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Abstract
Due to increasing popularity of marketing among sport managers and it's
usage in sport, this topic has attracted the attention of scholars. In this regard
reviews play an important role in conceptualization of this field. In spite of their
valuable insight but they might be affected by author’s way of thinking. Also,
they are usually focused on special segment in the whole field unable to show
the comprehensive image. But quantitative studies have repetitive
process showing higher reliability and enable scholars to present the whole
field, offering a comprehensive perspective. Accordingly bibliometric review
is a quantitative study showing the development of the field as integrating with
mapping software creating network based on intellectual, conceptual and social
structure. As there is a lack in the literature in terms of bibliometric study
of sport marketing, the objective of the current study is conducting bibliometric
review on research undertakings in sport marketing enabling exhaustive
understanding of its trend. The current article as a descriptive study considered
all articles since beginning, till the end of 2021 as statistical population. In order
to find appropriate articles, the literature examined and related keywords were
identified. In addition, some criteria for inclusion and exclusion of articles were
determined. Accordingly, for the inclusion criteria, web of science database was
chosen to retrieve data, since it’s advantage is the higher reliability because of
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more complicated reviewing process of articles. Next, for the temporal
limitation, the starting point was set to include all related papers till end of 2021
to cover a full year.
To exclude irrelevant papers out of analysis, exclusion criteria were applied and
for the first step only articles and reviews entered in the analysis. As the second
step, articles limited to only English language to be aligned with purpose of the
study investigating the international trend of sport marketing researches.
Ultimately, the last filter was applied and papers with irrelevant content were all
removed since some contain searched keywords but unrelated content.
Ultimately 1537 papers became qualified to enter analysis and then all of their
bibliography data retrieved out of them and saved. Finally, to illustrate data and
intended analysis including Co-citation and Keywords Co-occurrence, VOS
viewer was used and the relationships and networks were visualized.
Descriptive data indicated that based on WOS database, the quantitative trend of
published papers is on the rise particularly since 2015, although fluctuated in
some years. The year 2020 witnessed the highest number of papers with 175.
This trend decreased in 2021 probably as a result of coronavirus and
depression in sport activities. The highly cited paper in this field is
"Determinants of sports sponsorship response" written by Speed et al (2000)
with 481 citations, clarifying the sponsorship in sport. Among the most
productive journals in sport marketing the” international journal of sports
marketing and sponsorship was leading with 110 articles. Similarly O'reilly
ranked first among the most productive authors with 22 articles contributing to
this field. Moreover among the most productive universities contributing to sport
marketing, The “State University system of Florida” is on the top of the list. As
many of the leading universities belong to United States and it was the pioneer
of a sport marketing research, so this country has the highest number of papers
with 630 consisting 40/99 percent of all papers. As mentioned earlier, co-citation
analysis can illustrate the intellectual structure or in the other words, theories and
underlying thoughts. Accordingly, Co citation analysis conducted about sport
marketing. Based on this analysis four clusters were appeared: the red cluster
(the first one) contains studies related to the sponsorship and topics such brand
image, sponsored events etc. The green cluster (the second one) mostly includes
topics around consumer behavior such as motivation, identification and others
related to fans and consumers. The blue cluster (the third one), has close
connection and relationship with the green cluster and in relation with those
topics, it includes things like brand loyalty, brand associations and also
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relationship marketing about sport teams. The yellow cluster (the forth one),
encompasses studies mainly in relation with service marketing theory and topics
such as satisfaction, brand image, behavioral intentions. Keywords Cooccurrence also used to envisage the conceptual structure and show research
streams via investigating the most used keywords in sport marketing. Therefore
the most repeated words are as following: Sport marketing, Sponsorship,
Marketing, Sport, Social media, Advertisement, Branding, Consumer behavior,
Sport tourism and Customer loyalty. It actually shows the popular topics among
scholars in this field highlighting specially the importance of sponsorship in this
field and it’s role in sport marketing. In addition this analysis confirms the
findings of Co-citation analysis. Keywords Co-occurrence analysis based on
temporal trend illustrates the conceptual evolution and maturity of the topic
through showing keywords from the past (purple) to present (yellow) and
indicates the research gaps interesting for scholars. Respectively, the analysis
displays that primarily, highly repeated keywords were the ones such as
promotion, marketing mix, attitude, brand loyalty and etc, indicating the
dominant thought among scholars which was goods dominant logic. In this case,
sport businesses and teams are producers of athletic services and goods and fans
and consumers just consume the experience provided and staged by businesses
or teams. Actually in this traditional thinking, fans are only passive consumers
of goods and services of sport and the role of consumers as a co creator of value
is ignored. But along with the evolution in marketing, sport marketing also
undergone some changes since the emergence of service dominant logic caused
a shift in way of thinking. Accordingly, not only participation of consumers as
the co creator of value is recognized but also it is believed that all stakeholders
and actors must get involved in that. Keywords such as service dominant logic
and engagement are implying this shift.
Therefore, based on findings, it is suggested that scholars should consider this
new perspective in their studies and also consequent research gaps in the
literature highlighting the role of all stakeholders in particular customers,
especially in online context as growing more and more.
Keywords: Sport marketing, Bibliometric Analysis, Sponsorship, social media
marketing
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چکیده
هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتابسنجی بر پژوهشهای انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی
برای دستیابی به درک جامعی از روندد ن اسد .بدر ایدا اسدا  ،پد

از اعمدام معیارهدای ورودی و

خروجی شامل زبا  ،نوع و محتوای پژوهشها 1537 ،مقاله تا پایا سام  2۰21از پایگاه داده web of

 scienceبازیابی ،تحلیل و سدس

بدا اسدتفاده از ندرمافداار  vos viewerمصورسدازی شددهاند نتدای

پژوهش نشا دهنده افاایش کمی پژوهشها به ویژه از سام  2۰1۶بوده و در سام  2۰2۰با  157مقالده،
باالتریا تعداد را ثب .کرده اس .ایا پژوهش ،در گدام اوم بده شناسدایی مؤلفدا  ،مقداال  ،نشدریههدا،
دانشگاهها و کشورهای پیشرو در ایا زمینه پرداخته و سس

با استفاده از تحلیل هد اسدتنادی کده درک

ساختار فکری یک زمینه را ممکا میسازد ،چهار خوشه را شناسایی کدرده کده عبار اندد از :حماید.
مالی ،برندسازی ،رفتار مصرفکننده و بازاریابی خدما

همچنیا تحلیل ه نیندی واژگا با مشدص

کرد جریا های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشا داد که عالوه بر درک نقش کلیددی موضدوعا
حمای .مالی ،رسانههای اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سامهای گذشته ،پژوهشهدا در
ایا زمینه به سوی دیدگاهی مصرفکننده محور حرکد .کدردهاندد و نقدش مصدرفکنندگا ورزشدی
بهعنوا ه نفرینا ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته اس.
کلمات کلیدی :بازاریابی ورزشی ،تحلیل کتابسنجی،حمای .مالی ،بازاریابی رسانههای اجتماعی
 .۱دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،بخش مدیریت بازرگانی و کسب وکار ،دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشکدگان
فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
 .۲استادیار،بخش مدیریت بازرگانی و کسبوکار ،دانشکدۀ مدیریت وحسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
Email: hamidrezairani@ut.ac.ir
نویسنده مسئول:
 .۳دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک ،بخش مدیریت بازرگانی و کسبوکار ،دانشکدۀ مدیریت و
حسابداری ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
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مقدمه

