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چکیده
هاي موفق فوتبال هاي باشگاهارزیابی کیفیت وب سایتبررسی وضعیت بازاریابی اینترنتی و ، این پژوهشهدف 

) 2009(دا و همکارانرزیابی کیفیت وب سایت میرانامدلبر پایه بوده و توصیفیپژوهش روش ایران و اروپا بود. 
.ها پرداخت، سرعت، مسیریابی و محتواي وب سایتسهولت دسترسیو به بررسیانجام شددر محیط ورزش

، وب پژوهشنمونه توسط اساتید رشته مدیریت و مدیریت ورزش انجام گردید. مدل،روایی و وزن دهی عوامل 
ي مهم اروپا شامل: لیگ برتر انگلیس، بوندسلیگا هادر لیگ برتر ایران و لیگباشگاه موفق فوتبال30سایت 

هاي نشان داد، وب سایتهاي باشگاهپژوهشنتایج آلمان، اللیگا اسپانیا، سري آ ایتالیا، لوشامپنه فرانسه بود. 
تواي تبادلی، (محایران به جز در بخش محتواي ارتباطی و سرعت دسترسی به سایت، در سایر عواملفوتبال 

هاي موفق فوتبال هاي باشگاهاز وب سایتيترپائینکیفیتاطالعاتی،تبلیغاتی و قابلیت مسیریابی در سایت)
باشگاه باشگاه چلسی باالترین میانگین کیفیت و وب سایت وب سایت مورد بررسی،30. در میان داشتنداروپا 

هاي فوتبال ایران مدیران باشگاهلذا به. دارا بودندد نظر ذوب آهن اصفهان کمترین کیفیت را بر اساس شاخص مور
هاي بازاریابی که این رسانه براي به جریان از فرصتبا تدوین راهبردها و سیاستگذاري مدونتوصیه می شود 

ایند. ، به نحو موثر استفاده نمدر اختیار آنها قرار می دهدانداختن درآمد و برقراري ارتباط با هواداران و حامیان 

هاي موفق، فوتبالبازاریابی اینترنتی، وب سایت، باشگاهواژگان کلیدي:

ZahraBeigomi@yahoo.com:Emailویسنده مسئولن*
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مقدمه
یکه بدون توجه به مرزهاي جغرافیایاست به ابزار مناسبی تبدیل شدهاینترنت با شکستن بعد مکان 

تبعبهواینترنتگسترشبهرورشد).1389نرمی، عرب(دازدها می پربه انتقال اطالعات و داده
برخوردارباالییاهمیتازهاوب سایتتاباعث شدهجهاندرالکترونیککسب وکارهايتوسعهآن،

با مشتریانشانمؤسساتوهاسازمانبینارتباط الکترونیکیبرقراريدرانکاريغیرقابلنقششده و 
.)1386،و عابدینسهرابی(کنندپیدا

، این باور در بسیاري از هاي اخیرطی سالمیلیارد نفر04/1بران اینترنت بهبا افزایش تعداد کار
هاي بازاریابی عظیمی را ارائه ها می توانند فرصتهاي کسب و کار ایجاد شده که وب سایتحوزه
مزایاي ارتباطی، مزایاي کانال) مزایاي بازاریابی اینترنتی را در سه 2001(1.کیانگ و چیدهند

و بود اطالعات محصولبندي نموده، مزایاي ارتباطی را شامل بهمبادالتی و مزایاي توزیع دسته
کمتر ارتباطات، تعامل و امکان ارائه اطالعات بر اساس ، هزینهبه خدماتیمداقیمت، دسترسی
به سواالت یعسر، پاسخبهنگامیفني، حمایتموجوديروز کردن فوري، بهدرخواست مشتر

تمام کاربران به ی را شامل: دسترسیمبادالتي ـ مزایايمشتریازبر نیمبتنیان، سفارشاتمشتر
، تدارکاتیچرخه زمانی، کاهشانسانيخطاها، کاهشانجام خرده معامالتي، امکانفروشگاه مجاز

زمان انتظار یع را شامل: کاهشتوزیان ـ و مزایايتک تک مشتريسفارش و فروش برایعتوزامکان
د.نیان می دانسفارشات توسط مشترتالی و پیگیريیجیکاالها و خدمات دیافتدريبرا
مزایاي تبادالت اینترنتی کاال، نبود قوانین الزم االجرا و محدودیت هاي اعمال شده از سوي دیگر از 

ها ها است. خرید مستقیم از طریق اینترنت با حذف واسطهدولت در این گونه معامالت براي باشگاه
میراندا، (آوري بیشتر باشگاه خواهد شدبراي مشتري و سودموجب کاهش قیمت تمام شده کاال 

).2009، 2چامورو، والرو و مائستر
اي براي خرید و فروش کاال باشد، یک رسانه ) معتقد است، اینترنت پیش از آنکه رسانه1996(3اتمن

العات اي را درباره اخبار باشگاه، امکانات باشگاه، اطاطالعاتی است که اطالعات به روز شده
(کریمادیس،سازدبازیکنان،گزارش نتایج مسابقات، تاریخچه باشگاه و ... براي هواداران مهیا می

).2010، 4ترزودیس و کارتاکولیس

1. Kiang & Chi
2. Miranda, Chamorro,Valero & Maestre
3. Ottman
4. Kriemadis, Terzoudis &  Kartakoullis
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اگر از جنبه اطالع . استکردهپیداايویژهاولویتسایت،وبکیفیتبهبوداخیر،هايسالدر
، 1ناي محتواي سایت با ایجاد مطالب فرامتنیرسانی، کیفیت وب سایت بررسی شود، مواردي چون غ

بر کیفیت وب سایت خواهد افزود. به ،وجود موتورهاي جستجوودهی مناسب به کاربرانزمان پاسخ
، ارائه اطالعات و ایجاد روابط دوستانه و مشتري مدارانه با خریداران، در افزایش کیفیت 2اعتقاد ون

کاربري آسان امکانات سایت براي کاربران، درك آسان وب سایت نقش مهمی دارد. از این روي، 
هاي ارتباطی مناسب با موضوع موضوعات، ارائه اطالعات مربوط به موضوع در وب سایت، تعداد کانال

