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 پژوهشی مقالة

ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه ارائة

 ایران
 

 3طاهر روشندل اربطانی، 2ئیانداتیس خواجه، 1مرجان بصیرت 
 

 دانشگاه تهران  ارشد مدیریت رسانه،  ی کارشناس.  1

 ( مسئول  نویسندة)دانشگاه تهران  ر مدیریت بازرگانی،  ستادیاا.  2

 دانشگاه تهران اد مدیریت بازرگانی،  است.  3
 

 

 
 30/06/1398تاریخ پذیرش:              01/02/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

درآمدهای صنعت فوتبال هستند که در اغلب موارد بیشترین درآمدها دسته    چهارای یکی از  درآمدهای رسانه

ثیر ارزش اقتصادی تأها، تحتها و جذابیت فنی مسابقهشهرت تیم بر این درآمدها عالوهکنند. را نیز ایجاد می 

شود. می  یادای« نیز قرار دارند که از آن با عنوان »ارزش رسانه شودها ایجاد میرسانه واسطةکه به بازیکنان

شناسایی این  برای ابزار نبودها و ای بازیکنان در درآمدهای اقتصادی باشگاهبا توجه به اهمیت ارزش رسانه

 ایران انجام فوتبال ای بازیکنان لیگ برتربرای ارزش رسانهنظری مدلی  ارائةپژوهش حاضر با هدف ارزش، 

تا در  کندوتبال ایران فراهم میبرای شناسایی ارزش اقتصادی ف را این پژوهش زیربنایی ، . درواقعشده است

عنوان بخشی از به کنانبندی بازیاین مدل، ابزاری برای سنجش و رتبه با توسعة و ی آیندههاپژوهش

های عمیق با مصاحبهو بنیاد داده روش نظریةرویکرد گلیزری ارائه شود. با استفاده از های فوتبال دارایی

و خبرگان، عوامل  فوتبال باشگاهی، هواداران حامیان مالی ، ، مدیران باشگاهیکنندگانتبلیغ ای شامل نمونه

نظری ارائه شده مدل ، یکدیگرها با ارتباط آن و با شناسایی نداستخراج شد ای بازیکنانارزش رسانه رمؤثر د

ای، حرفه کاری و ای بازیکنان فوتبال شامل عوامل فردی، ر ارزش رسانه، عوامل مؤثر داساساست؛ براین

بازیکن فوتبال  . این مدلشوندمیهایی نیز خود شامل زیرگروه کنترل هستند کهغیرقابلعوامل ای و رسانه

شناسایی کرده است که سبب جذب  رسانه یی برای بازار دوطرفةمحتواو ای عنوان یک محصول رسانهبهرا 

کار مستقل وکسبهای  مدل  رود، این مدل در توسعةانتظار می.  شودانواع درآمدهای ناشی از رسانه و برند می

کار بههای فوتبال ایران برای ارتقای ظرفیت اقتصادی باشگاهای رسانه هایفیتگیری مناسب از ظرو بهره

 گرفته شود.
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قدمهم  
 ها توجه شود باشگاهتصادی عملکرد  تأثیرات اقبه    تااست    شده  سبب صنعت  به  ورزش  از  فوتبال  تحول

و به عملکرد  ها به فراتر از زمین مسابقهتیم و رقابت( 1، 2۰۰۵، 1و کرولین فرناندز خارد س،)باراخا

های بنگاه  ای فوتبالهای حرفهباشگاه(.  2،  2۰1۸ئیان و صدیقی،  )خواجه   ها در بازارها گسترش یابدآن 

اقتصادی   ةنقش مهمی در توسع  ایهای حرفهباشگاه  ةتوسع  و  روندشمار میوتبال بهاقتصادی صنعت ف

ای  فوتبال حرفهدرآمدهای  (.  2،  2۰1۰،  ابریشمیو    ، سجادی، خبیری)الهی  دکنصنعت فوتبال ایفا می

های تهای ورودی و فروش بلی: درآمدهای روز مسابقه )قبضدنشوحاصل میچهار منبع مالی اصلی  از  

ها و دور استادیوم( و دیگر روی لباسگذاری برند حامیان مالی )نام ای،رسانهپخش  تمام فصل(، حق

، 2)دلویت و توش کترینگ( و دار، خدمات کنفرانسهای پروانهت بازرگانی )تجار -درآمدهای تجاری

ای، پخش رسانه  شامل حقرا  ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال  عمدهترتیب  ( به2۰۰۸الهی ).  (2۰۰۸

سراسر دنیا که ارزش های معتبر فوتبال دربرخالف لیگ داند.میحامیان مالی و درآمد روز مسابقه 

رادیویی و تلویزیونی، بازار  ، حق پخشحمایت مالیاساس ارقام تبلیغات و ها براقتصادی آن

، (2۰۰۸)دلویت و توش،    محاسبه استبلقا مرتبطصوالت و سایر درآمدهای  ، فروش محهاوانتقالنقل

 . دست نیستبرآورد مطمئنی درارزش اقتصادی لیگ برتر فوتبال ایران  دربارة

با توجه  .آن استهای تمامی دارایی یران مستلزم محاسبةارزش اقتصادی لیگ برتر فوتبال ا محاسبة

زیربنایی برای کردن ر فوتبال ایران، در این پژوهش، فراهمموجود د هایداراییبه گستردگی و تنوع 

ارزش اقتصادی  اساس،ان مسئلة اصلی درنظر گرفته شده است؛ براینعنوها بهاین دارایی محاسبة

 و شودیاد می ای«زش رسانهارو از آن با عنوان » ودشها ایجاد میرسانه واسطةزیکنان فوتبال که بهبا

های فوتبال ایران عنوان بخش مهمی از داراییبه ،(2۰1۸بصیرت، )از آن غفلت شده است  همچنین،

درآمدزایی،   نان در ارزش برند باشگاه، ظرفیتای بازیکاهمیت ارزش رسانهانتخاب و بررسی شده است.  

