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 قدمهم

در واقع  استفاده از اینترنت در تجارت و بازرگانی افزایش چشمگیری یافته است. ،اخیر یها سالدر 

 .اکنون منجر به یک دوره جدید در بازاریابی شده استبسیاری از مفسران ادعا می کنند که اینترنت هم

ها عملکرد آن ،ها را قادر می سازد که مشتریان جدید را به تصرف خود درآورندشرکتفناوری اینترنت 

سازی ها را شخصی( را پیگیری کنند و ارتباطات، محصوالت، خدمات و قیمت1و رفتار برخط )آنالین

جلوبردن روابط بلند مدت با مشتری، کلیدی برای ثبات در بازارهای به طور فزاینده پویا (. 1) کنند

است. این بدین معنی است که رویکرد بازاریابی سنتی دیگر نمی تواند نیازهای عصر اینترنت را برآورده 

ها به روش ایجاد ها و بسیاری از سازماننت و تجارت الکترونیکی برای شرکتدر واقع اینتر (.2) کند

 امروزه (.3) شده استدرآمد و تعامل با مشتریان، ارائه خدمات و فروش الکترونیکی محصوالت تبدیل 

از هر فناوری ارتباطی دیگری رشد کرده و بازارهای  تر یعسراست که  یاینترنت عامل تجاری مهم

نترنتی بخشی از تجارت بازاریابی ایمتحول کرده است.  یا رسانه های یفناورجهانی را بیشتر از سایر 

به  یابی دستدیجیتالی وابسته برای  ایه یفناوراستفاده از اینترنت و  به مفهومو  (4) الکترونیک است

تی شامل بازاریابی اینترن ،در عمل باشد.می اهداف بازاریابی و حمایت از مفهوم بازاریابی به شکل نوین

طراحی موفق و مؤثر  .(5)است  ترویجی آنالین یها روشسایت شرکت و ترکیب آن با استفاده از وب

بسیار پیچیده در دنیای تجارت الکترونیک تبدیل شده ای سایت و حفظ این موقعیت به مسئلهوب

عنوان ابزار بازاریابی، روز به روز  است و موفقیت در این رقابت، یعنی کسب قدرت در اینترنت به

عملکرد ارتباط با مشتری و محمل تعامل و معامله با  ۀسایت صحنوب در واقع (.6شود ) یمتر  یضرور

سایت، جذب کاربران اینترنت به خود، ارتباط با بازارهای هدف و  اصلی هدفمشتریان تحت وب است. 

  یتساوباز ورزشی  یها سازمانبیشتر . (7) است یا شرکتنام تجاری سازمان  گیهمچنین نمایند

قلمرو جهانی وب  (.8) کنند یماهداف تجاری استفاده  رسیدن به برایابزار بازاریابی یک عنوان به خود

در کمتر  ۀدر نتیجه هزین ودهد شی فرصتی برای برقراری ارتباط با هواداران میهای ورزبه سازمان

 برند یمبازاریابی بهره  ابزاریک عنوان از اینترنت بهنیز  ی فوتبالها باشگاه .(9)دارد را به دنبال تبلیغات 

(. 11) بفروشند راخود محصوالت و خدمات  و با هواداران ارتباط برقرار کنند توانند یمکه از طریق آن 

برای ارتباطات، محیطی برای انجام معامالت و  سازوکاریبلکه  ،کند میتنها اطالعات را فراهم اینترنت نه

که  ییها فرصتاز جمله . سازدمهیا میکننده محصوالت یا خدمات به مصرف هکانالی برای ارائ احتماالً

ایجاد الف( : ند ازاعبارت دهد یمفوتبال ارائه  یها باشگاهمختلف بازاریابی برای  یها جنبهدر اینترنت 

 و عرضه را کوتاه کرده ۀ: اینترنت زنجیرجدید )تبادل فیزیکی کاالها و خدمات(کانال توزیعی یک 
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کانال توزیع برای یک  ایجادتوانایی اینترنت در  .می دهدرا کاهش  ها واسطهمربوط به  های ینههز

-کارگیری اینترنت بهمنحصر به فرد آن است. به های یژگیو محصوالت خاص )محصوالت دیجیتالی( از

