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چکید���ه
در پژوهش پیش رو ما به دنبال بررسی عواملی هستیم که می تواند در فضای 
مجازی درآمد باشگاه های ورزشی ایران را ارتقا دهد. توجه به ابعاد موجود در 
فضای مجازی، به ویژه فرصت هایی مانند حق پخش که باشگاه های ایرانی 
از آن محروم هستند، از جمله محورهای پژوهش است. در این پژوهش سعی 
بر آن بوده که با کدگذاری نظر نخبگان آکادمیک و فعاالن تجاری حاضر در 
عرصه رسانه های ورزشی، بتوانیم کلید انتقال درآمدزایی باشگاه های ایرانی از 

فضای سنتی به مدرن و مجازی را بررسی و پیدا کنیم.
تمامی یافته های این پژوهش حاکی از اهمیت نقش توجه و برند در اقتصاد 
ورزشی ایران است. موضوعی که نه تنها در ایران بلکه در سایر باشگاه های 
و  مجازی  دنیای  میان  ارتباط  برقراری  می آید.  چشم  به  نیز  دنیا  ورزشی 
باشگاه های ورزشی، نیازمند آشنایی با ابعاد گسترده این دنیای ُپرتغییر )فضای 

مجازی( است.

واژه�هاي�كلید��ی
 تبلیغات فضای مجازی، برند باشگاه های ورزشی، حق پخش
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مقدمه
تحـوالت اقتصـادي اخیر و نقـش تعیین کننده 
ابقـاي  در  ورزشـي  باشـگاه هاي  کسـب وکار 
حیات این مجموعه هاي ورزشـي سـبب شـده 
اسـت که مسـئوالن و فعـاالن این حـوزه، نگاه 
جدي تـري نسـبت بـه بحـث کسـب درآمـد 
باشـگاه هاي ورزشـي داشـته باشـند. باشگاه ها 
دنیـا  سراسـر  در  ورزشـي  فدراسـیون هاي  و 
غیـر از حـق پخـش تلویزیوني، بلیت فروشـي 
و تبلیغـات دور زمیـن، راه هـاي دیگـري براي 
کسـب درآمـد دارند که اگـر از آن ها اسـتفاده 
بـه  مي شـوند.1  مواجـه  مشـکل  بـا  نکننـد، 
عنـوان مثـال، باشـگاه هاي حرفـه اي فوتبال با 
وجـود داشـتن قابلیت هـاي فـراوان در زمینـه 
بازاریابـي و برندینـگ، اغلـب با بودجـه دولتي 
اداره مي شـوند و مشـکالت زیـادي در زمینـه 
درآمدزایـي دارنـد. ایـن امـر نشـان دهنده نیاز 
اسـتفاده از روش هـاي نویـن بازاریابـي و نتایج 
تحقیقـات علمـي روزآمد در زمینـه روش هاي 

مختلـف درآمدزایـي در فوتبـال اسـت.2
همزمـان بـا رشـد منافـع جهـان در ورزش، 
روابـط کسـب وکار در ایـن صنعـت پیچیـده 
شـده و لـزوم به کارگیـري راهبرد و شـیوه هاي 
و  شـرکت ها  سـوي  از  مناسـب  تبلیغـي 
باشـگاه هاي ورزشـي، بـراي افزایـش سـهم و 

مي شـود.۶ مهم تـر  صنعـت  ایـن  سـود 
کسـب درآمـدي کـه امـروز رابطـه تنگانگ با 
حضـور در فضـاي مجـازي پیدا کرده اسـت. با 
پیدایـش کامپیوتـر، اینترنت و توسـعه جوامع 
در پـي سـهولت ارتبـاط، شـاهد نـوع جدید از 
کسـب و کار هسـتیم کـه در فضـاي مجـازي 
درحـال هرچـه گسـترده شـدن اسـت؛ که به 

آن کسـب و کار مجـازي گفتـه مي شـود.3
اقتصـاد بـه  تأثیرگـذاري فضـاي مجـازي در 
اندازه اي اسـت که امروزه اقتصـادي دیجیتالي 
کشـورهاي  اقتصادهـاي  از  مهمـي  بخـش 
داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  یافتـه  توسـعه 
نیـز  توسـعه  حـال  در  کشـورهاي  و  اسـت 
بـراي دسـتیابي بـه سـهم بـاالي ایـن بخـش 
در اقتصـاد خـود، برنامه هـاي مختلفـي را در 
نظـر گرفته انـد. سـهم ایـن بخـش در اقتصـاد 