برای سامهای بسیاری ،مدیرا ورزشی نقش بازاریابی و اهمی .ن را در ورزش بداور نداشدتند؛ امدا
به مرور زما  ،رقدابتیتر شدد چشد انداز ایدا ندنع ،.پیچیددهتر شدد نیازهدای مصدرفکنندگا
ورزشدی و تدالش بدرای کسدآ درنمدد از ایدا مصدرفکنندگا ( )Mullin et al. 2014و همچندیا
وجود طرفدارا وفادار در ورزش که ن را به یکی از بهتریا فضاها بدرای تبلیدک کاالهدا و خددما
تبدیل و شرک.ها را به پرداخ .هاینههای بسیار برای تبلیک محصوال خود در راستای جایگیدری
برندشا در ذها مصرفکنندگا  ،ترغیآ کرده اس ،(Sharifi et al 2012( .باعث شدد تدا مددیرا
ورزشی در تفکر خود تجدیدنظر کنند ه اکندو بسدیاری از باشدگاههای بدار

ورزشدی تصدمی

گرفتهاند تا دپارتما بازاریابی در باشگاه خود افتتاح کنند و حتی سدازما هدای کوچدکتر ورزشدی
نیا متصصصا بازاریابی را برای مدیری .مسائل بازاریابی در فرنیندد برنامدهریدای ورزشدی خدود بده
خدم .میگیرند ( )da Silva and Casas 2017در نتیجه ،تقاضا بدرای بازاریدابی حرفدهای نیدا رشدد
کرده اس .و بسیاری از سازما های ورزشی از تی هدای حرفدهای گرفتده تدا دانشدگاههای کوچدک،
دبیرستا ها و باشگاههای ورزشی به دنبدام شناسدایی نیداز مصدرفکنندگا ( )zareian, et al. 2021و
برطرف کرد ایا نیازها بهگونهای بهتر و اثربصشتر از رقبا هستند؛ زیدرا کده در ایدا بدازار رقدابتی،
کشف نیازها و پاسصگویی بهتر از سایر رقبا ،شرط موفقی .ایا شدرک.ها اسد(.

Firouzian, et al.

.),Mullin et al. 2014 2020

بازاریابی ورزشدی ،رشدتهای پویدا اسد .کده پژوهشهدای دانشدگاهی ،فعالی.هدای بازاریابدا و
برنامهریاا سیاس .عمومی را به یکدیگر متصل میسازد بازاریابی ورزشدی از ن جهد .پویاسد.
که ماهیتی چندوجهی دارد و احساسدا چندگاندهای را بدرای مصدرفکنندگا و طرفددارا ایجداد
میکند و همچنیا ،به دلیل مشارک .باالی مصرفکنندگا توجده بداالیی را بده خدود جلدآ کدرده
اس)Vieira and Sousa 2020( .؛ بنابرایا بدرای متصصصدیا حرفدهای بازاریدابی ورزشدی ،شدناخ.
چالشهایی که میتواند ایدا بصدش را تحد .تدأثیر قدرار دهدد و همچندیا شناسدایی نیازهدا و رفتدار
هوادارا اهمی .بسیاری دارد ( )Newman et al. 2017بازاریابی ورزشدی موضدوعی جدذاب بدرای
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دانشگاهیا نیا بوده اس .واژه بازاریابی ورزشی برای اولیا بار در ایاال متحده و در عصر تبلیغا
در  1۹7۸ایجاد گردید ( )shilbury 2009و هدف از ن  ،استفاده از ورزش برای ترفید محصدوال
و خدما بود ایا شاخه از بازاریابی از هما زما بهعنوا یک بازاریابی منحصربهفدرد و پیچیدده و
یک رشته نغاز شد و توسط پژوهشگرا اولیه بازاریابی ورزشی از بازاریابی عمومی جددا شدد زیدرا
که دارای ویژگیهای منحصربهفردی اس ،.مانند عددم کنتدرم بدر پیامددهای رویددادهای ورزشدی،
همکاری و رقاب .بیا سازما های ورزشی و تعصآ مصرفکنندگا ورزشی که فراتدر از وفداداری
میرود ( )Fullerton and Merz 2008پژوهشگرا تعاریف گونداگونی را بدرای بازاریدابی ورزشدی
برشمردهاند؛ برای مثام  ،(2009) Shilbury et al.بازاریدابی ورزشدی را ایاگونده تعریدف مدیکندد:
فرنیند اجتماعی و مدیریتی که بهوسیله ن تالش میشود تا نیازهای سازما های ورزشی شناسدایی،
و از طریق مبادله محصوال و ارزش برطرف شود یا بر اسا

تعریف دیگدری ،بازاریدابی ورزشدی

فرنیندی اس .که در ن یک رقاب .با پیامدی نامعلوم برنامهریای و ارائده میشدود و فرند.هدایی
بددرای دسددتیابی همامددا بدده همدده گددروههددا شددامل مشددتریا ورزشددی ،کسددآوکارهای ورزشددی،
شرک.کنندگا و دیگر افراد مرتبط و غیره را به اهدافشا فدراه

مدینورد (;da Chadwick 2005

 )Silva and Casas 2017در تعریف بازاریدابی ورزشدی بایدد ماهید .منحصدربهفرد ن یعندی نقدش
دوگانهای که ایفا میکندد را مددنظر قدرار داد ،یعندی بازاریدابی ورزش و بازاریدابی از طریدق ورزش
(and Ratten 2011

 )Rattenاولدی ،بازاریدابی ورزشدی بدهعنوا بدهکارگیری فرنینددها و مفداهی

بازاریابی برای رویدادها ،محصوال و خدما ورزشی برای طرفدارا و شدرک.کنندگا اسد .و
دومی ،بازاریابی محصدوال غیرورزشدی از طریدق ارتبداط بدا ورزش یعندی رویددادهای ورزشدی و
ورزشکارا اس);Fullerton and Merz; 2008Goldman and Johns 2009( .

برای درک و بینش بهتر از مفاهی بازاریابی ورزشی پژوهشهای مروری گوناگونی انجام شدده

اس .در پژوهشی ( Azimzadeh, et al. (2021بده بررسدی و تحلیدل محتدوای کمدی پژوهشهدای
مرتبط با برند در ننع .ورزش ایرا پرداختند بر ایا اسا  ،پژوهشهای موجود در  15نشدریه
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علمی پژوهشی در سامهای  13۸7تا  ۹7را مورد بررسی قرار دادند یافتههای پژوهش ننا نشا
داد که ارزش ویژۀ برند و زیرمجموعههای ن مانند وفاداری و تدداعیا بده برندد و پد

از ن ،

هوی .و زیرمجموعههای ن مانند شصصی .برند از جملده موضدوعا پژوهشدی محبدوب میدا
پژوهشگرا بوده اس ،.گرچه نندا بیدا میدارندد کده از نظدر تعدداد کمدی ،پژوهشهدا کدافی
نیستند در پژوهش دیگری ) ،Azimzadeh et al (2017بده بررسدی تحلیدل محتدوا و روندد مقداال
مدیری .ورزشی چاپ شده در نشریا علمی پژوهشی پرداختند یافتهها نشا مدیدهدد کده حددود
 45درند از مقاال مدیری .ورزشی مربوط به حوزه رفتدار سدازمانی اسد .عدالوه بدرایا ،نشدریه
مدیری .ورزشی(حرک ).و مطالعا مدیری .ورزشی ،درمجموع حدود  ۶۶درند از کل مقداال
را پوشش میدهند همچنیا یافتهها نشا داد که گرایش پژوهشها به سم .بازاریدابی ،کدارنفرینی
و کسددآوکار اسدد.