هاي مشابه، نوآوري و سازگاري تصاویر مربوط به هاي مربوط)، امتیاز رقابتی نسبت به سایت(لینک
ند که از دیدگاه مشتري خدمات الکترونیکی، کیفیت محسوب موضوع خرید، از جمله مواردي هست

.)1389ممقانی، (می شوند
وکاوشبرايانگیزشبردنباالوکاربرماندگاريزماندرنقش مهمیسایت نیزوبجذابیت
است.بقابرايضروريشرطیکسایت،وباستفادهقابلیتهمچنین،کند.بازي میگريجستجو

سئواالت کاربرانبهو یابودهناخواناسایتوبباشد،مشکلسایتوبازاستفادهکهدر صورتی
همچنین، .)1387، تابعینوحقیقی نسب(خواهند کردتركراسایتوبکاربران،ندهد،جواب

طراحی سایت نیز از موضوعاتی است که تا حد زیادي بستگی به موارد استفاده از آن و نیازهاي 
اگر در طراحی سایت نیاز کاربران در نظر گرفته نشود و یا نیازها به صورت روشن کاربران دارد. 

.)1389عرب نرمی، (مشخص نشود، نباید انتظار داشت وب سایت کارایی الزم را داشته باشد
)، براي بررسی 1388) و دوالنی (2004(5)، تساي و چاي2007(4)، فراید2007(3تیت و همکاران

) نیز در 1385و عاملی ()2002(6هاي دانشگاهی و دراگوالنسکوي محیطهاکیفیت وب سایت
ها، از متغیرهایی چون : هدفمندي، کیفیت اطالعات، سرعت سایتهاي عمومی وبتعیین ویژگی

دسترسی، نویسندگان سایت، ویژگیهاي ظاهري، پیوندها، تعاملی بودن، امنیت، خدمات، حقوق 
روز بودن، پوشش مطالب، جامعیت، آموزشی بودن، رضایت و کاربر خصوصی کاربران، واقع گرایی، به

. .پسندي، کارایی، موتور جستجو و محتوي استفاده نمودند
) نیز در پژوهشی عوامل کلیدي موثر در کیفیت وب سایت ارائه کننده خدمات در 1389(ممقانی

نیت کلی سایت و خریدهاي آنالین مشتریان شرکت رجا را عواملی چون محتوا، طراحی، ام

1. Hyperlink
2. Wan
3. Tate et al
4. Fride
5. Tsai and Chai
6. Dragulanscu
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هاي خرید معرفی نموده و رابطه معنی داري بین کیفیت وب سایت و نگرش مشتري به خرید مشوق
اطالعات در زمینه خود شرکت و خدمات آن باالترین و چند زبانه پژوهشآن الین یافت. در این 

). 1389ممقانی، بودن سایت کمترین رتبه را دارا بود (
کند. تحوالت اي را تجربه میدوران جدید و تازهدرابتداي هزاره سوم از سوي دیگر، جهان ورزش

ها و فنون استفاده از شیوهها دالر،ف روزانه میلیونیع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی و صرسر
بیندر.)1386ید،وحی وشجاعي،طاهر،یوسفی(داده استر ورزش مورد توجه قرار بازاریابی را د

فوتبال، ورزشتردیدبیاست،منظممسابقاتدارايدنیاسراسردرکهورزشیهايرشته
ورمضانی نژاد، رحمانی نیا(آیدمیشماربهورزشیرشتۀوفعالیتترینپرمشاركوپرطرفدارترین
.)1388برومند دولق،

ه توانست ادعا کند فوتبال وارد عصر جدید تجاري شدکس با اطمینان نمییک دهه پیش هیچشاید 
ها و تسهیالت، مدیران زبده در گذاري براي توسعه ورزش جوانان، استادیومامروزه سرمایهاما است. 

و درآمدهاي قابل توجه 1هاي بازاریابی و تجاري، توسعه نام تجاريزمینه کسب و کار، زیرساخت
ت. بدست آمده از منابع مختلف، گویاي آن است که فوتبال به یک تجارت بزرگ تبدیل شده اس

250مبلغ عظیم ، 1997الی سالیانه فوتبال در سال گردش مرئیس وقت فیفا 2به گفته هاوالنژ
ها دالر سود از محل بلیط فروشی، هاي فوتبال میلیونمیلیارد دالر بوده است. بسیاري از باشگاه

و رشد سریع اینترنت کنند. خرید و فروش، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و غیره کسب می
از آن براي توسعه هاي فوتبال فراهم نموده است تاباشگاهبسیاري از محبوبیت آن این امکان را براي 

باهاباشگاه).2010، 3و کارتاکولیسکریمادیس، ترزودیس(شوندمند فرایندهاي تجاري خود بهره
یکبهراهاآنکه کننداتخاذصرفهبهمقرونروشیتوانندمیسایتوبواینترنتازاستفاده
حقیقی (کندتبدیلدر خدمتپیشرووتحویلدرپیشروتولید،درپیشروبازار،درپیشروباشگاه
).1387، تابعینونسب

ا،هرشتهسایربامقایسهدرکههاستورزشپرطرفدارترینوترینرایجاز ،در ایران نیز ورزش فوتبال
ورمضانی نژاد، رحمانی نیا(استدادهاختصاصخودبهراتماشاگرانوورزشکارانتعدادبیشترین

).1388برومند دولق،
براي به جریان این رسانه قدرتمندهاي بازاریابی که از فرصتدارند تا نیاز هاي فوتبال ما نیز باشگاه

هاي بازاریابیانداختن درآمد و برقراري ارتباط با هواداران و حامیان و افزودن ارزش به فعالیت

1. Brand
2. Havelange
3. Kriemadis, Terzoudis &  Kartakoullis
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سوالی که در اینجا مطرح می شود نمایند.استفاده دهد به نحو موثر ها قرار میدر اختیار آن،موجود
در دنیا،هاي موفق فوتبال باشگاهدر مقایسه با هاي فوتبال ایرانباشگاهمیزان موفقیت این است که 

ارائه تسهیالتی چونبرايها،وب سایتاند از توانستهما هاي ؟ آیا باشگاهچقدر بوده استاین زمینه 
ها و ایجاد ارتباط با حامیان استفاده ، بازاریابی پایگاه دادهالتمحصوبلیط فروشی و خرید و فروش 