در  و  درصـد  اروپـا 5.۷  اتحادیـه  کشـورهاي 
درصـد   5.3 حـدود   ،2۰ گـروه  کشـورهاي 

بـرآورد شـده اسـت.۷
شـاید بـاور خیلي هـا ایـن باشـد که با توسـعه 
فنـاوري، کسـب وکار برخـي از افراد و شـغل ها 
از بیـن مـي رود اما بایـد توجه داشـت فناوري 
بـراي خدمـت و سـهولت بـه هرخدمتـي وارد 
میدان شـده و عالوه بر کارایي باالیي که دارد، 
در بهبـود فضـاي کسـب وکار و اقتصـاد نقـش 
مهمـي ایفـا مي کنـد. یکـي دیگـر از مزایـاي 
کسـب وکار،  در  مجـازي  فضـاي  از  اسـتفاده 
کاهـش هزینه هـاي بازاریابي اسـت. در فضاي 
از بودجه هـاي سـنگین تبلیغاتـي و  مجـازي 
برندینـگ از طریق رسـانه هاي جمعي و چاپي 

خبـري نخواهـد بود.۴
فضـاي مجـازي امـروزه توسـط حداقـل یـک 
میلیـارد نفـر، یعنـي یـک هفتم جمعیـت دنیا 
مـورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد کـه توجـه بـه 
این حجم اسـتفاده از بسـتر موجـود، مي تواند 
نقـش پررنگـي در ارتقاي سـطح کسـب و کار 
دیگـر  طـرف  از  باشـد.  ورزشـي  باشـگاه هاي 
بایـد توجـه داشـت کـه صنعـت ورزش یکـي 
از سـریع ترین صنایع در حال رشـد محسـوب 
مي شـود. مطالعـات نشـان داده اسـت کـه از 
سـال 2۰۰9 تـا 2۰1۴، صنعـت ورزش در دنیا 
هرسـاله به طـور متوسـط هفـت درصـد رشـد 
داشـته اسـت کـه این مقدار رشـد از متوسـط 
نرخ رشـد اقتصادي بسـیاري از کشـورها باالتر 

5 است.
مؤثـر  عوامـل  معرفـي  قدم هـاي  تمامـي  در 
در  ورزشـي  باشـگاه هاي  درآمـد  کسـب  بـر 
بسـتر فضـاي مجـازي، بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجـه داشـت کـه محصوالت ورزشـي توسـط 
مصرف کننـدگان نهایـي و سـازمان ها مصـرف 
اسـت  محصولـي  ورزش  یعنـي  مي شـوند. 
و  نهایـي  مصرف کننـدگان  توسـط  هـم  کـه 
تبلیغـات  جهـت  بـزرگ  سـازمان هاي  هـم 
محصـوالت و خدمات شـان اسـتفاده مي شـود. 
گاهـي در ورزش دیـده مي شـود که هـواداران 
یک باشـگاه ورزشـي خود را جزیي از باشگاه و 
محصـوالت ورزشـي را دارایي خـود مي دانند.8
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در پژوهـش پیـش رو نیـز مـا سـعي کرده ایـم 
بـا بررسـي فرصت هـاي موجود جهـت ارتقاي 
ورزشـي،  باشـگاه هاي  درآمـدي  وضعیـت 
نسـبت بـه نقـاط دسـت نخـورده اي از فضـاي 
موجود آگاهي بیشـتري یابیم. اسـتفاده بهینه 
از فضـاي مجـازي آن هـم از طـرف باشـگاه 
ورزشـي در ایـران، مي تواند نسـبت بـه اصالح 

وضعیـت ایـن نهادهـا اهتمام بـورزد.
اقتصـادي  اسـتقالل  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
باشـگاه هاي ورزشـي در ایـران مي توانـد آن ها 
را بـه سـمت حرفه اي تـر شـدن سـوق دهـد و 
ورزش ایـران را بـه یـک صنعـت پول سـاز و 
کارآفرین تبدیل کند. زمینه هاي بسـیار بکري 
در ورزش موجـود اسـت کـه هنـوز نیازمنـد 
باشـگاه هاي  از  الگوبـرداري  هسـتند.  توجـه 
بـزرگ و مطـرح جهانـي نیـز مي توانـد کمـک 
شـایاني به قدم برداشـتن درسـت باشـگاه هاي 

داخلـي کشـور کنـد.

