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  چكيده

هـاي منتخـب    سـايت باشـگاه   هاي تعاملي مؤثر بر بازديد مجدد هـواداران از وب  مؤلفه بندي پژوهش حاضر با هدف اولويت
صـورت اينترنتـي انجـام     آوري اطالعات بـه  و جمع از نوع پيمايشي بود پژوهشروش . ليگ برتر فوتبال ايران انجام گرفت

يس، تراكتورسـازي، دامـاش و   هاي اسـتقالل، پرسـپول   سايت باشگاه جامعة آماري پژوهش شامل هواداران عضو وب. گرفت
نفـر حاضـر بـه     325از جامعـة يادشـده    .بررسي شدند 1391بودند كه در فروردين و ارديبهشت ) =26000N( سپاهان

سـاخته   آوري اطالعـات از پرسشـنامة محقـق    بـراي جمـع   .همكاري با اين پژوهش شدند و نمونة تحقيق را تشكيل دادند
و پايـايي درونـي آن از    تأييـد متخصصان مديريت ورزشـي  رسشنامه براساس نظر روايي صوري و محتوايي پ .استفاده شد

هـاي مكـرر و آزمـون     گيـري  اي، تحليل واريانس با اندازه نمونه هاي تي تك از آزمون .تعيين شد 9/0 طريق آلفاي كرونباخ
هاي پـژوهش نشـان داد    يافته .ها استفاده شد وتحليل داده براي تجزيه > P 05/0اي بونفروني در سطح معناداري  مقايسه

هـاي منتخـب ليـگ برتـر فوتبـال ايـران تـأثير         سـايت باشـگاه   كه هر چهار مؤلفة تعاملي بر بازديد مجدد هواداران از وب
. سـايت تفـاوت معنـاداري مشـاهده شـد      هاي تعاملي مؤثر بـر بازديـد مجـدد هـواداران از وب     معناداري دارد و بين مؤلفه

هاي تعامل با مديران يا مربيان، بازيكنان و ساير هـواداران    فرصت. 1ترتيب  عاملي نشان داد كه بههاي ت بندي مؤلفه اولويت
ابزارهاي ترويجي خاص بيشترين . 4شخصي كردن صفحات خانگي و ايميل؛ . 3هاي اطالعاتي؛  خوراك. 2سايت؛  روي وب

وان گفت درك نيازهاي هـواداران وفـادار بـراي موفقيـت     ت ميبنابراين . سايت دارد تأثير را بر بازديد مجدد هواداران از وب
 .هاي فوتبال ضروري است سايت باشگاه وب

  
  

  هاي كليدي  واژه
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   مقدمه
در واقع . هاي اخير استفاده از اينترنت در تجارت و بازرگاني افزايش چشمگيري يافته است در سال

اكنون به پيدايش دورة جديدي در بازاريابي منجر شده  كنند كه اينترنت هم بسياري از مفسران ادعا مي
سازد تا مشتريان جديد را به تصرف خود درآورند؛  ها را قادر مي فناوري اينترنت شركت). 24(است 

ها را  ت، خدمات و قيمترا پيگيري كنند و ارتباطات، محصوال) آنالين(عملكرد آنها و رفتار برخط 
طور  جلو بردن روابط بلندمدت با مشتري، كليدي براي ثبات در بازارهاي به). 26(سازي كنند  شخصي

هاي عصر اينترنت را  تواند نياز اين بدين معناست كه رويكرد بازاريابي سنتي ديگر نمي. فزاينده پوياست
مشتريان ورزشي انگيزة . ي ورزشي بسيار مهم استها ارتباط با مشتري براي سازمان). 28(برآورده كند 

 "1هواداران. زيادي دارند تا مشاركت خود را نشان دهند و ارتباطشان را با تيم ورزشي حفظ كنند
به  قلمرو جهاني وب ). 15(مشترياني هستند كه مشاركت و تعصب بسياري به تيم خود دارند 

سايت ابزار ارتباطي  وب ).25(دهد  با هواداران ميهاي ورزشي فرصتي براي برقراري ارتباط  سازمان
اند،  هاي ورزشي با آن مواجه يكي از مسائل كليدي كه سازمان. )22(هاي ورزشي است  مهمي در سازمان

هرچه هوادار به سمت استفادة بيشتر از وب و خريد . )23(هايشان است  سايت سطح تعامل در وب
منظور توسعة  بههاي تعاملي  ويژگيكارگيري  هاي ورزشي براي به رود، نياز سازمان محصوالت ورزشي مي