و آگاهی هاي فوتبال باشگاهبراي هواداران »اطالعاتی«بعنوان یک رسانه ،اینترنتدر ایران آیا کنند؟ 
جستجوي در ؟به کار می رودخدمات باشگاه ها، محصوالت وبخشیدن به آنها در زمینه فعالیت

ارتباط باهاي بسیار اندکی در ، پژوهشداخلی انجام شدههايپژوهشمرور با و پاسخ این سواالت 
شد.یافت ،ورزشحوزه بازاریابی اینترنتی در 

وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق در زمینه بررسی ، )1385یوسفی و همکاران (پژوهش هاي یافته
ان ورزشی مبنی بر ببین نظرات کارشناسان و بازاریانشان داد، چهار پیینترنت با تأکید بر عناصر ا

داري وجود اتفاوت معن(محصول، توزیع، ترویج، قیمت)ر اینترنت بر هر یک از عناصر چهار پیتأثی
.و اینترنت از دیدگاه این افراد تأثیر شگرفی بر معادالت بازاریابی ورزشی داردندارد

و شجیع غالمیان پژوهشهاي ورزشی ایران در ها و فدراسیونوضعیت وب سایت سازمانهمچنین، 
ن دریافتند که سازمانها و فدراسیونهاي ورزشی ایران در ارائه منابع پژوهشگراو ) بررسی 1385(

مند و مبتنی بر ها در شبکه اینترنت قاعدهاطالعاتی ضعیف عمل نموده و حضور این وب سایت
گذاري مدون نمی باشد.ریزي و سیاستبرنامه

در ،تهران از دیدگاه دانشجویانهايهاي تربیت بدنی دانشگاههاي دانشکدهکیفیت وب سایتبررسی 
و وضعیت موجوددانشجویان داري بین انتظارات اتفاوت معننشان از )، 1389عرب نرمی (پژوهش

.داشتها وب سایت
در پژوهشی ارزیابی کمی وب ) 2009(1میراندا و همکاران،شده خارجیانجام هايپژوهشدر مرور 

بر ها کیفیت وب سایتپژوهشئی را انجام دادند. در این هاي فوتبال اروپابهترین باشگاههاي  سایت
و در سایت سهولت دسترسی، سرعت، مسیریابی عواملی چون و 2اساس شاخص ارزیابی وب سایت

وارزش کیفیتداراي باالترین )ایتالیا(3باشگاه التزیوو یسه قرار گرفتمورد بررسی و مقا،محتوا
انگلیس، (میان کشورهاي مورد مقایسهاما در شدند. پائین ترین رتبهز ئحا(ایتالیا)4باشگاه کاتانیا

هاي کشور انگلیس و کمترین ) بهترین کیفیت وب سایت مربوط به باشگاهالاسپانیا، ایتالیا، پرتغ
.هاي ایتالیا بودمربوط به باشگاهمقدار

1. Miranda et al
2. Web Assessment Index (WAI)
3. Lazio
4. Catania
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هاي فوتبال یونان و انگلیس مورد بررسی هاي باشگاه، نیز وب سایت)2010(1و همکارانکریمادیس
هاي انگلیس هاي باشگاهوب سایتکیفیت . ها یافتندهاي زیادي را بین وب سایتتفاوتقرار داده و 

فراهم نموده بیشتري را هاي بازاریابی مراتب فرصتهاي یونان بوده و به در سطح باالتري از باشگاه
ترویج، شکل فروش، ارتباطی،هاي اطالعاتی،ویژگیچون خصوصیاتیها به لحاظ وب سایتبودند.
.سایت با یکدیگر مقایسه شدندوب آوري اطالعات کاربران و طراحی جمع

هاي رویدادهاي ورزشی، اثر ت)، ضمن ارزیابی اطالعات مورد نیاز وب سای2009(2کوین و همکاران
ها را بر انگیزش و تغییر نگرش مصرف کنندگان نسبت به رویداد بررسی نموده و محتواي وب سایت

دریافتند که این اطالعات موجب افزایش نگرش مطلوب نسبت به یک رویداد ورزشی و تمایل به 
.ورود به آن رویداد می گردد

در کشور مورد هاي تجاري ینترنتی بطور جامع در بسیاري از بخش، اگر چه بازاریابی ارسدبه نظر می
بازاریابی اینترنتی در ورزش و بویژه در رشته فوتبال، نیازمند بررسی قرار گرفته است، اما

مشابهی پژوهشیهاي داخلدر پژوهشکه علیرغم جستجواز  آنجائیبیشتر می باشد. هايپژوهش
لیگ برترهاي موفقباشگاهارزیابی وضع موجود وب سایتبا هدف، پژوهشاینلذا،دیده نشد

. گردیدهاي برتر فوتبال اروپا انجام مقایسه آن با باشگاهفوتبال ایران و 

پژوهششناسی روش 
ها وب سایت"غیر مشارکتی"مشاهده که با استفاده از رویکردبوده توصیفیاخیر پژوهشروش 

گرمشاهده، بدون دخالت فرد ارکتی، مشاهده و ثبت پدیدههدف مشاهده غیر مشانجام شد.
.دهدرا کاهش میپژوهشگر، خطر سوگیري موضوع. این باشدمی

به صورت همچنین، ویک پژوهشگرتوسط مشاهدات در فواصل مکرر چنانچه ،3طبق نظر بست
استید أیتهم روایی و هم پایایی مشاهده قابل ، مستقل توسط ناظرین مختلف ثبت شود

نفردواز ، این پژوهشو به منظور اطمینان از پایایی نتایج از این رو .)2010کریمادیس و همکاران، (
اینترنت،کار با کامپیوتر و وزبان انگلیسیرشته فوتبال، آشنا باتربیت بدنی ارشد کارشناس

یک ماه بازدید جداگانه در طول سهطی را از وب سایت ها مشاهدات خود درخواست شد تا
در مواردي که بین مشاهدات ارزیابان اختالف وجود داشت، وب .ثبت نمایند،) 1391(شهریور 

سایت توسط نفر سوم مورد ارزیابی قرار می گرفت.