بلکه توزیع سریع و همزمان  ،دهد یمثابت توزیع را کاهش  های ینههزتنها  نه یعتوزکانال یک عنوان 

ی واقعی، ااستفاده از اینترنت به معن .(11,12) کند یمشده را تضمین  کاالها و خدمات خریداری

و در مدت زمان  تر آسانخریداران بهتر و  شود یمباعث  ،یابی را کاهش دادهجستجو و مکان های ینههز

( ابزار ارتباطی )تبادل ب. (13) به محصوالت خود برسندجغرافیایی  های یتمحدودبدون کمتری 

مربوط به ترغیب مشتریان برای خرید  های فعالیت) ترویجی وعات میان خریداران و فروشندگان( اطال

مناسبی برای دسترسی به اطالعات، سازماندهی و تبادل اطالعات  ۀاینترنت وسیل: جدید محصوالت(

در  ،مشتریطور همزمان و به محض درخواست نیاز مشتری را به داطالعات مور تواند میاست. اینترنت 

به مشتری است.  تر سریعگویی ی تعامل بیشتر، خدمات بهتر و پاسخادسترس او قرار دهد و این به معن

و ارتباط طوالنی مدت با  نفر به نفر با مشتریان را تسهیل ارتباط اش تعاملیماهیت  دلیلبهنترنت ای

مناسب برای ترویج محصوالت باشگاه یا فروش  یابزارهمچنین اینترنت  .سازدمیرا ممکن  ها آن

 فروش مربوط به های فعالیت( ابزار مبادالتی )ج .(7,11) هاست شرکتفضاهای تبلیغاتی به دیگر 

در سراسر را از مشتریان بالقوه  تری وسیع ۀ: اینترنت دسترسی کسب و کارها به دامنجدید محصوالت(

یی و باعث افزایش کارآ همچنین است. کرده تر راحتیند مبادله را نیز آفر ۀو ادارکند میجهان فراهم 

-جمع برای قوی یابزارترنت این ( ابزار تحقیق بازاریابی:د. (11,12) شود میمبادله  های هزینهکاهش 

کاربران با  های دادهبه پایگاه بزرگی از  ها باشگاه کند میکمک  وآوری مستقیم داده از مشتریان است 

درک را بهتر نیازهای مشتریان  نتیجه ربازاریابی دست پیدا کنند و د برای اطالعات ارزشمند و دقیق

مناسب برای  ابزارینت بندی و بازار هدف: اینتر( ابزار بخشه محصوالت را شخصی سازی کنند.و کنند 

برای مدیران فوتبال  ،ت بازاریابیایجاد پایگاه داده با اطالعا بازار هدف است.بندی و شناسایی بخش

بازاریابی را  ۀآمیخت ندنتوا می هاباشگاه .را نشان دهند هایشان اولویتند اهواداران مشتاق ؛ زیراآسان است

 .برسند هایشان اولویتبه  هوادارانهدف تطبیق یابند تا  با سعه دهند وتو ها بخشروی آن 
ای در خصوص مفاهیم ها باید مالحظات سنجیدهمدیران باشگاهدارد که ( اظهار می2111)1کریمادیس

گذارد داشته باشند. آن ها باید هر مرحله را قبل از ورود به هایی که اینترنت در اختیار میو فرصت

هایی که اینترنت ارائه می دهد را تجزیه تحلیل ریزی کنند. تمام مفاهیم و فرصتترنت طرحدنیای این

های قابل قبولی ارائه نمایند: چگونه اینترنت در به دست آوردن منافع نموده و برای سؤاالت زیر پاسخ

یک ارزش افزوده تواند بیشتر می تواند به کار رود؟ چگونه اینترنت برای فعالیت های موجود باشگاه می

توان ترافیک باشد؟ چگونه باشگاه می تواند به یک مزیت رقابتی در بین رقبا دست یابد؟ چگونه می
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چگونه می توان جذابیت وب  توان رضایت هواداران را به دست آورد؟ وچگونه میداد؟  سایت را افزایش