اي زماني موفق خواهد بود  سايت تيم ورزشي حرفه يك وب). 14(شود  هاي سودآور بيشتر مي سايت وب
در . گردد تعامل به ارتباط بين سايت و كاربر آن سايت بر مي. كه تعامل زيادي با هواداران كسب كند

عالقه و اعتماد تعامل، موجب  .سايت وجود دارد بادل اطالعات بين هوادار و وبوگو و ت تعامل، گفت
 ).20(شود  سايت مي هوادار به بازگشت دوباره به وب

دنبال اطالعات هستند، بلكه  هاي ورزشي، كاربران نه تنها به سايت در وب) 2007( به نظر مورنو
ها  سايت هاي متعددي در وب ها و اتاق كانال. كنند ميطور باز مشاركت  طور فعالي در بيان عقايد خود به به

؛ از )17(پردازند  وگو در مورد مسائل مختلف مي وجود دارد كه هواداران ورزشي در آن به بحث و گفت
ها را ابزار  اين انجمن) 1999( كوترل .اند سرعت در حال افزايش هاي مجازي كه به جمله انجمن

كند كه براي بهبود  او همچنين بيان مي .كند و احساسات توصيف ميگذاري عقايد، عاليق  اشتراك به
هاي  منظور ايجاد انجمن هاي اختصاصي به سايت يك باشگاه فوتبال، به بخش هاي رايج وب فعاليت

                                                           
1.fans 
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، )ها چت روم(وگو  هايي كه در آن اعضا بتوانند از طريق ايميل، تاالرهاي گفت مجازي نياز است؛ انجمن
دو و ). 21(طور فعالي با يكديگر ارتباط برقرار كنند  صفحات وب شخصي به هاي فوري و پيغام
كنند كه اگر اهداف و راهبرد كلي ارتباطي  در مطالعة خود به اين موضوع اشاره مي) 1998(1قوسه
هاي   سرگرمي(سايت شركتي براساس ايجاد تصوير، فروش محصوالت و عملكردهاي ترويجي خاص  وب

هاي الكترونيكي، سفارش  هاي الكترونيكي، كارت ، مسابقات، مطالعات،كارت پستالها آنالين مثل بازي
سايت شركت و  باشد، اين ابزارها به افزايش جذابيت وب) ها آنالين و پيشنهاد محصوالت جديد و تخفيف

اي  هاي رسانه ظهور اخير فناوري) 2010( لوآكيميديس). 18(كند  نيز جذب مشتري جديد كمك مي
هاي موبايلي، پخش زندة  هاي اجتماعي و شبكه ها، پخش زندة راديويي، شبكه ال پادكستبراي مث

سايت را مالحظات  هاي تيم از طريق وب هاي قبلي و آهنگ هاي ويدئويي از بازي مسابقات، دانلود كليپ
ات اطالع). 25(كند  داند كه به جذب هواداران و تشويق آنها براي ديدن از سايت كمك مي مي مهمي 

سايت ورزشي بسيار مهم  هاي اطالعاتي در تعامل هوادار با وب يا در اصطالح خوراك) موقع به(هنگام  به
عنوان ابزاري براي دريافت  هاي ورزشي به سايت كند كه هواداران از وب بيان مي) 2010(2آن .است

ارد برجستة بازي و اخبار هاي ويدئويي از مو روز در خصوص نتايج بازي، دانلود كليپ اطالعات فوري و به
هاي ورزشي بايد بتوانند  سايت او همچنين معتقد است كاربران در وب. برند روز استفاده مي و آمارهاي به

سايت  براي مثال در صفحة اول وب. سازي كنند اطالعات مورد نظرشان را انتخاب و محتوا را شخصي
هر . مختلف، زبان مورد نظر خود را انتخاب كنندتوانند از بين سيزده زبان  نايك دات كام كاربران مي

سايت نايك مخصوص هر كشور اطالعات و تبليغات را براساس اولويت و مليت كاربران ارائه  صفحة وب
صورت شخصي  هاي متفاوت به براي افراد مختلف با سليقه كه صفحات وب  درصورتي). 14(كند  مي

سايت موفق  ادارة يك وب). 12(روند  راغ آن سايت ميطراحي شوند، بينندگان با رغبت بيشتري به س
اما تحقيق . كنند كه حضور موفقي در اينترنت دارند بسياري از مديران شايد تصور مي. كار مشكلي است

هاي فوتبال بسياري از  هاي انگلستان و يونان نشان داد كه مديران باشگاه در باشگاه) 2010(3كريماديس
طراحي . اند تواند ارائه دهد، ناديده گرفته عنوان يك ابزار بازاريابي مي رنت بهمسائل اساسي را كه اينت