ابزار شناسایی   نبود  ،حالو درعین  ب بیشتر و درنهایت سود اقتصادیکسب توجه تبلیغاتی، جذب مخاط

 است.   بوده  های فوتبال ایرانعلت انتخاب این بخش از داراییبازیکنان فوتبال در ایران،  برای  ارزش  این  

ای بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران است ارزش رسانهپی معرفی مدلی برای شناسایی پژوهش دراین 

فراهم کند. ایران کنان شاغل در لیگ برتر ارزش بازیارزیابی  طراحی ابزاری با هدفای برای پایهتا 

به  هاانتقالودر بازار نقل گذاری بازیکنان را قیمتتا ها کمک کند باشگاهتواند به چنین مدلی می

وکار جدید و افزایش های کسبمدل و نیز به توسعةاعتمادتر انجام دهند تر و قابلای دقیقشیوه 

ارزش پاسخ داده شود:  پرسش  اساس، الزم است به این  براین  ؛ها منجر شودای باشگاهدرآمدهای رسانه
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الزم   ال اصلیبرای پاسخ به این سؤ  شود؟میای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران چگونه شناسایی  رسانه

ای بازیکنان ر ارزش رسانه : عوامل مؤثر داولال فرعی  د: سؤال فرعی پاسخ داده شودو سؤ  به  است ابتدا

 : ارتباط بین این عوامل چگونه است؟دومفرعی ال اند؟ سؤفوتبال لیگ برتر ایران کدام

به بینندگانی  فوتبالهای عنوان یک صنعت، مسابقهو تلقی آن به فوتبالتوجه به افزایش اهمیت  با

شدن به بستری نیازمند شنیده ده وورزش برای دی ،رواینازفراتر از حاضران در ورزشگاه نیازمندند؛ 

افزایی گرایی و همگیری از همورزش و رسانه با بهره  ،1۹۵۰  از دهة  کند.مین میکه رسانه آن را تأ  است

 کند؛اند. فوتبال برای تلویزیون برنامه و بیننده فراهم میطور مشترک توسعه یافتهمنافعشان، به

، 2۰1۷،  1)چاناوات و دزبوردز   کندمی  ارائهبرای ترویج فوتبال    را  و ابزارهایی  که تلویزیون سرمایهدرحالی

ریزی برای تلویزیون بدون درنظرگرفتن و برنامه تصور فوتبال بدون تلویزیون ،حاضردر عصر  (.1۴

ها به درآمدهای رشد تلویزیون در ورزش و وابستگی نادرست باشگاهثیر روبهفوتبال مشکل است. تأ 

 به برخوردار هستند،  یشتریب ی و حقوقیمال از پیشینةکه  یاست که کسان یمعنیندبتلویزیونی 

 ییدرآمدزااز  یمهم بخش .(2۰۰۴، 2)بویل و هاینسدارند  فراوان ةها عالقیبازی اقتصاد یهاجنبه 

برتر  گیل یمال نیمأمنابع ت انیم سهم را در نیشتریب»است. مربوط  یارسانه یدرآمدهابه ل در فوتبا

؛ اختصاص داده استخود از رسانه به حاصلد درآمدرصد را  31یعنی حدود  ؛فوتبال انگلستان

درصد از  یکای لیگ برتر ایران، حدود های فوتبال حرفهحاصل از رسانه در باشگاه درآمد کهیدرحال

 ،یارسانه بازار نیدر ا (.۸، 2۰1۵، طریقیو  ، قربانی، باقری)ترابی «دهددرآمدها را تشکیل می

 کن یبازها هستند، فراتر از عالی این ورزش یای رقابت در سطح رقابت یا در رؤآفرینانی که درحالنقش

تبدیل  یورزش یهایسرگرم باال به تجارتسطح ی هایکه باز دورانیدر  هستند. »محض« فوتبال

 . این افراداندشده  لیتبدافراد سرشناس  مختلف به    عیدر صنا  آفرینان برجستهنقشاز    یاری، بساندشده

 ایسبک  ریی، تغحرکت ،گونه تفکرهر یابند کهموجودیت مییی هابرندها و نماد ر،یعنوان تصاوبه

 ا ی ریعنوان تصوبه یورزش هایستاره شدنییکاالهمچنین،  شود.یم یو مصرف ییکاال همراهانشان،

با یا قراردادهایی حامیان مالی قالب در آفرینان برجستهنقش یبرا یتوجهقابل یایمزا یدارا نماد،

 ،۴یکینا  ،3ردنج  کلیما  ،مثالعنوان ی )بهنام تجار  تداعی  نیاست. ا  یو جهان  یامنطقه  ،یمحل  یهابرند
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 هابرندشلوغ محصوالت و    یدر بازارها  شدنهدرآمد و شناخت  شیافزا  با هدف  (2داسیآدو    1بکهام  دیوید

دارند، اختیار آفرینان را درنقش نیکه ا ییهاباشگاه نیب یرنام تجا با بودنهمچنین، نزدیک .ستا

کارهایی که خواهان افزایش ارتباط بین وکنند و کسبهای سطح باال برگزار میهایی که رقابتلیگ

عنصر   بهپرمنفعت  گری  حامیتعهدات    نیا  حفظ  وجود دارد.،  ورزشی هستند  ی موفقهابا سازمانبرند  

)کلی   است  تبدیل شدهی  ورزش  یسرگرم  عیها و صناکاروکسب  نیدر ا  سکیر  تیریمد  در تفکر  یمهم

شوند که هرچه ای تبدیل میهایی رسانهبازیکنان فوتبال به چهره  ،در این شرایط (.2۰۰۸، 3و هیکی

هایشان بیشتری برای درآمدزایی خود و باشگاه ی بیشتری داشته باشند، از ظرفیتاارزش رسانه 

است که ارزش  شده  بیکنان سبفوتبال و باز هایاهمیت رسانه در پوشش مسابقه شوند.برخوردار می

یکنان فوتبال که اساس، ارزش اقتصادی بازها تعیین شود؛ براینرسانهواسطة  ها بهاقتصادی افراد و تیم

ای در ارزش رسانه شود.  نامیده می  «ای بازیکنان فوتبالارزش رسانه»شود،  ایجاد می  هارسانه  واسطةبه

 هاترین دارایی نامشهودی است که بازیکنان و تیم، مهمبودنمعروفبودن و ورزش براساس محبوب 

های صنعت ورزش به استعداد و توانایی افراد برای جلب توجه رسانه .اختیار دارنددر برای درآمدزایی

ها ترین ورزش حاضر، فوتبال یکی از جذابدرحال .(2۰1۶، ۴باریو -دل -)گارسیا جمعی وابسته است

خود  وکارهمانند سایر صنایع سرگرمی، کسبای اروپا فوتبال حرفه»دارد. است که مخاطبان فراوانی 

وابستگی صنایع  (.3، 2۰1۶، ۵پویول باریو و  -دل -)گارسیا« دهداساس استعداد افراد توسعه میرا بر

های خود ها برای تیمستارهکه برخی شود ها سبب میبه افراد و استعداد آنورزشی ازجمله فوتبال 

که طورعمومی به این ورزش افزایش یافته است؛ همان ، عالقةهای گذشتهدر سال. آفرین باشندارزش 

ها افزایش پیدا کرده گذاری، درآمد حاصل از پخش تلویزیونی و حمایت مالی شرکتمیزان سرمایه 

است.   ای از مشکالت جدی مانع رشد ورزش فوتبال شدهمنافع مالی، مجموعه  است. باوجود رشد بالقوة

انتقال و دستمزدهای باالیی است که برای جذب بازیکنان پرداخت ونقل  علت اصلی این امر، هزینة زیاد