روش تحقیق
روش تحقیـق در پژوهـش انجام شـده، صورت 
گرفتـن مصاحبه هـاي عمیق با خبـرگان بوده 
اسـت. کارشناسـان و خبـرگان ایـن زمینه نیز 
بـه صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده اند. دو تن 
انتشـارات  مدیـر  یـک  دانشـگاه،  اسـتادان  از 
ورزشـي، دو تن از فعاالن رسـانه هاي ورزشـي 
و یکي از اعضاي رسـانه اي وزارتخانه، مجموعه 
نمونه هایـي بودنـد کـه بـه روش مصاحبـه بـه 

پژوهـش کمـک کردند.
کدگـذاري دقیـق نیز بخـش دیگـري از روش 
تحقیـق پژوهـش انجـام شـده بـود. در ایـن 
زمینـه سـعي شـده اسـت کـه کدهـاي اصلي 
در تیتـر متـن اصلـي پژوهـش و سـایر کدهـا 
)در مجمـوع 21 کـد( به صـورت مرتبط مورد 

اسـتفاده قـرار گرفته انـد.

پیشینه پژوهشي
زمینـه  در  مناسـبي  پژوهش هـاي  تاکنـون 
ورزش  اقتصـاد  به ویـژه  و  ورزشـي  مدیریـت 
انجـام گرفتـه اسـت امـا هنـوز مي تـوان جاي 
خالـي پژوهش هـاي در زمینه هـاي جزئـي را 

حـس کـرد. درواقـع نقـش برنـد بـر اقتصـاد 
بـه  کـه  بـوده  مـوردي  ورزشـي  باشـگاه هاي 
کثـرت در مقاله هـا بـه آن اشـاره شـده اسـت.

اهالـي  توجـه  خالـي  جالـي  مي تـوان  بویـژه 
رسـانه نسـبت بـه اسـتفاه از علـوم ارتباطـات 
در مدیریـت باشـگاه هاي ورزشـي را تـا حدي 
اقتصـادي  و  ورزشـي  مدیریـت  کـرد.  حـس 
باشـگاه هاي ورزشـي، بویژه به صورت مقایسـه 
بیـن باشـگاه هاي فوتبـال ایرانـي و حرفـه اي 
دنیـا، بیشـتر عنوان هایـي بـوده اسـت کـه به 
بررسـي کـم و بیـش بخـش کسـب درآمـد 
باشـگاه هاي ورزشـي در زمینه فضـاي مجازي 

کرده انـد. اشـاره 
از  اسـتفاده  بـا  کـه  کـرد  فرامـوش  نبایـد 
طراحـي  زمینـه  در  شـده  معرفـي  مقـاالت 
الگـوي کسـب وکار مجـازي، مي تـوان نسـبت 
زمینـه  در  نـکات  ایـن  کاربردي سـازي  بـه 

کـرد. اقـدام  نیـز  ورزشـي  باشـگاه هاي 
تیم هـاي  درآمـد  کسـب  بـر  مؤثـر  عوامـل 

ورزشـي

1-. فروش محصوالت ورزشي
کسـب  روش هـاي  متداول تریـن  از  یکـي   
درآمـد در بسـتر فضـاي مجازي، فـروش انواع 
ماننـد  نیـز  اسـت. حـوزه ورزش  محصـوالت 
سـایر حوزه هـا، نیازمنـد روي آوردن به فضاي 
مجـازي، بـراي فـروش محصـوالت دارد. عصر 
مـردم  دسـتیابي  آسان سـازي  دوره  جدیـد، 
بـه انـواع امکانـات و بویـژه خریـد محصـوالت 
شـده اسـت. در ضمـن ذکـر ایـن نکتـه الزم 
در  محصـوالت  فـروش  بازخـورد  کـه  اسـت 
فضـاي مجـازي امتحـان خـود را تاکنون پس 
داده و توانسـته رضایـت خاطـر ارائه دهنـدگان 
را  خدمـات  و  محصـوالت  کسـب کنندگان  و 

کند. جلـب 

1-1. انـواع محصوالت ورزشـي قابل 
ارائـه در فضـاي مجازي

امـروزه اسـتقبال مردم از رشـته هاي ورزشـي، 
سـبب ارتقـاي سـطح شـادابي و رضایتمنـدي 
آن هـا از ایـن حـوزه شـده اسـت. نیـاز مـردم 
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نسـبت به خرید البسـه ورزشـي و حتي سـایر 
لـوازم ورزشـي مـورد نیـاز رشـته تخصصـي 
آن هـا، فـروش ایـن نـوع از محصـوالت را بـه 
سـطح قابـل توجهـي رسـانده اسـت. الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه فـروش مجـازي ایـن نـوع از 
محصـوالت، نه تنهـا تنوع اسـتفاده از خدمات 
را بـاال بـرده اسـت، بلکـه توانسـته دسترسـي 
مـردم بـه محصوالت را تسـهیل کنـد و قدرت 
فـروش  در  رقابـت  دهنـد.  ارتقـا  را  مقایسـه 
محصـوالت و خدمـات ورزشـي، مي تواند حتي 
قیمـت فـروش و ارائـه محصوالت را به نسـبت 

