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چکیده
برای انجام این پژوهش نسخه الکترونیکی موجود در  15نشریه علمی ـ پژوهشی ورزشی طی سالهای
( )1387تا ( )1397جمعآوری گردید و تعداد  115مقاله مورد بررسی قرار گرفت .روش به کار رفته در
پژوهش ،روش تحلیل محتوا بود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و
توسط نرم افزار  Excelاستفاده شد .نتایج نشان داد؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعههای مرتبط به آن
از جمله وفاداری و تداعیات برند ،روی هم رفته  40/87درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده
است .از سویی هویت و یکی از زیر مجموعههای اصلی آن یعنی شخصیت برند با  17درصد از دیگر
پژوهش های پر طرفدار مرتبط با برند محسوب میشود .همچنین برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش
نسبت به دیگر حوزه های برند با  9درصد از چاپ مقاالت وضعیت نسبتا خوبی دارد .در نهایت روش
غالب در پژوهشهای حوزه برند در ورزش ،روش کمی با سهم تقریبی  78درصد میباشد .تعداد 115
مقاله در طی  10سال ،کمیت قابل قبولی را نشان نمیدهد ،افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه
و همین طور افزایش تعداد مقاالت چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی ـ پژوهشی به علت اهمیت و
حساسیت این موضوع در صنعت ورزش ،امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
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مقدمه
یکی از این پتانسیلهای فراوان در ورزش ،فرصتهای اقتصادی فراوانی است که از راه ورزش
می توان به آن دست پیدا کرد .این موضوع تا جایی پیشرفت کرده است که از ورزش بهعنوان یک
صنعت مطرح در جهان نام برده میشود .در دهههای اخیر صنعت ورزش دوران جدید و تازهای را
تجربه میکند ،بهطوریکه ور زش یک بخش اقتصادی در تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ
اقتصاد ملی کشورها بهشمار می رود .بنابراین عناصر مختلف درگیر در امر ورزش عوامل تأثیرگذار
بر جامعۀ امروزی هستند ،چرا که روز به روز نیاز به ورزش بیشتر احساس میشود و از اهمیت
زیادی برخوردار است ( .)Keller & Lehman, 2005آمارها نشان میدهد که درآمد تولید شده
در بازار جهانی ورزش در سال  ،2013حدود  76میلیارد دالر آمریکا بوده است ( Sarlab,

 ،) Khodadadi & Sarlab, 2017که منبع اصلی درآمد آن از طرفداران و عالقه مندان به ورزش
به دست میآید (.)DeSarbo & Madrigal, 2011
در صنعت گسترده ورزش ،رقابت فشرده بین تولیدکنندگان کاالها و خدمات ورزشی و
گسترش محصوالت ،بازارها را مجبور میکند که محصوالت خود را از سایر شرکتها متمایز کنند
و برای خریداران خود ،ایجاد ارزش کنند .در این گونه بازارها که محصوالت و خدمات ،روز به
روز بیشتر با هم تطابق و سازگاری پیدا میکنند ،یک برند قوی ممکن است تنها مشخصهای باشد
که محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا متمایز میسازد (.)Azadi, Yousefi & Eydi, 2017
برندها از لحاظ اقتصادی و راهبردی جزء داراییهای با ارزش سازمانها و حتی بدون اغراق از با
ارزشترین داراییهای آنها محسوب میشوند .محققان به این نتیجه رسیدهاند که ارزش واقعی
محصوالت برای شرکتها در درون محصوالت نیست ،بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و
بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید میآورد ( & Hatami

 .)Akbari, 2017برند را یک نام ،واژه ،نماد ،طرح یا ترکیبی از آن قلمداد میکنند که هدف آن
شناساندن محصوالت یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان و همچنین
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تمایز محصوالت از رقباست ( .)Azimzadeh, Amirhajilo & Nazari, 2019دنیای امروز
عرصۀ حضور موفق برندهایی است که عالوه بر سلطه در بازارها ،تقویت حس اعتماد و وفاداری در
مشتریان و ارزشآفرینی برای سهامداران خود ،الهامبخش حس هدفمندی و تعهد در جامعه هستند
و با معرفی ایدهها و نوآوری در عرصۀ تجارت جهانی نام کشور و ملت خود را اعتال میبخشند
( .)Rajabzadeh & et al, 2018ازاینرو میتوان گفت ساخت یک برند قدرتمند در بازارهای
ورزشی ،هدف بسیاری از سازمانها میباشد .امروزه برند دیگر تنها ابزار کارآمد در دست مدیران
ورزشی نیست؛ بلکه الزام استراتژیک است که سازمانهای ورزشی را در جهت خلق ارزش بیشتر
برای مشتریان و همچنین به ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار کمک کند ( Nazari & Ghavami,

 .)2017برند عامل انحصار مالکیت محصول یا خدمت برای سازمانهای ورزشی است که مرزهای
جغرافیایی را درنوردیده و میتواند جهانی شود (.)Azimzadeh, Amirhajilo & Nazari, 2019
برند ،نمادینترین جنبه در صنعت ورزش است ( Sharifi, Aslankhani, Tojari & Doroudian,

 .)2019طراحی و ساخت برندهای قدرتمند از اولویتهای اصلی اکثر سازمانهای ورزشی موفق
است ،زیرا به باور عمومی برندهای قدرتمند ورزشی میتوانند مزیت رقابتی را در این صنعت
گسترده افزایش دهد .از این رو مدیران ورزشی باید سازمان و محصول ورزشی خود را از منظر
یک برند مدیریت کنند ( .)Bridgwater, 2010منصفانه است اگر بگوییم ،برندینگ جدیدترین
بازی در صنعت ورزش است (.)Mirzaee, Mohammadkazemi & Khademi, 2017
برند و صنعت ورزش هر کدام از حوزههای جذاب و گستردهای هستند که پژوهشهای
متعددی جداگانه بر روی آنها صورت گرفته است .محققان و متخصصان علوم ورزشی با تلفیق
این دو حوزه گسترده نیز پژوهشهای متعددی در حوزه برند در ورزش انجام دادهاند .در همین
راستا و با توجه به اهمیت مقوله برند در صنعت گسترده ورزش ،دبیرخانه دائمی برند در ورزش از
سال  1394در محل دانشگاه فردوسی مشهد دایر شده است و با تمرکز در حوزه مطالعات و
کارکرد برند در ورزش در تالش است تا این مفهوم علمی و گسترده مدیریتی را در صنعت ورزش
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ایران توسعه دهد؛ در همین ارتباط این دبیرخانه اولین همایش ملی برند در ورزش را در سال 1394
برگزار نموده است و دومین همایش آن نیز را در آذر ماه  1398برگزار گردید .حوزه برند در
ورزش در بین کشورهای مختلف از سابقه زیادی برخوردار میباشد؛ اما سابقه این رشته در کشور
ما به بیش از یک دهه نمیرسد ،به همین دلیل ،توجه به محتوای مقاالت چاپ شده از سوی
نشریات علمی ـ پژوهشی می تواند به پربار شدن این رشته در کشور منتهی شود ( Azimzadeh,