سراسر  های فوتبال درهای تأمین مالی در باشگاهیکی از روش .(2۰۰۸، ۶)ویلسون و جویس شودمی

ای لیگ برتر ایران تنها های فوتبال حرفهباشگاه»است که  هاانتقالوآمدهای حاصل از نقلدر ،جهان

(. ۸، 2۰1۵، ترابی، قربانی، باقری و طریقی) «شوندیک درصد از این طریق تأمین مالی می

، شودگرفته می نظرهایی که برای بازیکنان درد که میزان پرداخت ندهپیشین نشان میهای »پژوهش

، اینوجودبا ؛(3، 2۰1۶، پویولباریو و  -دل -)گارسیا «ها بوده استاساس عملکرد ورزشی آنتنها بر
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 یتوجهطور قابلبه ،کنانیباز یشخص یهایژگیو ای تیمانند مل مرتبط با ورزشغیراز عوامل  یتعداد

شناسایی » .(2۰13، پویولباریو و  -دل -)گارسیا گذارندیم ریثأ ت هاای آن ارزش رسانه تیبر وضع

توانند برای صنعت فوتبال ای که میهبینی مشارکت بالقوها برای پیشای بازیکنان و تیمارزش رسانه 

های معمول برای تالش»(. 1، 2۰1۶، پویولباریو و  -دل -)گارسیا «داشته باشند، ضروری است

عملکرد   یریگطور معمول به اندازهفوتبال بهوکار  های خود و در کسبگیری سهم بازیکنان در تیماندازه

ا ب کنانیباز یارزش نظر خصوصدر کیآکادم یهایابیدرواقع، ارز شود.میمحدود  های آن ورزش

ها وجود آن ةندیو آ یفعل یورزش یاز دستاوردها ی کهانتظارات اساس، برارزش بازیکنان گرفتندرنظر

 ی. برخهستندگذشته  بازیکنان در عملکرد و پیشینة یمبنابر این انتظارات د.نشومشخص می ،دندار

 یرهایو متغ یعملکرد ورزش یفرد یهارا با استفاده از شاخص کنانیباز یارزش نظر  پژوهشگران

 (.3، 2۰1۶، پویولباریو و  -دل -)گارسیا «زنندیم نیها تخممیو ت کنانیباز یهایژگیمربوط به و

ها آن زیرا،کنند؛  یابیارز را کنانیسهم بازتمامی  قیطور دقاند بهنتوانستهامروز تابه ،مطالعات بیشتر

باریو   -دل  -)گارسیا  رندیگیم  دهیرا ناد  یجمع  یهاکار مرتبط با قدرت رسانهوکسب  اساسی  یهاجنبه 

نظر به  زیرا،کارایی کمتری دارند؛    ی هستند،بر عملکرد ورزشیمبتنکه تنها    ییهامدل  (.2۰13،  پویولو  

و  داریفروشنده و خر یهاباشگاه یانتقال به قدرت اقتصادونهایی نقلهزینة  پرداختکه رسد یم

 وانتقال،نقل درمورد هزینة توافق ت،ینهادر .بستگی دارد کنیباز ةندینما زنیقدرت چانه ،نیهمچن

 مشابه  یهایژگیبا و یکنانیباز یی که در گذشته بههامورد پرداختاغلب براساس اطالعات موجود در

بر های بعدی، عالوهدر پژوهش (.2۰1۶، ولیپوباریو و  -دل -)گارسیا شودیم حاصل ،اندارائه شده

نده های خریدار و فروشهای باشگاهثیر ویژگی( تأ 1۹۹۹)  1ژراردهای فردی بازیکنان، دابسون و  ویژگی

عنوان های بازیکنان به( مهارت2۰1۶)ول یپوریو و اب -دل -گارسیا، تازگیاند. بهرا نیز بررسی کرده

و  یاقتصاد میبا توجه به مفاهاند. به عوامل تأثیرگذار بر قیمت بازیکنان افزودهای را رهبران رسانه 

 ی وکارهاعمده در کسب هایییدارا ی ازکیعنوان ها بهمیو ت کنانیباز یاورزش، ارزش رسانه یتجار

 ی دارا  یاحرفه ورزشی کنانیباز ،یورزش یبر استعدادهاشود. عالوهیمحسوب م یاحرفه  یورزش

 ؛دنکنایجاد میرا  ای  و منابع درآمد بالقوه  هستندعموم مردم جذاب  برای  هستند که    یگرید  یهامهارت

نامشهود  یاستعدادها یابیارز .کنندی توجه میورزشریو غ  یورزش یهامهارتها به رسانهکه ییآنجاتا

 (؛2۰13، ولیپوباریو و  -دل -)گارسیا ها انجام شودآن یاارزش رسانه یابیتواند با ارزیم کنانیباز

 واسطة هب هاهافراد و مؤسس که اییارزش اقتصاد نییتع یبرا یامفهوم ارزش رسانه ب،یترتنیبد

 
1. Dobson & Gerrard 



 1398، آذر و دی57،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                               126
 

 ی احرفههای شود. در ورزش یآورند، استفاده میدست مبه یجمع یهادر رسانهها شدن آنشناخته 

تعداد   ،اساس آنشده است که برتبدیل  دارایی مهمی  به    ای، ارزش رسانهیسرگرم  عیصنا  ریساهمانند  

  (.2۰13، پویولباریو و  -دل -)گارسیا دهندیوکار خود را توسعه مها کسباز شرکت  یشتریب

با نام »برنده   1۹۹۵در سال    1ای است که فرانک و کوکپدیده،  صنایع ورزشیشایع    هایویژگییکی از  

تر معنی است که افرادی که اندکی پربارتر و سازندهمطرح کردند. این ویژگی بدین  برد«همه چیز را می

ممکن  یژگیومعتقدند که این  (2۰۰1) 2شوند. روزن و ساندرسون بازار می از دیگران باشند، برندة

 ،هستندستاره فوق  که را یکنانیگذار در مسابقه شود تا بازهیار ناکارآمد سرمااست اغلب باعث رفت

»برنده  خاطرنشان کردند که پدیدة نیز (2۰۰۹و  2۰۰۷)پویول بریو و  -دل -گارسیا استخدام کند.

 همراه است که   یبا شواهد  یژگیو  نبرد« در صنایع مختلف ورزشی در جریان است. ایهمه چیز را می

از افراد  یو تعداد کم دهدیم رخ یفوتبال هایاستعداد میاندر ایرسانه ادیتمرکز ز ،دهدنشان می

 1۰ ،(2۰1۶) پویولبریو و  -دل -های گارسیاارزیابی اساس. براندخود جلب کردهرا بهها رسانه  توجه

خود اختصاص به در صنعت فوتبال را  یجهان یهارسانه شنمای درصد ۵۰از  یمین، کنانبازی از درصد

 ل یرا تشک ی جهانیادرصد از ارزش رسانه  ۹۰ ،فوتبال کنانیبازاز درصد  ۵۰ ،نی. همچناندداده

 سوپراستار اشاره کرده  به پدیدة( قبالا 1۹۸1) ۴( و روزن1۹۷۴) 3در ادبیات اقتصاد، نول .دهندیم

دلیل زیع نابرابر درآمدها ممکن است به اند که توتأکید کرده( 2۰۰1) دابسون و گاداردبودند. 