پاییـن آورد. همچنیـن رویکـرد تولیـد محتـوا 
در زمینـه فـروش محصـوالت فضـاي مجازي، 
مي توانـد بـه آگاهـي مـردم نسـبت بـه خرید 

یـک محصـول کمـک کند.
یکـي از پُرفروش تریـن محصـوالت در فضـاي 
ورزشـي  مسـابقات  بلیت فروشـي  مجـازي، 
اسـت. بحـث فروش بلیـت مسـابقات بویژه در 
رویدادهـاي مهمـي مانند المپیـک و بازي هاي 
قـاره اي اهمیـت پیـدا مي کنـد. بلیت فروشـي 
ایـران در حـوزه فوتبـال نمـود بیشـتري  در 
لیـگ  سـازمان  اخیـر  سـال  دو  در  و  یافتـه 

اهم یافته هاروشسؤال یا هدفنویسندگانعنوانردیف

تحلیل عوامل 1
اقتصادی مؤثر 

بر کسب درآمد 
باشگاه های 

فوتبال 
)باشگاه های 

منتخب جهان(

یزدان 
نقدی، سهیال 

کاغذیان، 
امیر 

افشارپی

بررسی عوامل 
اقتصادی 

مؤثر بر درآمد 
باشگاه های 

منتخب جهان

برآورد مدل 
با استفاده 
از تکنیک 

اقتصادسنجی 
و داده های 

تابلویی 

1. حق پخش رسانه بیشترین 
تأثیر را بر درآمد باشگاه ها دارد

2. رتبه باشگاه در رده بندی 
ساالنه فدراسیون بین المللی 
تاریخ و آمار، تأثیری بردرآمد 

باشگاه در همان سال ندارد

تعامل با 2
هواداران از 

طریق اینترنت 
به عنوان ابزاری 

برای بازاریابی، 
بررسی و مقایسه 

باشگاه های 
حرفه ای فوتبال 

ایران، آسیا و 
اروپا

مهران 
میزانی، میثم 
رحیمی زاده، 

نصراله 
سجادی، 

بررسی 
وب سایت های 

باشگاه های 
حرفه ای فوتبال 

اروپا، آسیا و 
ایران از لحاظ 

خدمات آنالن و 
بازاریابی آن ها

توصیفی و 
پیمایشی

1. تدوین راهکارهایی برای 
تسهیل ارائه خدمات و بازاریابی 

آنالین باشگاه ها

2. انتخاب مسئول برای ایجاد 
جذابیت سایت و بازاریابی آنالین 

باشگاه های ورزشی

بررسی عوامل 3
اثرگذار بر ارزش 
ویژه برند باشگاه 
پرسپولیس تهران

نصراهلل 
سجادی، 

حسین 
رجبی، محمد 

عابدالتی، 
رسول 
طریقی

بررسی عوامل 
مؤثر بر ارزش 

برند باشگاه 
پرسپولیس 

تهران و 
فرصت های 

ارتقای آن

توصیفی و از 
لحاظ هدف 

کاربردی 
)پرسشنامه(

1. وفاداری هواداران، ستاره ها، 
موفقیت تیم، مدیریت باشگاه، 

استادیوم، پیشینه باشگاه، 
پیشینه باشگاه، سرمربی، رسانه، 

حامیان و لوگو بیشترین اثرگذاری 
را بر برند باشگاه داشته اند

عوامل مؤثر 4
بر وفاداری 

هواداران به 
برند تیم های 

ُپرطرفدار 
باشگاه های 

حرفه ای فوتبال 
ایران

نصراله 
سجادی، 

محمد خبیری، 
ابوالفضل 

علیزاده 
گلریزی

بررسی عوامل 
مؤثر بر ارتباط 
بین هواداران 

و برند 
باشگاه های 

ورزشی فوتبال 
ایران

توصیفی 
پیشمایشی 

و میدانی 
)پرسشنامه(

1. سه عامل سرمربی، مدیریت 
و لوگول تأثیر زیادی بر وفاداری 

هواداران به باشگاه دارند

2. توجه به عوامل مؤثر بر 
وفاداری هواداران به باشگاه، 
به ثابت ماندن توجه آن ها در 