1. Kriemadis et al
2. Kevin et al
3. Best
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ایران ودر لیگ برتر فوتبال موفق باشگاه30وب سایت هاي آماري پژوهش اخیر، و نمونه جامعه 
ایتالیا، 4اسپانیا، سري آ3االلیگآلمان، 2، بوندسلیگا1گلیسلیگ برتر انمهم اروپا شامل: هاي لیگ

فصل سه هایی اطالق می شود که طی ، واژه موفق به باشگاهپژوهشدر این بود.فرانسه 5نهلوشامپ
جدول لیگ قرار پنجدر جایگاه یک تا ) 2009ـ 2010، 2010ـ2011، 2011ـ 2012(گذشته

هاي ذکر شده و آسیا در فصلاروپا فوتبالهايجام باشگاهو سابقه بیشترین حضور در داشته اند
ها در این هاي منتخبی است که وب سایت رسمی آناسامی باشگاهشماره یکجدولداشته اند. 

قرار گرفت.  و مقایسهپژوهش، مورد ارزیابی

پژوهشـ  لیست باشگاههاي فوتبال مورد ارزیابی در 1جدول 
فرانسهآلمانتالیاایاسپانیاانگلیسایران

لیونبایرن مونیخآث میالنرئال مادریدمنچستریونایتدسپاهان اصفهان
لیلبایرلورکوزناینترمیالنبارسلوناآرسنالاستقالل تهران

مارسیبورسیا دورتموندناپولیوالنسیامنچسترسیتیپرسپولیس
سن ژرمنپاري04شالکهالتزیوآتلتیکو مادریدتاتنهامتراکتورسازي تبریز
پلیهمون وردربرمنیوونتوسسیویاچلسیذوب آهن اصفهان

باشگاههاي فوتبالـ  مدل ارزیابی کیفیت وب سایت1شکل

1. Premier League
2. Bundesliga
3. La Liga
4. Serie A
5. Le Championnate

کیفیت وب سایت

سهولت دسترسی

سرعت

محتوا

قابلیت مسیریابی 
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باشد. ) در محیط ورزشی می2009مدل مفهومی پژوهش اخیر، بر اساس مدل میراندا و همکاران (
کند: سهولت ها تعیین میده را براي ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاهبندي عماین مدل، چهار دسته

).شماره یکدسترسی به سایت، سرعت، مسیریابی در سایت و محتواي وب سایت (شکل
ارزیابی کمی وب این مدل قبأل جهت ، خود داراي زیر فاکتور هایی می باشند. فوقهر یک از عوامل

میراندا، کورتس (بودبکار گرفته شدههاي اسپانیا، أ در بانکشرکت بزرگ اسپانیا و اخیر200سایت
در زمینه )2010(و همکارانمادیسکریپژوهشمعیارهاي اساس همچنین، بر.)2006، 1و باریوسو

قبلی انجام شده در هايپژوهشو با مرور هاي فوتبال یونان و انگلیسهاي باشگاهمقایسه وب سایت
وب کیفیت و شاخص جدید ارزیابی مدل فوق تکمیلها، زیابی وب سایتزمینه معیارهاي عمومی ار

. ، طراحی شدمی باشدپژوهشکه ابزار این اهسایت

کیفیت وب سایتهاي باشگاههاي فوتبالـ شاخص ارزیابی 2جدول 

حضور در موتورهاي جستجوگر(گوگل، و...))5%سهولت دسترسی به سایت (

)ثابت و دائمـی در سـایت، وجـود نقشـه وب سـایت، menuمنوي ()12%(قابلیت مسیر یابی در سایت
گزینه جستجوي کلید واژه، لینک به صفحه اصلی

سرعت دسترسی به سایت(به ثانیه))6%سرعت (

محتواي وب 
ــــایت س

)%77(

)30%محتواي اطالعاتی (-1

تاریخچه باشگاه ، اطالعاتی دربـاره باشگاه(سـاختار، هویـت سـازمانی 
ــگاه، و..)، ــگاه) باش ــات فروش(فروش ــیط، اطالع ــلی بل ــات فص اطالع

اطالعات رستوران باشـگاه، اطالعـات حـوادث و رویـدادهاي باشـگاه، 
اطالعات قیمت سایر خدمات....، اطالعات نحوه سـفر، اخبـار باشـگاه، 
لینکهاي خارجی مفید در وب سایت ، اطالعات درباره حامیان مـالی، 

ن وب سـایت)، اطالعـات نتـایج تـیم هـا و یا چند زبانه بود2زبانها ( 
جدول، اطالعات بازیکنان و سوابق، اطالعات درباره آکـادمی ( بخـش 

جوانان)

محتواي تبادلی-2
)%20(

بلیط فروشی آن الین، فروشگاه آن الین (فـروش کـاال و محصـوالت 
باشگاه)، مهمانپـذیري (رزرو اینترنتـی)، تسـهیالت و خـدمات ویـژه 

لین، ....باشگاه: معلو

)15%محتواي ارتباطی (-3

ــر  ــل)، نظ ــولتن ایمی ــا ب ــه ی ــه کاربران(اطالعی ــازخورد ب ــاي ب ابزاره
سنجی(راي گیري) از کاربران، تلفن تماس، خدمات ایمیل

آدرس تماس، محتواي صوتی و بصري سایت (فیلم بازیها و ...)
وجود اتاقهاي چـت (چـت روم) و انجمـن هـا ( فـروم)، جمـع آوري 

عات کاربران(مستقیم/غیر مستقیم)اطال

1. Miranda. Cortés & Barriuso.
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ـ شاخص ارزیابی کیفیت وب سایتهاي باشگاههاي فوتبال2جدول ادامه 

محتواي وب 
ــــایت س

)%77(

محتواي تبلیغاتی باشگاه-4
)%6(

ـــگاه،  ـــاعی باش ـــومی و اجتم ـــات عم ـــواداران ، ارتباط ـــگاه ه باش
اسپانسرها(حامیان مالی) در صفحه اصلی

سایتویژگی ظاهري وب -5
طراحی ظاهري ، همگن و متجانس بودن سایت، به روز بودن سایت)%6(

جزء باشد: طبقه بندي، پنج، یک ابزار ارزیابی وب سایت باید داراي 1و کینگزاواننظرطبق 
پس از تعیین فاکتورهاي زیر مجموعۀ مدل فوق، .فاکتورها (عوامل)، وزن ها، رتبه بندي، نمره نهایی