مفاهیم بازاریابی  درک ،مدیران چالش اصلی برای سایت باشگاه و میزان تعامل در آن را افزایش داد؟

که بازاریابان ورزشی دیگر کشورها هایی  دغدغه. با وجود (11) آن است منافع کسبمنظور اینترنتی به

بازاریابی کارگیری وضعیت به اطالعات اندکی در مورد ،دارند ها فرصتخصوص این مفاهیم و  در

ست که فوتبال ااین در حالی. موجود است یرانفوتبال ا های باشگاه سایتطور خاص وبو به یاینترنت

در ایران روز به روز بین اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و به تقریب دوران گذار خود از فوتبال 

همگام با افزایش تمایالت نسبت به فوتبال، تغییرات زیادی . (14) گذراندای را میسنتی به دنیای حرفه

ای در بسیاری مربوط به آن به وجود آمده است تا جایی که فوتبال حرفهدر این رشته ورزشی و امور 

است های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شدهصرفهکشورها به صنعتی تمام عیار تبدیل شده است و 

دارد که با توجه به اهمیت بازاریابی در تامین منابع مالی، تاکید اظهار می (1389(. کوزه چیان )15،16)

های سوم های حرفه ای و سیاست دولت بر خصوصی سازی در برنامهها در باشگاهداشتن حداقل فیفا بر

در عین حال (. 17) ها در ایران برای بقا، چاره ای جز ایجاد درآمدزایی ندارندو چهارم توسعه، باشگاه

بع مالی ( معتقد است که صنعت فوتبال ایران برخالف دیگر کشورها نتوانسته است منا1388الهی )

همین اساس در تحقیقی به شناسایی موانع موجود برای افزایش درآمد بر (.15جذب نماید ) زیادی را

حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال ایران پرداخت، اما در خصوص موضوع بازاریابی تحت وب، 

-ۀ تحقیقی مشخصی بهتواند داشته باشد، سابق ها در ایران می فواید آن و نقشی که در درآمدزایی باشگاه

ها  دست نیامد و پیشینۀ تحقیق به مطالعات در دیگر کشورها معطوف شده است که به برخی از آن

1هندرسون :شود اشاره می
 2گل و آرمسترانگا( در تحقیقی  مدل کسب و کار انجمن مجازی ه2114) 

 ها باشگاهکه بیشتر  دارد میو اظهار  کند میبرتر فوتبال انگلستان توصیف  لیگرا برای ( 1997)

و تنها شروع به استفاده از این  اندنکرده درکربر را هنوز اپتانسیل کامل تعامل و همکاری کاربر با ک

ارتباط اینترنتی با  ۀبه بررسی فواید توسع (2117) 3گلدواسر .(18) اند کردهکسب و کاری  های فرصت

 ای حرفهورزشی  های تیمکه  کند میو بیان  پرداخت 4اورلئان در تیم بسکتبال هورنتس نیو انهوادار

محصوالت جدید را بر مبنای  ،هواداران جهانی را توسعه داده ی ازمدت با پایگاهارتباط طوالنی توانند می

5سکوتسو .(19) دنبازی را افزایش ده بۀد و تجرنفروشب ،کنند میفراهم  ها آناطالعاتی که از ارتباط با 
 

. استگرفته شدهکار استراتژیک در فوتبال به یعنوان ابزارنه اینترنت بهچگو بررسی کرد که( 2119)
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3. Goldwasser 
4.New Orleans Hornets 
5. Kotsovos 
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علت تعداد زیاد بهکه  ندسایت دو باشگاه منچستر و لیورپول بودوب ،ویدر مطالعه انتخابی  های نمونه

انتخاب شدند. این مطالعه نشان داد در محیط آنالین  اقتصادیشانهواداران در سراسر جهان و وضعیت 

به مشکالتشان پاسخ  ،باشگاه تعامل داشته باشند های نمایندهکنندگان نیاز دارند به آسانی با فمصر

 1لوآکیمیدیس .(21) و بدون نگرانی محصول ورزشی خریداری شده را برگردانند فوری داده شود

اکی، )هاز چهار لیگ رده باالی  ای حرفهورزشی  های تیماز  طور تصادفیبه را سایتوب 12 (2111)

