وبسایتهای
موفقترین باشگاههای فوتبال ایران ،انگلستان و یونان مقایسه شده است.
روش شناسی

با توجه به ماهیت موضوع  ،روش تحقیق از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی بود .جامعۀ
آماری این پژوهش وبسایت باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بود .وبسایت شش باشگاه
فوتبال ایران که بیشترین امتیاز را در جدول لیگ برتر در پنج سال اخیر (سالهای  85-91در
1. Loakimidis
2. Carlson
3. Filo & Funk
4. Berthon
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پنجمین تا دهمین دوره لیگ برتر) کسب کردهاند (باشگاههای سپاهان ،استقالل ،ذوب آهن،
پرسپولیس ،صباباطری و تراکتورسازی) بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و با وبسایت
موفقترین باشگاههای فوتبال انگلستان (منچستریونایتد ،1آرسنال ،2لیدز ،3لیورپول ،4استون
ویال  ،5چلسی )6و موفقترین باشگاههای فوتبال یونان (پاناتینایکوس ،7المپیاکوس ،8پائوک ،9
آئک ،11آریس 11و آراکلیس )12که طی پنج سال بیشترین امتیاز را در جدول لیگهایشان به-
دست آوردهاند ،مقایسه شد .یافتههای پژوهش بهصورت میدانی و از طریق سیاهۀ ارزیابی مرور
وبسایتها از نظر ویژگیهای بازاریابی (کریمادیس )2111 ،جمعآوری شد .با مراجعه به وب-
سایت باشگاههای فوتبال (از جمله وبسایت رسمی باشگاههای استقالل ،ذوب آهن ،پرسپولیس
و تراکتورسازی و نیز سایتهایی با نام جامعۀ مجازی هواداران سپاهان ،فروشگاه اینترنتی
استقالل ،کانون هواداران باشگاه پرسپولیس ،هواداران تیم تراکتورسازی و وبالگ باشگاه صبا
باطری) در دی ماه سال  ،1391وب سایتها بر اساس ویژگیها و مؤلفههای سیاهۀ ارزیابی
بررسی شد و با اطالعات موجود  12وبسایت رسمی باشگاههای فوتبال دو کشور انگلستان و
یونان مقایسه شد .سیاهۀ ارزیابی دارای ویژگیهای زیر بود:
الف) ویژگیهای اطالعاتی شامل :اطالعات دربارۀ باشگاه ،اخبار باشگاه ،اطالعات دربارۀ نتایج
تیم/جدول ،اطالعات دربارۀ بازیکنان ،اطالعات دربارۀ تاریخچه باشگاه ،اطالعات دربارۀ
تجهیزات ،اطالعات دربارۀ آکادمی یا بخش جوانان؛
ب) ویژگیهای فروش شامل :فروش بلیت ،فروش کاال ،فروش محصوالت مجازی ،مهمان نوازی؛
ج) ویژگیهای ترویجی شامل :ترویج (تبلیغ) باشگاه حامیان ،حامیان جدید ،ارتباطات عمومی و
اجتماعی ،حامیان مالی و دیگر محصوالت ،دو زبانه بودن؛
د) ویژگیهای ارتباطی شامل :محتوای صوتی ،محتوای دیداری ،چت /انجمنها ،نظرسنجیها/
مطالعات /مسابقات ،خدمات ایمیل ،شرطبندی آنالین ،لینکهای ورزشی؛
1. Manchester United
2. Arsenal
3. Leeds
4. Liverpoo
5. Aston Villa
6. Chelsea
7. Panathinaikos
8. Olympiakos
9. Paok
10. Aek
11. Aris
12. Iraklis
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ه) ویژگی جمعآوری اطالعات شامل :جمعآوری مستقیم داده ،جمعآوری غیرمستقیم اطالعات.
نتایج

دادههای مربوط به ارزیابی ویژگیهای اطالعاتی ،فروش ،ترویجی ،ارتباطی ،جمعآوری داده و
مؤلفههای مرتبط با این ویژگیها در وبسایت باشگاههای فوتبال ایران ،انگلستان و یونان در
قالب جدول  1ارائه شدهاست.
جدول  .3یافتههای مربوط به ارزیابی وبسایت باشگاهها
ایران
ویژگیها

اطالعاتی
فروش
ترویجی
ارتباطی

سپاهان

استقالل

ذوب آهن

آرسنال

پرسپولیس

صبا باتری

تراکتورسازی

منچستریونایتد

لیدز

لیورپول

استون ویال

چلسی

پاناتینایکوس

المپیاکوس

پائوک

*

*

*

*

آئک

*

*

*

*

آریس

دربارۀ باشگاه
اخبار باشگاه
نتایج تیم /جدول
دربارۀ بازیکنان
تاریخچۀ باشگاه
تجهیزات
آکادمی
فروش بلیت
فروش کاال
محصوالت مجازی
مهماننوازی
باشگاه حامیان
حامیان جدید
ارتباطات اجتماعی
اسپانسرو محصوالت
دو زبانه
محتوای صوتی
محتوای دیداری
چت/انجمنها
نظرسنجی/مطالعات
خدمات ایمیل
شرطبندی آنالین
لینک ورزشی
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*