 .)Shajie, Saffar & Afroozi, 2017پژوهشگران در زمینههای مختلف حوزه برند در صنعت
ورزش ،مقاالت متعددی را ارائه میدهند که میتوان با تحلیل محتوای آنها ،گامی در جهت بهبود
روند پژوهشهای این حوزه برداشت ( .)Ziaie, Elahi & Bakhshudaniha, 2013باتوجه بهرشد
چشمگیر نقش برند در ورزش در بین عالقهمندان و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی و با در نظر
گرفتن گستره وسیع این حوزه پژوهشی ،بدیهی است که تمایل افراد برای بررسی و پژوهش در
مورد بخشهای مختلف برند در صنعت ورزش افزایش یابد؛ از اینرو ،بررسی و تحلیل مقاالت،
نوع انتخاب و مطالعه پژوهشگران و تحلیل روند مقاالت و پژوهشهای آینده در این زمینه بیش از
پیش با اهمیت جلوه میکند .از سوی دیگر ،حوزه برند در صنعت ورزش به عنوان یک حیطه
مطالعاتی و پژوهشی جذاب و پر مخاطب ،از اهمیت بسیاری در جامعه کنونی برخوردار میباشد .از
آنجایی که بررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی باعث روشن
شدن وضعیت مقاالت حوزه برند در صنعت گسترده ورزش در کشور میشود ،گرایش به سمت
روشهای پژوهش در جهت تحلیل فنی مقاالت این حوزه مطرح میشود ( Azimzadeh, Shajie,

.)Saffar & Afroozi, 2017
مرور ادبیات پژوهشی در زمینه تحلیل محتوا بیش از پیش اهمیت موضوع را تبیین میکند .در
بخش پژوهشهای داخل کشورSajjadi, Behnam, Hashemi, Bakhshandeh, & Ahmadi, ،

) (2013در پژوهش خود به به بررسی مقاالت علمی پژوهشی در زمینۀ مدیریت ورزش در
مجالت حرفهای ایران پرداختند که نتایج نشان داد مهارتهای مدیریت در ورزش ( 37/18درصد)،