بنابراین، تعداد  ؛کنندکه جذب می باشد کنار مخاطبان فراوانیمحدودبودن استعدادهای برجسته در

کنند. شوند و پاداش دریافت میموفق می  ،کنندها شرکت میهایی که در آنکمتری از مردم در فعالیت

 -)گارسیا کنندخود جلب میها را بهز بازیکنان سوپراستار، بیشتر توجه رسانه تعداد کمی ا ،واقعدر

های خاصی به اهمیتی که برخی بازیکنان برای رسانه (  ۸،  2۰۰۷)  ۵بوردززد  .(2۰13،  پویولباریو و    -دل

مشتریان های خاصی به  گرفتن چنین بازیکنانی، رسانهخدمتکه با بهصورت کند؛ بدیناشاره می  ،دارند

در  یی کهایآس کنانیتعداد باز ،اخیر هایدر سال»کند که نشان میخاطراو شوند. باشگاه اضافه می

اند، حضور پیدا کرده و آلمان ایتالیدر انگلستان، ا ژهیوبه ییاروپا یاحرفه یقهرمان هایهمسابق

خصوص بهیی  ایآس  یهارسانه  ،ییایآس  کنانیباز  گرفتنخدمتبهبا    ییاروپا  یهاباشگاه  افزایش است.روبه

تای الی  مسابقة  نیمثال، اولعنوان به  ؛کنندخود ترغیب می  هایبه پخش مسابقه  را  یونیزیتلو  یهاکانال

چینی  خانة میلیون ۷۰۰لستان، در بیش از در لیگ برتر انگ( بازیکنان سابق چینیهای )و سان جی

 
1. Frank & Cook 

2. Rosen & Sanderson 

3. Noll 

4. Rosen 

5. Desbordes 
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 ی جنوب ة کر ن،یخود در چ ییایآس کنانیمثبت باز ریخواهند از تصویفوتبال م یهاباشگاهپخش شد. 

 یک ازسودآور هستند و هر یابیورزشکاران ابزار بازار  ةبزرگ، هم یهاو ژاپن بهره ببرند. در باشگاه

 ی آرسنال و چلسیهای لندنباشگاه .دننک لیرا تسه مشخصبازار  کیبا  یروابط تجار دیبا انکنیباز

ای وضعیت ویژهروند. این امر موجب ایجاد  به میدان می  گاهی بدون حضور حتی یک بازیکن انگلیسی

کار کنندگان ژاپنی بهعالقه بین مصرفعنوان پوششی برای ایجاد  شود که در آن بازیکنان ژاپنی بهمی

باشگاه ایتالیایی رم ز آنکه توسط المللی ژاپن، پس ا، هافبک بین1هیدوتوشی ناکاتا «.شوندگرفته می

میلیون یورو او را  3۰با رقم  باشگاه پارما ،2۰۰1خدمت گرفته شد، وارد اروپا شد. در تابستان سال به

ندرت تمام شد. با اینکه در ابتدا بهخدمت گرفت که برای بازیکنان آسیایی یک رکورد محسوب میبه

ترین بازیکن باشگاه پارما و قیمت ه گرانبسرعت کرد، بهمدت بازی در زمین مسابقه حضور پیدا می

ترین ای که داشت، به محبوب دلیل چهره، او بههمچنینقیمت در دنیا تبدیل شد.  ششمین بازیکن گران 

( و شرت و غیرهتجاری )تی خصوص درزمینةبه ای ای ویژهرسانه بازیکن ژاپنی تبدیل شد که ظرفیت

 گرفت، معموالا قرار می مسابقهیک  که نام ناکاتا در فهرستداشت. زمانی های تلویزیونی آسیاییشبکه 

با برندهای چند قراداد همچنین، ناکاتا شدند. ژاپنی به پخش آن مسابقه ترغیب می دو یا سه شبکة

 (.2، 2۰۰۷)دزبوردز،  بست ازجمله نایکیالمللی بین

 

 شناسی پژوهش روش
عنوان روش بنیاد بهپردازی دادهروش نظریه 2رویکرد گلیزری ، پژوهشبا توجه به ماهیت اکتشافی 

 درزمینة  مرتبطو مدل  علت انتخاب این روش، نبود نظریه مناسب برای این پژوهش انتخاب شد.

ای و اینترنتی منابع مرتبط با موضوع کتابخانه  پس از مطالعة  اساس،؛ براینه استبودنظر  پژوهش مورد

های های موجود در پایگاههای مرتبط، اسناد و مدارک و گزارش شده، مقالههای چاپکه شامل کتاب

ای شامل مدیران و مشاوران تبلیغاتی، عمیق با مجموعه ایصاحبه ، مندشدعلمی داخلی و خارجی می

هواداران و خبرگان موضوع اجرا  های فوتبال، فوتبال، مدیران عامل باشگاه هایباشگاهحامیان مالی 

که مصاحبه با عنیمفت که اشباع اطالعاتی حاصل شد؛ بدینجایی ادامه یاها تافرایند مصاحبه. شد

شت و اطالعات همراه نداای بازیکنان فوتبال بهرزش رسانها  د جدید عامل یا شاخص جدیدی دربارةافرا

 
1. Hidetoshi Nakata 

2. Glazer 
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 نظر پژوهش نداشت.مورد مدل تأثیری در توسعة کرد و نیزرا ایجاد نمیتوجهی ا بهبود قابلجدید ی

 نفر بود. 1۸شامل  اری این پژوهشآم نمونة

 
 شوندگانشناختی مصاحبهجمعیتتوصیف  -1جدول 

 تخصص جنسیت ردیف

 مدیر تبلیغات مرد 1

 مدیر عامل شرکت تبلیغاتی مرد 2

 تبلیغاتمدیر  زن 3

 مدیر شرکت تبلیغاتی مرد ۴

 مدیر تبلیغات زن ۵

 مشاور تبلیغات مرد ۶

 تیم فوتبالحامی مالی  مرد ۷

 مدیرعامل باشگاه ورزشی مرد ۸

 هوادار فوتبال مرد ۹

 فوتبال هوادار مرد 1۰

 فوتبال هوادار مرد 11

 فوتبال هوادار مرد 12

 فوتبال هوادار مرد 13

 فوتبال هوادار مرد 1۴

 فوتبال هوادار مرد 1۵

 فوتبال هوادار زن 1۶

 خبره )استاد دانشگاه( مرد 1۷

 ساز ورزشی(خبره )گزارشگر و برنامه مرد 1۸

 