*
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در ادامه به شرح هر کدام از ویژگیها و مؤلفههای مرتبط با آن در باشگاههای سه کشور
پرداخته شده است.
الف) ویژگی اطالعاتی :در زمینۀ اخبار باشگاهها ،به نظر میرسد هر سه کشور موفق بودهاند؛ زیرا
اطالعات بهروزی در خصوص مسابقۀ آخر ،آسیبدیدگی بازیکنان ،مصاحبهها و غیره فراهم
کردهاند .همچنین تمام وبسایتها در خصوص فراهم کردن جدول لیگ و نتایج بازیهای
گذشته موفق بودهاند .وبسایتهای ایرانی بر خالف دیگر وبسایتها اطالعاتی در مورد
بازیکنان فعلی فراهم نمیکنند .هیچ آدرس ایمیلی از بازیکنان و مربیان برای ارتباط مستقیم
هواداران با آنها وجود ندارد .اغلب وبسایتهای ایرانی ،وبسایت یا وبالگ شخصی مدیر عامل
را در اختیار میگذارد .وبسایتهای انگلیسی ،در مقایسه با وبسایتهای یونانی به بخش
آموزش جوانان و معرفی تجهیزات توجه بسیاری کردهاند ،ولی وبسایتهای ایرانی چنین
بخشی ندارند .بهطور کلی از  42امتیاز مربوط به ویژگی اطالعاتی ،باشگاههای ایران  21امتیاز،
باشگاههای انگلستان  41و باشگاههای یونان  35امتیاز بهدست آوردند.

50

41
35

40
20

30
20
10
0

یونان

انگلستان

ایران

شکل  .3وضعیت باشگاهها از نظر ویژگی اطالعاتی

ب) ویژگی فروش :وبسایتهای انگلیسی تأکید بسیاری بر فروش آنالین کاال و محصوالت
مجازی و نیز مهماننوازی دارند .دو وبسایت ایرانی (استقالل و تراکتورسازی) در سایتهای
وابستۀ خود به فروش کاال و محصوالت مجازی میپردازند ،اما سایتهای ایرانی و یونانی
مقدماتی برای مهماننوازی و خدمات مسافرتی هواداران فراهم نمیکنند .وبسایتهای
انگلیسی در خصوص فروش آنالین بلیت ضعیف عمل کردهاند .وبسایتهای یونانی نیز در این
خصوص با شکست مواجه شدهاند .در ایران ،هیئت فوتبال آذربایجان شرقی به فروش آنالین
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بلیت از طریق کارت های هواداری میپردازد .بهطور کلی از  24امتیاز مربوط به ویژگی فروش،
باشگاههای فوتبال ایران  ،4باشگاههای انگلستان  21و باشگاههای یونان  7امتیاز کسب کردند.
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شکل  .3وضعیت باشگاهها از نظر ویژگی فروش

ج) ویژگی ترویجی :تمام وبسایتهای انگلیسی و یونانی حامیان مالی و باشگاههای حامیان و
هواداران خود و دیگر محصوالت را تبلیغ میکردند .وبسایتهای ایرانی اغلب چنین گزینههایی
ندارند یا اینکه لینک مستقیم برای ورود به سایت اسپانسرها وجود ندارد .وبسایت باشگاههای
آرسنال و لیدز زبان چینی و وبسایتهای یونانی زبان انگلیسی را مهیا میکنند .در ایران تنها
وبسایت باشگاه استقالل نسخۀ انگلیسی را در اختیار میگذارد .به طور کلی از  31امتیاز
مربوط به ویژگی ترویجی ،باشگاههای ایران  4امتیاز ،باشگاههای انگلستان  26امتیاز و
باشگاههای یونان 22امتیاز کسب کردند.
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شکل  .2وضعیت باشگاهها از نظر ویژگی ترویجی
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د) ویژگی ارتباطی :وبسایتهای انگلیسی در مقایسه با وبسایتهای یونانی محتوای ارتباطی
غنیتری شامل نظرسنجی از هواداران ،مسابقات مخصوص آنها و غیره را فراهم میکنند .وب-
سایتهای انگلیسی همچنین از خدماتی چون تاالرهای گفتگو و انجمنها استفاده بهتری
کردهاند .چند باشگاه در ایران سایتهای هواداری دارند که در آنها امکاناتی چون انجمنها و
تاالرهای گفتگوی هواداران و غیره موجود است .تمام وبسایتهای انگلیسی و یونانی خدمات
ایمیل دارند .برخی وبسایتهای ایرانی از ایمیل برای ارسال خبرنامه کمک میگیرند .بهطور
کلی از  42امتیاز مربوط به ویژگی ارتباطی ،باشگاههای ایران  12امتیاز ،باشگاههای انگلستان
 42امتیاز و باشگاههای یونان  27امتیاز کسب کردند.
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شکل .4وضعیت باشگاهها از نظر ویژگی ارتباطی