)et al (2017

 ،Mousaviدر پددژوهش مددروری دیگددری بدده بررسددی مقدداال

بازاریابی ورزشی در نشریا علمی -پژوهشی تربی.بدنی و علوم ورزشی ایرا با استفاده از تحلیدل
استنادی و محتوایی پرداختند یافتههای پدژوهش نندا نشدا داد کده بیشدتریا مقداال در نشدریا
مدیری .ورزشی و مطالعا مدیری .ورزشی منتشر شده بدود و بیشدتریا گدرایش موضدوعی (24.2
درند) مربوط به حمای .مالی در ورزش بود ) Sharifi et al (2012نیا مقالههدای نشدریا علمدی-
پژوهشی تربی.بدنی و علوم ورزشی در طوم سامهای  13۸4تا  13۸۸را بررسی کردند یافتهها نشا
داد گرایش فیایولوژی ورزشی با  34/1درند بیشتریا موضوع مورد استفاده در ایدا مقداال را بده
خود اختصاص داده اسد .همچندیا نشدریه پدژوهش در علدوم ورزشدی بدا  ۶5/۶7درندد مقداال ،
بیشتریا سه را داش .در پژوهشهای خارجی) ،Kubacki et al (2018مروری نظاممند بر حماید.
مالی ورزشی انجام دادند ننا در پژوهش خود اقدام به بررسی کاربرد حماید .مدالی در بازاریدابی
اجتماعی و سالم .عمومی کردند در پژوهش دیگری ) Piatkowska et al (2015مروری نظداممندد
بددر بازاریددابی کمینگاهی(پنهددا ) 1در ورزش ارائدده کردنددد .بازاریددابی کمینگدداهی را بددر اسددا

سدده

1. Ambush marketing
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دسدتهبندی تقسددی بندددی کردنددد :شناسددایی پدیدده بازاریددابی کمینگدداهی ،شناسددایی تددأثیر بازاریددابی
کمینگاهی بر مصرفکنندگا و شناسدایی اسدتراتژیهایی بدرای مقابلده بدا ن در پدژوهش دیگدری
) weed (2009اقدام به بررسی مقاال مدروری گذشدته در ارتبداط بدا گردشدگری ورزشدی کدرده و
همچنیا مفاهی انلی مانند واژگا و ماهی .ایا پدیده را مورد بررسی قرار داد و به بیا حوزههدای
پژوهشی انلی غالآ و نتی در گردشگری ورزشی پرداخ .با وجود پژوهشهدای مدروری انجدام
گرفته در ایا زمینه ،اما ایا پدژوهشهدا بده بررسدی یدک موضدوع در بازاریدابی ورزشدی پرداختده و
هیچکدددام تصددویری کلددی از رونددد جهددانی پددژوهشهددای بازاریددابی ورزشددی و پیشددرف .و تحددوم
جریا های پژوهشی ن ارائه ندادهاند
مرور کتابسنجی ،دانشی بیارشتهای اس .که با استفاده از تحلیلهدای کمدی ،بده پژوهشدگرا
امکا میدهد تا حوزه پژوهشی ،رشته یا موضوع خانی را با اسدتفاده از تحلیدلهدای کتدابسدنجی
مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و به شناخ .از توسعۀ یک رشته یا موضوع خداص و روندد کلدی و
تکاملی ن و در نتیجه بینشهای مفیدی دس .یابند ( )Liao et al. 2018پژوهشهدای کتابسدنجی
در بسیاری از رشتهها و زمینهها مورد استفاده قرار گرفته اس .و روشی اس .که بهندور گسدترده
در مطالعا

حوزه مدیری .و کسآوکار انجام میشدود مانندد مددیری .اسدتراتژیک ( Nerur et al.

 ،)2008کددارنفرینی( ،)Schildt et al. 2006نددونوری( García-Manjón and Romero-Merino

 )2012و غیره مای .روش کتابسنجی ایا اس .کده دارای فرنینددی نظداممندد ،مشدص

و قابدل

تکرار اس .به همیا دلیل استفاده از تحلیل کتابسنجی موجآ جلوگیری از ذهنی.گرایدی شدده و
ایجاد عینی.گرایدی مدیشدود( )Della Corte et al. 2019نتدای ایدا روشهدا عمومداب بدا اسدتفاده از
نرمافاارهای مصورسازی نمایش داده میشوند بنابرایا پژوهش حاضدر در تدالش اسد .تدا بدا ارائده
مروری کمی بر تالشهای انجدام گرفتده در مطالعدا بازاریدابی ورزشدی ،تصدویری کلدی از روندد
پددژوهشهددای انجددام گرفتدده در ایددا رشددته ارائدده دهددد و جریددا هددای پژوهشددی موجددود و در واق د
ساختارهای مفهومی ،فکری و اجتماعی ایا رشته را و همچنیا جریا های پژوهشی را نشدا دهدد و
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در واق تالش دارد تا بده سدؤاال زیدر پاسدد دهدد )1 :روندد انتشدار تولیددا علمدی در بازاریدابی
ورزشی از نظر کمی در سالیا گذشته چگونه بدوده اسد )2 .پدر اسدتنادتریا پژوهشهدای در ایدا
زمینه کدام پژوهشها بودهاند  )3کدام نشریهها ،نویسندگا  ،دانشدگاههدا و کشدورها از نظدر تعدداد
مقاال  ،برتر و پیشرو بودهاندد  )4بنیا هدا و سداختار فکدری تشدکیلدهنده پژوهشهدای بازاریدابی
ورزشددی چگوندده بددوده اسدد )5 .کدددام واژگددا  ،پرتکرارتددریا واژگددا در ایددا زمیندده بودهانددد و
موضوعا پژوهشی در ایا زمینه چه روند مفهومی را طی کرده اس.
روششناسی
پژوهش حاضر ،پژوهشی تونیفی-تحلیلدی اسد .در ایدا پدژوهش از دو تحلیدل کتابسدنجی
استفاده شده اس :.تحلیل ه استنادی و تحلیل ه نینددی واژگدا تحلیدل ه اسدتنادی ،دامندۀ یدک
قلمرو پژوهشی را نشا میدهد که در نتیجه میتوا به درکی از ساختار فکری سازندۀ یدک مفهدوم
دس .یاف .)Arora and Chakraborty 2021(.تحلیل ه نیندی واژگا  ،به بررسی واژگا پرتکرار
در یددک حددوزۀ پژوهشددی پرداختدده و جریا هددا و روندددهای پژوهشددی غالددآ و نونهددور را نشددا
میدهد( )Zupic and Čater, 2015; Esmaeili et al, 2021

پددیش از بازیددابی دادههددا ،معیارهددای ورودی و خروجددی دادههددا تعیددیا شدددند بددرای معیارهدای
ورودی ،پایگاه  web of scienceو زیرمجموعههای ن برای بازیابی دادهها انتصاب شد زیرا که ایا
پایگاه ،بهنور گسترده برای پژوهشهای مصتلف به ویژه تحلیلهای کتابسدنجی در رشدتههدا و
زمینههای مصتلف مورد استفاده قرار میگیرد البته ،مه تریا دلیل برای انتصاب پایگاه داده
 ،scienceاعتبار قابل اعتمادتر بود ن اس .که مای .ن

web of

نسب .به دیگر پایگاهها اسStrozzi et (.