گويد  او مي .سايت بايد با نيازهاي باشگاه متناسب باشد و بر اهداف تجاري و ارتباطي تأكيد كند وب
هايي كه اينترنت در اختيار  اي در خصوص مفاهيم و فرصت ها بايد مالحظات سنجيده مديران باشگاه

                                                           
1. dou&Ghose 
2. Ahn 
3. Kriemadis 



 1394مرداد و شهريور ، 3شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

474

هايي كه بازاريابان ورزشي ديگر كشورها در خصوص اين  با وجود دغدغه). 24(گذارد داشته باشند  مي
هاي فوتبال ايران  كارگيري اينترنت در باشگاه ها دارند، اطالعات اندكي در خصوص به مفاهيم و فرصت

معه رو به گسترش روز بين اقشار مختلف جا اين در حالي است كه فوتبال در ايران روزبه. موجود است
همگام با افزايش ). 6(گذراند  اي را مي تقريب دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه است و به

وجود آمده است  تمايالت نسبت به فوتبال، تغييرات زيادي در اين رشتة ورزشي و امور مربوط به آن به
هاي اقتصادي  صرفهعيار تبديل شده و  تي تماماي در بسياري از كشورها به صنع تا جايي كه فوتبال حرفه

دارد كه با توجه به اهميت  اظهار مي )1389(چيان  كوزه). 2، 4( فوتبال بسيار چشمگير شده است
اي و سياست دولت بر  هاي حرفه ها در باشگاه بازاريابي در تأمين منابع مالي، تأكيد فيفا بر داشتن حداقل

اي جز ايجاد  ها در ايران براي بقا، چاره  و چهارم توسعه، باشگاههاي سوم  سازي در برنامه خصوصي
معتقد است كه صنعت فوتبال ايران برخالف ديگر ) 1388(در عين حال الهي ). 9(درآمدزايي ندارند 

حضور نداشتن موفق ) 1387(بختياري ). 2(كشورها نتوانسته است منابع مالي زيادي را جذب كند 
بنابراين جاي تعجب ). 3(داند  را عامل از دست دادن منابع عظيمي از سرمايه مي ها در اينترنت  سازمان

ها بدل  سايت و بهبود تجربة كاربران از كار با آن به نگراني اساسي سازمان نيست كه طراحي مناسب وب
ود و ش هاي مشابه مي سايت سايت، مانع استفادة كاربر از ساير وب شود، زيرا طراحي مؤثر و باكيفيت وب

توان رضايت كاربران  بنابراين مي. كند سايت ترغيب مي كاربران جديد را به ديدن و استفادة مجدد از وب
بديهي است كه رضايت بيشتر كاربر از ارتباط با سازمان از . را با برقراري ارتباط مؤثر با آنها افزايش داد

با توجه به اينكه تعامالت ). 7(شد سايت به افزايش تدريجي سودآوري سازمان منجر خواهد  طريق وب
سايت نقش مهمي در  و جذابيت وب) 8(كند  سايت ترغيب مي متعدد كاربران را به استفادة مجدد از وب

هاي فوتبال مطرح  سايت باشگاه ، اين مسئله براي مديران وب)5(سايت دارد  زمان ماندگاري كاربر در وب
 باشگاه و ميزان تعامل در آن را افزايش داد؟سايت  توان جذابيت وب شود كه چگونه مي مي

هاي ورزشي  سايت با وجود اهميت روزافزون اينترنت، تحقيقات آكادميك اندكي در خصوص وب
وب به توصيف اين  دربارةبيشتر مطالعات دارد كه  اظهار مي) 1996( 1برتون ).14(انجام گرفته است 

ها و تناسب  سايت تحقيقاتي نيز در خصوص محتواي وب ).16(رسانة جديد براي بازاريابان پرداخته است 
 يها يافته. صورت گرفته است) محصول، قيمت، ترفيع و مكان(كلي آنها با آميختة بازاريابي ورزشي 
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هاي ورزشي روي  سايت دهد كه بيشتر وب نشان مي) 2005(2، فيلو و فانك)2001(1تحقيق كارلسن
ن و يلاگرچه م). 23(اند  ها نپرداخته به ديگر جنبه كنند و مي جنبة محصول از آميختة بازاريابي تمركز

