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    دهچکی
 یهاسال یط یورزش یـ پژوهش یعلم هینشر 15موجود در  یکینسخه الکتروناین پژوهش  انجام برای

 روش به کار رفته درقرار گرفت.  یمقاله مورد بررس 115تعداد  و دیگرد یآور( جمع1397( تا )1387)

و  مودارها(نو  )جداول یفیاطالعات از آمار توص لیو تحل هیتجز یمحتوا بود. برا لیپژوهش، روش تحل

مرتبط به آن  یهامجموعه ریبرند و ز ژهینشان داد؛ ارزش و جیاستفاده شد. نتا Excelتوسط نرم افزار 

ختصاص داده ادرصد از مقاالت را به خود  87/40هم رفته  یبرند، رو اتیو تداع یاز جمله وفادار

 گریرصد از دد 17برند با  تیشخص یعنیآن  یاصل یهامجموعه ریاز ز یکیو  تیهو ییاست. از سو

ودنش بوپا توجه به ن ای یبرند شخص نی. همچنشودیپر طرفدار مرتبط با برند محسوب م یپژوهش ها

روش  تینها دارد. در ینسبتا خوب تیدرصد از چاپ مقاالت وضع 9برند با  یحوزه ها گرینسبت به د

 115. تعداد باشدیدرصد م 78 یبیبا سهم تقر یحوزه برند در ورزش، روش کم یهاغالب در پژوهش

 نهیزم نیدر ا یتخصص اتیتعداد نشر شیافزا دهد،یرا نشان نم یقابل قبول تیسال، کم 10 یدر ط لهمقا

و  تیلت اهمه عب یـ پژوهش یمعتبر علم اتیدر نشر یرشیو پذ یتعداد مقاالت چاپ شیطور افزا نیهم و

 .ردیدر دستور کار قرار گ دیاست که با یموضوع در صنعت ورزش، امر نیا تیحساس

 ، برند، روند پژوهشمحتوا لیصنعت ورزش، تحلها: هواژ دیکل
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 مقدمه  

های اقتصادی فراوانی است که از راه ورزش فراوان در ورزش، فرصتهای یکی از این پتانسیل

عنوان یک توان به آن دست پیدا کرد. این موضوع تا جایی پیشرفت کرده است که از ورزش بهمی

ای را های اخیر صنعت ورزش دوران جدید و تازهدر دههشود. صنعت مطرح در جهان نام برده می

زش یک بخش اقتصادی در تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ که ورطوریکند، بهتجربه می

رود. بنابراین عناصر مختلف درگیر در امر ورزش عوامل تأثیرگذار شمار میاقتصاد ملی کشورها به

شود و از اهمیت بر جامعۀ امروزی هستند، چرا که روز به روز نیاز به ورزش بیشتر احساس می

دهد که درآمد تولید شده (. آمارها نشان میKeller & Lehman, 2005زیادی برخوردار است )

 ,Sarlabمیلیارد دالر آمریکا بوده است ) 76، حدود 2013در بازار جهانی ورزش در سال 

Khodadadi & Sarlab, 2017 که منبع اصلی درآمد آن از طرفداران و عالقه مندان به ورزش ،)

 (. DeSarbo & Madrigal, 2011آید )به دست می

در صنعت گسترده ورزش، رقابت فشرده بین تولیدکنندگان کاالها و خدمات ورزشی و 

ها متمایز کنند کند که محصوالت خود را از سایر شرکتگسترش محصوالت، بازارها را مجبور می

و برای خریداران خود، ایجاد ارزش کنند. در این گونه بازارها که محصوالت و خدمات، روز به 

ای باشد کنند، یک برند قوی ممکن است تنها مشخصهبا هم تطابق و سازگاری پیدا می روز بیشتر

(. Azadi, Yousefi & Eydi, 2017سازد )که محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا متمایز می

ها و حتی بدون اغراق از با های با ارزش سازمانبرندها از لحاظ اقتصادی و راهبردی جزء دارایی

اند که ارزش واقعی شوند. محققان به این نتیجه رسیدهها محسوب میهای آنین داراییترارزش

ها در درون محصوالت نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و محصوالت برای شرکت

 & Hatamiآورد )بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می

Akbari, 2017 .)کنند که هدف آن برند را یک نام، واژه، نماد، طرح یا ترکیبی از آن قلمداد می

شناساندن محصوالت یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان و همچنین 
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(. دنیای امروز ,Amirhajilo & Nazari, 2019 Azimzadehتمایز محصوالت از رقباست )

حضور موفق برندهایی است که عالوه بر سلطه در بازارها، تقویت حس اعتماد و وفاداری در عرصۀ 

بخش حس هدفمندی و تعهد در جامعه هستند آفرینی برای سهامداران خود، الهاممشتریان و ارزش

بخشند ها و نوآوری در عرصۀ تجارت جهانی نام کشور و ملت خود را اعتال میو با معرفی ایده

(Rajabzadeh & et al, 2018ازاین .)توان گفت ساخت یک برند قدرتمند در بازارهای رو می

باشد. امروزه برند دیگر تنها ابزار کارآمد در دست مدیران ها میورزشی، هدف بسیاری از سازمان

های ورزشی را در جهت خلق ارزش بیشتر ورزشی نیست؛ بلکه الزام استراتژیک است که سازمان

 ,Nazari & Ghavamiهای رقابتی پایدار کمک کند )ان و همچنین به ایجاد مزیتبرای مشتری

ی است که مرزهای های ورزش(. برند عامل انحصار مالکیت محصول یا خدمت برای سازمان2017

. (,Amirhajilo & Nazari, 2019 Azimzadeh) شودی جهانتواند نوردیده و میجغرافیایی را در