 های تیمنتایج نشان داد . کردبررسی راگبی و فوتبال( در آمریکای شمالی و اروپا  فوتبال آمریکایی،

استفاده از  برایهواداران با تعامل  های فرصتمبتنی بر رسانه و  های زمینهورزشی ایاالت متحده در 

قاتی نیز در خصوص محتوای تحقی .(9) اند گرفتهی پیش های دیگر از تیم بازاریابی ورزشی دراینترنت 

ها با آمیخته بازاریابی ورزشی )محصول، قیمت، ترفیع و مکان( صورت ها و تناسب کلی آنوب سایت

دهد که بیشتر وب (  نشان می2115)3(، فیلو و فانک2111)2تحقیق کارلسن یگرفته است. یافته ها

به دیگر جنبه ها  کنند و های ورزشی روی جنبه محصول از آمیخته بازاریابی تمرکز میسایت

 (.21اند ) نپرداخته

های ورزشی با وجود اهمیت روزافزون اینترنت، تحقیقات آکادمیک اندکی در خصوص وب سایت

بیشتر مطالعات روی وب به توصیف این دارد که ( اظهار می1996)4(. برتون22است )انجام شده

 ۀآینددر خصوص حتی زمانی که ن ورزشی بازاریابارسانه جدید برای بازاریابان پرداخته است. 

عنوان جدید به فناوریباید بدانند چگونه این ، اندمطمئنسایت نادرآمدزایی و سودبخشی از وب

-بازاریابی تحت وب زمانی موفق خواهد بود که وب یها تالش. رود یمکار بازاریابی بهمؤثر در  یابزار

سایت محتوای وب مطالعه به بررسیاین  .(23) ودشبازاریابی ادغام  یها برنامهسایت شرکت با 

پرداخته انگلستان و یونان  های باشگاهبا  آن ۀفوتبال ایران از دیدگاه بازاریابی و مقایس های باشگاه

 هایسایتآوری داده وباطالعاتی، فروش، ترویجی، ارتباطی و جمع های ویژگی ین منظورابه . است

 .شده استیران، انگلستان و یونان مقایسه فوتبال ا های باشگاهترین موفق

 شناسی روش

 ۀجامع با توجه به ماهیت موضوع ، روش تحقیق از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی بود.

شش باشگاه  سایتوب بود.ایران  فوتبال لیگ برتر های باشگاهسایت وب ماری این پژوهشآ

در  85-91 هایسالگ برتر در پنج سال اخیر )دول لیامتیاز را در ج یشترینایران که بفوتبال 

                                                                                                                                        
1. Loakimidis 
2. Carlson 
3. Filo & Funk         
4. Berthon 
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سپاهان، استقالل، ذوب آهن،  های باشگاه) اند دهکرکسب  (پنجمین تا دهمین دوره لیگ برتر

سایت وب باو  نددشانتخاب  عنوان نمونۀ آماریبه و تراکتورسازی(، صباباطری پرسپولیس

، استون 4، لیورپول3، لیدز2آرسنال ،1فوتبال انگلستان )منچستریونایتد های باشگاهترین موفق

 ویال
، 9 کوپائ ،8، المپیاکوس7نایکوسیفوتبال یونان )پانات های باشگاهترین ( و موفق6، چلسی5

-به هایشان لیگترین امتیاز را در جدول یشپنج سال ب طیکه ( 12سلیکو آرا 11، آریس11آئک

مرور ارزیابی  سیاهۀو از طریق صورت میدانی پژوهش به های یافتهد. شمقایسه ، اند آوردهدست 

-عه به وببا مراج .دشآوری جمع (2111 ،)کریمادیس بازاریابی های ویژگیاز نظر  ها سایتوب

 پرسپولیس استقالل، ذوب آهن، های باشگاهسایت رسمی )از جمله وبفوتبال  های باشگاهسایت 

، فروشگاه اینترنتی اهانسپهواداران مجازی  ۀجامعبا نام  هایی سایتو تراکتورسازی و نیز 