تعامل را ويژگي متمايزي در فناوري جديد ) 2002(5و و شرومي، ل)2005(4، كو)1999(3مك دونالد
هاي ورزشي در  كنند، بيشتر سازمان هاي ورزشي معرفي مي سايت اينترنت و از عوامل مهم در ارزيابي وب

اند و پتانسيل تعامل در  عنوان يك ابزار بازاريابي تعاملي شكست خورده هايشان به سايت استفاده از وب
را ناديده مدت با هواداران  و نقش اينترنت در توسعة ارتباط طوالني) 14(هايشان  سايت بهبود عملكرد وب

بازارها  كند كه ارتباط با مشتريان به تقويت ارتباطات در بيان مي) 2005(6آندرسون). 20(اند  گرفته
هاي ورزشي برسد،  آندرسون همچنين سودي را كه ممكن است از اين طريق به سازمان. كند كمك مي

هاي ورزشي تعداد شايان توجهي از مشتريان ورزشي را جذب  كه تيم ضرورتاين . كند خاطرنشان مي
طور  رزشي وفادار بهكنند و ارتباط با آنها را حفظ و نگهداري كنند و نيز توسعة پايگاهي از مشتريان و

جذب و حفظ هوادار ). 25(به اهداف مالي دست يابند طور چشمگيري  بهكند تا  حتم به تيم كمك مي
ترين عوامل  نحوة تعامل باشگاه با هوادارانش يكي از مهم. ترين فعاليت يك باشگاه فوتبال است مهم

مايندگان باشگاه در تعامل رودررو با هوادار بازيكنان و مربيان ن. كنندة ادراك هوادار از باشگاه است تعيين
. واسطة ارتباطي خواهد بود كه با مربيان و بازيكنان داشته است است و ادراك هوادار از باشگاه به

 ). 10(توانند به حفظ هواداران خود در بلندمدت اميد داشته باشند  ها با برقراري ارتباط صحيح مي باشگاه

هاي بازاريابي ورزشي فرصتي براي ارائة خدمات مؤثر به  ها و انگيزه ديتتوانايي ارزيابي صحيح محدو
بنابراين با توجه به ). 29(كند  هواداران موجود و همچنين توانايي جذب هواداران جديد را فراهم مي

ها با هواداران، پژوهش حاضر در پي آن بود تا به  شده و اهميت موضوع تعامل باشگاه مطالب مطرح
هاي منتخب  باشگاهسايت  هاي تعاملي مؤثر بر بازديد مجدد هواداران از وب مقايسة مؤلفه شناسايي و

بندي شوند تا مشخص گردد  شده اولويت هاي شناسايي بپردازد و در ادامه مؤلفه ليگ برتر فوتبال ايران
  .ت داردساي هاي تعاملي بيشترين تأثير را بر بازديد مجدد هواداران از وب مؤلفهيك از  كه كدام

                                                           
1. Carlson 
2. Filo & Funk         
3. Milne& McDonald 
4. Ko 
5. Liu &Shrum 
6. Anderson 
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 شناسي پژوهش  روش

هدف از اين . با توجه به ماهيت موضوع، روش تحقيق از نوع پيمايشي و به لحاظ هدف كاربردي است
هاي منتخب  سايت باشگاه هاي تعاملي مؤثر بر بازديد مجدد هواداران از وب بندي مؤلفه پژوهش اولويت

جامعة آماري اين پژوهش شامل  .بود) 90-91(حاضر در يازدهمين دورة ليگ برتر فوتبال ايران 
) =26000N( هاي استقالل، پرسپوليس، تراكتورسازي، داماش و سپاهان سايت باشگاه هواداران عضو وب

نفر حاضر به همكاري با  325از جامعة يادشده  .بررسي شدند 1391بودند كه در فروردين و ارديبهشت 
نفر  335براساس جدول مورگان حجم نمونة آماري  .اين پژوهش شدند و نمونة تحقيق را تشكيل دادند

كه پرسشنامه عودت داده شد  325پرسشنامه ارسال شد كه از اين تعداد،  1589رو  ازاين. تعيين شد
بود كه اي  ساخته پرسشنامة محققابزار پژوهش . شدندعنوان نمونة آماري در پژوهش شركت داده  به

اطالعات توصيفي ) ، ب)شش سؤال(شناختي جمعيتهاي  ويژگي) شامل سه بخش الف سؤاالت آن
صورت اينترنتي  پاسخ بسته بود كه به) پانزده سؤال(هاي تعاملي  مؤلفه) و ج) سيزده سؤال(مرتبط 