 ,Sharifi, Aslankhani, Tojari & Doroudianترین جنبه در صنعت ورزش است )نمادین برند،

های ورزشی موفق های اصلی اکثر سازمان(. طراحی و ساخت برندهای قدرتمند از اولویت2019

توانند مزیت رقابتی را در این صنعت است، زیرا به باور عمومی برندهای قدرتمند ورزشی می

دهد. از این رو مدیران ورزشی باید سازمان و محصول ورزشی خود را از منظر گسترده افزایش 

(. منصفانه است اگر بگوییم، برندینگ جدیدترین Bridgwater, 2010یک برند مدیریت کنند )

 (. Mirzaee, Mohammadkazemi & Khademi, 2017بازی در صنعت ورزش است )

های ای هستند که  پژوهشب و گستردههای جذابرند و صنعت ورزش هر کدام از حوزه

ها صورت گرفته است. محققان و متخصصان علوم ورزشی با تلفیق متعددی جداگانه بر روی آن

اند. در همین های متعددی در حوزه برند در ورزش انجام دادهاین دو حوزه گسترده نیز پژوهش

دبیرخانه دائمی برند در ورزش از  راستا و با توجه به اهمیت مقوله برند در صنعت گسترده ورزش،

در محل دانشگاه فردوسی مشهد دایر شده است و با تمرکز در حوزه مطالعات و  1394سال 

کارکرد برند در ورزش در تالش است تا این مفهوم علمی و گسترده مدیریتی را در صنعت ورزش 
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 1394ند در ورزش را در سال ایران توسعه دهد؛ در همین ارتباط این دبیرخانه اولین همایش ملی بر

برگزار گردید. حوزه برند در  1398برگزار نموده است و دومین همایش آن نیز را در آذر ماه 

باشد؛ اما سابقه این رشته در کشور ورزش در بین کشورهای مختلف از سابقه زیادی برخوردار می

االت چاپ شده از سوی رسد، به همین دلیل، توجه به محتوای مقما به بیش از یک دهه نمی

 ,Azimzadehتواند به پربار شدن این رشته در کشور منتهی شود )نشریات علمی ـ پژوهشی می

Shajie, Saffar & Afroozi, 2017های مختلف حوزه برند در صنعت (. پژوهشگران در زمینه

ی در جهت بهبود ها، گامتوان با تحلیل محتوای آندهند که میورزش، مقاالت متعددی را ارائه می

رشد توجه به(. باZiaie, Elahi & Bakhshudaniha, 2013های این حوزه برداشت )روند پژوهش

مندان و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی و با در نظر چشمگیر نقش برند در ورزش در بین عالقه

پژوهش در  وسیع این حوزه پژوهشی، بدیهی است که تمایل افراد برای بررسی و گرفتن گستره

رو، بررسی و تحلیل مقاالت، های مختلف برند در صنعت ورزش افزایش یابد؛ از اینمورد بخش

های آینده در این زمینه بیش از نوع انتخاب و مطالعه پژوهشگران و تحلیل روند مقاالت و پژوهش

حیطه کند. از سوی دیگر، حوزه برند در صنعت ورزش به عنوان یک پیش با اهمیت جلوه می

باشد. از مطالعاتی و پژوهشی جذاب و پر مخاطب، از اهمیت بسیاری در جامعه کنونی برخوردار می

آنجایی که بررسی و تجزیه و تحلیل مقاالت چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی باعث روشن 

شود، گرایش به سمت شدن وضعیت مقاالت حوزه برند در صنعت گسترده ورزش در کشور می

 ,Azimzadeh, Shajie)شود پژوهش در جهت تحلیل فنی مقاالت این حوزه مطرح می هایروش

Saffar & Afroozi, 2017). 

کند. در مرور ادبیات پژوهشی در زمینه تحلیل محتوا بیش از پیش اهمیت موضوع را تبیین می

 ,Sajjadi, Behnam, Hashemi, Bakhshandeh, & Ahmadiهای داخل کشور، بخش پژوهش

 در ورزش مدیریت زمینۀ در پژوهشی  علمی مقاالت بررسی به  در پژوهش خود به (2013)

درصد(،  18/37مدیریت در ورزش ) هایمهارت داد نشان نتایج که پرداختند ایران ایحرفه مجالت
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 46/9های سازمانی در ورزش )درصد( و تئوری 62/10مدیریت ورزشی و آموزش و پرورش )

 نیز بخش صنعت ورزش برای. اندبوده ایرانی یاحرفه مجالت برای موارد تریندرصد( شایع

درصد( و  5/14ای )درصد(، ورزش حرفه 20مدارس ) و هادانشگاه در ورزش به مقاالت از بسیاری

 62/16بر این  درصد( اختصاص داده شده است. عالوه 8ورزش مدیریت آموزش و پرورش )

درصد به هر دو گروه  17/31و درصد به ورزش زنان  85/7درصد از مقاالت به ورزش مردان، 

 از مسائل فارغ که موضوعاتی به ها نیزدرصد از پژوهش 34/44مردان و زنان پرداخته بودند و 

 برخی به شدهپرداخته درصد پایین به خود کلی گیرینتیجه در آنها. داشتند اشاره باشد،می جنسیتی