 26تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

مدیریت ورزشی و آموزش و پرورش ( 10/62درصد) و تئوریهای سازمانی در ورزش (9/46
درصد) شایعترین موارد برای مجالت حرفهای ایرانی بودهاند .برای بخش صنعت ورزش نیز
بسیاری از مقاالت به ورزش در دانشگاهها و مدارس ( 20درصد) ،ورزش حرفهای ( 14/5درصد) و
ورزش مدیریت آموزش و پرورش ( 8درصد) اختصاص داده شده است .عالوه بر این 16/62
درصد از مقاالت به ورزش مردان 7/85 ،درصد به ورزش زنان و  31/17درصد به هر دو گروه
مردان و زنان پرداخته بودند و  44/34درصد از پژوهشها نیز به موضوعاتی که فارغ از مسائل
جنسیتی میباشد ،اشاره داشتند .آنها در نتیجهگیری کلی خود به درصد پایین پرداختهشده به برخی
از موضوعات و حوزههای مهم در مدیریت ورزشی؛ به ویژه ورزش بانوان اشاره داشتند .در
پژوهشی دیگر ) Asgari, Elahi & Poorsoltani (2014به تحلیل محتوای مقاالت مدیریت
ورزشی نشریه " پژوهش در علوم ورزشی" پرداختند .آنها عنوان کردند که پژوهش پیمایشی در
مقایسه با سایر روشها یه میزان  46/1درصد بیشتر استفاده شده است و  92/2درصد از مقاالت
دارای چند نویسنده هستند ( 38/1درصد از آنها با سه نویسنده ارائه شدهاند) .الزم به ذکر است که
 67/1درصد از مقاالت مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیالت مدیریت
ورزشی نوشته شده و مابقی توسط پژوهشگران سایر گرایشهای تربیتبدنی و رشتههای غیر
تربیتبدنی نوشته شده است .از دیگر یافتههای این پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد که
بیشتر نویسندگان مقاالت ( 46درصد) دارای درجه علمی استادیار بوده و  39/4درصد از مقاالت
مربوط به حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی و روانشناسی مدیریت میباشد .در یکی دیگر از مطالعات
اساسی در زمینه تحلیل محتوا ( Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi, (2017در پژوهشی
به تحلیل محتوا و روند مقاالت مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی پرداختند.
یافتهها نشان داد که حدود  45درصد از مقاالت مدیریت ورزشی مربوط به حوزۀ رفتار سازمانی
میباشد .عالوه براین ،نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت) و مطالعات مدیریت ورزشی درمجموع،
حدود  66درصد از کل مقاالت را پوشش دادند .همچنین نتایج نشان داد که گرایش پژوهشها به
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سمت بازاریابی ،کارآفرینی و کسب وکار میباشد .بهطورکلی نتیجه گرفتند که ،تحلیل روند
مقاالت مدیریت ورزشی در حیطههایی مورد بررسی حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقاالت،
روشهای پژوهش ،نرمافزارهای مورد استفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آیندهای امیدبخش
را برای این رشته متصور میشود .همچنین ) Ashouri, Dosti, Razavi & Hoseini (2018به
تحلیل محتوای پژوهش های کارآفرینی ورزشی در ایران پرداختند .یافتهها نشان داد بیشتر
پژوهشها در فصلنامههای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران با  17مقاله منتشر گردید .موضوع اصلی
پژوهشها ،بیشتر جنبههای اقتصادی و جامعه شناختی کارآفرینی بود .در ( )%86/5پژوهشها از
روش کمّی استفاده شد؛ گروه هیأت علمی ،فارغالتحصیالن و دانشجویان دانشکدههای تربیتبدنی
و کارآفرینان ورزشی کشور و نیز کمیته و آکادمی ملی المپیک ،وزارت ورزش و جوانان با
( )%26سطح تحلیل غالب پژوهشها است و بیشتر مطالعات روی کارکنان و مدیران اداره کل
ورزش و جوانان استانها و شهرستانها ،کارکنان هیأتها و فدراسیونهای ورزشی با ()%20
صورت گرفت .بیشتر پژوهشها از دادههای مقطعی ( )%85/5با ابزار پرسشنامه ( )%77انجام شد و
استفاده از دادههای طولی کمتر رایج بود )%55( .پژوهشها بطور ملی انجام شد که بیشتر توسط
دو یا سه نویسنده ( )%70/75منتشر گردید )%43/5( .حداقل دارای یک نویسندۀ زن بودند .روند
پژوهشی ،پژوهشهای کارآفرینی ورزشی ،از سال  1390به بعد رشد چشمگیری دارد .نتایج نشان
داد پژوهشهای کارآفرینی ورزشی باید عالوه بر شناسایی مسائل ،مشکالت و محدودیتهای
موجود و روندهای گذشته در دنیای کسب و کار و کارآفرینی ،رویکردی آیندهنگر را به منظور
شناسایی ،کشف فرصتهای کارآفرینی و جهتدهی کارآفرینان به سوی نوآوری و خلق ارزش
در ورزش هدایت کنند.
عالوه بر پژوهشهای داخلی صورت گرفته در زمینه تحلیل محتوا در پژوهشهای خارج از کشور
نیز به این روش پژوهش پرداخته شده است Smucker & Grappendorf (2008) .در پژوهشی
تحت عنوان " تحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی پنج مجله مدیریت ورزشی ،مدیریت
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ورزش بینالمللی ،بازاریابی ورزشی ،ورزش و موضوعات اجتماعی و جنبههای قانونی ورزش"
گزارش کردند که تعداد مقاالت با چند نویسنده ( 62/3درصد) بسیار بیشتر از مقاالت با یک
نویسنده ( 37/7درصد) میباشد .در این راستا 85/6 ،درصد از مقاالت مجله "بازاریابی ورزشی"
دارای بیش از یک نویسنده بوده و  73/3درصد از مقاالت " مجله ورزش و موضوعات اجتماعی"
دارای یک نویسنده است .عالوه بر این ، Etikson (2011) ،در پژوهش خود اظهار داشت که
نقش جنسیتی در در تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل مقاالت علمی ـ پژوهشی برجسته میباشد .در
این راستا ،وی عنوان نمود در مقاالتی که در زمینهی صنعت ورزش انجام شده است ،تفاوت
جنسیتی بیشتری مشاهده میشود .همچنین ) Pitts, Danylchuk & Quarterman (2014در
پژوهشی به تجزیه و تحلیل "فصلنامه مدیریت ورزش اروپا" در بازه زمانی  1994تا  2012پرداختند.
با توجه به نتایج مشخص شد که اکثریت قریب به اتفاق مقاالت در چهار حوزه مدیریتی شامل
مدیریت و مهارتهای سازمانی در ورزش ،کسب و کار ورزشی در بافت اجتماعی ،بازاریابی
ورزش و اقتصاد ورزش انجام گرفته است.
برای مشخص کردن الگوی کلمات و طرح های داخل یک متن یا گروهی از مستندات به
بررسی مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه برند و تعیین وضعیت این نشریات در ورزش براساس
تحلیل محتوا پرداخته شده است؛ با تغییر و تحول در تکنولوژی ،از تحلیل محتوا برای آنالیز کردن
معیارهای مختلفی از محتوا استفاده شده و این کار برای کشف مدل های ذهنی در حوزه مهمی
چون ورزش و برند نیز قابل تامل است .باتوجه به اینکه تاکنون تحلیل محتوای کمی در حوزه برند
در صنعت گسترده ورزش ایران صورت نگرفته است؛ برندها در نمایش دادن ویژگیهای منحصر
به فرد محصول به مصرفکنندگان نقش مهمی دارند .عالوه برآن ،برند به شرکت کمک میکند تا
بتواند بهصورت حقوقی از داشتهها و ویژگیهای منحصر به فرد محصول در عرصه رقابت محافظت
کند .برندها قادرند داراییهای فکری خود را بهتر حفظ کنند و از نظر حقوقی از ازادی عمل
بیشتری برخوردارند .ازاینرو الزم است پدیدهای با این وسعت و این شمار مخاطب فراوان
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عالقهمند به این حوزه پژوهشی در صنعت ورزش مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گیرند؛ تا
بدینوسیله بتوان برنامهریزان و پژوهشگران این حوزه را برای تصمیمگیریهای آینده راهنمایی
نمود .در پژوهش حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم که روند و سیر مقاالت علمی ـ پژوهشی حوزه
برند در ورزش در نشریات علمی ـ پژوهشی داخلی چگونه بوده است؟ عالوه بر این ،نظر به تحلیل
روند مقاالت میتوان پی برد که در آینده ،مقاالت این حوزه به کدام بخش صنعت ورزش نزدیک
یا دور خواهد بود؟ به طور کلی ،این پژوهش به دنبال آن است که مجالت و نشریات داخلی را از
منظر ابعاد برند ،رویکردها ،روشهای آماری و نرمافزارهای به کار گرفته شده برسی نماید.
روش تحقیق
ازآنجایی که بررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی
باعث روشن شدن وضعیت مقاالت حوزه برند در صنعت گسترده ورزش در کشور میشود،
گرایش به سمت و سوی روشهای پژوهش درجهت تحلیل فنی مقاالت این حوزه مطرح میشود.
روش پژوهش تحلیل محتوا را ،روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطها به شیوه نظامدار ،عینی و
کمی برای اندازهگیری متغیرها میدانند .این روش پژوهش فنی است که توصیفهای ذهنی و
تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرکهایی را که به شخص ارائه
میشود ،به صورت عینی آشکار میسازد .به عنوان روش پژوهش ،تحلیل محتوا در ابعاد تحلیل
کیفی و کمی ،منحصر به فرد است و میتواند در ابعاد استنتاجی و استقرایی به کار برده شود .تحلیل
محتوای کیفی ،ریشه در پژوهشهای اجتماعی دارد .در تحلیل کیفی ،دادهها به صورت کلمه یا
طرح ارائه میشوند که ترسیم ،بازنمود و تفسیر نتایج را ممکن میسازد .در تحلیل کیفی محتوا،
نحوه و محل قرار گرفتن کدهای استخراج شده از فراوانی واحدهای معنا از اهمیت بیشتری
برخوردارند .در تحلیل محتوای کمی نیز ،حقایق از متن به شکل تعداد دفعات ،بیان شده سپس به
عنوان درصد یا تعداد واقعی از گروههای مهم ارائه میشود .در تحلیل کمی ،از شمارش واحدهای
محتوایی استفاده میشود و تالش میگردد تا ویژگیهای خاصی در متن اندازهگیری شود .تحلیل
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محتوای کمی باید از چهار ویژگی عینی بودن ،منظم بودن ،آشکار بودن و کمی بودن برخوردار
باشد (.)Khanifar & Moslemi, 2018
ازاینرو روش مورد استفاده در پژوهش حاضر روش تحلیل محتوای کمی میباشد .در
تحلیل محتوای کمی ،حقایق از متن به شکل تعداد دفعات ،بیان شده سپس به عنوان درصد یا تعداد
واقعی از گروههای مهم ارائه میشود .در تحلیل محتوای کمی ،از شمارش واحدهای محتوایی
استفاده میشود و تالش میگردد تا ویژگیهای خاصی در متن اندازهگیری شود .در این نوع روش
عناصر مورد نظر گردآوری شده ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل میگردد ( Khanifar & Moslemi,