 های تبلیغاتی که قادر به کمک در های عمیق با مدیران و مشاوران فعال در شرکتمصاحبه ،ابتدا

ازیکنان همکاری با ب ها سابقةاجرا شدند. برخی از این شرکت ،شناخت ابعاد مختلف موضوع بودند

های بازیکنان فوتبال، شاخص ایارزش رسانه عنوان مشتریان بالقوةداشتند. دیگران هم بهفوتبال را 

ها با برخی از مصاحبه ،ای بازیکنان بیان کردند. در گام بعدیمورد ارزش رسانهدررا نظر خود مورد

از انجام مصاحبه با این  . هدف، اجرا شدندهای فوتبال را پذیرفته بودندتیمحمایت مالی برندهایی که 

 ،ها بود. در گام سومتیمحمایت مالی ترغیب برند برای پذیرش  دسته، تأثیر احتمالی نقش بازیکن بر

هنگام های موردنظر مدیران دروتبال انجام شد تا شاخصهای فمدیران باشگاه ونةمصاحبه با نم
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ها درک بازیکنان در خرید آن  ایثیر احتمالی ارزش رسانه و تأ گیری برای خرید بازیکنان فوتبال  تصمیم

ی از شوند و بخش زیادمشتریان نهایی بازیکنان فوتبال محسوب میند. با توجه به اینکه هواداران شو

به هواداران فوتبال   کامالا مله فروش پیراهن و محصوالت و نیز بلیت مسابقات  جدرآمدسازی بازیکنان، از

دالیل   ،هااین مصاحبه. در  هایی عمیق صورت گرفتندسته نیز مصاحبه ای از این دوابسته است، با نمونه

. ندنظر هواداران بررسی شدای بازیکنان ازهای ارزش رسانهصمندی به بازیکنان فوتبال و شاخعالقه

 . خبرگان موضوع خبرگان نیز مصاحبه شدای از نمونهموضوع، با  جانبةبرای بررسی همه و در پایان

ورزش و  سازان حوزةیز فعاالن و برنامهو ن طالعات مرتبط با فوتبال داشتندکه مبودند دانشگاهیانی 

 بودند. فوتبال کشور

. ندبندی شدمقوله  ،سپسو    ندآمده نخست کدگذاری باز شددستاطالعات به  پس از پایان هر مصاحبه،

که پس از انجام معنیطور متوالی؛ بدینها انجام شد؛ نه بهموازات انجام مصاحبهها بهکدگذاری مصاحبه

ها و تفسیر بندی دادهها، مقولهطریق کدگذاریند تا ازشدهای آن مصاحبه کدگذاری  ، دادهمصاحبههر  

کرد و ارچوب ذهنی اولیه را ایجاد هچ ،نخست با کدگذاری پنج مصاحبةپژوهشگر . ها صورت گیردآن 

ا توسعه داد هارچوب ذهنی رآمده، چدستبا استفاده از کدهای جدید بههای بعدی و با انجام مصاحبه

ذاری، کدگ ند. پس از پایان دو مرحلةپایان رسیدها بهباع نظری حاصل شد و مصاحبهکه اشتازمانی

 ها، مدل پیشنهادی طراحی شد.مده و روابط بین آنآدستهای بهبراساس شاخص

صورت بهسازی، مطابق روش کدگذاری باز پس از ثبت و پیادهشده های انجاممصاحبه: کدگذاری باز

یند شده در فراسازیهای پیادهیکی از مصاحبه ،دو . در جدول شمارةمفاهیم و کد مفهوم درآمدند

 کدگذاری باز برای نمونه آورده شده است.

 
 شده و کدهای مفهومی در کدگذاری بازای از مفاهیم استخراجنمونه -2 جدول

 کد مفهومی شدهمفاهیم استخراج

انگیز است و در جامعه مقبولیت دارد. عام است و همه فوتبال، هیجان

 شود.برای تبلیغات انتخاب می ،دلیلهمیننوعی دوستش دارند. بهبه

 محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه .1

 جذابیت تبلیغاتی فوتبال .2

مثل شمشیربازی یا کشتی، حتی اگر  های ورزشیاخبار سایر رشته

مقطعی، کوتاه و سریع هستند. موفقیت جهانی داشته باشند، 

 .ندها جذاب نیستتبلیغات در سطح باشگاهی این ورزش ،دلیلهمینبه

در سطح  فقدان جذابیت تبلیغاتی .3

 هاسایر ورزش باشگاهی

چیزی را های تبلیغاتی، موضوع مالی اهمیت دارد. شاید در انتخاب

ها تمایل خیلی صرفه نباشد.فایده به -ینهترجیح بدهید که براساس هز

 دارند که تبلیغات کل لیگ را بردارند.

 هایانتخاب اهمیت موضوع مالی در .۴

 یتبلیغات
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 مفهومی در کدگذاری بازشده و کدهای ای از مفاهیم استخراجنمونه -2 جدولادامه 

 کد مفهومی شدهستخراجمفاهیم ا

گری مالی حامیامکان تر مثل شطرنج یا بسکتبال، های ارزاندر ورزش

 ،نتیجه؛ درها باال استعدد و رقماما در فوتبال  ؛تورنمنت وجود دارد

صرفنظر گزینه این کل لیگ، از از حمایت مالی باالی  دلیل هزینةبه

 .شودمی

حمایت و تبلیغات  هزینةبودن گران .۵

 فوتبالدر مالی 

ای س اینکه تبلیغات برای چه مجموعهبراسا های تبلیغاتیانتخاب

شناخته شده ها، بانک تجارت مورد بانک درمثالا است، متفاوت است؛

بانک سرمایه که بانک نیاز ندارد؛ اما شدن اسمش است و به شنیده

حامی کوثر  کند یا مؤسسةگذاری میاست، در والیبال سرمایهجدیدی 

دارد اسمش شنیده شود. این  نیازشود؛ زیرا، های فوتبال میتیممالی 

 ،از بحث برندینگ هستید ایمرحلهکه در چه ناساس ایگیری برتصمیم 

 اهمیت دارد.

وضعیت های تبلیغاتی براساس انتخاب .۶

 برندینگ

شدن نام برندهای جدید اهمیت شنیده .۷

 در تبلیغات

ن تبلیغ محصولی انجام داد؛ زیرا، تواهای فوتبال نمیروی پیراهن تیم

بحث تداعی برند، برای بهبود در  مفهوم وجود ندارد. صرفاافرصت ارائة 

جای تبلیغ در به های جوانشرکت جایگاه ذهنی مشتری است.