در داشتند.  بانوان اشاره زشور به ویژه ورزشی؛ مدیریت در مهم هایحوزه و موضوعات از

به تحلیل محتوای مقاالت مدیریت  Asgari, Elahi & Poorsoltani (2014)پژوهشی دیگر 

ها عنوان کردند که پژوهش پیمایشی در پرداختند. آن "پژوهش در علوم ورزشی "ورزشی نشریه 

درصد از مقاالت  2/92درصد بیشتر استفاده شده است و  1/46ها یه میزان مقایسه با سایر روش

اند(. الزم به ذکر است که ها با سه نویسنده ارائه شدهدرصد از آن 1/38دارای چند نویسنده هستند )

درصد از مقاالت مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیالت مدیریت  1/67

های غیر رشتهو  بدنیهای تربیتشگران سایر گرایشورزشی نوشته شده و مابقی توسط پژوه

توان به این موارد اشاره کرد که های این پژوهش میبدنی نوشته شده است. از دیگر یافتهتربیت

درصد از مقاالت  4/39درصد( دارای درجه علمی استادیار بوده و  46بیشتر نویسندگان مقاالت )

کی دیگر از مطالعات باشد. در یشناسی مدیریت میمربوط به حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی و روان

در پژوهشی  Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi, (2017)اساسی در زمینه تحلیل محتوا 

پژوهشی پرداختند. ـ  علمی نشریات در چاپ شده ورزشی مدیریت مقاالت روند و محتوا تحلیلبه 

 سازمانی رفتار حوزۀ به مربوط ورزشی مدیریت مقاالت از درصد 45 حدود که نشان داد هایافته

 درمجموع، ورزشی مدیریت مطالعات ورزشی )حرکت( و مدیریت باشد. عالوه براین، نشریۀمی

به  هاگرایش پژوهش دادند. همچنین نتایج نشان داد که را پوشش مقاالت کل از درصد 66 حدود
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 روند طورکلی نتیجه گرفتند که، تحلیلبه باشد.می کسب وکار و کارآفرینی بازاریابی، سمت

 مقاالت، گرایش کمیت در افزایش از حاکی مورد بررسی هاییحیطه در ورزشی مدیریت مقاالت

 ای امیدبخشآینده آن صعودی روند و بوده غیره و مورد استفاده افزارهاینرم پژوهش، هایروش

به  Ashouri, Dosti, Razavi & Hoseini (2018)چنین هم شود.می متصور رشته این برای را

 بیشتر داد نشان هاایران پرداختند. یافته در ورزشی کارآفرینی های پژوهش محتوای یلتحل

اصلی  موضوع گردید. منتشر مقاله 17 با تهران دانشگاه ورزشی های مدیریتفصلنامه در هاپژوهش

 از ها( پژوهش%5/86بود. در ) کارآفرینی شناختی جامعه و اقتصادی هایجنبه بیشتر ها،پژوهش

 بدنیتربیت هایدانشکده دانشجویان و التحصیالنغگروه هیأت علمی، فار شد؛ استفاده کمّی روش

جوانان با  و ورزش وزارت المپیک، ملی آکادمی و ورزشی کشور و نیز کمیته کارآفرینان و

 کل اداره و مدیران کارکنان روی مطالعات بیشتر و است هاپژوهش غالب تحلیل ( سطح26%)

( %20با ) ورزشی هایفدراسیون ها وهیأت کارکنان ها،شهرستان و هااستان جوانان و ورزش

 و شد ( انجام%77( با ابزار پرسشنامه )%5/85های مقطعی )از داده هاپژوهش صورت گرفت. بیشتر

 توسط که بیشتر شد انجام ملی بطور ها( پژوهش%55بود. ) رایج کمتر طولی هایاز داده استفاده

 روند بودند. زن نویسندۀ یک دارای ( حداقل%5/43( منتشر گردید. )%75/70سنده )نوی سه یا دو

 نشان دارد. نتایج گیریچشم رشد بعد به 1390 سال از کارآفرینی ورزشی، هایپژوهش پژوهشی،

 هایو محدودیت مشکالت مسائل، شناسایی بر عالوه باید ورزشی کارآفرینی هایداد پژوهش

 منظور به را نگرآینده رویکردی و کارآفرینی، کار و کسب دنیای در تهگذش روندهای و موجود

 ارزش خلق و نوآوری سوی به کارآفرینان دهیجهت و های کارآفرینیفرصت کشف شناسایی،

 کنند.  ورزش هدایت در

های خارج از کشور های داخلی صورت گرفته در زمینه تحلیل محتوا در پژوهشعالوه بر پژوهش

در پژوهشی  Smucker & Grappendorf (2008)ن روش پژوهش پرداخته شده است. نیز به ای

تحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی پنج مجله مدیریت ورزشی، مدیریت  "تحت عنوان 
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 "های قانونی ورزشاجتماعی و جنبه المللی، بازاریابی ورزشی، ورزش و موضوعاتورزش بین

بسیار بیشتر از مقاالت با یک  درصد( 3/62ند نویسنده )گزارش کردند که تعداد مقاالت با چ

 "بازاریابی ورزشی"درصد از مقاالت مجله  6/85باشد. در این راستا، درصد( می 7/37نویسنده )

 "مجله ورزش و موضوعات اجتماعی "درصد از مقاالت  3/73دارای بیش از یک نویسنده بوده و 

، در پژوهش خود اظهار داشت که  Etikson (2011)عالوه بر این،  دارای یک نویسنده است.