طول لیگ و کسب درآمد بیشتر 
باشگاه ها کمک می کند

نقش تجارت 5
الکترونیک در 
بازاریابی برند 

برندهای ورزشی

دکتر 
معصومه 
حسینی، 

پروفسور 
ابوالفضل 
فراهانی، 

محسن 
ترامازاده 

یزدی

شناسایی 
ابعاد بازاریابی 

ورزشی 
و بررسی 

تأثیر تجارت 
الکترونیک 

بر بازاریابی 
ورزشی

توصیفی

پیشمایشی

1. تجارت الکترونیک با توسعه 
ورزش، کاهش هزینه ها، ارتقاع 
آگاهی و تسریع خدمات ارتباطی 

مثبت دارد

2. بین توسعه تجارت الکترونیک 
و تخصص گرایی ارتباطی یافت 

نشد
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ایـران توانسـته حجـم زیـادي  برتـر فوتبـال 
از فـروش بلیت هـاي مسـابقات فوتبـال را در 
بسـتر اینترنت انجـام دهد. نکتـه جالب آن که 
مراجـع بین المللي مسـابقات، یکـي از الزامات 
خـود را بـراي برگـزاري مسـابقات بین المللي، 
بلیـت فروشـي بـه صـورت الکترونیکـي قـرار 

داده اند. 
بلیت هـاي  فـروش  از  سـهمي  دادن  نسـبت 
مي توانـد  باشـگاه ها،  بـه  ورزشـي  مسـابقات 
بـه یکـي از بهتریـن محل هـاي تأمیـن درآمد 
ضمـن  شـود.  تبدیـل  باشـگاه ها  ایـن  بـراي 
آن کـه حضـور طرفـداران یک رشـته ورزشـي 
در رویـداد ورزشـي، مي تواند بـه فضایي جهت 
تبلیغ سـایر خدمـات تیم ها و فدراسـیون هاي 
ورزشـي تبدیـل شـود کـه تاکنـون نیز شـاهد 

بوده ایـم. این چنینـي  مـواردي 

و  ورزشـي  حامیـان  حضـور   .2-1
سودرسـاني آن هـا بـه باشـگاه ها و 

یورزشـي فدراسیون ها
رشـته هاي ورزشـي به دلیل حضور ستاره هاي 
پُرطرفـدار، تبدیل بـه یکـي از پُرمخاطب ترین 
حوزه هـاي موردنظر مردم تبدیل شـده اسـت. 
ظرفیت هـاي بـاالي موجـود در حـوزه ورزش، 
توجـه بسـیاري از سـرمایه گذاران و حامیـان 
و  مسـابقات  باشـگاه ها،  بـه  نسـبت  را  مالـي 
فدراسـیون هاي ورزشـي جلـب کـرده اسـت. 
سهم مشـارکت حامیان ورزشـي و سودرساني 
آن هـا بویـژه بـه تیم هاي ورزشـي به انـدازه اي 
باال بوده اسـت که باشـگاه هاي ورزشـي امروزه 
بـدون کمک حامیـان مالي، بـراي ادامه حیات 

خـود بـا مشـکل جـدي مواجه خواهند شـد.
برنـد  از  اسـتفاده  ضمـن  مالـي  حامیـان 
باشـگاه هاي مطـرح ورزشـي، بـا ارائـه خدمات 
بـه طرفـداران یک رشـته یا باشـگاه ورزشـي، 
کسـب درآمـد مي کنند. باشـگاه هاي ورزشـي 
بـه  را  و طرفـداران  مـردم  توجـه  از  سـهمي 
باشـگاه هاي  ایـن  داده انـد،  اختصـاص  خـود 
مي تواننـد بـا ارائـه برنـد خـود بـه حامیـان و 
مشـارکت کنندگان، نسـبت به ارائـه پروژه هاي 
مشـترک، اقدام کننـد. امروزه اپلیکیشـن هاي 

اختصاصـي هر باشـگاهي، وظیفه فـروش انواع 
محصـوالت یـک باشـگاه را برعهـده دارنـد. از 
جمله خدمات ارائه شـده در این اپلیکیشـن ها 
 VOD و فضـاي مجـازي، مي توان بـه پنل هاي
اشـاره کرد. حق اشـتراک تماشـاي ویدئوهاي 
مختصـر از برنامه هـا و مسـابقات یـک باشـگاه 
ورزشـي، درآمـد مورد نیازي را براي باشـگاه ها 

رقم زده اسـت. 
این اقـدام حامیان مالي گاهي تـا میزان خرید 
سـهام باشـگاه هاي ورزشـي نیز پیـش مي رود 
و شـخص یـا شـرکتي نسـبت به خرید سـهام 
باشـگاه ورزشـي اقدام مي کننـد. تأمین هزینه 
اردو، البسـه تیـم، محـل برگـزاري تمرینـات 
و مسـابقات، قـرارداد بـا نفـرات موردنظـر و... 
ازجملـه اقداماتـي اسـت کـه حامیـان مالي به 

آن ورود مي کننـد.