باشگاه صبا  وبالگو  سازیاکتورهواداران تیم تر ،پرسپولیسکانون هواداران باشگاه  استقالل،

 سیاهۀ ارزیابی های مؤلفهو  ها ویژگیبر اساس  ها سایتوب ، 1391در دی ماه سال  باطری(

ن و ور انگلستافوتبال دو کش های باشگاهرسمی سایت وب 12 و با اطالعات موجود شدبررسی 

 :بودهای زیر ویژگی دارای سیاهۀ ارزیابی .شدیونان مقایسه 

نتایج  ۀاخبار باشگاه، اطالعات دربار باشگاه، ۀاطالعات دربار :شامل اطالعاتی های یژگیوالف( 

 ۀاطالعات دربار ،تاریخچه باشگاه ۀاطالعات دربار بازیکنان، ۀاطالعات دربار تیم/جدول،

 ؛بخش جوانانیا  آکادمی ۀدربارتجهیزات، اطالعات 

 ؛مهمان نوازی محصوالت مجازی،فروش  فروش کاال، ،تفروش بلی شامل: فروش های یژگیوب( 

ارتباطات عمومی و ، جدیدحامیان ، حامیان باشگاهترویج )تبلیغ( شامل:  ترویجی های یژگیوج( 

 ؛بودن زبانه دو، و دیگر محصوالت حامیان مالی ،اجتماعی

 /ها ینظرسنج ،ها انجمن چت/ دیداری، محتوای ،صوتی محتوایشامل:  ارتباطی یها یژگیود( 

 ؛ورزشی های ینکل بندی آنالین،شرط خدمات ایمیل، مسابقات، مطالعات/

                                                                                                                                        
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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 .آوری غیرمستقیم اطالعاتجمع آوری مستقیم داده،جمعشامل:  آوری اطالعاتویژگی جمع ه(

 نتایج

و آوری داده جمع ،اطالعاتی، فروش، ترویجی، ارتباطی یها ویژگیارزیابی مربوط به  های داده

ایران، انگلستان و یونان در فوتبال  های باشگاهسایت وبدر  ها ویژگیاین مرتبط با  های مؤلفه

 است.دهشارائه  1قالب جدول 
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های سه کشور باشگاهمرتبط با آن در  های مؤلفهو  ها ویژگیدر ادامه به شرح هر کدام از 

 .شده است پرداخته

 ؛ زیرااند بودهموفق  کشورسه  هررسد  به نظر می ،ها باشگاهاخبار  ویژگی اطالعاتی: در زمینۀ الف(

غیره فراهم  و ها مصاحبهبازیکنان،  دیدگیآسیبآخر،  ۀروزی در خصوص مسابقاطالعات به

 های بازیدر خصوص فراهم کردن جدول لیگ و نتایج  ها سایت. همچنین تمام وباند کرده

اطالعاتی در مورد  ها سایتخالف دیگر وب ایرانی بر های سایت. وباند بودهگذشته موفق 

تباط مستقیم برای اردرس ایمیلی از بازیکنان و مربیان . هیچ آدنکن نمیبازیکنان فعلی فراهم 

عامل  شخصی مدیر وبالگسایت یا وب ،ایرانی های سایتوجود ندارد. اغلب وب ها آنهواداران با 

یونانی به بخش  های سایتوب، در مقایسه با انگلیسی های سایت. وبگذارد میرا در اختیار 

چنین ایرانی  های سایتولی وب ،اند دهکرتوجه بسیاری  و معرفی تجهیزات آموزش جوانان

، امتیاز 21ایران  های باشگاه ،ویژگی اطالعاتیمربوط به  امتیاز 42از طور کلی به. ندارند بخشی

 .دست آوردندبه امتیاز 35ونان ی های باشگاهو  41انگلستان  های باشگاه
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 از نظر ویژگی اطالعاتی ها باشگاه وضعیت .3 شکل

 

اال و محصوالت فروش آنالین ک برانگلیسی تأکید بسیاری  های سایتویژگی فروش: وب ب(

 های سایت)استقالل و تراکتورسازی( در  سایت ایرانینوازی دارند. دو وبمجازی و نیز مهمان