اینکه دلیلپذیرند. بهها را میتیمحمایت مالی کم  صداوسیما، با سرمایة

ها درموردشان شود و روزنامهاز این طریق مدام نامشان شنیده می

 .نویسندمی

روی پیراهن  تبلیغواسطة به تداعی برند .۸

 تیم فوتبال

تبلیغ  واسطةای به. کسب پوشش رسانه۹

 در ورزش

 ۷۰ ای داربی دهةهو فیلمفوتبال ماندگاری زیادی دارد. تصاویر 

-چنین مسابقاتی د. تبلیغات درن شوپخش می هاهمچنان در رسانه

ها مانند شود. سایر ورزشهمچنان دیده می -طور خفیفهرچند به

 چنین شرایطی ندارند.رالی و شطرنج 

 ماندگاری تبلیغات در فوتبال .1۰

ر تبلیغات، شخصیت و کیفیت فنی در انتخاب بازیکنان برای حضور د

، شودای ایجاد میتابی که در فضای رسانهوتببلکه ها اهمیت ندارد. آن

فی داشته ولی من ،ای زیادکه پوشش رسانهرا اما بازیکنی  مهم است؛

 کنیم.نیز انتخاب نمیباشد 

 ای سوژةسانهاهمیت پوشش ر .11

 تبلیغاتی
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 باز کدگذاری در مفهومی کدهای و شدهاستخراج مفاهیم از اینمونه -2 جدول ادامة

 کد مفهومی شدهستخراجمفاهیم ا

دهیم. شخصی مثل سردار آزمون را ترجیح می ،تبلیغاتیبرای سوژة 

اش کار کرده است. به ی اجتماعیای است که روی برند شخصچهره

 هایشود. در مسابقهند و خبرش پخش میزخیریه سر می هایمؤسسه

های مجازی قوی دارد. چنین کند. شبکهدوانی گنبد شرکت میاسب

سن اما کسی مثل مح های خوبی هستند؛ای تبلیغات گزینهاشخاصی بر

حاشیه و ارتباط  ، ولیقیمتی استابراهیمی که بازیکن خوب و گران

کنیم. به محصول نگاه می شود.پیشنهاد نمی ،اجتماعی فعالی ندارد

حاشیه و معروف مثل کریم باقری. باید شخص رویم سراغ افراد بیمی

 به محصول بیاید و با هم تناسب داشته باشند.

شخصی و تناسب فرد با . اهمیت برند 12

 محصول

ثیر رفتارهای اجتماعی بازیکن بر . تأ13

 برند شخصی او

های و تعداد الیک 1ای، گوگل ترندزبرای سنجش پوشش رسانه

از  ،کنیم. همچنینهای فرد در اینستاگرام را بررسی میپست

 شوند،خاص حساس می های ردیاب که نسبت به یک کلمةسایت

 کنیم.استفاده می

 ایسنجش پوشش رسانه .1۴

 طرف محدودیت بودجةگذاری پرداختی به بازیکنان، ازیکدر قیمت

دیگر انتظارات بازیکنان مؤثرند. این رقم ها و ازطرفداخلی شرکت

متغیر است. این  ای و تعداد هوادارن بازیکنفراخور پوشش رسانهبه

 -تغییر است. تعداد هوادارانی که بازیکنان مذاکره و قابلرقم، قابل

دارند و مقایسه با رقم پرداختی به لیدر گروهشان،  -زعم خودشانبه

مذاکره و  قابلد. این عدد کامالاندهشکل می انتظارات بازیکنان را

 تغییر است.قابل

 گذاری بازیکنانقیمت .1۵

ها را انتخاب یت بودجه وجود داشته باشد و نتوانیم بهتریناگر محدود

صفر بین دهیم سراغ کس دیگری نرویم. این انتخاب کنیم، ترجیح می

 ست. اگر جذابیت نداشته باشد، باید توضیح دهیم.یک او 

مناسب برای  اهمیت انتخاب سوژة .1۶

 تبلیغات

کنندگانی که در دنبالسنجش میزان هواداران بازیکن، براساس تعداد 

 ،های کانونیبررسی در گروه های اجتماعی دارند و همچنینشبکه

 پذیر است.امکان

 سنجش میزان هواداران بازیکن .1۷

 

 

 

 
1. Google Trends 
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ها شده و شباهتهای شناساییبا بررسی دقیق مقوله   ،کدگذاری محوری  در مرحلة:  کدگذاری محوری

 گرفتند. در پژوهش حاضر، در مرحلة های اصلی قرارمقولهشده در های کشفهایشان، مقولهو تفاوت

جداول مربوط   عی شناسایی شدند. در بخش نتایج،فر  مقولة  1۰مقولة اصلی و    چهارکدگذاری محوری،  

 اند.بررسی شدهبه تفصیل کدگذاری محوری  به

 

 نتایج
عوامل   -2  عوامل فردی؛  -1بندی شدند:  طبقهها به چهار دستة عمده  شده در مصاحبهعوامل شناسایی

 شش شمارة سه تا های شمارةنترل. جدولکعوامل غیرقابل -۴ ای؛نهعوامل رسا -3 ای؛کاری و حرفه

 د.ندهها را نمایش میهای این عوامل و کدهای مفهومی مرتبط با آنزیرمجموعه 

های شوند: ویژگیگیرند، شامل سه مقوله میمیعواملی که در این دسته قرار : عوامل فردی .1

این عوامل و در جدول شمارة سه، های شخصی و رفتار فردی، و رفتار اجتماعی. ظاهری، ویژگی

 اند.ها بیان شدهکدهای مفهومی مرتبط با آن
 

 عوامل فردی -3 جدول

 اصلی مقولة فرعی  مقولة یکد مفهوم

 های ظاهریویژگی فتوژنیک، فیزیک بدنی، جذابیت ظاهری هایچهره و الزام

 عوامل فردی

بودن، وجهه )استانی، خشسطح سواد، فرهنگ، هویت، کالس کاری، اعتبارب

بودن، اخالق و رفتار، صداقت، جذابیت شخصیتی اعتمادالمللی(، قابلبین ملی و

بودن، پرستیژ، حس مثبتی که ، کاریزماتیکیتیشخصو منش پهلوانی، ثبات 

 گراییای، تقویت حس ملیکند، اعتبار شخصی، جذابیت زندگی حرفهالقا می

های شخصی ویژگی

 و رفتار فردی

و واکنش پذیری رفتار اجتماعی، مسئولیتبیان رازهای موفقیت، جایگاه و 

دن، بوپوزیسیونواخیرخواهانه،  لیتفعاتعامل،  وةاجتماعی، شینسبت به وقایع 

 بودنحاشیهکم نبودن،برند شخصی، سیاسی

 

 رفتار اجتماعی

 