درآمدزایـي  و  باشـگاه ها   .3-1
برنـد طریـق  از  اختصاصـي 

باشـگاه هاي ورزشـي از ارزش اقتصـادي قابـل 
توجهـي برخوردارنـد و بـه واسـطه قدمـت و 
میـزان توجـه عمـوم بـه آن هـا، مقـدار ارزش 
یـک باشـگاه را از نـگاه اقتصـاد توجـه و ارزش 
لوگـوي باشـگاه دچـار فرازونشـیب مي کنـد.

باشـگاه هاي ورزشـي بویـژه باشـگاه فوتبالـي 
پیراهـن  فـروش  بـا  حتـي  دنیـا،  مطـرح 
بازیکنـان مطرحـي کـه شـماره اي اختصاصي 
دارنـد، مي تواننـد درآمـدي کسـب کننـد کـه 
تأمین کننـده هزینـه جـذب آن بازیکـن شـده 
میلیـون  انتقـال 1۰۰  در  مـورد  ایـن  اسـت. 
یورویـي رونالـدو بـه باشـگاه یوونتـوس دیـده 
از  یوونتـوس  باشـگاه  ابتدایـي  فـروش  شـود. 
پیراهـن ایـن بازیکـن پرتغالـي، مبلغـي حدود 
از  بـود کـه 1۰درصـد  یورویـي  میلیـون   ۷۰

باشـگاه مي شـد. نصیـب  آن  درآمـد 
توجـه  از  زیـادي  درصـد  گرفتـن  اختصـاص 
مـردم بویـژه قشـر جوان جامعه، سـبب شـده 
اسـت که باشـگاه هاي ورزشـي از نـگاه اقتصاد 
توجـه، یـک بنگاه اقتصـادي با سـرمایه باالیي 
از ارز توجـه به حسـاب آینـد. دارایي اقتصادي 
ایـن چنیني در بـازار فضاي مجـازي، مي تواند 
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حجـم زیـادي از توجـه و پـول اقتصـادي آن 
را بـه حسـاب یـک باشـگاه واریـز کنـد. گاهي 
اهالـي و طرفداران ورزش، براي کسـب آخرین 
اخبار و حاشـیه هاي باشـگاه مـورد نظر، حاضر 
نمونـه  مسـتمرند.  هزینه هـاي  پرداخـت  بـه 
ایـن نـگاه را در درآمـد کسـب شـده از طـرف 
کمپین هـاي محتوایـي خدمـات ارزش افزوده 

)VAS( مي تـوان مشـاهده کـرد.
نکتـه مهـم در ایـن بخـش، توجه باشـگاه هاي 
ورزشـي به درآمدزایي و کسب وکار اختصاصي 
بـه صورت مسـتقیم اسـت. موردي که دسـت 
واسـطه ها را کوتـاه مي کنـد و سودرسـاني بـه 

باشـگاه را در اولویـت قـرار مي هد.

1-4. بازیکنـان و درآمدزایي مجازي 
آن ها براي باشـگاه ورزشـي

ورزشـي،  باشـگاه  در  شـاغل  بازیکـن  یـک 
شـبکه هاي  فضـاي  در  بویـژه  را  طرفدارانـي 
مجـازي  فضـاي  از  اسـتفاده  دارد.  اجتماعـي 
از  شـبکه اي  و  خـود  بـه  یافتـه  اختصـاص 
فضـا، مي توانـد ضمـن  ایـن  در  طرفدارانـش 
تبلیغات و کسـب درآمد براي خود، نسـبت به 
انتقـال ایـن ارزش توجهي به باشـگاهي که در 
آن حضـور دارد نیـز اقـدام کنـد. موضوعي که 
در فوتبـال ایـران نیـز گاهـي به چشـم خورده 
اسـت. گاهي مسـابقات یک باشـگاه، بـه دلیل 
حضـور یک بازیکن خـاص تماشـاگران زیادي 
را بـه ورزشـگاه ها کشـانده اسـت. اسـتفاده از 
ایـن حجـم توجه بـه سـتارگان و ورزشـکاران 
و تنظیـم قـراردادي بـا درنظـر گرفتـن بنـد 
تبلیغـات مجـازي بـراي باشـگاه در توافـق بـا 
باشـگاه  یـک  اقتصـاد  بـه  مي توانـد  نفـرات، 

ورزشـي کمـک شـایاني کنـد.