ه) ویژگی جمعآوری داده :تمام وبسایتها پتانسیل جمعآوری مستقیم داده از کاربران سایت
را دارند ،اما فقط دو وبسایت قبل از ورود به سایت نیاز به ثبت نام داشتند ،بقیۀ وبسایتها
تنها برای ورود به بخشهایی مثل تاالرهای گفتگو ،خرید کاال و مسابقات به ثبت نام کاربر
میپرداختند.
بحث و نتیجهگیری

فرصتهای بازاریابی که اینترنت ارائه میدهد و گسترش استفاده از آن در سالهای اخیر
باشگاههای فوتبال را ناگزیر به راه اندازی وبسایتهای رسمی کرده است ( .)11بسیاری از
مدیران شاید تصور می کنند که حضور موفقی در اینترنت دارند .هر چند این تحقیق نشان داد
مدیران ایرانی بسیاری از مسائل اساسی را که اینترنت بهعنوان ابزار بازاریابی میتواند ارائه دهد،
نادیده گرفتهاند .باشگاههای فوتبال ایران از نظر ویژگیهای بازاریابی تحت وب در مقایسه با
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باشگاههای انگلستان و یونان وضعیت ضعیفتری داشتند .سایتهای ایرانی اگرچه تا حدودی به
ویژگی اطالعاتی از جمله ارائه اخبار پرداختهاند ،اما فاقد ویژگی های تعاملی و ارتباطی قوی
بودند .تعامل بین وبسایت و هوادار اغلب یکطرفه و ارائه اطالعات از سوی سایت می باشد.
مورنو )2117(1معتقد است در وب سایت های ورزشی ،کاربران نه تنها به دنبال اطالعات
هستند ،بلکه به طور فعالی در بیان عقاید خود به طور باز مشارکت می کنند .کانال ها و اتاق
های متعددی در وب سایت ها وجود دارد که هواداران ورزشی در آن به بحث و گفتگو در مورد
مسائل مختلف می پردازند ( .)24از جمله انجمن های مجازی که به سرعت در حال افزایش
هستند .کوترل )1999(2این انجمنها را ابزار به اشتراک گذاری عقاید ،عالیق و احساسات،
توصیف می کند ( .)18فراهم کردن ابزاری که هواداران بتوانند از طریق وب سایت باشگاه با
یکدیگر و با سازمان تعامل پیدا کنند ،به بازاریابان ورزشی در درک خواسته های هواداران کمک
خواهد کرد ( .)21وبسایتهای رسمی باشگاهها در ایران ارتباط با هوادار را جدی نگرفتهاند یا
آن را محدود به ارائۀ کارت هواداری کردهاند .البته چند باشگاه سایتهای هواداری دارند که از
این طریق تعامل با هواداران را افزایش دادهاند و امکاناتی چون تاالرهای گفتگو ،انجمنها،
تختههای پیام 3و غیره را فراهم کردهاند .مسئلۀ اصلی نظارت دقیق مدیران بر ارتباطات در
انجمنها و تاالرهای گفتگو است تا مانع هرزنامهها و درخواستهای خالف عرف و سایر
دردسرهایی شوند که به اعتبار باشگاه لطمه وارد میکند .همچنین ظهور اخیر فناوریهای
رسانه ای برای مثال پادکست 4ها ،پخش زنده رادیویی ،شبکههای اجتماعی و شبکههای
موبایلی ،پخش زنده مسابقات ،دانلود کلیپ های ویدئویی از بازی های قبلی و آهنگهای تیم از
طریق وب سایت ،مالحظات مهمی هستند که به جذب هواداران و تشویق آنها برای دیدن از
سایت کمک می کند (.)9
هرچه هوادار به سمت استفاده بیشتر از وب و خرید محصوالت ورزشی می رود ،نیاز به نظارت و
در نتیجه وفاداری مشتری (هوادار) افزایش مییابد .وفاداری الکترونیکی سود بلندمدت در
فروشهای آنالین را به دنبال دارد؛ زیرا باشگاهها هزینه کمتری برای جذب مشتریان جدید
متحمل میشوند و بیشتر میتوانند مشتریان خود را حفظ کنند ( ،)25اما بسیاری از محققان