ایرانی و یونانی  های سایتاما  ،پردازند میخود به فروش کاال و محصوالت مجازی  ۀوابست

 های سایت. وبکنند نمیات مسافرتی هواداران فراهم نوازی و خدممقدماتی برای مهمان

یونانی نیز در این  های سایت. وباند کردهضعیف عمل  تانگلیسی در خصوص فروش آنالین بلی

به فروش آنالین  ت فوتبال آذربایجان شرقیئهی ،در ایران. اند شدهخصوص با شکست مواجه 
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 ،امتیاز مربوط به ویژگی فروش 24از  ر کلیطوبه .پردازد میهواداری  های ز طریق کارتا تبلی

  .کسب کردندامتیاز  7یونان  های باشگاهو  21انگلستان  های باشگاه ،4 فوتبال ایران های باشگاه
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 از نظر ویژگی فروش ها باشگاهوضعیت  .3 شکل

 

حامیان و  های باشگاهو  یان مالیحامانگلیسی و یونانی  های سایتترویجی: تمام وب ویژگی ج(
 هایی گزینهایرانی اغلب چنین  های سایت. وبکردند میهواداران خود و دیگر محصوالت را تبلیغ 

 های باشگاهسایت وجود ندارد. وب اسپانسرهاندارند یا اینکه لینک مستقیم برای ورود به سایت 
. در ایران تنها کنند مینگلیسی را مهیا یونانی زبان ا های سایتوب آرسنال و لیدز زبان چینی و

امتیاز  31طور کلی از  به. گذارد میانگلیسی را در اختیار  ۀسایت باشگاه استقالل نسخوب
و امتیاز  26انگلستان  های باشگاهامتیاز،  4ایران  های باشگاهمربوط به ویژگی ترویجی، 

 .کسب کردندامتیاز  22یونان های باشگاه
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 از نظر ویژگی ترویجی ها باشگاهوضعیت  .2 شکل
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محتوای ارتباطی های یونانی  سایتدر مقایسه با وبانگلیسی  های سایتوبارتباطی:  ویژگی د(

-. وبدنکن میغیره را فراهم  و ها آنشامل نظرسنجی از هواداران، مسابقات مخصوص  تری غنی

بهتری  هاستفاد ها انجمنو  تاالرهای گفتگوچون  انگلیسی همچنین از خدماتی های سایت

و  ها انجمنامکاناتی چون  هاکه در آندارند  هواداری های سایتایران  در . چند باشگاهاندکرده

خدمات انگلیسی و یونانی  های سایتهواداران و غیره موجود است. تمام وب یتاالرهای گفتگو

طور به .گیرند میرای ارسال خبرنامه کمک ایمیل ب ایرانی از های سایتبرخی وب دارند. میلای

انگلستان  های باشگاهامتیاز،  12ایران  های باشگاهارتباطی، امتیاز مربوط به ویژگی  42کلی از 

 .کسب کردندامتیاز  27یونان  های باشگاهامتیاز و  42
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 طیارتبااز نظر ویژگی  ها باشگاهوضعیت  .4شکل

 

آوری مستقیم داده از کاربران سایت پتانسیل جمع ها سایتآوری داده: تمام وبویژگی جمع ه(

 ها سایت، بقیۀ وبسایت قبل از ورود به سایت نیاز به ثبت نام داشتندفقط دو وب ، امارا دارند

کاربر تاالرهای گفتگو، خرید کاال و مسابقات به ثبت نام  مثل هایی بخشتنها برای ورود به 

 .پرداختند می

 گیریبحث و نتیجه

اخیر  های سالو گسترش استفاده از آن در  دهد میه ئبازاریابی که اینترنت ارا های فرصت

بسیاری از . (11) رسمی کرده است های سایتفوتبال را ناگزیر به راه اندازی وب های باشگاه

این تحقیق نشان داد  هر چند .مدیران شاید تصور می کنند که حضور موفقی در اینترنت دارند

ه دهد، ئارا تواند میعنوان ابزار بازاریابی مدیران ایرانی بسیاری از مسائل اساسی را که اینترنت به