تن از متخصصان مديريت پانزده روايي صوري و محتوايي پرسشنامه براساس نظر  .طراحي و اجرا شد
هاي اين  آوري داده جمع .تعيين شد 9/0 فاي كرونباخو پايايي دروني آن از طريق آل تأييدورزشي 
سايت  از طريق پيام به اعضاي آنالين وب اينترنتيپرسشنامة . رفتصورت گ به روش اينترنتيپژوهش 
در ها به اشتراك گذاشته بودند،  ها يا از طريق ايميل به اعضايي كه ايميل خود را در اين سايت باشگاه

از آمار توصيفي براي . ها تا شهريور ادامه داشت شد و برگشت پرسشنامه ارسال  فروردين و ارديبهشت
ها  وتحليل داده منظور تجزيه ها و از آمار استنباطي به هاي پراكندگي و مركزي داده بررسي شاخص

نمونه و همچنين براي بررسي اختالف ميانگين بين چهار مؤلفة  بنابراين از آزمون تي تك. استفاده شد
هاي مكرر و براي تعيين اختالف دو به دو متغيرها يا  گيري  آزمون تحليل واريانس با اندازه تعاملي از

 استفاده P> 05/0عبارت ديگر مقايسة زوجي متغيرها از آزمون تعقيبي بونفروني در سطح معناداري  به
  .شدوتحليل  تجزيه 18نسخة  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم شايان ذكر است كه داده. شد

  

  هاي پژوهش يافته
سال داشتند و ميانگين سني آنها  45كنندگان در اين پژوهش حداقل پانزده سال و حداكثر  مشاركت

 .دادند درصد آنان را زنان تشكيل مي 5/11كنندگان را مردان و  درصد مشاركت 5/88 .سال بود 86/23
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درصد داراي تحصيالت  2/13 .كنندگان تحصيالت ديپلم و زير ديپلم داشتند درصد مشاركت 6/40
 .درصد ليسانس، فوق ليسانس و باالتر بودند 2/46فوق ديپلم و 

كنندگان، استقالل با بيشترين ميزان مشاركت بود و  درصد از مشاركت 2/38باشگاه فوتبال محبوب 
با  درصد و داماش5/13درصد، پرسپوليس  3/16درصد، تراكتورسازي  8/30ترتيب هواداران سپاهان با  به
 .درصد مشاركت داشتند 2/1

  اي  نمونه نتايج آزمون تي تك. 1جدول 
  معناداري      t       ميانگين         اختالف ميانگين      تعداد            هاي تعاملي                 مؤلفه
 هاي تعامل با مديران فرصت

  /.001        07/13               78/0                78/3             282يا مربيان، بازيكنان و ساير         
  سايت هواداران روي وب

 
         001/0        128/3             227/0               227/3            301ابزارهاي ترويجي خاص          

  

  001/0        10/ 006           633/0              3/ 633            288     هاي اطالعاتي        خوراك
  

  0/ 001       927/4             317/0                317/3             290     سازي صفحات     شخصي
 خانگي و ايميل

 
) 3عدد (هاي تعاملي و نمرة شاخص  اي نشان داد كه بين ميانگين مؤلفه نمونه نتايج آزمون تي تك

دهد كه ميانگين تمام  نشان مي 1هاي جدول  يافته. وجود داشت  P>05/0در سطح اختالف معناداري 
هاي تعاملي بر  توان نتيجه گرفت كه مؤلفه هاي تعاملي از نمرة شاخص بيشتر است، بنابراين مي مؤلفه

 .هاي منتخب ليگ برتر فوتبال ايران تأثير دارند سايت باشگاه بازديد مجدد هواداران از وب

  )نتايج آزمون ماخ لي(زمون همگوني كوواريانس آ. 2 جدول
تأثيرات 

  گروهي درون
آزمون
  ماخ لي

كاي
  اسكوار

درجة
  آزادي

  اپسيلون معناداري
- هاوس گرين

  گيزر
 - هين
  فلت

كران 
  پايين

هاي  مؤلفه
  تعاملي

884/0 363/29 5 001/0 930/0  942/0  333/0  
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است، از  05/0از آنجا كه سطح معناداري آن كمتر از . دهد نتايج آزمون آماري ماخ لي را نشان مي 2جدول 
 .هين فلت براي اصالح درجة آزادي استفاده شد) اپسيلون(ضرايب تصحيح 

  گروهي ات درونتأثيرآزمون . 3 جدول
  معناداري f  ميانگين مربعات  درجة آزادي  مجموع مربعات  