1-5. حق پخش داخلي و بین المللي
و  پُردرآمدتریـن  از  یکـي  پخـش  حـق 
متداول تریـن مباحـث مطرح شـده، در جایگاه 
کسـب درآمد باشـگاه است. موضوعي که شاید 
در ورزش ایـران جـاي خالـي اش سال هاسـت 
کـه احسـاس مي شـود. باشـگاه هاي ورزشـي 
و بویـژه فدراسـیون هاي ورزشـي بـر سـر ایـن 

موضـوع بـا صدا و سـیماي جمهوري اسـالمي 
ایـران تداخل نظر داشـته اند و فعـاًل درآمدي و 
موضوعـي به نـام حق پخش براي باشـگاه هاي 
ایرانـي مطـرح نیسـت. بایـد در نظـر داشـت 
کـه در بحـث حـق پخـش، مرکـز ارائه دهنـده 
خدمـات پخش برنامـه ورزشـي، در ازاي دادن 
خدمـات بـه مـردم، مي توانـد درآمدي کسـب 
به طـور  درآمـد،  ایـن  از  درصـدي  کـه  کنـد 

حتمـي از آن باشـگاه هاي ورزشـي اسـت.
پخـش  سـرویس هاي  امـکان  از  اسـتفاده 
هـر  زنـده  پخـش  شـبکه هاي  و  اینترنتـي 
اینترنتـي،  تلویزیون هـاي  قالـب  در  باشـگاه 
ازجملـه فضاهـاي بکـر جهـت کسـب درآمـد 
بـراي باشگاه هاسـت. نبایـد فرامـوش کنیم که 
طرفـداران حـوزه ورزش، تمایل زیادي نسـبت 
تمریـن، پخـش  از  تماشـاي کلیپ هایـي  بـه 
زنـده مسـابقات، اخبـار و گفت وگوهـاي انجام 
شـده در فضـاي مجـازي دارنـد. ایـن امـکان 
مي توانـد بـا دریافت حق اشـتراک بویـژه براي 
تلویزیون هـاي اینترنتي، درآمـد خوبي را براي 
یـک باشـگاه ورزشـي به همراه داشـته باشـد. 
حـق پخـش بین المللـي مسـابقات نیـز یکـي 
زمینـه  در  باشـگاه ها  درآمـدي  بـازوي  دو  از 
گرفتـن حق پخـش اسـت. ورود ارز به کشـور 
و خدمـات و جلـب مشـتري هاي برون مـرزي 
بـراي تماشـاي مسـابقات بین المللـي و حتـي 
داخلـي، ازجملـه مزیت هاي پخـش بین المللي 
بازي هاي یک باشـگاه یا رشـته ورزشـي است.

1-6. تبلیغات
بـراي  ورزشـي  باشـگاه هاي  ابـزار  مهم تریـن 
بویـژه  مجـازي  فضـاي  در  درآمـد  کسـب 
شـبکه هاي اجتماعي، شـاهد تبلیغـات انبوهي 
اسـت کـه درآمـد حاصـل از آن نیـز مبالـغ 
باالیي هسـتند. باشـگاه هاي ورزشـي به عنوان 
یکـي از برندهـاي موجـود در هـر جامعـه اي، 
مي تواننـد جـداي از خدمت رسـاني و اسـتفاده 
خـود از فضـاي امـروزي شـبکه هاي اجتماعي 
تبلیغـات،  از  اسـتفاده  بـا  و فضـاي مجـازي، 
درآمـد باالیـي را کسـب کننـد. البتـه نبایـد 
تبلیغـات  تبلیغـات محیطـي و حتـي  نقـش 
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گرفـت.  نادیـده  را  بازیکنـان  پیراهـن  روي 
حضـور در شـبکه هاي اجتماعي ماننـد تلگرام 
ایجـاد  از  مانـع  تنهـا  نـه   ... و  اینسـتاگرام  و 
حاشـیه ها بـراي باشـگاه ها شـده، بلکـه نقـش 
زیادي در اطالع رسـاني رسـمي این باشـگاه ها 