باشد. در نقش جنسیتی در در تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل مقاالت علمی ـ پژوهشی برجسته می

ی صنعت ورزش انجام شده است، تفاوت این راستا، وی عنوان نمود در مقاالتی که در زمینه

در  Pitts, Danylchuk & Quarterman (2014)همچنین د. شوجنسیتی بیشتری مشاهده می

پرداختند.  2012تا  1994در بازه زمانی  "نامه مدیریت ورزش اروپافصل"پژوهشی به تجزیه و تحلیل 

با توجه به نتایج مشخص شد که اکثریت قریب به اتفاق مقاالت در چهار حوزه مدیریتی شامل 

بافت اجتماعی، بازاریابی  های سازمانی در ورزش، کسب و کار ورزشی درمدیریت و مهارت

 ورزش و اقتصاد ورزش انجام گرفته است.

به  از مستندات یگروه ایمتن  کیداخل  یکلمات و طرح ها یمشخص کردن الگو یبرا      

در ورزش براساس  اتینشر نیا تیوضع نییو تعبررسی مقاالت علمی ـ پژوهشی در حوزه برند 

کردن  زیآنال یمحتوا برا لیاز تحل ،یول در تکنولوژو تح رییبا تغتحلیل محتوا پرداخته شده است؛ 

ی در حوزه مهمی ذهن یکشف مدل ها یکار برا نیو ا شدهاز محتوا استفاده  یمختلف یارهایمع

توجه به اینکه تاکنون تحلیل محتوای کمی در حوزه برند زش و برند نیز قابل تامل است. باچون ور

منحصر  یهایژگیدادن و شیها در نمارنداست؛ ب در صنعت گسترده ورزش ایران صورت نگرفته

کند تا یعالوه برآن، برند به شرکت کمک م .دارند یکنندگان نقش مهمبه فرد محصول به مصرف

منحصر به فرد محصول در عرصه رقابت محافظت  یهایژگیها و واز داشته یصورت حقوقبتواند به

عمل  یاز ازاد یهتر حفظ کنند و از نظر حقوقخود را ب یفکر یهاییکند. برندها قادرند دارا

ای با این وسعت و این شمار مخاطب فراوان رو الزم است پدیدهایناز برخوردارند. یشتریب
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؛ تا لیل محتوایی قرار گیرندمند به این حوزه پژوهشی در صنعت ورزش مورد بررسی و تحعالقه

های آینده راهنمایی گیریحوزه را برای تصمیمریزان و پژوهشگران این بتوان برنامه وسیلهبدین

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 

ورزش نزدیک االت این حوزه به کدام بخش صنعت توان پی برد که در آینده، مقروند مقاالت می

طور کلی، این پژوهش به دنبال آن است که مجالت و نشریات داخلی را از یا دور خواهد بود؟ به

 افزارهای به کار گرفته شده برسی نماید.های آماری و نرممنظر ابعاد برند، رویکردها، روش

 

 روش تحقیق

 پژوهشی علمی ـ نشریات در چاپ شده مقاالت لتجزیه و تحلی و بررسی ازآنجایی که

 شود،می کشور در حوزه برند در صنعت گسترده ورزش مقاالت وضعیت روشن شدن باعث

شود. می مطرح این حوزه مقاالت فنی تحلیل درجهت پژوهش هایسمت و سوی روش به گرایش

دار، عینی و نظام ه شیوهها بروش پژوهش تحلیل محتوا را، روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط

های ذهنی و دانند. این روش پژوهش فنی است که توصیفگیری متغیرها میکمی برای اندازه

هایی را که به شخص ارائه کند و  ماهیت و قدرت نسبی محرکتخمینی را تلطیف و تصفیه می

ر ابعاد تحلیل سازد. به عنوان روش پژوهش، تحلیل محتوا دشود، به صورت عینی آشکار میمی

تواند در ابعاد استنتاجی و استقرایی به کار برده شود. تحلیل کیفی و کمی، منحصر به فرد است و می

ها به صورت کلمه یا های اجتماعی دارد. در تحلیل کیفی، دادهمحتوای کیفی، ریشه در پژوهش

در تحلیل کیفی محتوا،  سازد.شوند که ترسیم، بازنمود و تفسیر نتایج را ممکن میطرح ارائه می

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 

، از شمارش واحدهای شود. در تحلیل کمیهای مهم ارائه میعنوان درصد یا تعداد واقعی از گروه

گیری شود. تحلیل های خاصی در متن اندازهگردد تا ویژگیشود و تالش میمحتوایی استفاده می
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محتوای کمی باید از چهار ویژگی عینی بودن، منظم بودن، آشکار بودن و کمی بودن برخوردار 

 (.Khanifar & Moslemi, 2018باشد )

باشد. در هش حاضر روش تحلیل محتوای کمی میرو روش مورد استفاده در پژوایناز

تحلیل محتوای کمی، حقایق از متن به شکل تعداد دفعات، بیان شده سپس به عنوان درصد یا تعداد 

شود. در تحلیل محتوای کمی، از شمارش واحدهای محتوایی های مهم ارائه میواقعی از گروه

گیری شود. در این نوع روش ی در متن اندازههای خاصگردد تا ویژگیشود و تالش میاستفاده می

 ,Khanifar & Moslemiگردد )بندی و تجزیه و تحلیل میعناصر مورد نظر گردآوری شده، طبقه

مند و سعی شد با استفاده از این روش، نمادهای ارتباطی را به صورت نظام  (؛ از این رو2018

گیری را که به متن بر اساس قوانین معتبر اندازههای عددی تکرارپذیر تجزیه و تحلیل شده و ارزش

شوند، مورد ارزیابی قرار داده شود. بدین منظور، تمامی مقاالت حوزه برند در نسبت داده می