1. Moreno
2. Cothrel
 .3تختۀ پیام یا تابلو اعالنات ،پیامی نوشتاری است که بهوسیلۀ دیگران قابل خواندن است.
 .4یک فایل چند رسانه ای(مولتی مدیا) که با استفاده از فید ها(خوراک ها) برای پخش صدا برروی کامپیوترهای
شخصی و موبایل ،بر روی اینترنت فرستاده می شود.
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معتقدند خریدهای آنالین آیندۀ موفقی نخواهند داشت .فلین )1996( 1بیان میکند که خرید
در حالت سنتی نوعی فرآیند تبادل اجتماعی است؛ بنابراین خرید در اینترنت نیازهای مشتریان
را برآورده نمیکند .اتمان )1996( 2نیز معتقد است اینترنت بیشتر وسیلهای برای تبادل
اطالعات است تا ابزاری برای فروش (.)11
یکی از راههای تأمین مالی وبسایتها فروش فضاهای تبلیغاتی است که به توانایی سایتها
برای ایجاد سطح باالیی از ترافیک وب وابسته است ( .)21مدیران بازاریابی انگلیسی دریافتهاند
که اینترنت ابزاری برای تبلیغ دیگر محصوالت و کسب درآمد اضافی برای باشگاه است .وب-
سایتهای ایرانی نیز فضاهایی را برای تبلیغ دیگر محصوالت و شرکتها در نظر گرفتهاند ،ولی
عمالً این فضاها بالاستفاده مانده است .اغلب باشگاهها حتی به تبلیغ حامیان خود نپرداختهاند،
در حالی که چنین تبلیغاتی هزینهای برای باشگاه ندارد .اگرچه مسئوالن فوتبال ایران بهمنظور
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و مشکالت تهیه بلیت به فروش اینترنتی بلیت مسابقات صحه
گذاشتهاند ،اما تنها هیئت فوتبال آذربایجان شرقی آن را اجرا کرده است و با شارژ کارتهای
اینترنتی به انجام آن میپردازد.
بهطور کلی ،با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت که تاکنون اینترنت و بهطور خاص وب-
سایت در کشور ما جایگاه خود را برای فعالیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال ،بهدست نیاورده
است .طراحی وبسایت نه تنها عملی تکنیکی است ،بلکه باید بهعنوان کاری تجاری دیده شود.
همچنین باید با نیازهای باشگاه متناسب باشد و بر اهداف تجاری و ارتباطی تاکید کند (.)21
وبسایت تیمهای ورزشی میتواند سایتهایی قوی برای گسترش انجمنهای هواداری باشد.
ایجاد انجمنهای هواداری منسجم به افزایش تعهد نسبت به وبسایت تیم منجر خواهد شد؛
تعهد بیشتر برای کاربران سایت به این معنی است که بیشتر از سایت استفاده خواهند کرد
( .)25طراحی مؤثر وب سایت در موفقیت سازمان برای ایجاد عالقه در کاربر برای بازگشت به
وبسایت و افزایش اعتماد وی به سازمان نقشی مهم ایفا میکند .باید ارتباطی مؤثر با کاربران
وبسایت ایجاد کرد تا بدین وسیله رضایت آن ها را از ارتباط با سازمان از طریق وبسایت
افزایش داد .بدیهی است رضایت بیشتر کاربران از ارتباط با سازمان از طریق وبسایت به
افزایش تدریجی سودآوری سازمان منجر خواهد شد ()26؛ بنابراین ایجاد سایتی رسمی که به-
صورت یکپارچه شامل ویژگیهای گفتهشده باشد از ضروریات باشگاههای حرفهای در حال
توسعهای است که میخواهند استراتژیهای بازاریابی آنالین را بهکار گیرند .برای بهبود فعالیت
1. Flynn
2. Ottman
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های رایج وب سایت یک باشگاه فوتبال نیاز به بخشهای اختصاصی به منظور ایجاد انجمنهای
مجازی احساس می شود .انجمنهایی که در آن اعضا بتوانند از طریق ایمیل ،تاالرهای گفتگو
(چت روم ها) ،پیغام های فوری و صفحات وب شخصی به طور فعالی با یکدیگر ارتباط برقرار
کنند .با فراهم کردن این انجمنها و دیگر فرصتهای تعاملی که از ویژگیهای مهم وبسایت
باشگاههای فوتبال است و در ایران کمتر به آنها توجه شده است و همچنین با ارائۀ خدمات و
تسهیالت مهماننوازی در وبسایت باشگاه و فروش اینترنتی بلیت میتوان ضمن تأثیرگذاری
مثبت بر هواداران آنها را جذب و حفظ نمود و در نتیجه با افزایش ترافیک سایت ،تقاضا برای
خرید فضاهای تبلیغاتی و محصوالت باشگاه نیز افزایش خواهد یافت.
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