  001/0  986/35  463/16  827/2  535/46  هين فلت

  
توان نتيجه گرفت كه بين  است، مي 05/0، از آنجا كه سطح معناداري كمتر از 3در جدول 

هاي منتخب ليگ برتر فوتبال ايران  سايت باشگاه هاي تعاملي مؤثر بر بازديد مجدد هواداران از وب مؤلفه
  .تفاده شدها از آزمون تعقيبي بونفروني اس براي مشخص شدن محل اختالف .تفاوت معناداري وجود دارد

 
ي تعاملي مؤثر بر بازديد مجدد هواداران از ها نتايج آزمون تعقيبي بونفروني مربوط به مؤلفه. 4 جدول

  سايت وب
انحراف  اختالف ميانگين مقايسة زوجي  ديفر

  استاندارد
  معناداري

  
  
1  

  
هاي تعامل با  فرصت

مديران يا مربيان، 
بازيكنان و ساير 

  سايت هواداران روي وب

اي ترويجيابزاره
 صخا

509/0 061/0  001/0  

هايخوراك
 اطالعاتي

138/0 056/0  090/0  

شخصي كردن
صفحات خانگي و 

 ايميل

 
485/0  

  
062/0  

  
001/0  

  
  
2  

  
  ابزارهاي ترويجي خاص

هايخوراك
 اطالعاتي

371/0- 065/0  001/0  

شخصي كردن
صفحات خانگي و 

 ايميل

024/0- 063/0  00/1  

  
3  

شخصي كردن طالعاتيهاي ا خوراك
صفحات خانگي و 

  ايميل

 
347/0  

  
050/0  

  
001/0  
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هاي تعامل با مديران يا  فرصت، نتايج مقايسة زوجي متغيرها نشان داد كه بين مؤلفة 4در جدول 
هاي ابزارهاي ترويجي خاص و شخصي كردن  سايت و مؤلفه مربيان، بازيكنان و ساير هواداران روي وب

همچنين بين مؤلفة ابزارهاي ترويجي خاص و . تفاوت معناداري وجود دارد صفحات خانگي و ايميل
هاي اطالعاتي و شخصي  بين مؤلفة خوراك. هاي اطالعاتي تفاوت معناداري وجود دارد مؤلفة خوراك

 .كردن صفحات خانگي و ايميل نيز تفاوت معناداري وجود دارد

هاي  فرصت. 1ترتيب  نتايج نشان داد كه بههاي تعاملي،  در بررسي ميزان اهميت هر يك از مؤلفه
. 2، )اولويت اول( 78/3سايت با ميانگين  تعامل با مديران يا مربيان، بازيكنان و ساير هواداران روي وب

شخصي كردن صفحات خانگي و ايميل با . 3، )اولويت دوم( 633/3هاي اطالعاتي با ميانگين  خوراك
بيشترين ) اولويت چهارم( 227/3ارهاي ترويجي خاص با ميانگين ابز. 4، )اولويت سوم( 317/3ميانگين 

  .هاي منتخب ليگ برتر فوتبال ايران دارند سايت باشگاه هواداران از وب تأثير را بر بازديد مجدد
 

 گيري بحث و نتيجه

هاي  سايت باشگاه بر بازديد مجدد هواداران از وبهاي تعاملي  تمام مؤلفهنتايج اين پژوهش نشان داد كه 
) 2010(، لوآكيميديس )2010(، آن )1998(دو و قوسه ليگ برتر فوتبال تأثير دارد و با نتايج تحقيقات 

سايت باشگاه با يكديگر  هايي كه هواداران بتوانند از طريق وب بنابراين فراهم كردن فرصت. همخوان است
با . هاي هواداران كمك خواهد كرد و با سازمان تعامل پيدا كنند، به بازاريابان ورزشي در درك خواسته

هاي ورزشي  كنند، سازمان ها استفاده مي سايت تيم ها و انتظارات هواداراني كه از وب پاسخ به خواسته
كند و  سايتي كه هوادار را جذب مي وب(هاي كشنده  سايت توانند به اهداف ارزشمندي از ايجاد وب مي

بندي نشان داد كه  نتايج اولويت). 23، 27(دست يابند ) داندگر سايت باز مي طور منظم به وب آنها را به
در  سايت مهم ترين عامل هاي تعامل با مديران يا مربيان، بازيكنان و ساير هواداران روي وب فرصت

هايي را در  ها بايد فرصت سايت باشگاه اندركاران وب رو دست سايت است، ازاين بازگشت هواداران به وب
توانايي براي تعامل با بازيكنان و مربيان و . منظور تعامل هرچه بيشتر با تيم قرار دهند بهاختيار هواداران 
آورد كه هواداران سؤاالت مورد نظرشان را شخصاً  وجود مي سايت باشگاه اين امكان را به مديران روي وب