نشریه علمی پژوهشی در   15چاپ شده در  1397صنعت گسترده ورزش از ابتدا تا انتهای سال 

تربیتی )پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم رزش پژوهش در وزمینه مدیریت ورزشی که شامل نشریات 

و  یورزش تیریمد)دانشگاه عالمه طباطبایی(،  در ورزش یابیاقتصاد و بازار ورزشی(، پژوهشنامه

 Annals of Applied) در ورزش یعلوم کاربرد یهاتازه ،ی )دانشگاه خوارزمی(رفتار حرکت

sport science) تیریمطالعات مدسالمی واحد کرج(، ی )دانشگاه آزاد اعلوم ورزش، فصلنامه 

ی ورزش یهاارتباطات در رسانه تیریمدنور گرمسار(، )دانشگاه پیام در ورزش یرفتار سازمان

 یکردهایروهمدان(، ی )دانشگاه بوعلی ورزش تیریمعاصر در مد یهاپژوهشنور(، )دانشگاه پیام

ی ورزش تیریمطالعات مدن(، ی )انجمن علمی مدیریت ورزشی ایراورزش تیریدر مد نینو

ی )دانشگاه ورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش)پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی(، 

ی ورزش تیریمد)جهاد دانشگاهی(،  در ورزش تیریو مد یزولوژیف یهاپژوهشنور(، پیام

 وسعه ورزشو ت تیریمدی )دانشگاه مازندران( و و رفتار حرکت یورزش تیریمد )دانشگاه تهران(،

ها به صورت مقاله بود، مورد بررسی قرار گرفت. کلیه داده 115)دانشگاه گیالن( که تعداد 
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آوری گردید. شایان ذکر های چاپی نشریات مدیریت ورزشی جمعای و از طریق نسخهکتابخانه

ر قالب ها از آمار توصیفی که شامل فراوانی و درصد فراوانی داست که برای تجزیه و تحلیل داده

افزار ها و اطالعات حاصل از پژوهش توسط نرمجداول و نمودارها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

 اکسل صورت گرفت.

 ها(واحدهای تحلیل محتوا )شاخص

شی ت ورزمقاالت: تعداد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی مدیری

 اند.چاپ شده

ل دای ساروند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش از ابتروند چاپ مقاالت: منظور 

 باشد.می 1397تا پایان سال  1387

زش عت ورحوزه مطالعاتی: منظور سطح تحلیل و حوزه مطالعات مقاالت حوزه برند در صن

 باشد.می

 باشد.های مطالعاتی پیرامون برند در صنعت ورزش میهای مطالعاتی: منظور گرایشگرایش

مقاالت حوزه برند در  کار گرفته شده درهای آماری بهی آماری: منظور روشهاروش

 باشد.صنعت ورزش می

رند در کار گرفته شده در مقاالت حوزه بهبافزارهای آماری ری: منظور نرمافزار آمانرم

 باشد.صنعت ورزش می

قاالت ات معابزار گردآوری اطالعات: منظور ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری اطال

 باشد.حوزه برند در صنعت ورزش می

گردآوری اطالعات برای مقاالت حوزه برند در  های گردآوری اطالعات: منظور نحوهروش

 باشد.صنعت ورزش می

 

 هایافته

 و فراوانی بۀمحاس از پس توصیفی آمار بخش در شدهآوریجمع هایداده بخش این در      

وال مورد س 8شده ) داده نشان اشکال و جداول درقالب پژوهش سؤاالت به توجهبا درصد فراوانی

 اند.پژوهش( و مورد بررسی قرار گرفته
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شده  ی چاپدر ابتدا محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخل

-ر میی قرااست، به تفکیک چاپ در مجالت و نشریات معتبر مدیریت ورزشی داخلی مورد ارزیاب

 گیرد. 

 برند در ورزشهای مرتبط با مقاله فراوانینشریات علمی بررسی شده به تفکیک : 1جدول 

 ردیف
نام مجله/ نشریه 

 دانشگاهی

کل 

 مقاالت
 ردیف فراوانی

نام مجله/ نشریه 

 دانشگاهی

کل 

 مقاالت
 فراوانی

1 

پژوهش در ورزش 

 تربیتی

)پژوهشگاه تربیت بدنی 

 علوم ورزشی( و

131 1 9 

رویکردهای نوین در 

 مدیریت ورزشی

انجمن علمی مدیریت 

 ورزشی ایران

168 17 

2 

نامه اقتصاد و پژوهش

 بازاریابی در ورزش

 دانشگاه عالمه طباطبایی

42 1 10 

مطالعات مدیریت 

 ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی 

 و علوم ورزشی

435 16 

3 

مدیریت ورزشی و رفتار 

 حرکتی

 گاه خوارزمیدانش

165 2 11 

های کاربردی پژوهش

 در مدیریت ورزشی

 نوردانشگاه پیام

257 13 

4 

های علوم کاربردی تازه

 در ورزش

(Annals of 

Applied sport 

science) 

228 16 12 

های فیزولوژی پژوهش

 و مدیریت در ورزش

 جهاد دانشگاهی

179 5 

5 

 فصلنامه علوم ورزشی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 احد کرجو

317 1 13 
 مدیریت ورزشی

 دانشگاه تهران
443 17 

6 
مطالعات مدیریت رفتار 

سازمانی در ورزش 
200 2 14 

نامه مدیریت پژوهش

 ورزشی و رفتار حرکتی
245 2 
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 دانشگاه مازندران نور گرمساردانشگاه پیام