)2018؛ از این رو سعی شد با استفاده از این روش ،نمادهای ارتباطی را به صورت نظاممند و
تکرارپذیر تجزیه و تحلیل شده و ارزشهای عددی بر اساس قوانین معتبر اندازهگیری را که به متن
نسبت داده می شوند ،مورد ارزیابی قرار داده شود .بدین منظور ،تمامی مقاالت حوزه برند در
صنعت گسترده ورزش از ابتدا تا انتهای سال  1397چاپ شده در  15نشریه علمی پژوهشی در
زمینه مدیریت ورزشی که شامل نشریات پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم
ورزشی) ،پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی در ورزش (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،مدیریت ورزشی و
رفتار حرکتی (دانشگاه خوارزمی) ،تازههای علوم کاربردی در ورزش ( Annals of Applied
 ،)sport scienceفصلنامه علوم ورزشی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج) ،مطالعات مدیریت
رفتار سازمانی در ورزش (دانشگاه پیامنور گرمسار) ،مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی
(دانشگاه پیامنور) ،پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (دانشگاه بوعلی همدان) ،رویکردهای
نوین در مدیریت ورزشی (انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران) ،مطالعات مدیریت ورزشی
(پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) ،پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی (دانشگاه
پیامنور) ،پژوهشهای فیزولوژی و مدیریت در ورزش (جهاد دانشگاهی) ،مدیریت ورزشی
(دانشگاه تهران) ،مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (دانشگاه مازندران) و مدیریت و توسعه ورزش
(دانشگاه گیالن) که تعداد  115مقاله بود ،مورد بررسی قرار گرفت .کلیه دادهها به صورت
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کتابخانهای و از طریق نسخههای چاپی نشریات مدیریت ورزشی جمعآوری گردید .شایان ذکر
است که برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی که شامل فراوانی و درصد فراوانی در قالب
جداول و نمودارها استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات حاصل از پژوهش توسط نرمافزار
اکسل صورت گرفت.
واحدهای تحلیل محتوا (شاخصها)

مقاالت :تعداد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی مدیریت ورزشی
چاپ شدهاند.
روند چاپ مقاالت :منظور روند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش از ابتدای سال
 1387تا پایان سال  1397میباشد.
حوزه مطالعاتی :منظور سطح تحلیل و حوزه مطالعات مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش
میباشد.
گرایشهای مطالعاتی :منظور گرایشهای مطالعاتی پیرامون برند در صنعت ورزش میباشد.
روشهای آماری :منظور روشهای آماری بهکار گرفته شده در مقاالت حوزه برند در
صنعت ورزش میباشد.
نرمافزار آماری :منظور نرمافزارهای آماری بهکار گرفته شده در مقاالت حوزه برند در
صنعت ورزش میباشد.
ابزار گردآوری اطالعات :منظور ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطالعات مقاالت
حوزه برند در صنعت ورزش میباشد.
روشهای گردآوری اطالعات :منظور نحوه گردآوری اطالعات برای مقاالت حوزه برند در
صنعت ورزش میباشد.
یافتهها
در این بخش دادههای جمعآوریشده در بخش آمار توصیفی پس از محاسبۀ فراوانی و
درصد فراوانی باتوجه به سؤاالت پژوهش درقالب جداول و اشکال نشان داده شده ( 8سوال مورد
پژوهش) و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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در ابتدا محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک چاپ در مجالت و نشریات معتبر مدیریت ورزشی داخلی مورد ارزیابی قرار می-
گیرد.
جدول  :1نشریات علمی بررسی شده به تفکیک فراوانی مقالههای مرتبط با برند در ورزش
ردیف

نام مجله /نشریه

کل

دانشگاهی

مقاالت

فراوانی

ردیف

پژوهش در ورزش
1

تربیتی
(پژوهشگاه تربیت بدنی

131

1

9

42

1

10

ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی

435

16

و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی و رفتار
3

انجمن علمی مدیریت

مطالعات مدیریت

دانشگاه عالمه طباطبایی

حرکتی

مدیریت ورزشی

168

17

ورزشی ایران

پژوهشنامه اقتصاد و
2

دانشگاهی

مقاالت

رویکردهای نوین در

و علوم ورزشی)

بازاریابی در ورزش

نام مجله /نشریه

کل

فراوانی

پژوهشهای کاربردی
165

2

11

دانشگاه خوارزمی

در مدیریت ورزشی

257

13

دانشگاه پیامنور

تازههای علوم کاربردی
پژوهشهای فیزولوژی

در ورزش
4

( Annals of

228

16

12

جهاد دانشگاهی

Applied sport
)science
فصلنامه علوم ورزشی
5

دانشگاه آزاد اسالمی

317

1

13

واحد کرج
6

مطالعات مدیریت رفتار
سازمانی در ورزش

و مدیریت در ورزش

179

5

200

2

14

مدیریت ورزشی
دانشگاه تهران
پژوهشنامه مدیریت
ورزشی و رفتار حرکتی

443

245

17

2
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7

دانشگاه پیامنور گرمسار

دانشگاه مازندران

مدیریت ارتباطات در

مدیریت و توسعه

رسانههای ورزشی

146

5

15

دانشگاه پیامنور

ورزش

182

14

دانشگاه گیالن

پژوهشهای معاصر در
8

مدیریت ورزشی

143

3

16

جمع کل مقاالت

3281

115

دانشگاه بوعلی همدان

جدول شماره  ،1نشان میدهد که از  15نشریه مدیریت ورزشی که بررسی شدهاند ،بیشترین
تعداد پژوهشهای صورت گرفته حوزه برند در صنعت ورزش به ترتیب در نشریات رویکردهای
نوین در مدیریت ورزشی و نشریه مدیریت ورزشی هر کدام با تعداد  17مقاله ،نشریات تازههای
علوم کاربردی در ورزش و مطالعات مدیریت ورزشی هرکدام با  16مقاله و فصلنامه مدیریت و
توسعه ورزش با  14مقاله چاپ گردیده است .نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی ،پژوهشنامه
اقتصاد و بازاریابی در ورزش و فصلنامه علوم ورزشی هرکدام با تعداد  1مقاله کمترین مقاالت را
در حوزه برند در صنعت ورزش به چاپ رساندهاند .محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در
صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده است ،به تفکیک سطح تحلیل برند در نمودار زیر
آورده شده است.
شکل شماره  1نشان میدهد که بیشترین تعداد پژوهشهای برند در صنعت ورزش ایران به
ترتیب در سطوح لیگها ،تیمها و باشگاههای ورزشی با تعداد  57مقاله ،کاال و پوشاک با تعداد 36
مقاله ،سازمان با  12مقاله و برند شخصی با تعداد 10مقاله در نشریات داخلی مدیریت ورزشی
داخلی به چاپ رسیده است .نظر به تعداد بیشتر مقاالت برند در حوزه برند تیم و باشگاه نمودار
روند این مقاالت ارایه گردیده است.
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شکل  :1سطوح تحلیل برند در صنعت ورزش

همانطور که در شکل زیر مشخص شده است ،در سال  96میزان مقاالت مرتبط با برند باشگاه رشد
چشمگیری داشته است.
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دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان 35  1399

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری...

محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک محورهای مورد مطالعه برند در صنعت ورزش از دیگر یافته های این پژوهش
بوده که در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :2گرایشهای مورد مطالعه حوزه برند در صنعت ورزش ایران
ردیف

گرایش مورد

فراوانی

درصد

ردیف

گرایش مورد مطالعه

فراوانی

درصد

1

ارزش ویژه برند

33

28/70

8

توسعه و ارتقاء برند

3

2/60

2

وفاداری به برند

16

13/91

9

2

1/74

3

تصویر برند

4

3/48

10

برندینگ و برندسازی

5

4/35

4

تداعی برند

4

3/48

11

اعتبار برند

3

2/60

5

قدرت برند

2

1/74

12

ترجیح برند

4

3/48

6

هویت برند

14

12/17

13

برند شخصی

10

8/70

7

شخصیت برند

5

4/36

14

برند

10

8/70

15

جمع کل

115

100

مطالعه

گسترش ،تعمیم و بسط
برند

براساس جدول شماره  ،2بیشترین پژوهشهای صورت گرفته حوزه برند در صنعت ورزش
مربوط به گرایش ارزش ویژه برند ( 28/70درصد) و کمترین سهم تعداد مقاالت حوزه برند مربوط
به گرایش قدرت برند و تعمیم برند هر کدام با  2مقاله میباشد.
محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک روشهای از دیگر یافته های به دست آمده می باشد.

 36تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

جدول  :3فراوانی مقاالت به تفکیک روشهای آماری به کار رفته
ردیف

روشهای آماری

فراوانی

درصد

1

اولویتبندی

8

6/96

2

تحلیل عاملی و معادالت ساختاری

43

37/40

3

توصیفی

3

2/60

4

رگرسیون

8

6/96

5

همبستگی ،رگرسیون ،تحلیل عاملی و معادالت ساختاری

20

17/40

6

مقایسهای

3

2/60

7

همبستگی

7

6/09

8

همبستگی و رگرسیون

9

7/83

9

سایر

14

12/17

10

جمع کل

115

100

باتوجه به جدول شماره  ،3بیشترین سهم استفاده از روشهای آماری در مقاالت مربوط به روش
تحلیل عاملی و معادالت ساختاری ( )37/40بوده و کمترین سهم از آن مربوط به روشهای
توصیفی و مقایسهای هرکدام با تعداد  3مقاله میباشد .نظر به تعداد بیشتر مقاالت استفاده شده با
روش معادالت ساختاری ،نمودار روند مقاالت استفاده شده از این روش آورده شده است.
همانطور که مشخص گردیده است ،استفاده از روش مدل معادالت ساختاری در سال  96نسبت
به دیگر سالها رشد چشمگیرتری داشته است.
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شکل  :3نمودار روند مقاالت استفاده شده از روش تحلیل عاملی معادالت ساختاری

محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک نرم افزارهای مورد استفاده از دیگر نتایج مرتبط با پژوهش است که درشکل زیر
آورده شده است.

شکل  :4فراوانی مقاالت به تفکیک نرمافزارهای آماری

 38تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

باتوجه به شکل شماره  ،4بیشترین میزان استفاده از نرمافزارهای آماری در مقاالت برند در
صنعت ورزش ،نرمافزار  SPSSبه تنهایی با تعداد  36مقاله بوده و کمترین میزان استفاده مربوط به
نرمافزارهای  Excel – SPSSبا تعداد  1مقاله بوده که در یک مقاله از این دو نرمافزار استفاده شده
است .نمودار روند استفاده از نرم افزار  SPSSدر شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل  :5نمودار روند مقاالت با کاربرد نرمافزار SPSS

نظر به این یافته استفاده از این نرمافزار در پژوهشهای مرتبط با برند در سال های  1395و 1396
رشد قابلتوجهی از خود نشان داده است.
محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک روشهای گردآوری از نتایج قابلتوجه پژوهش است که در قالب نمودار زیر
آورده شده است.
شکل شماره  6نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای حوزه برند در صنعت ورزش به صورت
کمی ( 78درصد) صورت گرفته و سایر مقاالت این حوزه به روشهای آمیخته ( 15درصد) ،کیفی
( 6درصد) و آزمایشگاهی ( 1درصد) انجام گرفته است.
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شکل  :6فراوانی مقاالت به تفکیک روش پژوهش

محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده
است ،به تفکیک ابزار گردآوری اطالعات در جدول زیر خالصه شده است.
جدول  :4فراوانی مقاالت به تفکیک ابزار گردآوری دادهها
ردیف

ابزارهای گردآوری اطالعات

فراوانی

درصد

1

پرسشنامه

90

78/26

2

مصاحبه

7

6/09

3

ترکیبی از پرسشنامه ،مصاحبه و مطالعات کتابخانهای

17

14/78

4

ابزارهای آزمایشگاهی

1

0/87

5

جمع کل

115

100

باتوجه به جدول شماره  ،4از  115مقاله بررسیشده اغلب مقاالت از پرسشنامه ( 78/26درصد)
بهعنوان ابزار گردآوری اطالعات در پژوهشهای خود استفاده کردهاند و کمترین میزان مربوط به
گردآوری اطالعات توسط ابزارهای آزمایشگاهی با تعداد  1مقاله میباشد.
درنهایت روند مقاالت علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات داخلی طی
سالهای ( )1390تا ( )1397از نتایج پژوهش بوده که در نمودار زیر به آن اشاره شده است.