.)al. 2017

همچنیا عنوا  ،چکیده و واژگا کلیدی مقاال برای قلمرو جستجو انتصداب و مدورد بررسدی
قرار گرفتند از نظر زمانی هیچ نقطۀ نغازی تعییا نشد تا همدهی پدژوهشهدا را شدامل شدود و نقطدۀ
پایانی نیا سام  2۰21تعییا شد تا یک سام کامل را در برگیرد همچنیا با توجه به ادبیا پدژوهش،

دوره سوم ،شماره اول  ،بهار ۱23  ۱۴۰۱
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کلیددد واژگددا
عبار

مناسددآ انتصدداب و در نهایدد .در پایگدداه داده of science

 webجسددتجو شدددند کدده

اند از“Sport Marketing”, “Sports” AND “Marketing” :

در مرحله اوم  25۸7رکورد پژوهش بازیابی شد سس

معیارهدای خروجدی مددنظر بدرای فیلتدر

کرد پژوهشهای غیر مرتبط اعمام شدند در نتیجه ،بهعنوا اولیا فیلتر فقط مقالههای پژوهشدی و
مروری وارد تحلیل شدند ،زیرا دارای فرنیندهای داوری و بررسی دقیدقتدری هسدتند( 2۰14مقالده)
بهعنوا معیار خروجی دیگر ،پژوهشها تنها به زبا انگلیسی محددود شددند ،زیدرا کده هددف ایدا
پژوهش بررسی روند جهانی مقاال اس 1۸35(.مقاله) فیلتر بعدی ،از نظر محتوا بود ،ازننجاییکده
قلمرو جستجو شامل عنوا  ،کلیدواژه و چکیده پژوهشها بود و امکا داش .که برای مثام کلما
مورد جستجو در چکیده یا واژگا کلیدی باشند اما از نظر مفهومی ،غیر مدرتبط بدوده و در راسدتای
اهداف پژوهش نباشند ،بنابرایا پژوهشگرا پ
را حذف کردند ،مانند )2017

از مطالعه چکیده مقاال  ،پژوهشهای غیر مدرتبط

 .(Barbano,در نهای 1537 .مقاله نالحی .ورود بده پدژوهش را بده

دس .نوردند برای ن که امکا تحلیل کتابسنجی دادههدا وجدود داشدته باشدد ،اطالعدا کامدل
کتابسنجی پژوهشها مانند عنوا  ،چکیده ،وابستگی سازمانی ،منداب و غیدره بدرای تحلیدل ذخیدره
شدند( )Esmaeili et al. 2021بدرای مصورسدازی دادههدای بازیدابی شدده از ندرمافداارvos viewer

استفاده شد ایا نرمافاار روابط را بهنور مصور و گرافیکی درنورده تا بتوا بر اسا

شبکههای

موجود در یک موضوع ،تحلیلهایی را ارائده داد ( )Bragge et al., 2019گدامهدای پدژوهش انجدام
شده که از پدژوهش( Danvila-del-Valle et al. (2019برگرفتده شدده ،در شدکل  1نشدا داده شدده
اس.
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شکل :1چارچوب پژوهش
منبع :برگرفته از ()Danvila-del-Valle et al. 2019

یافتههای پژوهش
اولیا سؤام ایا پژوهش ،با بررسی دادههای تونیفی پاسد داده میشود دادههای استصراجشده
از پایگاه داده  web of scienceنشا میدهند که انتشار مقاال حوزه بازاریابی گردشدگری از سدام
 1۹7۹با انتشار اولیا مقاله توسط

Cowell

نغاز شده اس .و پ

از گذشد 12 .سدام بددو انتشدار

مقاله در ایا حوزه ،در سام  1۹۹1با انتشار دو مقاله مجدداب انتشار تولیدا علمدی ایدا حدوزه از سدر
گرفته شده اس .از ابتدای دهه  1۹۹۰تا اواسط دهه  2۰۰۰به جدا سدامهای  1۹۹2و  1۹۹7کده هدیچ
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مقالهای منتشر نشده ،هر سام تعداد مقاال انگش.شماری در ایدا حدوزه منتشدر شدده اسد .روندد
افاایشی انتشار مقاال ایا حوزه از سام  2۰۰5با انتشار  17مقاله نغداز شدده اسد .و بددو در نظدر
گرفتا اف.های مقطعی در ایا روند ،بهطورکلی روند نعودی انتشار مقداال تدا سدام  2۰2۰ادامده
داشته اس .که در ایا سام تعداد  157مقاله در ایا حوزه منتشر شده اس .که بداالتریا نمدار انتشدار
مقاال ایا حوزه از ابتددا تداکنو بدوده اسد .در نهاید .در سدام  2۰21انتشدار مقداال بازاریدابی
ورزشی با اف ۶۰ .عددی نسب .به سام قبل ،به عدد  115رسیده اس .شکل  2روند انتشدار مقداال
در قالآ نمودار و جدوم  1نمار انتشار مقاال ایا حوزه را در سامهای گذشته نشا میدهد

شکل :2روند انتشارات مقاالت

  ۱26تحلیل کتابسنجی روند جهانی پژوهشهای بازاریابی ورزشی
جدول :1آمار انتشار مقاالت در حوزه پژوهشهای بازاریابی ورزشی
سام
انتشار

تعداد

درند

سام

از کل

انتشار

تعداد

درند

سام

از کل

انتشار

تعداد

درند

سام

از کل

انتشار

تعداد

درند
از کل

2۰21

115

7/4۸

2۰13

74

4/۸1

2۰۰5

17

1/11

1۹۹7

۰

۰

2۰2۰

175

11/3۹

2۰12

۹1

5/۹2

2۰۰4

5

۰/32

1۹۹۶

4

۰/2۶

2۰1۹

147

۹/5۶

2۰11

۸7

5/۶۶

2۰۰3

4

۰/2۶

1۹۹5

1

۰/۰۶

2۰1۸

14۶

۹/5۰

2۰1۰

۶5

4/23

2۰۰2

3

۰/1۹

1۹۹4

2

۰/13

2۰17

123

۸

2۰۰۹

53

3/45

2۰۰1

۹

۰/5۹

1۹۹3

2

۰/13

2۰1۶

13۶

۸/۸5

2۰۰۸

4۸

3/12

2۰۰۰

4

۰/2۶

1۹۹2

۰

۰

2۰15

11۰

7/1۶

2۰۰7

17

1/11

1۹۹۹

4

۰/2۶

1۹۹1

2

۰/13

2۰14

72

4/۶۸

2۰۰۶

13

۰/۸5

1۹۹۸

7

۰/45

1۹7۹

1

۰/۰۶

پر استنادترین مقاالت
سؤام دوم پژوهش حاضر به دنبام یافتا پر استنادتریا پژوهشها اس .بر اسا
شدده ،مقالدۀ )R and Thompson, P (2000
Marketing Science

 Speed,در نشدریۀ

دادههدا بازیدابی

Journal Of The Academy Of

با داشتا  4۸1استناد(بهطور متوسط  2۰/۹1درند در هر سام) ،پر اسدتنادتریا

مقاله در حوزه بازاریابی ورزشی بده شدمار مدیرود پد

از ن مقالدۀ

) and Roy, DP (2005در نشریه Journal Of Advertising

Cornwell, TB; Weeks, CS

با  3۶2استناد (متوسط  2۰/11اسدتناد در

هدر سدام) و مقالدۀ ) Hightower, R; Brady, MK and Baker, TL (2002در نشدریه
Business Research

Journal Of

با  2۹۹استناد (متوسدط  14/24اسدتناد در هدر سدام) در رتبدۀ دوم و سدوم قدرار

دارند ده مقالۀ برتر حوزۀ بازاریابی ورزشی از نظر تعداد استنادها در جدوم  2نمایش داده شدهاند