7 

مدیریت ارتباطات در 

 های ورزشیرسانه

 نوردانشگاه پیام

146 5 15 

و توسعه مدیریت 

 ورزش

 دانشگاه گیالن

182 14 

8 

های معاصر در پژوهش

 مدیریت ورزشی

 همداندانشگاه بوعلی 

 115 3281 جمع کل مقاالت 16 3 143

اند، بیشترین نشریه مدیریت ورزشی که بررسی شده 15دهد که از ، نشان می1جدول شماره      

ی ش به ترتیب در نشریات رویکردهادر صنعت ورز های صورت گرفته حوزه برندتعداد پژوهش

های یات تازهمقاله، نشر 17نوین در مدیریت ورزشی و نشریه مدیریت ورزشی هر کدام با تعداد 

مدیریت و  مقاله و فصلنامه 16علوم کاربردی در ورزش و مطالعات مدیریت ورزشی هرکدام با 

نامه هشدانشگاهی، پژو مقاله چاپ گردیده است. نشریه پژوهش در ورزش 14توسعه ورزش با 

مترین مقاالت را کمقاله  1اقتصاد و بازاریابی در ورزش و فصلنامه علوم ورزشی هرکدام با تعداد 

ر ژوهشی برند دمحتوای مقاالت علمی ـ پاند. در حوزه برند در صنعت ورزش به چاپ رسانده

یر زار  د در نمودصنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده است، به تفکیک سطح تحلیل برن

 آورده شده است. 

های برند در صنعت ورزش ایران به دهد که بیشترین تعداد پژوهشنشان می 1شکل شماره      

 36با تعداد  مقاله، کاال و پوشاک 57های ورزشی با تعداد ها و باشگاهها، تیمترتیب در سطوح لیگ

دیریت ورزشی مقاله در نشریات داخلی م10مقاله و برند شخصی با تعداد  12مقاله، سازمان با 

ار اه نمودباشگ وداخلی به چاپ رسیده است. نظر به تعداد بیشتر مقاالت برند در حوزه برند تیم 

 روند این مقاالت ارایه گردیده است.
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شده  چاپ یداخل اتیبرند در صنعت ورزش که در نشر یـ پژوهش یمقاالت علم یمحتوا     

 ن پژوهشاز دیگر یافته های ای د در صنعت ورزشمحورهای مورد مطالعه برن کیاست، به تفک

 بوده که در جدول زیر آورده شده است. 

 ند در صنعت ورزش ایرانهای مورد مطالعه حوزه بر: گرایش2جدول 

 ردیف
گرایش مورد 

 مطالعه
 درصد فراوانی گرایش مورد مطالعه ردیف درصد فراوانی

 60/2 3 توسعه و ارتقاء برند 8 70/28 33 ارزش ویژه برند 1

 9 91/13 16 وفاداری به برند 2
گسترش، تعمیم و بسط 

 برند
2 74/1 

 35/4 5 برندینگ و برندسازی 10 48/3 4 تصویر برند 3

 60/2 3 اعتبار برند 11 48/3 4 تداعی برند 4

 48/3 4 ترجیح برند 12 74/1 2 قدرت برند 5

 70/8 10 د شخصیبرن 13 17/12 14 هویت برند 6

 70/8 10 برند 14 36/4 5 شخصیت برند 7

 100 115 جمع کل 15 

های صورت گرفته حوزه برند در صنعت ورزش ، بیشترین پژوهش2براساس جدول شماره      

ه برند مربوط درصد( و کمترین سهم تعداد مقاالت حوز 70/28مربوط به گرایش ارزش ویژه برند )

 باشد.مقاله می 2یم برند هر کدام با به گرایش قدرت برند و تعم

محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چاپ شده      

 های از دیگر یافته های به دست آمده می باشد.است، به تفکیک روش
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 های آماری به کار رفته: فراوانی مقاالت به تفکیک روش3جدول 
 درصد فراوانی های آماریروش ردیف

 96/6 8 بندیاولویت 1

 40/37 43 تحلیل عاملی و معادالت ساختاری 2

 60/2 3 توصیفی 3

 96/6 8 رگرسیون 4

 40/17 20 همبستگی، رگرسیون، تحلیل عاملی و معادالت ساختاری 5

 60/2 3 ایمقایسه 6

 09/6 7 همبستگی 7

 83/7 9 همبستگی و رگرسیون 8

 17/12 14 ایرس 9

 100 115 جمع کل 10

ش های آماری در مقاالت مربوط به رو، بیشترین سهم استفاده از روش3توجه به جدول شماره با     

های وش( بوده و کمترین سهم از آن مربوط به ر40/37تحلیل عاملی و معادالت ساختاری )

یشتر مقاالت استفاده شده با تعداد ب باشد. نظر بهمقاله می 3عداد ای هرکدام با تتوصیفی و مقایسه

 است. روش معادالت ساختاری، نمودار روند مقاالت استفاده شده از این روش آورده شده

 نسبت 96ال تاری در سش مدل معادالت ساخطور که مشخص گردیده است، استفاده از روهمان     

 گیرتری داشته است.ها رشد چشمبه دیگر سال
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 : نمودار روند مقاالت استفاده شده از روش تحلیل عاملی معادالت ساختاری3شکل 

پ شده محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چا     

 رشکل زیرافزارهای مورد استفاده از دیگر نتایج مرتبط با پژوهش است که داست، به تفکیک نرم

 آورده شده است.