نفر از اساتید رشته مدیریت و 10از روایی ابزار و وزن دهی هر یک از عوامل از براي اطمینان
را بین عوامل فوق توزیع نمایند. بدین شکل که با 1-100مدیریت ورزش خواسته شد تا امتیازي از 

عامل اصلی تقسیم گردد چهارامتیاز میان 100توجه به اهمیت نسبی هر یک از عوامل مدل، ابتدا 
عوامل و زیر مجموعه شماره دوزیر مجموعه هاي آنها، مستقأل وزن دهی شوند. در جدولو سپس 

نشان داده شده است. قابل ذکر است فاکتور سرعت دستیابی به سایت، می تواند پژوهشهاي مدل 
متأثر از عواملی چون زمان اتصال و ترافیک سایت باشد. جهت به حداقل رساندن تاثیر عوامل فوق، 

) و در ساعاتی از روز با ترافیک 2ی وب سایتها از طریق مرورگرهاي معروف (موزیال فایرفاکسبازبین
بازبینی هر سایت به کرات در روزهاي مختلف انجام و براي اندازه گیري این مورد، کمتر انجام شد. 

(با استفاده از کورنومتر) محاسبه شد. نتایج مشاهدات وب سایتها بامیانگین سرعت دسترسی
استفاده از تکنیک هاي آمار توصیفی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

نتایج
میزان چلسی انگلیس داراي باالترینفوتبال نشان داد، وب سایت باشگاه پژوهشحاصل از نتایج 

یفیت بر اساس مدل بعبارتی بیشترین میزان کو ) درصد96/ 60(شاخص ارزیابی وب سایت 
55/35کیفیت (کمترین میزان ،صفهانذوب آهن افوتبال شد و وب سایت باشگاه می باپژوهش

و )WAI(هاي مورد بررسیهاي باشگاه. مقادیر شاخص هاي ارزیابی وب سایتاسترا دار) درصد
نشان داده شده است.شماره دودر جدول هاعوامل آن
بر اساس (WAI)ها ب سایت، نتایج حاصل از مقدار شاخص کیفیت وشکل شماره یکدر ،همچنین

هاي وب سایتکه مالحظه می شودآمده است. همانطورو بر حسب درصدمورد بررسیکشورهاي 

1. Evans & Kiang
2. Mozilla Firefox
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هاي فوتبال ایران هاي باشگاهو وب سایت)=75/90WAIترین (هاي فوتبال انگلیس باالباشگاه
هاي آلمان، ایتالیا، پس از انگلیس به ترتیب باشگاهرا داشتند.)=10/48WAI(کیفیتترینپائین

ها قرار داشتند.و فرانسه در رتبه هاي بعدي به لحاظ کیفیت وب سایتاسپانیا

90,75
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انگلیس آلمان ایتالیا اسپانیا فرانسه ایران

بر اساس کشورها(WAI)مقدار شاخص کیفیت وب سایت ها -1شکل

بر پژوهشمورد هاي فوتبالدر باشگاهو ابعاد آن (WAI)مقادیر شاخص ارزیابی وب سایت -3جدول 
حسب درصد

میانگین باشگاه
سهولت سرعتکیفیت

محتواي محتوامسیریابیدسترسی
اطالعاتی

ویژگی محتوايمحتواي محتواي
ظاهري تبلیغاتیارتباطیتبادلی

60/9633/9300/10066/9140/9750/9700/10066/9100/10000/100چلسی
05/9533/8800/10066/9177/9566/9600/10000/8500/10000/100آرسنال

30/9133/8800/10066/7123/9150/9200/8500/9000/10000/100آ ث میالن
70/8966/8600/10016/5680/9416/9050/9733/7800/10000/100منچستریونایتد

15/8900/6500/10000/7553/9283/9500/9033/8300/10000/100بارسلونا
75/8866/9100/10033/8363/8816/8900/9066/7600/10000/100وردربرمن
90/8766/7600/10066/9140/8766/8650/9766/6600/10066/96یوونتوس

90/8633/7300/10058/8968/8633/8375/9866/6600/10000/100رئال مادرید
86/8500/8500/10066/6628/8916/8925/9666/7100/10000/100تاتنهام
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هاي فوتبال مورد پژوهش و ابعاد آن در باشگاه(WAI)مقادیر شاخص ارزیابی وب سایت -3جدول ادامه 
بر حسب درصد

55/8500/8000/10033/8338/8533/9350/8266/6300/10083/95یمنچسترسیت
90/8433/7300/10066/9176/8383/9000/8000/6566/9100/100بایرن مونیخ
65/8433/7300/10000/7568/8616/8950/9766/5666/9100/100بایرلورکوزن
75/8200/10000/10033/5809/8466/8600/8500/7066/9183/95اینترمیالن
60/8133/9300/10025/8154/7916/8975/5833/7300/10083/95سی ویا

05/8033/8800/10000/5079/8266/8150/8700/7050/8700/100پاري سن ژرمن

45/7900/9500/10033/5819/8083/8525/8666/6633/5850/87بورسیادورتموند

0480/7800/5500/10066/6616/8133/8300/8000/7000/10033/83شالکه 
30/7633/8800/10066/6632/7550/8200/7533/5350/8766/91آتلتیکومادرید

00/7633/9300/10033/8372/7266/6625/6633/7833/8300/100ناپولی
25/7333/8300/10033/5805/7366/7650/6200/7033/8350/87والنسیا

05/7366/9600/10000/5005/7350/8200/7566/5100/5083/95لیون

80/6833/8800/10066/4148/6916/5900/7566/6633/8383/95التزیو
40/6833/7300/10000/5083/6350/7250/5766/7150/6250/87مارسی

55/6766/7100/10008/7763/6366/5175/4833/9366/6683/95پرسپولیس
25/5833/6300/10050/6287/5433/6350/4722/2616/7933/83لیل

05/5633/8800/10050/3757/5366/3675/6300/5000/7566/91تراکتورسازي  
95/5466/8600/10025/5635/4900/4000/6066/3633/5833/83مون پلیه