در مقایسه با  بازاریابی تحت وب های ویژگیاز نظر  های فوتبال ایران . باشگاهاند گرفتهنادیده 
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حدودی به  اایرانی اگرچه ت های سایت اشتند.د تری ضعیفانگلستان و یونان وضعیت  های باشگاه

های تعاملی و ارتباطی قوی  ویژگیاما فاقد ، اند پرداختهه اخبار ارائ از جملهویژگی اطالعاتی 

 .می باشداطالعات از سوی سایت  هو ارائ طرفه یکسایت و هوادار اغلب وب. تعامل بین بودند

اطالعات  ، کاربران نه تنها به دنبالورزشیدر وب سایت های  ( معتقد است2117)1مورنو

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 

که به سرعت در حال افزایش (. از جمله انجمن های مجازی 24مسائل مختلف می پردازند )

ها را ابزار به اشتراک گذاری عقاید، عالیق و احساسات، این انجمن (1999)2کوترل هستند.

که هواداران بتوانند از طریق وب سایت باشگاه با  فراهم کردن ابزاری .(18) توصیف می کند

سته های هواداران کمک یکدیگر و با سازمان تعامل پیدا کنند، به بازاریابان ورزشی در درک خوا

یا  اند نگرفتهدر ایران ارتباط با هوادار را جدی  ها باشگاهرسمی  های سایتوب. (21) خواهد کرد

از  که دارندهواداری  های سایتباشگاه چند البته . اند کردهکارت هواداری  محدود به ارائۀ آن را

، ها انجمنتاالرهای گفتگو، ی چون و امکانات اند دادهاین طریق تعامل با هواداران را افزایش 

ارتباطات در  براصلی نظارت دقیق مدیران  ۀ. مسئلاند دهکرفراهم   را و غیره 3پیام های تخته

خالف عرف و سایر  های درخواستها و و تاالرهای گفتگو است تا مانع هرزنامه ها انجمن

های ظهور اخیر فناوری همچنین. کند میکه به اعتبار باشگاه لطمه وارد شوند  ییدردسرها

های های اجتماعی و شبکه، پخش زنده رادیویی، شبکهها 4رسانه ای برای مثال پادکست

های تیم از موبایلی، پخش زنده مسابقات، دانلود کلیپ های ویدئویی از بازی های قبلی و آهنگ

دیدن از ها برای که به جذب هواداران و تشویق آن هستندمالحظات مهمی  ،طریق وب سایت

  (.9) سایت کمک می کند

 نظارت ونیاز به  هرچه هوادار به سمت استفاده بیشتر از وب و خرید محصوالت ورزشی می رود،

. وفاداری الکترونیکی سود بلندمدت در یابد یافزایش م )هوادار( وفاداری مشتریدر نتیجه 

جذب مشتریان جدید  برای کمتری ههزین ها باشگاه به دنبال دارد؛ زیراآنالین را  یها فروش

 محققانبسیاری از  اما ،(25)توانند مشتریان خود را حفظ کنند و بیشتر می شوند یممتحمل 

                                                                                                                                        
1. Moreno 
2. Cothrel 

 اندن است.وسیلۀ دیگران قابل خو. تختۀ پیام یا تابلو اعالنات، پیامی نوشتاری است که به3

یک فایل چند رسانه ای)مولتی مدیا( که با استفاده از فید ها)خوراک ها( برای پخش صدا برروی کامپیوترهای . 4

 شخصی و موبایل، بر روی اینترنت فرستاده می شود.
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که خرید  کند می( بیان 1996) 1. فلینآیندۀ موفقی نخواهند داشتهای آنالین خریدمعتقدند 

مشتریان  نیازهای بنابراین خرید در اینترنت ؛یند تبادل اجتماعی استآفردر حالت سنتی نوعی 

ای برای تبادل وسیله نیز معتقد است اینترنت بیشتر (1996) 2اتمان .کند نمیرا برآورده 

  .(11) برای فروش ابزاریتا اطالعات است 

 ها یتسافروش فضاهای تبلیغاتی است که به توانایی  ها یتسامالی وب ینتأم یها راهیکی از 