ه در ميان بگذارند و به از بازيكنان مورد عالقة خود بپرسند و نظرهاي خود را با مديران يا مربيان باشگا
توانند  ميو مربيان از طريق اين ارتباطات مديران . هاي محبوبشان كمك كنند ارائة بازخورد به باشگاه

خواست و و در نتيجه،  دننيازهاي هواداران را شناسايي و اطالعات باارزشي در مورد آنها كسب كن
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هاي  همچنين هواداران در چت روم. اظ كنندهاي آتي باشگاه لح ريزي نظرهاي هواداران را در برنامه
چت كردن به آنها شانس . توانند با ديگر هواداران همراه شوند و به ابراز احساسات بپردازند آنالين مي

غم و هاي تيم، پرسش در مورد اقدامات آتي تيم و شريك كردن ديگر هواداران در  لذت بردن از پيروزي
هاي  ها و انجمن رو انگيزش اجتماعي هواداران در چت روم ازاين .دهد ها پس از شكست تيم مي اندوه

ها به محل مالقات اجتماعي  كه اين انجمن طوري به. يابد طور چشمگيري افزايش مي وگو به بحث و گفت
دهد تا خود را بخشي از اجتماع  شود و به هواداران اين امكان را مي هواداران در دنياي مجازي تبديل مي

ها رخ خواهد داد،  ها و انجمن ها از طريق چت روم سايت باشگاه تعامالتي كه در وب. كنند ورزشي تلقي
كند و هوادار را به  ارتباط هوادار و تيم را تقويت ميدهد،  حس وفاداري را در بين هواداران پرورش مي

  .كند سايت باشگاه ترغيب مي بازديد مجدد از وب
فروشي منبع ناچيزي از درآمد  ل حاضر در ايران بليتدر حاكند كه  بيان مي) 1388(الميري 

هاي دولتي تأمين  ها بيشتر توسط سازمان هاي مالي باشگاه رو، هزينه ازاين. كند ها را تأمين مي باشگاه
هاي كالن كنفدراسيون فوتبال آسيا و سازمان تربيت بدني به سمتي است كه  ولي سياست. شود مي

اي نزديك  ث مالي مستقل و خودكفا شوند و به اين ترتيب در آيندهها خصوصي شود و از حي باشگاه
با ). 1(دنبال راهكارهايي براي جذب هواداران بيشتر و در نهايت افزايش درآمد باشند  ها بايد به باشگاه

توجه به اهميت زياد هواداران در فوتبال امروز، ضروري است كه نگاه مديران به اين مقولة مهم و 
تر از  هاي راهبردي براي جذب بيشتر هواداران و حمايت افزون ريزي تغيير اساسي كند و برنامهتأثيرگذار 

ها و درآمدزايي آنها  ها استقالل باشگاه سايت تيم با جذب هواداران در وب. ها انجام گيرد ها و تيم باشگاه
ها به افزايش  نجيها و مطالعات سايت و نظرس ابزارهاي ترويجي از جمله پژوهش. تضمين خواهد شد

با دريافت نظرها و پيشنهادهاي هواداران در . كند سايت و جذب هوادار جديد كمك مي جذابيت وب
اظهار داشتند ) 1388(معماري و همكاران . هاي مختلف سايت را اصالح كرد توان بخش ها مي نظرسنجي

ف بليت و خريد اجناس با هاي تخفي هايي مانند كوپن توان از تشويق در مديريت ترويج همچنين مي
كننده در مسابقات ليگ  هاي شركت و حراج اجناس و دادن جايزه به هواداران تيمها  تخفيف از فروشگاه

ها،  زا براي هواداراني كه در پژوهش عنوان عوامل مشوق در نظر گرفتن جوايز به). 11(بهره گرفت 
هاي  هايي چون بازي  ند و نيز ارائة سرگرميكن هاي باشگاه شركت مي بيني ها، مسابقات و پيش نظرسنجي

مؤلفة ابزارهاي در اين پژوهش . شود تا هواداران بيشتر و بيشتر به سايت بازگردند آنالين موجب مي
ترويجي خاص در اولويت چهارم از نظر اهميت قرار گرفت و به نوعي با تحقيق نعمتي و همكاران 
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هاي  و سرگرمي، اهداي جوايز و هدايا، تبليغات رسانه تفريح(زا  كه نشان داد عوامل مشوق) 1391(
از داليل . ، همخواني دارد)13(با تمايل به حضور در ميان تماشاگران رابطة معناداري ندارد ) گروهي