75/4000/10000/10091/4781/3150/2750/233/4390/6266/91استقالل تهران

60/4066/5100/10008/5241/3433/2875/1300/6050/1266/91سپاهان اصفهان

55/3566/9600/10016/5470/2380/1025/3133/3316/433/58ذوب آهن اصفهان

انگلیسفوتبال هاي باشگاهوب سایت نشان داد که پژوهشهاي مقایسه محتواي اطالعاتی وب سایت
در میان کشورهاي مورد بررسی بوده و وب )=16/95WAIو ارزش شاخص (داراي باالترین کیفیت 

.بودندرا دارا )=99/33WAI(ایران کمترین کیفیت محتواي اطالعاتی هاي فوتبال باشگاههاي سایت
نشان داده شده است.شکل شماره دونتایج در 
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انگلیس اسپانیا ایتالیا آلمان فرانسه ایران

ها بر اساس کشوروب سایتمحتواي اطالعاتی-2شکل

ها را در کشورهاي مورد نظر نشان می دهد. نیز مقایسه محتواي تبادلی وب سایتشکل شماره سه
هاي ایران کمترین  کیفیت ) و باشگاه=25/95WAIهاي انگلیس داراي باالترین (باشگاهوب سایت 

کشور داشتند.ششان میرا در)=32WAI(محتواي تبادلی 

محتواي تبادلی وب سایتها بر اساس کشور-3شکل
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مالحظه شکل شماره چهار که در آنچنانهاي مورد نظرمقایسه محتواي ارتباطی وب سایتدر 
داراي باالترین کیفیت انگلیسهاي فوتبال باشگاههاي محتواي ارتباطی وب سایت، گرددمی

)06/78WAI=32/51(مقدارترین پائینداراي انسه هاي فر) و باشگاهWAI=( .شاخص بودندWAI

درصد بود.99/55هاي ایران ، محتواي ارتباطی وب سایت باشگاهبه لحاظ 

ها بر اساس کشورمحتواي ارتباطی وب سایت-4شکل 

) و=100WAIهاي انگلیس باالترین (هاي باشگاهوب سایتدر زمینه کیفیت محتواي تبلیغاتی نیز 
ا ر)=16/44WAI(ترین میزان شاخص ارزیابی وب سایت ایران پائینهايهاي باشگاهوب سایت

نشان داده شده است.شکل شماره پنج نتایج در . ندداشت

ها بر اساس کشورمحتواي تبلیغاتی وب سایت-5شکل 
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) و 49/77ترین (هاي فوتبال انگلیس باالهاي باشگاهشکل شماره شش نیز نشان می دهد وب سایت
یابی را دارا بودند. قابلیت ) قابلیت مسیر74/53ترین (هاي فوتبال ایران پائینهاي باشگاهوب سایت

هاي فوتبال ایران و فرانسه تفاوت اندکی داشت.  هاي باشگاهمسیریابی وب سایت

ها بر اساس کشورقابلیت مسیریابی وب سایت-6شکل

را نشان پژوهشهاي مورد هاي باشگاهنیز توزیع سرعت دسترسی به وب سایتشکل شماره هفت
هاي ایتالیا هاي آلمان کمترین زمان و وب سایت باشگاهدهد. دسترسی به وب سایت باشگاهمی

بیشترین زمان را به خود اختصاص داد.

ها بر اساس کشورسرعت دسترسی به وب سایت-7شکل
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که تیم فوتبال پرسپولیس داراي باالترین ارزش نشان داد شماره سهجدولهمچنین، اطالعات
و باشگاه ذوب آهن اصفهان پائین ترین مقدار)=55/67WAI(شاخص ارزیابی وب سایت

)55/35WAI=( .شکل در فوتبال ایران موفق هاي وب سایت باشگاهمقایسه محتوايرا داراست
.نشان داده شده استشماره هشت

هاي موفق فوتبال ایرانهاي باشگاهقایسه ابعاد کیفیت وب سایت در وب سایتم-8شکل 

و نتیجه گیريبحث 
هاي موفق فوتبال ایران و مقایسه هاي باشگاهاخیر، با هدف ارزیابی وضع موجود وب سایتپژوهش
پژوهش هايطور که در یافتههمانهاي برتر فوتبال اروپا انجام شد. باشگاههاي وب سایتآن با 

هاي ایران به جز در بخش محتواي ارتباطی وب سایت و سرعت باشگاههايوب سایت،شدمالحظه 
هاي موفق فوتبال هاي باشگاهوب سایتازترپائینیدر سایر عوامل داراي کیفیت،دسترسی به سایت

کیفیت نمیانگیباشگاه چلسی حائز باالترین مورد بررسی، وب سایت 30میان دراروپا بودند.
)WAI( میراندا و همکارانپژوهشهاي با یافتهاین نتیجهکهشد)همسویی ندارد. در این 2009 (

که بسیاري ، وب سایت باشگاه التزیو در رتبه اول و باشگاه چلسی در رده دوم بود. از آنجائیپژوهش
جدید به کاربران هاي بزرگ همواره در حال بروز رسانی وب سایت خود و ارائه خدمات از سازمان
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در بهبود احتمالی کیفیت وب سایت باشگاه چلسی د بتوان علت این اختالف نتیجه راباشند، شایمی
میراندا و پژوهشدر فاصله زمانی مطالعه قبل و فعلی جستجو کرد. از سوي دیگر، همسو با نتایج 

رسی داراي باالترین هاي باشگاه انگلیس از مجموع کشورهاي مورد بروب سایت)2009همکاران (
شدند.WAIمیزان ارزش 

در بخش مسیریابی شد.) انجامWAIها (کیفیت وب سایتمدل چهار عاملیپایهپژوهش اخیر بر 
هاي مختلف سایت با استفاده از عواملی چون فهرست در وب سایت، سهولت دستیابی به قسمت

رسی قرار گرفت. از میان کلیه وب و نقشه وب سایت مورد برجستجوي کلید واژهثابت، 1انتخاب
و تقریبأ تنها در نیمی از بخش جستجوي کلید واژهدرصد داراي 33/73هاي مورد بررسی، سایت

درصد) نقشه وب سایت وجود داشت. 66/56ها (وب سایت
د، بلکه در واقع شودر موتورهاي جستجو میسایتسایت نه تنها باعث افزایش رتبهوجود نقشه 