 اند یافتهدرمدیران بازاریابی انگلیسی (. 21) وابسته است ایجاد سطح باالیی از ترافیک وب برای

-وب سب درآمد اضافی برای باشگاه است.که اینترنت ابزاری برای تبلیغ دیگر محصوالت و ک

ولی  ،اند گرفتهنظر ر د ها شرکتفضاهایی را برای تبلیغ دیگر محصوالت و  نیزایرانی  های یتسا

 ،اند نپرداختهحتی به تبلیغ حامیان خود  ها باشگاهاغلب . ستا این فضاها بالاستفاده مانده عمالً

 منظوربهن فوتبال ایران والئچه مساگربرای باشگاه ندارد.  ای ینههزچنین تبلیغاتی  که یدر حال

صحه  ت به فروش اینترنتی بلیت مسابقاتجلوگیری از ایجاد بازار سیاه و مشکالت تهیه بلی

 یها کارتو با شارژ کرده است بال آذربایجان شرقی آن را اجرا ت فوتئهی تنهااما  ،اند گذاشته

 . پردازد یم آناینترنتی به انجام 

-طور خاص وبو بهگفت که تاکنون اینترنت  توان یمطور کلی، با توجه به مطالب ذکرشده به

یاورده دست نبه ،فوتبال یها باشگاهبازاریابی  های یتفعال برایجایگاه خود را  در کشور ما سایت

 تجاری دیده شود. کاریعنوان بلکه باید به ،تکنیکی استعملی سایت نه تنها طراحی وب است.

 .(21) همچنین باید با نیازهای باشگاه متناسب باشد و بر اهداف تجاری و ارتباطی تاکید کند

 .هواداری باشد یها انجمن گسترشقوی برای  یهای یتسا تواند یمورزشی  های یمتسایت وب

 ؛منجر خواهد شدسایت تیم به وبنسبت هواداری منسجم به افزایش تعهد  هایایجاد انجمن

 است که بیشتر از سایت استفاده خواهند کرد معنی اینبه تعهد بیشتر برای کاربران سایت 

سایت در موفقیت سازمان برای ایجاد عالقه در کاربر برای بازگشت به طراحی مؤثر وب .(25)

مؤثر با کاربران  یکند. باید ارتباطمی ایفا مهم نقشی زایش اعتماد وی به سازمانیت و افساوب

سایت را از ارتباط با سازمان از طریق وب آن هابدین وسیله رضایت  تاسایت ایجاد کرد وب

سایت به از ارتباط با سازمان از طریق وب انافزایش داد. بدیهی است رضایت بیشتر کاربر

-رسمی که به یایجاد سایت بنابراین ؛(26) دآوری سازمان منجر خواهد شدافزایش تدریجی سو

حال در  یا حرفه یها باشگاهشده باشد از ضروریات گفته های یژگیوصورت یکپارچه شامل 

برای بهبود فعالیت  گیرند.ر کابازاریابی آنالین را به های یاستراتژ خواهند یمکه است  یا توسعه

                                                                                                                                        
1. Flynn 
2. Ottman 
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های های اختصاصی به منظور ایجاد انجمناشگاه فوتبال نیاز به بخشسایت یک بهای رایج وب 

الرهای گفتگو هایی که در آن اعضا بتوانند از طریق ایمیل، تامجازی احساس می شود. انجمن

های فوری و صفحات وب شخصی به طور فعالی با یکدیگر ارتباط برقرار )چت روم ها(، پیغام

سایت مهم وب های ویژگیاز که تعاملی  های فرصتو دیگر  ها انجمندن این کرفراهم  با .کنند

خدمات و  ۀارائبا و همچنین است  ها توجه شدهبه آندر ایران کمتر  و ستفوتبال ا های باشگاه

 یرگذاریتأثضمن  توان می تفروش اینترنتی بلی سایت باشگاه ونوازی در وبتسهیالت مهمان

تقاضا برای  ،ظ نمود و در نتیجه با افزایش ترافیک سایتو حف جذبرا  ها آنمثبت بر هواداران 

 خرید فضاهای تبلیغاتی و محصوالت باشگاه نیز افزایش خواهد یافت. 
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