اسـت. داشـته  نیز 
ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه جهـت 
بـا  ورزشـي  باشـگاه هاي  حرفـه اي  برخـورد 
بحـث تبلیغـات ورزشـي، مي تـوان صرفـاً بـه 
ورزشـي  محصـوالت  ورزشـي،  لـوازم  تبلیـغ 
باشـگاه و حتي آکادمي هاي ورزشـي پرداخت. 
موضوع احداث آکادمي هاي آموزشـي ورزشـي 
باشـگاه ها، اکنـون بـه مسـئله اي مهـم میـان 
مـردم ورزش دوسـت تبدیـل شـده اسـت که 
ایـن  تبلیـغ  و  اطالع رسـاني  خطیـر  وظیفـه 
آکادمي هـا، بـر عهـده مسـئوالن حـوزه فضاي 
مجازي یک باشـگاه ورزشـي است. در حقیقت 
دریچـه کسـب درآمد باشـگاه هاي ورزشـي به 

سـمت فضـاي مجـازي مایل شـده اسـت.
بـه نوعـي معرفـي و تبلیغـات تمامـي مسـائل 
از  اکنـون  ورزشـي،  باشـگاه هاي  بـه  مربـوط 
طریـق فضاي مجـازي صورت مي گیـرد و این 
حجـم از توجـه، فضـاي گسـترده اي را بـراي 
سودرسـاني بـه باشـگاه ورزشـي ایجـاد کـرده 

ست. ا

5. یافته ها
منتخـب  نظـر  و  گرفتـه  انجـام  پژوهـش  در 
خدمـات  و  محصـوالت  فـروش  نخبـگان، 
امکانـات،  نیـز ماننـد فـروش سـایر  ورزشـي 
امـروزه در بسـتر فضـاي مجـازي و اینترنـت 
صـورت مي گیـرد. نتایـج نشـان مي دهـد کـه 
فـروش محصـوالت ورزشـي بـا برنـد باشـگاه 
از  اختصاصـي اي  کانـال  مي توانـد  موردنظـر، 
درآمـد را نصیـب این مجموعه هـا کند. حضور 
حامیـان ورزشـي و ارائـه خدمـات مجـازي در 
صـورت عقـد قـرارداد با باشـگاه هاي ورزشـي، 
حضـور  درآمـد  زیـادي  سـطح  تـا  مي توانـد 
حامیـان ورزشـي و ارائـه خدمـات مجـازي در 
صـورت عقـد قـرارداد با باشـگاه هاي ورزشـي 
و نیـز تـا سـطح زیـادي درآمـد باشـگاه هاي 

ورزشـي را ارتقـا دهـد.
حامیـان مالـي مي تواننـد بـا اسـتفاده از برنـد 
باشـگاه و فناوري هـاي مجـازي در دسـترس، 
اقـدام  سـود  رسـاندن  و  کسـب  بـه  نسـبت 
کننـد. در ایـن پژوهـش بـه کسـب درآمـد به 
صـورت اختصاصـي از طـرف باشـگاه ها اشـاره 
باشـگاه هاي  کـه  مي شـود  گفتـه  و  شـده 
ارتباطـي  شـبکه هاي  از  مي تواننـد  ورزشـي 
هـواداري خـود، فضـاي موجـود بـراي احداث 
آکادمي هـاي ورزشـي پایـه و حتـي فـروش و 
حـق فـروش پیراهـن یـک باشـگاه و حضـور 
کننـد.  اسـتفاده  ورزشـگاه ها  در  هـواداران 
حضـور سـتارگان و درصـد توجـه باالیـي کـه 
بـه  بویـژه جامعـه ورزشـي  جامعـه عمـوم و 
ورزشـي  باشـگاه هاي  سـتارگان  و  بازیکنـان 
دارنـد، زمینه هـاي خوبـي را بـراي تبلیـغ این 
ویـژه  برنـد  و  اسـت  آورده  فراهـم  بازیکنـان 
ایـن بازیکنـان امـکان افزایـش درآمـد بـراي 

مي کنـد. ایجـاد  را  باشـگاه ها 
فضـاي  در  موجـود  امکانـات  از  دیگـر  یکـي 
مجـازي کـه مي توانـد سـود بسـیار زیـادي را 
نصیـب باشـگاه ها کنـد، دریافـت حـق پخش 
تلویزیونـي و مجازي اسـت. تبلیغات در فضاي 
راهکارهایـي  کلیدي تریـن  از  یکـي  مجـازي 
اسـت که باشـگاه هاي ورزشـي مي توانند از آن 
اسـتفاده کننـد و در شـبکه هاي اجتماعـي و 
مجـازي از تبلیغـات بهره منـد شـوند. بیگانگي 
باشـگاه هاي ورزشـي ایـران بـا فضـاي مجازي 
اقتصـادي، مهم تریـن  و فرصت هـاي موجـود 
ورزشـي  باشـگاه هاي  درآمـد  کاهـش  علـت 

ایـران در دوره فنـاوري کنونـي دنیاسـت.
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