کند. نقشه سایت ها جلوگیري میآید و از سردرگمی آنبازدیدکنندگان سایت به شمار میراهنماي 
توانند دهنده مسیرهایی باشد که بازدیدکنندگان میگونه که از نام آن مشخص است باید نشانهمان

کنند. همین نقشه، سایت را پیمایش میطریقدر سایت طی کنند. موتورهاي جستجو نیز از 
شوند.تجارت الکترونیک محسوب میبراينقشه سایت یکی از عوامل ضروري بنابراین 

هاي مختلف هر صفحه را به خصوص در وجود منوي ثابت اجازه دستیابی سریع به قسمت
مشاهده شد، پژوهشسازد. آنچه در این پذیر میهایی که محتواي زیادي دارند، امکانسایت

بررسی، منوي ثابتی در نسخه انگلیسی خود نداشتند و بعضأ هاي موردسفانه اکثر وب سایتأمت
شد. این مورد، (مادري) و انگلیسی دیده میهاي زبان اصلیاي در منوي نسخههاي عمدهتفاوت

ن را مکررأ مجبور به چک وب سایت اصلی باشگاه و ترجمه آن به انگلیسی و سپس فارسی پژوهشگرا
رسد، بروز این موارد براي هواداران خارجی شد. به نظر میمینمود که موجب اتالف وقت زیادي می

کنند چندان خوشایند نبوده و موجب ناکامی در مورد عالقه خود دیدن میباشگاهکه از وب سایت 
گردد.العات دقیق باشگاه میدستیابی به اط

ومتر و تا ها با استفاده از کورنهمچنین، چنانچه قبال اشاره شد سرعت دسترسی به وب سایت
هاي فوتبال ایران در این بخش هاي باشگاهگیري شد. وب سایتکامل سایت اندازه2بارگذاري

ها و تصاویر با فقدان فیلمممکن استهاي آلمان و اسپانیا داشتند. میانگین بهتري نسبت به باشگاه
ي آنها بوده باشد. هاي ایران دلیل تسریع در بارگذارهاي باشگاهحجم و گرافیک باال در وب سایت

مندي کاربران رابطه اند که بین سرعت بارگذاري وب سایت و رضایتبرخی مطالعات نشان داده

1. Menu
2. Load
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شوند موجب نارضایتی هایی که به کندي بارگذاري میداري وجود دارد. صفحات وب سایتامعن
کننده ي ارائههااین موضوع براي وب سایت.)115، 2009(میراندا و همکاران،گردندکاربران می
الکترونیکی هاي بازاریابی و باید در تدوین برنامهین، از اهمیت حیاتی برخوردار استالخدمات آن

. در نظر گرفته شودباشگاه
بود.هااهگسایت باشوب زبانه بودن دمورد بررسی چنمهمیکی از موارددر بخش محتواي اطالعاتی، 

هاي آث میالن، اینترمیالن، منجستر ، وب سایت باشگاههاي اروپاوب سایت باشگاه25از میان 
(تاتنهام، مون پلیه، التزیو) نیز تنها یک و وب سایت سه باشگاهزبان بودهفتیونایتد داراي بیش از 

هاي استقالل تهران و ذوب آهن هاي ایران نیز وب سایت باشگاههاي باشگاهزبانه بودند. از وب سایت
ان( فارسی) بود. اصفهان تنها به یک زب
المللی به زبان خودشان، موجب توانایی برقراي ارتباط با مخاطبین جدید بینباید اذعان داشت که 

، خدمات و محصوالت خواهد شد. در واقع، با افزودن هر 1افزایش فروش و آگاهی بیشتر از نام تجاري
میراندا (خواهد داشتود در میزان فروش خدرصدي 100باشگاه افزایش ،زبان جدید به وب سایت

.)2009و همکاران،
بویژه، هاي فوتبال در تالش براي ترویج خود در سراسر جهان هستند. بسیاري از باشگاهامروزه 
توانند از طریق ایجاد زبان دیگر در کنند، میجذب میي دیگر از کشورهابازیکنانیهایی کهباشگاه

ائه محصوالت و خدمات خود به هواداران کشورهاي مبدأ وب سایت باشگاه، فرصت مناسبی را براي ار
.به فروش بیشتر محصوالت دست یابندو نمودهاین افراد فراهم 

اخبار، آخرین ، باشگاهبازیکنان، تاریخچه و ساختارارائه اطالعاتی کامل در رابطه باهمچنین 
در اي هاي منطقهفروشگاهها و مربوط به بلیط فروشی و قیمتکلی اطالعات نحوه سفر و اطالعات 

آرسنال، آث میالن، منچستر یونایتد و بارسلونا قابل توجه بود. هایی چون چلسی، وب سایت باشگاه
تري هاي اروپایی در این بخش میانگین بسیار پائینهاي ایران در مقایسه با باشگاهوب سایت باشگاه

داشتند. 
، مواردي باشدهاي بازاریابی میفعالیتش به لحاظ ترین بخمهمکه هامحتواي تبادلی وب سایتدر 

الین و تسهیالتی نظیر فروشی و تبادالت کاال و محصوالت باشگاه به صورت آنچون امکان بلیط
پذیري و تورهاي گردشگري و خدمات موبایل، معلولین و ... مورد امکان رزرو اینترنتی خدمات مهمان

هاي فوتبال ایران در مقایسه با وب ه شد، وب سایت باشگاهکه مشاهدبررسی قرار گرفت که آنچنان
هاي کمتري براي تري داشتند و به مراتب فرصتهاي اروپا میانگین بسیار پائینسایت باشگاه

هاي تراکتورسازي تبریز و نمودند. متاسفانه به جز باشگاهبازاریابی خدمات و محصوالت فراهم می

1. Brand



1394، اسفند 34مطالعات مدیریت ورزشی شماره 172

لیط فروشی آن الین نداشت. فروش آن الین محصوالت باشگاه، ذوب آهن اصفهان، هیچ باشگاهی ب
شد. در هاي تراکتورسازي تبریز و پرسپولیس به کاربران ارائه مینیز تنها در وب سایت باشگاه

هاي موفق فوتبال اروپا، با فراهم نمودن طیف که، تمام بیست و پنج وب سایت باشگاهحالی
(مردان، زنان و کودکان) امکان جذب مشتریان نیاز کاربراناي از انواع کاالهاي مورد گسترده

الین به خوبی بهره مند شده رسد از این پتانسیل بازاریابی آنبیشتري را فراهم نموده و به نظر می
بودند.