 40تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

شکل :7روند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش

همانطور که در شکل شماره  7مشاهده میشود ،بیشترین میزان چاپ مقاالت حوزه برند در
صنعت ورزش مربوط به سال  1396میباشد که تعداد  39مقاله در این سال در نشریات مختلف به
چاپ رسیده است .الزم به ذکر است که در سال  1391هیچ مقالهای در نشریات مدیریت ورزشی
در حوزه برند به چاپ نرسیده است و در سال  1390هم تنها یک مقاله در این حوزه به چاپ رسیده
است .همچنین شکل شماره  7نشان میدهد که روند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش از
سال  1392تا سال  1396روند صعودی داشته است ولی از سال  1396تا پایان سال  1397روند چاپ
مقاالت این حوزه در نشریات داخلی مدیریت ورزشی روند نزولی داشته است.
بحث و نتیجهگیری
برند همواره یکی از مهمترین مباحث بازاریابی ورزشی در عصر حاضر بوده و اهمیت آن به
حدی است که برند در صنعت گسترده ورزش به حوزه مطالعاتی گسترده و مستقلی در محافل
علمی بدل گشته است و یکی از نمادینترین جنبهها در ورزش به محسوب میشود .امروزه برند
دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران ورزشی نیست و برندها یک الزام استراتژیک برای
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هر سازمان ورزشی محسوب میشود .اهمیت برند در صنعت ورزش ایران باعث شده است که
دبیرخانه دائمی برند در یکی از دانشگاه های معتبر کشور و در پی آن همایشهایی مرتبط با برند در
صنعت ورزش در د اخل کشور برپا شود؛ لذا توجه به تولیدات علمی در این زمینه و تجزیه و تحلیل
کمی و کیفی آن بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .از این رو ،در پژوهش حاضر به تحلیل
محتوا و بررسی روند مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران که در نشریات تخصصی مدیریت
ورزشی داخل کشور از ابتدا تا پایان سال  1397به چاپ رسیدهاند ،پرداخته شد.
در این راستا ) Paton (1987به فقدان تنوع موضوعات در تحقیقات مدیریت ورزشی اشاره و
پیشنهاد میدهد در تحقیقات ورزشی به ساختارهای نظری بیشتری نیاز است .برخی از پژوهش ها
به عدم تنوع در روش شناسی اشاره داشتند (Barber, Parkhouse & Tedrick, 2001؛ Ströbel

& Germelmann, 2020؛  )Lis, 2020و گروهی فقدان تنوع در زمینه عناوین را مطرح کردند
( .)Dittmore & et al, 2007در پژوهش حاضر ،مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران از
لحاظ تعداد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ،روند چاپ مقاالت ،حوزههای مطالعاتی برند در
صنعت ورزش ،گرایشهای مطالعاتی ،روشهای آماری ،نرمافزار آماری ،ابزار گردآوری اطالعات
و روش های گردآوری اطالعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .معیارهای این پژوهش
برای تجزیه و تحلیل مقاالت با معیارهای پژوهشهای & Azimzadeh, Shajie, Saffar

) Afroozi (2017و  Ghasemi & Asgarshamsi, 2019همسو میباشد .محققین در پژوهش
خود به تحلیل محتوای پژوهشهای مدیریت فروش و رفتار مصرفکننده ورزشی در ایران پرداختند
و مقاالت این حوزه را همانند پژوهش حاضر از نظر موضوعات پژوهشی در این حوزه ،روند
پژوهشهای مدیریت فروش و رفتار مصرفکننده ورزشی ،مشارکت نشریات ،روش پژوهش،
سطح تحلیل در مقاالت ،روش گردآوری اطالعات ،ابزار گردآوری اطالعات و نرمافزارهای
آماری مورد استفاده مورد بررسی قرار دادند.

 42تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

بر مبنای نتایج ،شش نشریه مطالعات مدیریت ورزشی ،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی،
مدیریت ورزشی ،تازههای علوم کاربردی در ورزش ،مدیریت و توسعه ورزش و پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزش با چاپ بیش از  80/87درصد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش
ایران نسبت به سایر نشریات مورد بررسی در پژوهش حاضر بیشترین مقاالت این حوزه را به چاپ
رساندهاند .نتایج پژوهشهای ) Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi (2017و Ghasemi

) & Asgarshamsi, (2019نیز نشان داد که نشریات مطالعات مدیریت ورزشی ،رویکردهای نوین
در مدیریت ورزشی و مدیریت ورزشی از نشریاتی هستند که در حوزه بازاریابی بیشتر از سایر
نشریات مقاالتی را به چاپ رساندهاند .از سوی دیگر ) Takali (2017در پژوهش خود بیان کرد
که حدود  10درصد از پایان نامه های ارشد و  12/5درصد از پایان نامههای دکتری نیز به موضوع
بازاریابی پرداختهاند؛ که مجوعه  11درصد از پایان نامهها حیطه بازاریابی را پوشش میدهند .سابقۀ
بیشتر در زمینۀ چاپ مقاالت ،ثبات در مدیریت ،استفاده از اعضای هیأت تحریریۀ خبره ،تسریع در
روند داوری مقاالت ،اشتراک نسخۀ چاپی ،پاسخدهی مطلوب نشریات و توجه به حوزه جدید و
جذاب برند در صنعت ورزش از جمله دالیل این یافتههای مهم میباشد.
با عنایت به بررسی مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران مشخص شد که سطح تحلیل
غالب در اکثر پژوهشهای این حوزه مربوط به برند باشگاهها ،تیمها و لیگهای ورزشی داخلی با
سهم تقریبی  50درصد میباشد و سپس در ادامه نتایج پژوهش ،بیشتر پژوهشهای این حوزه
مطالعاتی به ترتیب به سمت برند کاال و پوشاک ( 31درصد) ،برند سازمانی ( 10درصد) و برند
شخصی ( 8/5درصد) گرایش داشتند .نظر به وجود لیگ های معتبر و حرفه ای در کشور به ویژه
لیگ برتر فوتبال ،والیبال و بسکتبال ،پژوهشگران عموما با جامع هدف غنی تر و در دسترس تری
نیز روبرو می باشند .از این رو پژوهشگران گرایش بیشتری به چاپ مقاالت حوزه برند در گرایش
مرتبط به تیم ها و باشگاه های ورزشی دارند .ضمنا باید اشاره کرد از این گونه مقاالت برند نیز در
همایش معتبر خارجی استقبال بیشتری می شود .توسعه و گسترش صنعت تولیدی کاال و پوشاک
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ورزشی و حضور بین المللی بعضی از برندهای ایرانی در رقابت با برندهای خارجی می تواتد از
دالیل گرایش پژوهشگران به برند کاال و پوشاک ورزشی قلمداد شود .از سوی دیگر Takali

) (2017بیان کرد که  4درصد از پایان نامه های ارشد و دکتری به موضوع برند پرداختند .در این
بین آشنایی کم پژوهشگران با مقوله برند شخصی و دسترسی سخت و چالشبرانگیز ایشان به
جوامع هدف سازمانی را میتوان از دالیل گرایش کم پژوهشگران به این مقوله از برند عنوان کرد.
اطالعرسانی و افزایش آگاهی به پژوهشگران در خصوص جنبههای دیگر حوزه برند و افزایش
آگاهی به سازمانهای ورزشی درخصوص کمک و همراهی به پژوهشهای علمی به ویژه در
حوزه برند به افزایش و تنوع پژوهشهای علمی در حوزه برند کمک خواهد کرد.
نظر به یافتهها؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعههای مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات
برند ،روی هم رفته  40/87درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است .ارزش ویژه برند که
مجموعهای از داراییها و قابلیتهای مربوط به یک برند تعریف میشود ،به ارزش ارائه شده توسط
محصول و خدمت برای شرکت ،مشتریان و یا هر دو معنا پیدا میکند ( Gholipour, Aghazadeh