۱27  ۱۴۰۱  بهار،  شماره اول،دوره سوم
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 پر استنادترین مقاالت در حوزۀ پژوهش بازاریابی ورزشی:2جدول
متوسط

مجموع

هر سام

استنادها

نشریه

نویسندگا و سام انتشار

عنوا مقاله

Speed, R and
Thompson, P (2000)

Determinants of sports sponsorship
response
Sponsorship-linked marketing:
Opening the blackbox

2۰/۹1

4۸1

Journal Of The
Academy Of
Marketing
Science

2۰/11

3۶2

Journal Of
Advertising

Cornwell, TB;
Weeks, CS and Roy,
DP (2005)

14/24

2۹۹

Journal Of
Business
Research

Hightower, R; Brady,
MK and Baker, TL
(2002)

12/۶۸

241

Technovation

Luthje, C (2004)

1۰/23

225

Psychology &
Marketing

Madrigal, R (2001)

2۶/۸۸

215

Sport
Management
Review

Filo, K ; Lock, D
And Karg, A (2015)

۹/2۶

213

Journal Of
Advertising

Madrigal, R (2000)

۹/ ۹

2۰۸

Fish And
Fisheries

Arlinghaus, R;
Mehner, T and
Cowx, IG (2002)

1۰/۰5

1۹1

Journal Of
Advertising
Research

Bush, AJ ; Martin,
CA And Bush, VD
(2004)

Sports celebrity influence on the
behavioralintentions of generation

1۶/73

1۸4

Tourism
Management

Buckley, R (2012)

Rush as a key motivation in skilled
adventuretourism: Resolving the
risk recreation paradox

Investigating the role of the
physical environment inhedonic
service consumption: an exploratory
studyof sporting events
Characteristics of innovating users
in a consumergoods field - An
empirical study of sportrelatedproduct consumers
Social identity eff ects in a beliefattitude-intentionshierarchy:
Implications for corporate
sponsorship
Sport and social media research: A
review
The influence of social alliances
with sports teamson intentions to
purchase corporate
sponsors'products
Reconciling traditional inland
fisheriesmanagement and
sustainability in
industrializedcountries, with
emphasis on Europe
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سؤام سوم پژوهش در پی شناسایی برتریا نشریهها ،نویسندگا  ،دانشگاهها و کشورها از نظر تعدداد
پژوهشهای منتشر شده اس .دادههدای اسدتصراج شدده بدرای بررسدی نشدریههدا نشدا میدهدد کده
باالتریا تعداد مقاال منتشر شده حوزۀ بازاریابی ورزشی متعلدق بده نشدریۀ
Of Sports Marketing Sponsorship

International Journal

با تعداد  11۰مقاله ( 7/1۶درند از کدل) اسد .و پد

 Sport Management Reviewبدا  7۰مقالده ( 4/55درندد از کدل) در جایگداه دوم و نشدریه
Review

از ن
Sport

 Managementبا  ۶۶مقاله ( 4/2۹درند از کل) در جایگاه سوم انتشار مقاال قرار دارندد

نشریههای برتر در انتشار مقاال ایا حوزه در جدوم 3نمایش داده شدهاند
جدول :3برترین نشریهها در حوزه پژوهش بازاریابی ورزشی

رتبه

نشریه

تعداد مقاله

درند از کل

1

International Journal Of Sports Marketing
Sponsorship

11۰

7/1۶

2

Sport Management Review

7۰

4/55

3

Journal Of Sport Management

۶۶

4/2۹

4

Sport Marketing Quarterly

55

3/5۸

5

Sport Business And Management An
International Journal

5۰

3/25

۶

European Sport Management Quarterly

34

2/21

7

Annals Of Applied Sport Science

25

1/۶3

۸

Sustainability

22

1/43

۹

Journal Of Applied Sport Management

2۰

1/3۰

1۰

Journal Of Business Research

1۹

1/24

بر اسا

دادههای استصراج شده ،با درنظر گدرفتا انتشدار  5مقالده توسدط هدر نویسدنده بدهعنوا

حداقل ،تا پایا سام  ۹۰ ،2۰21مؤلف حداقل  5مقالده در ایدا حدوزه منتشدر کردهاندد در رتبدۀ اوم
نویسندگا از لحاظ تعداد مقاال

منتشر شدهO'reilly ،

با  22مقاله ( 1/34درند از کل) قرار دارد
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در ردۀ بعدی  Cornwellو Zhang

هر کدام بدا  1۹مقالده (1/23درندد از کدل) و پد

از ن هدا نیدا

 Funkبا  1۶مقاله ( 1/۰4درند از کدل) قدرار دارندد فهرسد .مؤلفدا برتدر ایدا حدوزه در جددوم4
نمایش داده شده اس.
جدول :4برترین نویسندگان در حوزۀ پژوهش بازاریابی ورزشی

مؤلف

تعداد اثر

درند

مؤلف

تعداد اثر

درند

O'reilly N

22

1/43

Byon KK

14

۰/۹1

Cornwell TB

1۹

1/24

Kelly B

14

۰/۹1

Zhang JJ

1۹

1/24

Thomas SL

12

۰/7۸

Funk DC

1۶

1/۰4

Alexandris K

11

۰/72

Dwyer B

15

۰/۹۸

Kim Y

11

۰/72

Jensen JA

15

۰/۹۸

Kim YK

11

۰/72

دانشددگاههای برتددر در زمیندده تولیدددا علمددی حددوزه بازاریددابی ورزشددی عبار انددد از
University system Of Florida

ن

که با  5۶اثر ( 3/۶4درند از کل) در رتبدۀ اوم قدرار دارد ،پد

Pennsylvania Commonwealth System Of Higher Education

کل) و University system Of Georgia

State

از

بدا  4۶اثدر ( 2/۹۹درندد از

با  44اثر ( 2/۸۹درند از کدل) در رتبدۀ دوم و سدوم قدرار

دارند  1۰دانشگاه برتر تولیدا علمی ایا حوزه در جدوم  5فهرس .شدهاند

  ۱3۰تحلیل کتابسنجی روند جهانی پژوهشهای بازاریابی ورزشی
جدول :5برترین دانشگاهها در حوزۀ پژوهش بازاریابی ورزشی

دانشگاه

تعداد اثر

درند از کل

State University system of Florida

56

۳/6۴

Pennsylvania commonwealth System of higher
education PCSHE

۴6

۲/99

University system of Georgia

۴۴

۲/8۳

University of North Carolina

۳۷

۲/۴۱

Deakin University

۳6

۲/۳۴

Griffith University

۳۱

۲/۰۲

Indiana University System

۳۱

۲/۰۲

Temple University

۲9

۱/89

Texas A M university system

۲8

۱/8۲

University of Ottawa

۲8

۱/8۲

کشورهای برتر در ایا زمینه نیا از نظر تعداد مقاال با بررسی دادههای استصراج شده مشدص
شدند ایاال متحدۀ نمریکا با  ۶3۰مقاله ( 4۰/۹۹درند از کل) بیشدتریا نمدار انتشدار مقداال ایدا
حوزه را دارد بعد از ایاال متحده کشورهای استرالیا با  223مقاله (14/51درند از کدل) ،انگلسدتا
با  152مقاله ( ۹/۸۹درند از کل) ،کاندادا بدا  117مقالده ( 7/۶1درندد از کدل) و چدیا بدا  ۶۹مقالده
( 4/4۹درند از کل) در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند کشور ایرا نیا با انتشار  5۰مقالده ( 3/25
درند از کل) در ردۀ هشت کشورهای برتر در زمینه تولیدا علمی ایا حوزه قرار دارد جددوم ۶
رتبۀ کشورهای برتر را نشا میدهد