 
 افزارهای آماری: فراوانی مقاالت به تفکیک نرم4شکل 
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ر دافزارهای آماری در مقاالت برند ، بیشترین میزان استفاده از نرم4 توجه به شکل شمارهبا     

میزان استفاده مربوط به  مقاله بوده و کمترین 36به تنهایی با تعداد  SPSSافزار صنعت ورزش، نرم

افزار استفاده شده و نرممقاله بوده که در یک مقاله از این د 1با تعداد  Excel – SPSSزارهای افنرم

 در شکل زیر نمایش داده شده است. SPSSاست. نمودار روند استفاده از نرم افزار 

 
 SPSSافزار مودار روند مقاالت با کاربرد نرم: ن5شکل 

 1396و  1395 در سال هاید های مرتبط با برنافزار در پژوهشفته استفاده از این نرمظر به این یان     

 توجهی از خود نشان داده است. رشد قابل

پ شده محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چا     

یر الب نمودار زپژوهش است که در ق توجههای گردآوری از نتایج قابلک روشاست، به تفکی

 آورده شده است.

های حوزه برند در صنعت ورزش به صورت تر پژوهشدهد که بیشنشان می 6شکل شماره      

 یفیدرصد(، ک 15های آمیخته )درصد( صورت گرفته و سایر مقاالت این حوزه به روش 78کمی )

 درصد( انجام گرفته است. 1درصد( و آزمایشگاهی ) 6)
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 : فراوانی مقاالت به تفکیک روش پژوهش6شکل 

پ شده محتوای مقاالت علمی ـ پژوهشی برند در صنعت ورزش که در نشریات داخلی چا     

 است، به تفکیک ابزار گردآوری اطالعات در جدول زیر خالصه شده است.

 هاوری داده: فراوانی مقاالت به تفکیک ابزار گردآ4جدول 

درصد(  26/78الت از پرسشنامه )مقا شده اغلبمقاله بررسی 115، از 4دول شماره توجه به جاب     

اند و کمترین میزان مربوط به های خود استفاده کردهعنوان ابزار گردآوری اطالعات در پژوهشبه

 باشد.مقاله می 1گردآوری اطالعات توسط ابزارهای آزمایشگاهی  با تعداد 

ی ط یلداخ اتیشده در نشر چاپ یورزش تیریمد یپژوهش ـ یمقاالت علم نهایت رونددر     

 است. ( از نتایج پژوهش بوده که در نمودار زیر به آن اشاره شده1397( تا )1390های )سال

 درصد فراوانی ابزارهای گردآوری اطالعات ردیف

 26/78 90 پرسشنامه 1

 09/6 7 مصاحبه 2

 78/14 17 ایترکیبی از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه 3

 87/0 1 ابزارهای آزمایشگاهی 4

 100 115 جمع کل 5
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 : روند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش7شکل

وزه برند در شود، بیشترین میزان چاپ مقاالت حمشاهده می 7طور که در شکل شماره همان     

مقاله در این سال در نشریات مختلف به  39باشد که تعداد می 1396صنعت ورزش مربوط به سال 

ای در نشریات مدیریت ورزشی هیچ مقاله 1391چاپ رسیده است. الزم به ذکر است که در سال 

اپ رسیده ه به چهم تنها یک مقاله در این حوز 1390در حوزه برند به چاپ نرسیده است و در سال 

دهد که روند چاپ مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش از نشان می 7است. همچنین شکل شماره 

روند چاپ  1397تا پایان سال  1396روند صعودی داشته است ولی از سال  1396تا سال  1392سال 

 مقاالت این حوزه در نشریات داخلی مدیریت ورزشی روند نزولی داشته است.

 ریگیبحث و نتیجه
ترین مباحث بازاریابی ورزشی در عصر حاضر بوده و اهمیت آن به برند همواره یکی از مهم

حدی است که برند در صنعت گسترده ورزش به حوزه مطالعاتی گسترده و مستقلی در محافل 

شود. امروزه برند ها در ورزش به محسوب میترین جنبهعلمی بدل گشته است و یکی از نمادین

یک ابزار کارآمد در دست مدیران ورزشی نیست و برندها یک الزام استراتژیک برای دیگر تنها 
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شود. اهمیت برند در صنعت ورزش ایران باعث شده است که هر سازمان ورزشی محسوب می

هایی مرتبط با برند در دبیرخانه دائمی برند در یکی از دانشگاه های معتبر کشور و در پی آن همایش

اخل کشور برپا شود؛ لذا توجه به تولیدات علمی در این زمینه و تجزیه و تحلیل صنعت ورزش در د

رسد. از این رو، در پژوهش حاضر به تحلیل کمی و کیفی آن بیش از پیش ضروری به نظر می

محتوا و بررسی روند مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران که در نشریات تخصصی مدیریت 

 اند، پرداخته شد.به چاپ رسیده 1397دا تا پایان سال ورزشی داخل کشور از ابت

اشاره و  یورزش تیریمد قاتیبه فقدان تنوع موضوعات در تحق  Paton (1987)این راستادر 

از پژوهش ها   یبرخ .است ازین یشتریب ینظر یبه ساختارها یورزش قاتیدر تحق دهدیم شنهادیپ

Ströbel ؛ 2001ouse & Tedrick, Barber, Parkh) داشتنداشاره  یشناس به عدم تنوع در روش

& Germelmann, 2020؛Lis, 2020 ) را مطرح کردند نیعناو نهیفقدان تنوع در زم یو گروه 

(Dittmore & et al, 2007).  در پژوهش حاضر، مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش ایران از