 .)& Bakhshi Zadeh, 2015از آنجا که ارزش ویژه برند دارای دو رویکرد مبتنی بر بازار و
مشتری است ،به ویژه در بخش رویکرد مشتری که میتوان وفاداری را زیر شاخه آن نام برد ،بیشتر
مورد توجه پژوهشگران است .وفاداری که تعلق مشتری به برند را نمایان میسازد ( Kim, Jin-Sun,

 .)& Kim, 2008برای تحقیق و بررسی یک برند با برند دیگر ،بیش از دیگر موضوعات این
حوزه طرفدار دارد ( Lesmana, Widodo & Sunardi, 2020؛  Algharabat & et al, 2020؛
 .)Chi, Huang & Nguyen, 2020الزمبهتوضیح است هر ساله شرکت رسانهای فوربس
ارزشمندترین برندهای جهان را در رشتههای مختلف ورزشی به ویژه فوتبال را منتشر میکند .این
تقسیمبندی که براساس داراییهای باشگاه انجام میشود برای محققین عالقهمند در این زمینه قابل-
توجه میباشد ،بههمین منظور گرایش پژوهشگران به این موضوع در این تحقیق منطقی جلوه می-
نماید.
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هویت و یکی از زیر مجموعههای اصلی آن یعنی شخصیت برند با  17درصد از دیگر
پژوهشهای پرطرفدار مرتبط با برند محسوب میشود .هویت برند بهعنوان یک عامل استراتژیک
( Linsner, Hill, Hallmann, & Sotiriadou, 2020؛ Ianenko, Stepanov & Mironova,

 )2020در شرکت و سازمان بهعنوان مجموعهای منحصر به فرد شامل تمامی المانهای برند (بصری
و غیربصری) محسوس و نامحسوس است که یک برند به منظور ایجاد ،بهبود و تثبیت تصویر ذهنی
و درک درست از خودش در ذهن مشتری تعریف میشود .حضور کسبوکارهای نوپا در بخش
تولیدات ورزشی ،عالقه به هویت برند در میان اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات
علمی ،آ شنایی با فنون ساخت هویت برند در نخبگان و اعضای هیات علمی ،احتیاج بخش صنعت
ورزش به مبحث ریبرندینگ در حوزه هویتی و مواردی از این دست ،میتواند از دالیل گرایش
پژوهشگران به این حوزه از برند قلمداد شود (.)Alavi & Khodadadeh, 2017
برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش نسبت به دیگر حوزههای برند با  9درصد از چاپ مقاالت
وضعیت نسبتا خوبی دارد .ویژگی های شخصی هر فرد ،تصویر برند شخصی او را می سازند .یک
برند شخصی آمیزهای از عوامل درونی فرد مثل نظام ارزش ها و آرمان ها و اهداف و نیز نمادهای
بیرونی او مثل چهره ،زبان بدن و شبکه ارتباطات است ( .)Saeeman, 2016از این رو با توجه به
یافته این پژوهش ،نیاز به برند شخصی در ورزشکاران نخبه و شناخته شده ،قهرمانان به نام جهانی و
المپیک ،مربیان و مدیران شناخته شده در بدنه ورزش و افراد دیگر بیش از پیش ضروری جلوه می
نماید که این پژوهش به درستی این مهم را نمایان ساخته است.
براساس یافتههای حاصل از تحلیل محتوا ،روشهای آماری تحلیل عاملی و معادالت ساختاری
به طور مشترک در کنار یکدیگر با سهم بیش از  44درصد ،دارای بیشترین سهم در میان دیگر
روشهای آماری بود .در مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی ،تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت میپذیرد .در این میان ،تحلیل عاملی
و مدلسازی معادالت ساختاری ،ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین
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متغیر در یک مدل را فراهم میسازد .قدرت این تکنیکها در توسعه نظریهها باعث کاربرد وسیع
آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی و برند شدهاست .یکی دیگر از دالیل استفاده از این
روشهای آماری در پژوهشهای این حوزه پیدایش نرمافزارهای همانند ایموس ،لیزرل و پی ال
اس میباشد .عالوه بر این ،استفاده از روش رگرسیون به طور مشترک در کنار روشهای تحلیل
عاملی و معادالت ساختاری در پژوهشها با سهم تقریبی  14درصد از دیگر روشهای مورد عالقه
پژوهشگران حوزه برند در صنعت ورزش ایران میباشد .در ادامه با عنایت به یافتههای پژوهش
مشخص شد که روشهای آماری توصیفی و مقایسهای هر کدام با سهم تقریبی  2/5درصد کمترین
میزان سهم را در کنار سایر روشهای آماری داشتند .الزم به ذکر است که با توجه به پیدایش
نرمافزارهای نوین در امر تجزیه و تحلیل اطالعات و مدلسازی و پیشرفت علوم آماری ،دیگر
پژوهشگران کمتر از روشهای آماری توصیفی و مقایسهای به تنهایی در پژوهشهای خود بهره
میبرند و بیشتر در کنار سایر روشهای آماری ازین روشها استفاده میکنند.
عالوهبراین ،براساس نتایج بیشترین میزان استفاده از نرمافزارهای آماری با اختالف بسیار زیاد
به نرمافزار اس پی اس اس تعلق داشت (نزدیک به  28درصد) که نشان از استقبال پژوهشگران و
دانشجویان از این نرمافزار دارد .نتایج پژوهشهای Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi

) (2017و ) Ghasemi & Asgarshamsi, (2019نیز این یافته را تایید میکند .از نرمافزارهای
دیگر همانند لیزرل و ایموس نیز در کنار نرمافزار اس پی اس اس در مقاالت این حوزه استفاده شده
است .کتب و جزوههای آموزشی دردسترس ،کاربری سهل و آسان و سادگی در تحلیل خروجیها
از دالیل گرایش به این نرمافزار پرکاربرد در علومانسانی است .مروری بر مقالههای حوزه برند در
صنعت ورزش که تحلیل دادههای آنها بر مبنای مدلسازی قرار دارد ،نشان میدهد که گرایش به
سمت استفاده از نرمافزارهایی مانند لیزرل ،ایموس و پی ال اس نیز مشاهده میشود و استقبال از این
نرمافزارها در مقاالت این حوزه مطالعاتی به سرعت در حال گسترش است.

 46تحلیل محتوای کمی روند پژوهشهای مرتبط با برند ...