پذیري به هواداران خود ارائه نداده و هاي فوتبال ایران، خدمات مهمانیک از باشگاههمچنین، هیچ
-برنامه بازاریابی اینترنتی باشگاهرسانی نکرده بودند. این زمینه در وب سایت خود اطالعیا حداقل در

هاي فوتبال باید مبتنی بر شناخت کامل از بازار و وضعیت رقبا باشد. در غیر این صورت توفیقی در 
کاربران خرید بینی رفتارباشگاه در پیشعوامل محیطی پیراموناطالع از برنامه حاصل نخواهد شد. 

دالیلاز فرهنگ خرید از طریق اینترنت در ایران شاید نهادینه نشدن . گذار باشدتواند تاثیرمی
یوسفی و .باشدهاي بازاریابی باشگاه در این بخشتدوین استراتژيدرها گرایش کمتر مدیران باشگاه

نامه با توجه به نتایج پایان)، اهداف استفاده از اینترنت از دید کاربران در ایران را1386(همکاران
درصد از کاربران اینترنتی، آن را به منظور تفریح و 47شمارد: ، این چنین بر می)1383(شکر ریز

درصد یک درصد جهت کسب خبر و 34ع علمی، درصد به منظور دسترسی به مناب18سرگرمی، 
همچنین، محمدي و ).1386یوسفی و همکاران، (نمایندبراي کسب و کار و تجارت استفاده می

هاي ملی ایران نسبت به کاربرد علم )، در پژوهشی ضمن بررسی نگرش مربیان تیم1391(همکاران
و فناوري اطالعات در ورزش، بیان داشتند که با وجود نگرش مثبت مربیان نخبه نسبت به استفاده 

ها اطالعات براي دیگر فعالیتهاي ورزشی، ولی لزومأ این نگرش حتی زمانی که از فناورياز فناوري
یزدي،اي،محمد(شودهاي ورزش رقابتی انتقال داده نمیشود در عمل به محیطاستفاده می

). 1391ی،صالح
هاي اخیر و با گسترش کاربردهاي اینترنت، این الگو تغییر یافته رود طی سالاگر چه انتظار می

قیق و اندیشیدن راهکارهایی براي ارتقاء امنیت خریدهاي ریزي دمدیران با برنامه. با این وجود، باشد
رسانی به کاربران، ارائه کاالها و خدمات و تسهیالت مورد نیاز هواداران خود و ارائه اینترنتی و اطالع

درآمد و براي تولید هاي عظیمی که این رسانه هایی براي ارتقاء انگیزه خرید باید از فرصتمشوق
در اختیار آنها قرار گاه، و افزودن ارزش به نام تجاري باشهواداران و حامیانبرقراري ارتباط با 

.نماینددهد استفاده بهینه می
مدت و دو بلندیروابطبه توسعه محتواي ارتباطی وب سایت خود، توانند با ها میهمچنین، باشگاه

ه شدهجاد نام تجاري شناختوفاداري از طریق ایومبتنی بر شناخت یطرفه با مشتریان و ارتباط
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هاي وب سایتکیفیت محتواي ارتباطی در این پژوهش، .)1387یکوکار و همکاران، ن(دست یابند
کشور انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان پائین تر و از فرانسه باالتر بود.هاي ایران از چهارباشگاه

در رتبه هاي اروپایی ه نسبت باشگاههاي ایران نیز بهاي باشگاهمحتواي تبلیغاتی وب سایت
هاي موفق اروپا، با نمایش اسپانسرها در صفحه اصلی سایت، تري قرار گرفت. وب سایت باشگاهپائین

شناساندن نام ،الینترین اهداف تبلیغات آنیکی از مهمبه معرفی کامل آنها اقدام نموده بودند. 
هایی که در نگرشباشد. اد آوردن نام تجاري تبلیغ شده میو توانایی مخاطبین در به یتجاري باشگاه 

گیرد، بر روي نگرش مشتریان نسبت به نام تجاري و همچنین کاربران نسبت به تبلیغات شکل می
.)1386عباسی و محمدیان، (گذار استاهداف خرید آنها تأثیر

وببه روز بودن،شدسییکی از موارد مهمی که بررنیزهاوب سایتهاي ظاهري در بخش ویژگی
اطالعاتبوده و آخرین وب سایتها به روزتماموب سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان، بجز.سایت بود

.کنندگان رسانده بودندرا به اطالع بازدید
آوري اطالعات وب اخیر با این محدودیت مواجه باشد که جمعپژوهشرسد اگر چه به نظر می

،وبکه از آنجائیانجام شده و اساسأ مشخصاي و در نمونهی محدودها در یک دوره زمانسایت
هاي دیگر احتماال نتایج دیگري در پی خواهد در زمانپژوهشتکرار ، باشدپویا و متغیر میايرسانه
از انعطاف ،پژوهشاین کار گرفته شده در بهرسد مدل مفهومی به نظر میاما با این وجود ،داشت

نقاط قادر به شناساییهاي دیگر نیز به خوبیرخوردار بوده و با تکرار آزمون در زمانپذیري باالیی ب
ود. خواهد بها سایتضعف وبقوت و 
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Abstract

The main purpose of this study was assessing internet marketing and quality of
Iran and Europe successful Football club websites. A descriptive study was
carried out based on 4-dimensional model of website quality evaluation that was
performed by Miranda and colleagues (2009) in sport environment. The model
consists of four categories: Speed, navigability, accessibility, content. Validity
and weighting of the factors were taken from professors in management and
sport management. The sample was 30 Successful Football Club Websites of
Iran professional league and Europe major leagues including: English (Premier
League), German (Bundesliga), Spanish (La Liga), Italy (Serie A), France (le
Championnate). Finding indicated that except communicational content and
speed, Iranian Football club websites had much lower quality than Europeans in
transactional content, informational content, promotional content and
navigability. Among these 30 websites, Chelsea FC Website had the highest
quality average (WAI) and the club Zob Ahan Isfahan had the lowest quality
according our index. It is suggested that Iran’s Football club managers use the
opportunities that this strong media makes effectively, by creating strategies and
policies to connect with fans and flowing income in the best way.
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