گیرند، ای قرار میری و حرفهعوامل کا ی مفهومی که در دستةکدهای: ایعوامل کاری و حرفه .2

 رهای هواداری. در جدول شمارة : توانایی فنی، سوابق کاری و معیاکلی شامل سه مقوله هستندطوربه

 اند.ها بیان شدهشده و کدهای مفهومی مرتبط با آن، عوامل ذکرچهار
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 ایعوامل کاری و حرفه -4جدول 

 اصلیمقولة  فرعی  مقولة کد مفهومی

بودن، ایحاضربودن، حرفهدرحالکیفیت فنی، بازیکن 

 زدن(ها و رویدادها )گلبودن، اتفاقموفق
 توانایی فنی

 

 ایعوامل کاری و حرفه

م، تی هایو موفقیت محبوبیت باشگاه، سابقه برند و

 به تیمهواداران تیم، تعصب 
 سوابق کاری

، تعداد بودنمحبوبیت، مقبولیت، معروف و مشهور

، های اجتماعیکنندگان در شبکههواداران، تعداد دنبال

 ترها )محبوبیت در نسل قبل(تبعیت از بزرگ

معیارهای 

 هواداری

 

شامل پوشش  ،گیرندای قرار میعوامل رسانه که در دستة ی فرعییهامقوله: ایرسانه عوامل .3

کدهای مفهومی مرتبط در جدول شمار پنج،  شوند.ای و معیارهای تبلیغاتی میای، رفتار رسانه رسانه

 شوند.ای مالحظه میبا عوامل رسانه

 
 ایعوامل رسانه -5جدول 

 اصلیمقولة  فرعی  مقولة کد مفهومی

 ایپوشش رسانه ایای و توجه رسانهمیزان پوشش رسانه

 ایعوامل رسانه

فضای فتار اجتماعی در ای، رها، سوابق رسانهنوع رفتار در رسانه

 هاها، نوع گویش و نگارش در رسانهتعامل با رسانه مجازی، شیوة
 ایرفتار رسانه

ظاهری(، ارتباط  با محصول و برند )شخصیتی، فیزیکی وتناسب 

 آمدنذهندف، توجه تولیدکنندگان ورزشی، بهبا مخاطبان ه
 معیارهای تبلیغاتی

 

ن است که بر ارزش های ذاتی بازیککنترل، ویژگیغیرقابلمنظور از عوامل  :  کنترلغیرقابل  عوامل  .4

کدهای مفهومی مرتبط با این عوامل بیان  ،شش ای بازیکن مؤثر هستند. در جدول شمارةرسانه

 د.نشومی

 
 کنترلعوامل غیرقابل -6جدول 

 

 اصلی مقولة فرعی  مقولة کد مفهومی

 کنترلقابلغیرعوامل  های غیراکتسابیویژگی فرهنگ جامعه زادگاه )شهر، کشور(، سوابق خانوادگی، نام،
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 گیریبحث و نتیجه 
، پاسخ به و سپس های پژوهش، پاسخ به سؤال ها در یک مقالههای رایج تحلیل یافتهیکی از شیوه 

ر ارزش عوامل مؤثر د» ،از اینکه پژوهش عبارت بودسؤال فرعی این نخستین است.  مسئلة پژوهش

که ، شششمارة تا  سهشمارة های مطابق جدول «ند؟اای بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران کدام رسانه

عوامل   -1:  شوندمیبندی  چهار محور دسته   بهاین عوامل    ،هستند  هاکدگذاری و تحلیل مصاحبه شامل  

. هر دسته عوامل کنترلعوامل غیرقابل -۴ای؛ ل رسانهعوام -3ای؛ عوامل کاری و حرفه -2فردی؛ 

ارتباط بین پی شناسایی در ،پژوهش ال فرعی دومسؤشوند. شده به چند زیر گروه نیز تقسیم میذکر

از که برخی دهد مینشان  ی پژوهشهایافتهاست. ای بازیکنان با یکدیگر ر ارزش رسانهمؤثر د عوامل

ای ثیر ارزش رسانه تأ گذارند و تحتبازیکنان تأثیر میای رفه بر ارزش رسانه طصورت یک ها بهویژگی

های غیراکتسابی بازیکن عواملی های ظاهری و ویژگیگیرند. توانایی فنی، ویژگیبازیکن قرار نمی

ها ثیری بر آن ای بازیکن تأ ؛ اما کم یا زیادشدن ارزش رسانهتاثیرگذارند  اوای  هستند که بر ارزش رسانه 

گیرند. ای قرار نمیثیر ارزش رسانهتأای بازیکن نیز چندان تحتو رسانهاجتماعی ندارد. رفتار فردی، 

رفتاری  ها تغییراتی در شیوةش حضور او در رسانهای بازیکن و افزایرفتن ارزش رسانه ممکن است باال

ها را توان آن نمیبودن چنین رفتارهایی، بودن و انتخابیدلیل اختیاری ؛ اما بهدنبازیکن ایجاد کن

ای  ثیر ارزش رسانهتأ بر تأثیرگذاری، تحتها عالوهسایر ویژگی ای قلمداد کرد.ثیر ارزش رسانه تأ تحت

ی او تبلیغاتی و حتی جایگاه حرفه ای، معیارهای هواداریگیرند. پوشش رسانهبازیکن نیز قرار می

گیرند. ثیر آن نیز قرار میتأ ی مؤثرند، تحتابراینکه بر ارزش رسانه بازیکن، عواملی هستند که عالوه

کنند و حضور بازیکنان ای بیشتری پیدا میای بیشتری دارند، پوشش رسانهبازیکنانی که ارزش رسانه 

ارزش   ثیرتأ های هواداری بازیکن نیز تحت شاخصثیرگذار است. ها تأ ای آن ها بر ارزش رسانه رسانه در

ای بیشتر بازیکن، پوشش رسانه  ،تبع آنای و بهافزایش ارزش رسانه  ،رفیطگیرند. ازای او قرار میرسانه

کن برای حضور در تبلیغات . انتخاب بازیهواداران و محبوبیت و شهرت او تأثیرگذار هستند بر میزان

ای او میزان ارزش رسانه ر تواند در بازیکن در تبلیغ نیز میاما حضو ؛ستا ای اوثیر ارزش رسانه تأ تحت

، بر میزان ارزش ای بازیکن و باشگاهی که در آن مشغول به فعالیت استر باشد. جایگاه حرفهثمؤ

د بر این شرایط نتوانها نیز میای بازیکن و حضور او در رسانهاما ارزش رسانه ای او تأثیرگذارند؛رسانه

ثیرگذاری این بر تأعالوه د.نای بازیکن ایجاد کند و تغییراتی در مسیر کاری و جایگاه حرفهنثر باشمؤ

این عوامل خود  میان  ای، درها از ارزش رسانهثیرپذیری متقابل برخی از آنای و تأ عوامل بر ارزش رسانه