در ادامه بررسی روشهای پژوهش نشان داد که روش غالب در پژوهشهای حوزه برند در
ورزش ،روش کمی با سهم تقریبی  78درصد میباشد Ghasemi & Asgarshamsi, (2019) .نیز
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بیشتر مطالعات حوزه مدیریت فروش و رفتار
مصرف کننده در ورزش با روش کمی به انجام رسیده است .در دسترس بودن روشهای آماری و
ریاضی متنوع ،نرمافزارهای متنوع برای تجزیه و تحلیل دادهها ،مدلهای مختلف اندازهگیری،
ابزراهای جمعآوری اطالعات متنوع و جامعههای آماری در دسترس میتواند از دالیل گرایش
دانشجویان و پژوهشگران این حوزه به سمت مطالعات کمی باشد .الزم به ذکر است که
پژوهشهای این حوزه مطالعاتی کمتر به سمت مطالعات کیفی و آزمایشگاهی متمایل است و با
توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش هنوز توسعه نیافته است .همچنین ابزار اصلی در بیشتر
پژوهشهای این حوزه مطالعاتی در ورزش ،پرسشنامه با سهم تقریبی  78درصد بوده است و پس از
آن اندکی از پژوهشها از مصاحبه ،بررسی اسناد و مدارک پیشین و ابزارهای آزمایشگاهی را برای
گردآوری دادهها مورد استفاده قرار دادهاند.
به عالوه نتایج حاصل از تحلیل محتوای مقاالت برند در حوزه ورزش نشان داد که روند چاپ
مقاالت در حوزه برند از سال  1392تا سال  1396روندی صعودی و رو به رشد داشته است ولی این
روند در سال  1397شکل نزولی به خود گرفته است .همچنین با توجه به شکل شماره ( ،)7مشخص
شده است که چاپ مقاالت این حوزه از سال  1390در کشور شروع شده است ولی تنها  1مقاله که
نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران به چاپ رسیده بود در این سال وجود داشت .همچنین با
توجه به به شکل شماره ( )7مشخص شد مه در سال  1391مقاله در این حوزه مطالعاتی گسترده در
صنعت ورزش کشور به چاپ نرسیده است .الزم به ذکر است روند چاپ مقاالت حوزه برند در
صنعت ورزش ایران از سال  1392روند جدیتری به خود گرفت و تعداد مقاالت چاپ شده در این
حوزه روندی صعودی داشت .این روند صعودی از سال  1394به بعد شکل سریعتری داشت و
همینطور که در شکل شماره ( )7مشخص است ،تعداد مقاالت از  10در سال  1394به  25مقاله در
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سال  1395رسید .از دالیل این روند صعودی در چاپ مقاالت میتوان به وارد شدن گرایش
بازاریابی ورزشی از سال  1394در دوره کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی و برگزاری
اولین همایش ملی برند در ورزش در آبان ماه سال  1394در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد که
توجه بیشتری از دانشجویان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .همچنین باید اشاره کرد که
روند چاپ مقاالت ازانتهای سال  1396تا انتهای سال  1397روندی نزولی داشته است.
هر نوع برندی جدا از کوچک یا بزرگ بودن آن ،دارای ارزش است .داشتن یک برند بیش از
آن چیزی که شما فکر میکنید دارای اهمیت است؛ به ویژه اگر کسب و کار جدیدی راه اندازی
کرده باشید و اهداف کوچک و بزرگی برای خود تعیین نموده باشید .ساخت یک برند قابل
شناسایی و با ارزش یکی از مهم ترین بخشهای هر کسب و کاری به شمار میآید در حالی که
خیلی از افراد ،آن را جز لیست اقالم ضروری کسب و کارشان نمیدانند .برند سازی موجب شناخته
تر شدن بیشتر کسب و کار میشود .شناخته شدن در بازار جز مهم ترین رکنهای بازاریابی به
حساب میآید ،زیرا در سایه آن میتوانید از تبلیغاتی که برای رشد و بازاریابی استفاده میکنید به
بهترین نحو ممکن بازخورد گرفته و مشتریان را به سمت کسب و کار خود جذب نمایید.
بهطورکلی ،تحلیل محتوای کمی مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران درجهت ارائۀ کمی
مقاالت و تحلیل توصیفی آن امری بود که در مقاالت مختلف به آن پرداخته شده است .این
پژوهش جدا از تحلیل محتوای مقاالت و ارائۀ گزارش درخصوص گرایش پژوهشگران به
روشهای متعدد پژوهش ،روشهای آماری و جمعآوری اطالعات و نرمافزارهای مورداستفاده ،از
طریق تحلیل روند این مقاالت درطول زمان ،اطالعات جدیدی را در اختیار پژوهشگران این حوزه
قرار میدهد .نظر به یافتههای پژوهش و دیگر پژوهشهای نزدیک به پژوهش حاضر ،باید گفت
که در این پژوهش نه تنها تحلیل محتوای کمی مقاالت به تفکیک روشهای آماری ،نرمافزارها و
گرایشات تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بلکه تحلیل روند مقاالت نیز مد نظر گروه تحقیق
بوده ،امری که به صورت دقیق میتواند وضعیت گذشته ،حال و آینده مقاالت این حوزه گسترده
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و جذاب در صنعت ورزش ایران را ترسیم نماید .همچنین با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش و
مباحثی که در مورد آنها بیان شد ،میتوان این گونه بیان نمود که هر کدام از نتایج عنوان شده از
یافتههای پژوهش خود میتواند یک پیشنهاد در مورد اصالح پژوهشها در حوزه برند در صنعت
ورزش باشد؛ همچنین با توجه به نتایج این پژوهش نیاز به تدوین سرفصلهای مرتبط با دانش و
ابزارهای به روز مدیریت برند در ورزش در کشور و هدایت این پتانسیل نهفته و آیندهساز در
صنعت ورزش کشور همگام با رشد فنآوریهای رایانهای و اطالعاتی جدید بیش از پیش احساس
میگردد تا به جایگاه مطلوب آن در صنعت ورزش کشور عزیزمان دست یابد.
ازاینرو گفتنی است با توجه به افزایش روند توجه پژوهشگران به حوزه برند در صنعت
ورزش ایران و افزایش مقاالت این حوزه که علت عمده این استقبال میتواند اضافه شدن گرایش
بازاریابی ورزشی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کنار سایر گرایشهای مدیریت
ورزشی باشد ،خالء وجود یک نشریه تخصصی در زمینه بازاریابی و برند در صنعت گسترده ورزش
به وضوح مشاهده میشود .این مهم را نباید فراموش کرد که تعداد  115مقاله در طی  10سال،
کمیت قابل قبولی را نشان نمیدهد ،افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه و همین طور
افزایش تعداد مقاالت چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی ـ پژوهشی به علت اهمیت و
حساسیت این موضوع در صنعت ورزش ،امری است که باید در دستور کار قرار گیرد .دریافت
نتایج حاصل از این تحقیق میتواند متخصصین ،کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از صنعت
ورزش را با نحوه روند و توسعه پژوهشی این مقوله بیشتر و عمیقتر از گذشته آشنا نماید.
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