ها را طرفداران متعصب تشكيل  توان گفت كه بيشتر هواداران باشگاه احتمالي اهميت كمتر اين مؤلفه مي
  .ها به سايت نقش كمتري دارد زا در بازگشت آن دهند كه عوامل مشوق مي

ويژه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در سراسر ايران هواداران خاص  هاي ليگ برتر فوتبال به باشگاه
موقع از محصوالت، امتيازها، اخبار و وقايع مهم تيم مطلع  خواهند كه به اين هواداران مي. خود را دارند

يعني ارائة بهترين بازاريابي در هنگام  بر بازاريابي به) 2005( 1گلدستين و ليبا توجه به اينكه . شوند
روزرساني محصوالت و خدمات سايت و نقش  بر مسئلة اساسي به) 2006( 2و برمستر) 19(زمان مناسب 

اي ه ها و پيغام توانند اطالعات، خبرنامه هاي فوتبال مي باشگاه، )23(كنند  آن در موفقيت سايت تأكيد مي
اين . روز را زماني كه هواداران به آن اطالعات نياز دارند از طريق ايميل در اختيارشان بگذارند بازاريابي به

راحتي پيگيري  شوند را به روز مي دهد تا محتوياتي كه مرتبا به هاي اطالعاتي به كاربران اجازه مي خوراك
هاي ويدئويي و غيره  ش زندة راديويي، كليپهايي چون پخ توان با استفاده از رسانه همچنين مي كنند،
هاي فوتبال موجب تعامل و رضايت بيشتر هواداران شد و آنها را براي بازديد مجدد  سايت باشگاه در وب

هاي اطالعاتي را در اولويت  نتايج اين پژوهش نشان داد كه هواداران مؤلفة خوراك. از سايت تشويق كرد
بعد از مسابقه بسيار  بالفاصلهروز،  راهم كردن اخبار و اطالعات دقيق و بهبنابراين ف. كنند دوم تأكيد مي

مهم است، چرا كه هوادار براي اطالع از نتايج تيم يا ليگ برتر صبر نخواهد كرد تا روزنامة فردا را بخواند، 
  . د كردها استفاده خواه هاي آخرين بازي  سايت باشگاه براي دريافت نتايج، آمار و كليپ بلكه از وب

هايش محتواي سايت را شخصي كند و  ها و اولويت اگر به هوادار اجازه داده شود تا مطابق خواسته
فردي ايجاد كند كه شامل موارد انتخابي از اخبار تيم محبوبش، اخبار  صفحة خانگي شخصي و منحصربه

تر  تقويت شده و عميق اش ليگ يا اخبار ورزشي و عمومي باشد، ارتباط بين هوادار و تيم مورد عالقه
توان عاليق و محل او روي  شود، مي كه هوادار شخصاً وارد صفحة خانگي خودش مي زماني. گردد مي
هاي دقيق از  منظور توسعة پروفايل توان به ميهمچنين . وتحليل كرد سايت را پيگيري و تجزيه وب

ها و خدمات  شده، ايميل شخصي وب  بندي كرد و محتواي هايي دسته پيشينة هواداران، آنها را به گروه
سايت به زبان بومي يكي ديگر از خدمات  توانايي مشاهدة وب .ويژه را به اين گروه از هواداران فرستاد

                                                           
1. Goldstein & Lee 
2. Burmaster 
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هاي زباني هواداران  با توجه به تنوع گويش. كار رود تواند به ها مي سايت تيم شده است كه در وب شخصي
ايران، چنين خدماتي تعامل و وفاداري هواداران متعصب بومي هاي ليگ برتر در مناطق مختلف  باشگاه
توان گفت كه درك نيازهاي هواداران وفادار براي  طور كلي مي بنابراين به. دهد ها را افزايش مي باشگاه

هاي  ها نيازمند صرف تالش سايت باشگاه مديران وب. هاي فوتبال ضروري است سايت باشگاه موفقيت وب
و نگهداري هواداران موجود و جذب هواداران جديد با فراهم كردن امكانات تعاملي  گسترده براي حفظ

هاي تعامل با مديران يا مربيان، بازيكنان و ساير هواداران و  ها از جمله فرصت سايت باشگاه در وب
سازي صفحات خانگي و ايميل و  و نيز شخصي ترين عناصر تعاملي عنوان مهم بههاي اطالعاتي  خوراك

  .اند كارگيري ابزارهاي ترويجي هب
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