در معیارهای هواداری بازیکن  ،ایر ارزش رسانهند. تمامی عوامل مؤثر دشناسایی شد هایینیز ارتباط

ای بازیکن و معیارهای تبلیغاتی جایگاه حرفه ای،نهی هواداری نیز بر پوشش رساثرند. معیارهانیز مؤ

ای و اجتماعی ثرند. رفتار رسانهبر معیارهای تبلیغاتی نیز مؤ شدهشناسایی ثیرگذارند. تمامی عواملتأ 
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ند. توانایی اثیرگذارای بازیکن تأ ازیکن بر پوشش رسانهای ببازیکن و نیز توانایی فنی و جایگاه حرفه

اما در پاسخ به  گذارند؛ای بازیگن تأثیر مینیز بر جایگاه حرفه یراکتسابی بازیکنهای غ فنی و ویژگی

د. نگیرنظر میای دروالت رسانه از محصشکلی  فوتبال را  بازیکنان    های حاصلسؤال اصلی پژوهش، یافته

 کهمعنیبدینکند؛ بازار محصول دوگانه توصیف میای را بازار محصوالت رسانه( 1۹۸۹) 1پیکارد

تالش  هاکنند. آنو به بازار عرضه می کنندمی را تولید محتوایا ای یک محصول های رسانهشرکت

 را نیز تولید و عرضه کنند. درواقع،توجه مخاطب  ، یعنیمحصول دیگری زمانطور همکنند تا بهمی

 هاآن   واسطةبه کنند کهای تولید یا عرضه میکنندهای اطالعات و محصوالت سرگرم های رسانهشرکت

زار . باعرضه کنند  کنندگانتبلیغ  به  عنوان محصولی دیگراین توجه را به   و  توجه مخاطب را جلب کنند

امالت جداگانه و انجام معای است که امکان فرد از صنایع رسانهمحصول دوگانه یک ویژگی منحصربه 

ی تالش اهای رسانهکند. شرکتکنندگان فراهم میمخاطبان و تبلیغبرای درآمد را  های بالقوةجریان

حداکثر ر دهند تا درآمدهای بالقوه را بهای قراگونه طور استراتژیک به کنند محتوای خود را بهمی

م به و هم به مخاطبان و ها و بارها استفاده شوند توانند بارهای میمحصوالت رسانه ،واقعبرسانند. در

با این هایی مشابه ای، ویژگیعنوان محصوالت رسانهبازیکنان فوتبال بهکنندگان فروخته شوند. تبلیغ

اختیار دارند که برای رسانه محتوای جذاب تولید ، بازیکنان فوتبال ارزشی درواقعمحصوالت دارند. در

، میانکند. دراینجذب می برای رسانه مخاطبشود و انه منتشر میکند. این محتوا در رسمی

کنند. از این فضا استفاده می ،دنبال فضای پرمخاطب برای انتشار آگهی هستنددهندگانی که بهآگهی

فروشد و با دهندگان میرا به آگهی -شدهواسطة فوتبال ایجادکه به-رسانه توجه مخاطبان  ،واقعدر

پردازد. در این پژوهش با ارائة مدل نهایی، عوامل میخش آگهی، به ساخت محتوا درآمد حاصل از پ 

ای مدل پیشنهادی ارزش رسانه .اندبین این عوامل نشان داده شده ای و ارتباطر ارزش رسانهمؤثر د

 صورت زیر است:ها، بههای حاصل از مصاحبهاساس بررسی و تحلیل یافتهبر
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 ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایرانهشناسایی ارزش رسانپیشنهادی برای مدل  -1شکل 

  

ها نشان داده ثیرگذاری آنو نحوة تأ  بازیکنان فوتبال ایر ارزش رسانهعوامل مؤثر د ،در این مدل

شوند، تلویزیون های تلویزیونی پخش میاز شبکه  فوتبال عموماا هایاند. با توجه به اینکه مسابقه شده

 های نوین ماننداین مدل سازوکار رسانهنظر گرفته شده است؛ هرچند عنوان رسانة اصلی دربه

های ظاهری و اساس توانایی فنی، ویژگیبازیکنان بر کند.های اجتماعی را نیز توصیف میشبکه 

ارزش کنند، ای و نیز باشگاهی که در آن فعالیت میغیراکتسابی، رفتار فردی، اجتماعی و رسانه

فوتبال   هایدادن بازیکنان فوتبال )درقالب پخش مسابقهکنند. رسانه با پوششای خاصی پیدا میرسانه

این   واسطةدهد که برای مخاطبان زیادی جذابیت دارد. مخاطبان بهها( محتوایی ارائه میو سایر برنامه

با  تا دشورسانه ایجاد می فرصتی برای درآمدزایی ترتیبشوند؛ بدینجذب رسانه می یت محتواجذاب

ها ختیار آن ت تجاری درابرای پخش اعالنامخاطب را  از    حاصلتوجه    ،دهندگانآگهیدریافت هزینه از  

( به هاتأمین محتوا )پخش مسابقهجذب آگهی برای از  های حاصلدرآمداین . بخشی از دقرار ده

ها را جلب بخشیدن به هواداران خود، توجه آن هویت ها نیز باباشگاه. دنشوها پرداخت میباشگاه

حامیان مالی که  طوری هب کند؛ها ایجاد میخود فرصتی برای درآمدزایی باشگاهنوبةکنند. این امر بهمی
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ای برند و بازیکنان باشگاه را دریافت ها، پوشش و ارزش رسانهازای پرداخت هزینه به باشگاهباشگاهی در

یز با خرید محصوالت باشگاه و بلیت کنند. هواداران نهواداران دسترسی پیدا میکنند و به می

مالی تقویت  ، چرخةترتیباینکنند؛ بهها ایجاد می، فرصت دیگری برای درآمدزایی باشگاههامسابقه

  انجامد.میارزش تجاری و مالی فوتبال و به بهبود  شودمی

 اند از:عبارت پیشنهادهای پژوهش

های مدل توسعة با هدفای بازیکنان ر ارزش رسانهؤثر دهای فوتبال به عوامل متوجه باشگاه .1

 ؛ای مبنای ارزش رسانهوکار برکسب

افزایش ارزش با هدف ای توسط بازیکنان فوتبال ر ارزش رسانهشدة مؤثر دتقویت عوامل شناسایی .2

 ؛هااقتصادی آن

 ها؛وانتقالفوتبال در بازار نقل  گذاری بازیکنانیند قیمتای در فرار ارزش رسانهتوجه به عوامل مؤثر د  .3

موفق فوتبال در اروپا با  هایباشگاه ایویژه درآمدهای رسانهبه ،های درآمدزایی. الگوبرداری از روش۴

 .های فوتبال ایراندرآمدهای باشگاه هدف توسعة
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