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی
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جدول :6برترین کشورها در حوزۀ پژوهش بازاریابی ورزشی

1

ایاال متحدۀ نمریکا

۶3۰

4۰/۹۹

2

استرالیا

223

14/51

3

انگلستا

152

۹/۸۹

4

کانادا

117

7/۶1

5

چیا

۶۹

4/4۹

۶

نلما

۶۸

4/42

7

اسسانیا

53

3/45

۸

ایرا

5۰

3/25

۹

نیوزیلند

4۸

3/12

1۰

یونا

37

2/41

رتبه

کشور

تعداد مقاله

درند از کل

تحلیل هماستنادی
چهارمیا سؤام پژوهش در پی ن اس .تدا سداختار و بنیا هدای فکدری حداک بدر پژوهشهدای
بازاریابی ورزشی را شناسایی کند ه استنادی ،دو عنصر شامل مؤلف ،نشریه یا مقاله را که ه زما
در یدک مقالدۀ دیگدر بده ن هدا اسدتناد شدده اسد ،.بررسدی میکندد (.)Zupic and Čater, 2015

بهعبار دیگر ،ایا تحلیل ساختار فکری حاک بر یدک موضدوع پژوهشدی را نشدا میدهدد ،بددیا
معنی کده پژوهشهدای نشدا داده شدده در خوشدهها ،در پژوهشهدای بازاریدابی ورزشدی بدهعنوا
پایههای فکری استفاده شدهاند در ایا پژوهش تحلیل ه استنادی رفرن ها انجدام شدد بدا در نظدر
گرفتا معیار حداقل 2۰استناد برای هر رفرن (پیشنهادی نرمافاار) ،از تعدداد  54152رفدرن
استناد قرار گرفته 232 ،رفرن

مدورد

بده حدنصداب رسدیدند نتیجدۀ مصورسدازی  4خوشده را ارائده کدرد؛

شکل 2تحلیل ه استنادی بازاریابی ورزشی را نشا میدهد

  ۱32تحلیل کتابسنجی روند جهانی پژوهشهای بازاریابی ورزشی

شکل :2تصویر تحلیل هماستنادی در حوزه پژوهش بازاریابی ورزشی

خوشۀ اوم(قرما) :شامل پژوهشهایی اس .که در ارتباط با حمای .مالی انجام گرفتهاندد بدرای
مثام ) ،Cornwell et al (2005که به بررسی بازاریابی حماید .مدالی پرداختهاندد یدا

Gwinner et al

) ،(1999که به بررسی رابطه میا رویدادهای برگداار شدده توسدط حدامی مدالی بدر تصدویر از برندد
پرداختهاند
خوشۀ دوم(سبا) :در ایا خوشه بیشتر پژوهشهای مدرتبط بدا رفتدار مصدرفکننده در بازاریدابی
ورزشی قرار دارند برای مثام ) ،Funk et al (2002انگیاۀ مصرفکنندگا ورزشی را مورد پژوهش
قدرار دادندد و ) ،Trail and jeffery (2001مقیاسدی را بدرای انگیداۀ مصدرفکنندگا ورزشدی ارائده
دادهاندد همچندیا ) ،Fisher and Wakefield (1998بده موضدوع عوامدل هوید.یدابی در گروههدای
ورزشی پرداختند و ) ،Wann and Branscombe (1993بده سدنجش هوید.یدابی هدوادارا ورزشدی
پرداختند
خوشۀ سوم (نبی) :هما گونده کده در شدکل نیدا مشدص

اسد ،.پژوهشهدای ایدا خوشده ارتبداط

نادیکی با خوشۀ سبا دارند و دربرگیرندۀ پژوهشهای مرتبط با برندد هسدتند ،مانندد

Gladden and
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)funk (2001که بررسی وفاداری به برند در تی های ورزشدی و) Gladden and funk (2002کده بده
بررسی تداعیا برند در مصدرفکنندگا تی هدای ورزشدی پرداختهاندد بدهعالوه ،مطالعدا انجدام
گرفته در زمینه بازاریابی رابطهای با برند نیا در ایا خوشه قرار دارند مانندد ) Fournier(1998کده بده
تبییا نظریه رابطه در پژوهشهدای مصدرفکننده پرداختده اسد .یدا همچندیا) Grönroos(2004کده
فرنیند بازاریابی رابطهای را بیا کرده اس.
خوشۀ چهارم( زرد) :بیشتر پژوهشهای خوشۀ زرد در ارتباط با نظریه بازاریابی خددما اسد.
برای مثدام ) Zeithaml et al (1996کده پیامددهای رفتداری کیفید .خددما یدا ) Oliver (2014کده
رضای .مصرفکننده را بررسی کردهاند همچندیا ) ،Chalip et al (2003بده بحدث تصدویر برندد و
نیا رفتاری در ورزش پرداختهاند همچنیا پژوهشهای مدرتبط بدا روشهدای نمداری نیدا در ایدا
خوشه قدرار دارندد ،بدرای مثدام ) Fornell and Larcker (1981در ارتبداط بدا معدادال سداختاری و
) Nunnall(1994در ارتباط با ارزیابی روایی
تحلیل همآیندی واژگان
سؤام پنج ایا پژوهش به بررسی واژگا پرتکرار و در نتیجده سداختار مفهدومی و جریدا هدای
پژوهشی در پژوهشهای بازاریابی ورزشی پرداختده اسد .بدرای ایدا منظدور ،از تحلیدل ه نینددی
واژگا استفاده شده اس.

نرمافاار Viewer

 VOSدو شاخ

را در ارتبداط بدا ه نینددی واژگدا

نشا میدهد تعداد تکرار واژگا و دیگری قدر کلی پیونددها 1تکدرار واژگدا  ،تعدداد دفعدا
تکرار یک واژه را نشا میدهد ،قدر کلی پیوندها ،نشانگر پیوندد و ارتبداط هدر بدا واژه بدا دیگدر
واژگا اس )Donthu et al. 2020(.بر ایا اسدا  ،پرتکرارتدریا واژگدا و قددر کلدی پیونددها
برای هر کدام از واژهها در ادامه بده ترتیآ(داخدل پرانتدا) نمدده اسد .کده عبار اندد از :بازاریدابی
ورزش ،)2۰5(1۸7حمای .مالی  )2۰۸(15۶و بازاریدابی  )1۹3(147لیسد .ده واژۀ پرتکدرار حدوزۀ
بازاریابی ورزشی در جدوم  7نشا داده شدهاند
1. Total link strength

  ۱3۴تحلیل کتابسنجی روند جهانی پژوهشهای بازاریابی ورزشی
جدول  :7واژگان پرتکرار و قدرت کلی پیوندها بر اساس تحلیل همآیندی واژگان

رتبه

واژه

تکرار

قدر کلی پیوند

1

Sport Marketing

187

205

2

Sponsorship

156

208

3

Marketing

147

193

4

Sport

137

206

5

Social Media

90

123

۶

Advertisement

65

80

7

Branding

62

86

۸

Consumer Behavior

52

62

۹

Sport Tourism

38

36

1۰

Customer Loyalty

36

63

شکل  :3ترسیم تحلیل همآیندی واژگان
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شکل  :4ترسیم نقشۀ همآیندی واژگان بر اساس روند تاریخی سالهای اخیر

سیر زمانی ،جریا های پژوهشدی و موضدوعا مدورد مطالعده

تحلیل ه نیندی واژگا بر اسا

قرار گرفته ،در طی سالیا گذشته را نشا میدهد شکل  4تحوم واژگا پژوهشهای انجام گرفتده
در زمینه بازاریابی ورزشی بر اسا
بر اسا

روند تاریصی را از گذشته(بنفش) به جدید (زرد) نشا میدهد

شکل میتوا دریاف .که موضوعاتی همچدو حماید .مدالی و موضدوعا مدرتبط بدا ن

مانند بازاریابی کمینگاهی ،پژوهشهای مرتبط با برند مانند جامعه برند ،ارزش ویدژه برندد و تدداعی
برند از جمله موارد پرتکرار و مورد توجه پژوهشگرا در طی سالیا گذشته بوده اس.
تحلیل بهدس.نمده همچنیا سیر فکری پژوهشهای بازاریابی ورزشی را نیا نشدا میدهدد بدر
ایا اسا  ،میتوا دریاف .واژگانی همچو ترفی  ،نمیصتۀ بازاریابی ،نگدرش ،وفداداری بده برندد و
غیره نشا گر ن هستند که دیدگاه پژوهشگرا بازاریابی در پژوهشهای ابتدایی ،دیدگاهی بر پایدۀ
منطق چیرگی کاال بوده اس .بر اسا

ایا دیدگاه ،ورزش خدم .یدا کداالیی اسد .کده بهوسدیله

  ۱36تحلیل کتابسنجی روند جهانی پژوهشهای بازاریابی ورزشی

یک کسآوکار ورزشی تولید شده اس .کسآوکارهای ورزشی ارائهدهندده خددما و کاالهدای
ورزشی هستند و مصرفکنندگا ورزشی تنها مصرفکنندگا  ،دریاف.کنندگا و خریدارا ایدا
محصوال و خدما هستند به عبارتی بهتر دریاف.کنندگا منفعل محصوال و خدما ورزشی
هستند ( )Kolyperas et al. 2019و ورزش چیای فراتر از ننچه توسط ارائهدهندگا تولیدد میشدود
نیس .و مصرفکننده در ن هیچ نقشدی نددارد بدهعبارتیدیگر ،بدر اسدا

ایدا دیددگاه چگدونگی

ه نفرینی ارزش را که برنمده از تجربههای ورزشی و شکل گرفته در میا بازیگرا مصتلف اسد.
نادیده گرفته شده اس .برای مثام تمرکا بازاریابا ورزشی بر عوامل مرتبط بدا رقابد .بدرای ایجداد
جذاب ی .برای مشتریا بالقوه بدوده اسد .کده در ایدا میدا نقدش طرفددارا ورزشدی در خلدق ایدا
تجربهها تا حدودی نادیده گرفته شدده اسد ،.امدا تکامدل ادبیدا خددما ایدا فرایندد را تغییدر داد
( .)Tsiotsou 2016هما طور که در تحلیل نیا مشص

اس ،.معرفی منطق چیرگی خدما بهوسیله

) Lusch and Vargo (2006به نقطه عطفی در تبادم اقتصادی انجامید و پایهای برای خلق ارزش کده
بسیاری از پژوهشگرا پیش از ایدا فراخدوا داده بودندد ایجداد کدرد منطدق چیرگدی خددما  ،بده
مشارک .بازیگرا در خلق ارزش بهعنوا

پایه برای تبدادم اقتصدادی مینگدرد( Woratschek et al.

 )2014در باورهای گذشته تمرکا پژوهشها بر رابطه میا تی و هوادار که یک رابطه دوتدایی بدود
و یا رابطه میا تی  ،حامی مالی و هوادار که رابطهای سهگانه بدود ،توجده داشد .درحالیکده منطدق
چیرگی خدما  ،تحلیل وسی تری را میطلبد و شبکهای کلی از بازیگرا درگیر در خلدق ارزش را
مورد توجه قرار میدهدد ).(Akaka and Vargo 2015

در یدک فعالید .ورزشدی و در یدک رقابد.

ورزشی بازیگرا بسیاری درگیر هستند بدرای مثدام ورزشدکارا  ،رسدانه ،حامیدا مدالی ،داوطلبدا ،
تماشاگرا و غیره برای ایجاد ارزش همهی بازیگرا باید مشارک .داشته باشد؛ بر ایدا اسدا

اگدر

به یک رویداد ورزشدی بدهعنوا محصدوم تدی نگداه کندی اشدتباه اسد ،.زیدرا ارزش در فرنینددی
همکارانه بیا تمامی بدازیگرا ایجداد میشدود بدهعالوه ننکده مصدرفکننددگا ورزشدی بدا حسدا
شهرتی که به یک رویداد ورزشی میدهند ،ه نفرینی ارزش میکنند برای مثام با درگیر شدد در

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی
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جامعه جوام مشتری یا پیشنهاد داد یک رویدداد بده دیگدر مصدرفکنندگا

( Woratschek et al.

 )2014واژگانی مانند منطق چیرگی خدما و درگیری در تحلیل ه نینددی واژگدا  ،نشدا دهنده
شکلگیری دیدگاهی جدید در پژوهشهای بازاریابی ورزشدی اسد .کده در ن مصدرفکنندگا ،
ه نفریا ارزش هستند و با توجه به پیشرف .تکنولوژی و توانمند شد مصرفکنندگا  ،نقش ننا
برجستهتر شده اس .پیشرف .تکنولوژی به طرفدارا ورزشی کمک کرده اس .تا ایا درگیدری را
در فضای ننالیا گسترش دهند و در نتیجه جوام ننالیا نیا بده وجدود نمدندد (.)Yim et al. 2021

در تحلیل ه نیندی واژگا  ،واژگانی همچو رسانههای اجتماعی و بازاریابی دیجیتام ،نشدا دهنده
اهمی .نقش مصرفکنندگا و طرفدارا تی های ورزشی در فضای دیجیتام و رسانههای اجتماعی
اس .طرفدارا تی های ورزشی باور دارند که دارای نقشی فعدام هسدتند و فقدط تماشداگر نیسدتند،
ن ها در رقاب.ها شرک .دارند و باور دارند که حضور ،درگیدری و مشدارک .ایشدا  ،در عملکدرد
تی تأثیر دارد ()Da Silva and Las Casas 2017

نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،ارائهی تصویری کلی از روند جهانی پژوهش در حوزه بازاریابی
ورزشی بوده اس .در ایا راستا ساختارهای فکری و مفهومی بازاریابی ورزشی مورد بررسی قرار
گرفتند پژوهش حاضر برخالف مرورهای کیفی که دارای ماهیتی ذهنی دارند ،دارای ماهیتی عینی
اس .همچنیا مای .انلی ایا پژوهش ،ارائهی تصویری کلی از پیشرف .و توسعۀ ایا مفهوم و
ساختارهای فکری ،اجتماعی و مفهومی بازاریابی ورزشی اس .به ویژه ننکه پژوهشهای مشابه
بصشی از بازاریابی ورزشی را مورد بررسی قرار داده بودند ،ولی ایا پژوهش تصویری جام از
بازاریابی ورزشی ارائه کرده اس .یافتههای ایا پژوهش نشا میدهد روند افاایشی انتشار مقاال
ایا حوزه از سام  2۰۰5با انتشار  17مقاله نغاز شد و در سام  2۰2۰با انتشار  157مقاله ایا روند به
اوج خود رسید ،گرچه در سام  ،2۰21دچار اف .شده و به  115رسید افاایش تعداد کمی روند
پژوهشها در سامهای اخیر ،نشا دهنده اهمی .روزافاو بازاریابی در ورزش اس .کاهش نمار
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سام گذشته را نیا شاید بتوا به دلیل بیماری کرونا ،رکود فعالی.های ورزشی و در نتیجه اف .نمار
پژوهشهای ایا زمینه نسب .داد
 ۹۰مؤلف حداقل سه عنوا

مقاله در حوزۀ بازاریابی ورزشی منتشر کردهاندد کده N

 O'reillyبدا

 22مقاله (1/43درند از کدل) در ردۀ اوم و  Zhang, Cornwellو  Funkدر ردۀ بعددی نویسدندگا
ایا حوزه قدرار دارندد کده بده جدا Zhang

 ،همگدی از دانشدگاههای ایاال متحدده هسدتند در بدیا

کشورها ،ایاال متحدۀ نمریکا با  ۶3۰مقاله ( 4۰/۹۹درند از کل) بیشتریا تعداد مقاال ایا حوزه
را منتشر کرده اسد.

State University system of Florida

نیدا بدا  5۶اثدر ( 3/۶4درندد از کدل)

مؤثرتریا دانشگاه حوزه بازاریابی ورزشی از نظر تعداد تولیدا علمی بوده اس .ایا یافتدهها نشدا
میدهد که دانشگاههای ایاال متحده در زمینه پژوهشهای بازاریابی ورزشی پیشرو هستند
بددا انجددام تحلیددل ه اسددتنادی ،چهددار خوشدده بدده دسدد .نمددد اسددا

خوشددۀ اوم ( قرمددا) شددامل

پژوهشهایی اس .که در ارتباط با حمای .مالی انجام گرفتهاند فاندلۀ پیونددها نشدا دهنده فاندلۀ
مفهومی میا ایا خوشه با دیگر خوشهها اس .در خوشۀ دوم (سبا) ،بیشدتر پژوهشهدای مدرتبط بدا
رفتار مصرفکننده در بازاریابی ورزشی قرار دارند خوشۀ سدوم (نبدی) ،دربرگیرنددۀ پژوهشهدای
مرتبط با برند اس .و ارتباط نادیکی از نظر مفهومی بدا خوشدۀ سدبا دارد در خوشدۀ چهدارم( زرد)،
بیشتر پژوهشها در ارتباط با نظریۀ بازاریدابی خددما اسد .خوشدههای مشدص

شدده ،تفکدرا

غالآ در پژوهشهای بازاریابی ورزشی را نشا میدهند بر ایدا اسدا  ،جدای خدالی پژوهشهدای
مبتنی بر منطق چیرگی خدما و موضوعا مصرفکننده محدور در خوشدههای ه اسدتنادی دیدده
میشود که نشا دهنده جدید بود ایا موضوعا در بازاریدابی ورزشدی اسد .و میتدوا دریافد.
هنوز بازاریابی ورزشی با روند کلی رشته بازاریابی فانله دارد در ادامه تحلیدل ه نینددی بدا تأییدد
ایا امر نشا میدهد که ایا دیدگاه در بازاریابی ورزشی چندا مورد توجه قرار نگرفته اس.
همچنیا با استفاده از نتای بهدس.نمده از تحلیل ه نیندی واژگا  ،جریا های پژوهشدی بازاریدابی
ورزشی بررسی شدند بر ایا اسا  ،ده واژهی پرتکرار ایا حوزه با بیشتریا قدر پیوند عبار اندد
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دوره سوم ،شماره اول  ،بهار ۱39  ۱۴۰۱

از بازاریابی ورزش ،حمای .مدالی ،بازاریدابی ،ورزش ،رسدانههای اجتمداعی ،تبلیغدا  ،برندسدازی،
رفتار مصرفکننده ،گردشگری ورزشی و وفاداری مشتری ایا واژگا کلیدی دیددگاهی کلدی در
ارتباط با جریا های پژوهشی بازاریابی ورزشی ارائه میدهند تحلیدل ه نینددی واژگدا بدر اسدا
سیر زمانی ،جدیدتریا موضوعا را نشا میدهد بر اسدا

ایدا تحلیدل واژگدانی همچدو منطدق

چیرگی خدما و درگیری ،نشانگر جریا های جدید مصرفکننده محوری در ایا حدوزه هسدتند
بنابرایا برخالف دیدگاه سنتی تولید محور ،در دیدگاه جدید بدازیگرا بسدیاری بده ویدژه مشدتریا
فراتر از شدرک ،.در فرایندد هد نفریندی ارزش درگیدر و دخیدل هسدتند بدر ایدا اسدا

ارائهدهندده

خدما در ورزش تغییر پیدا کرده و از تحویلدهنده و ارائهدهنده خدما به ارائهدهنده گاارههدای
ارزش به مشتریا تبدیل شده اسد )Horbel et al. 2016( .ایدا دیددگاه محدرک پژوهشهدایی در
زمینه ه نفرینی ارزش بوده اس .و اخیراب نیا پژوهشهایی به بررسی ه نفریندی ارزش در بازاریدابی
ورزشی پرداختهاند ،مانند ) Kolyperas et al. (2019و )Erhardt et al. (2019

همچنیا بدا پیشدرف.

روزافدداو تکنولددوژی و رسددانههای اجتمدداعی و نقددش طرفدددارا و مصددرفکنندگا ورزشددی،
ه نفرینی ارزش توسط مصرفکنندگا و طرفددارا ورزشدی و بدهطورکلی نقدش ن هدا ،اهمید.
بیشتری پیدا خواهد کرد
به پژوهشگرا پیشنهاد میشود تا بر اسا

یافتههای ایا پژوهش ،عالوه بر موضدوعا محبدوب

در ایا زمینه مانند حمای .مالی ،برندسازی و غیره در پژوهشهای نتی خود موضوعاتی برگرفتده از
منطق چیرگی خدما و دیدگاههای جدید همچو اکوسیست بازاریابی ورزشی و مفاهی مرتبط بدا
نقشنفرینی مصرفکنندگا مانند ه نفرینی ،درگیری و غیره را به ویدژه در رسدانههدای اجتمداعی
مورد توجه قرار دهند همچنیا پیشنهاد میگردد تا در هر کدام از مفاهی زیرمجموعدهای بازاریدابی
ورزشی مانند گردشگری ورزشی ،برندسازی ،رسانههای اجتماعی و غیره نیا پدژوهشهدای مدروری
کیفی و کمی بیشتری در راستای مفهومسازی بهتر و بیا پیشرف.های روز در ایا زمینه انجام گیرد
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مالحظات اخالقی
در جریا اجرای ایا پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانیا کشوری و انوم اخالق حرفهای مرتبط با
 سازما ها و نهادها و نیا مؤلفیا و مصنفیا، حقوق نزمودنیها.موضوع پژوهش از جمله رعای
 شده و فرمهای. پیروی از انوم اخالق پژوهش در مطالعه حاضر رعای. شده اس.رعای
.نامه نگاهانه توسط تمامی نزمودنیها تکمیل شد.رضای

حامی مالی
.هاینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگا مقاله تأمیا شد

تعارض منافع
ال در هیچ
 و ایا مقاله قب ب.بنابر انهار نویسندگا مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض مناف بوده اس
 بررسی و چاپ به فصلنامه. و نرف با جه.نشریه ای اع از داخلی یا خارجی چاپ نشده اس
.مطالعا بازاریابی ورزشی ارسام شده اس
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