ای مطالعاتی برند در هلحاظ تعداد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش، روند چاپ مقاالت، حوزه

افزار آماری، ابزار گردآوری اطالعات های آماری، نرمهای مطالعاتی، روشصنعت ورزش، گرایش

های گردآوری اطالعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. معیارهای این پژوهش و روش

 & Azimzadeh, Shajie, Saffarهای برای تجزیه و تحلیل مقاالت با معیارهای پژوهش

Afroozi (2017)  وGhasemi & Asgarshamsi, 2019 در پژوهش محققین باشد. سو میهم

ایران پرداختند  در ورزشی مصرفکننده رفتار و فروش مدیریت هایپژوهش محتوای تحلیلخود به 

و مقاالت این حوزه را همانند پژوهش حاضر از نظر موضوعات پژوهشی در این حوزه، روند 

کننده ورزشی، مشارکت نشریات، روش پژوهش، مدیریت فروش و رفتار مصرفهای پژوهش

افزارهای سطح تحلیل در مقاالت، روش گردآوری اطالعات، ابزار گردآوری اطالعات و نرم

 آماری مورد استفاده مورد بررسی قرار دادند.
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ت ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، رویکردهای نوین در مدیری بر مبنای نتایج، شش نشریه

های های علوم کاربردی در ورزش، مدیریت و توسعه ورزش و پژوهشمدیریت ورزشی، تازه

درصد مقاالت حوزه برند در صنعت ورزش  87/80کاربردی در مدیریت ورزش با چاپ بیش از 

ایران نسبت به سایر نشریات مورد بررسی در پژوهش حاضر بیشترین مقاالت این حوزه را به چاپ 

 Ghasemiو  Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afroozi (2017)های اند. نتایج پژوهشرسانده

& Asgarshamsi, (2019)  نیز 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 

در پژوهش خود بیان کرد  Takali (2017) اند. از سوی دیگربه چاپ رسانده نشریات مقاالتی را

نیز به موضوع  های دکتریدرصد از پایان نامه 5/12ارشد و  درصد از پایان نامه های  10که حدود 

 ۀسابقدهند. ها حیطه بازاریابی را پوشش میدرصد از پایان نامه 11که مجوعه  اند؛بازاریابی پرداخته

در  عیخبره، تسر یۀریتحر أتیه یاستفاده از اعضا ت،یریچاپ مقاالت، ثبات در مد ۀنیزم در رشتیب

و توجه به حوزه جدید و  اتیمطلوب نشر یدهپاسخی، چاپ ۀاشتراک نسخ مقاالت، یداور روند

  .باشدیم مهمهای هافتی نیا لیاز جمله دال جذاب برند در صنعت ورزش

وزه برند در صنعت ورزش ایران مشخص شد که سطح تحلیل با عنایت به بررسی مقاالت ح

های ورزشی داخلی با ها و لیگها، تیمهای این حوزه مربوط به برند باشگاهغالب در اکثر پژوهش

های این حوزه باشد و سپس در ادامه نتایج پژوهش، بیشتر پژوهشدرصد می 50سهم تقریبی 

درصد( و برند  10درصد(، برند سازمانی ) 31وشاک )مطالعاتی به ترتیب به سمت برند کاال و پ

درصد( گرایش داشتند. نظر به وجود لیگ های معتبر  و حرفه ای در  کشور به ویژه  5/8شخصی )

لیگ برتر فوتبال، والیبال و بسکتبال، پژوهشگران عموما با جامع هدف غنی تر و در دسترس تری 

گرایش بیشتری به چاپ مقاالت حوزه برند در گرایش نیز روبرو می باشند. از این رو پژوهشگران 

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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ای ایرانی در رقابت با برندهای خارجی می تواتد از ورزشی و حضور بین المللی بعضی از برنده

 Takaliدالیل گرایش پژوهشگران به برند کاال و پوشاک ورزشی قلمداد شود. از سوی دیگر 

درصد از پایان نامه های  ارشد و دکتری به موضوع برند پرداختند. در این  4بیان کرد که   (2017)

یشان به برانگیز اشخصی و دسترسی سخت و چالشبین آشنایی کم پژوهشگران با مقوله برند 

مقوله از برند عنوان کرد.  توان از دالیل گرایش کم  پژوهشگران به اینجوامع هدف سازمانی را می

یش های دیگر حوزه برند و  افزارسانی و افزایش آگاهی به پژوهشگران در خصوص جنبهاطالع

های علمی به ویژه در راهی به پژوهشخصوص کمک و همهای ورزشی درآگاهی به سازمان

 های علمی در حوزه برند کمک خواهد کرد.حوزه برند به افزایش و تنوع پژوهش

های مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات ها؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعهنظر به یافته

یژه برند که ارزش و درصد از مقاالت را به خود اختصاص داده است. 87/40برند، روی هم رفته 

شده توسط  به ارزش ارائهشود، های مربوط به یک برند تعریف میها و قابلیتای از داراییمجموعه

 Gholipour, Aghazadehکند )معنا پیدا می هر دو ایو  انیمحصول و خدمت برای شرکت، مشتر

& Bakhshi Zadeh, 2015د مبتنی بر بازار و جا که ارزش ویژه برند دارای دو رویکر(. از آن

توان وفاداری را زیر شاخه آن نام برد، بیشتر ویژه در بخش رویکرد مشتری که می مشتری است، به

 ,Kim, Jin-Sun) سازدتعلق مشتری به برند را نمایان میمورد توجه پژوهشگران است. وفاداری که 

& Kim, 2008).  یش از دیگر موضوعات این ب یک برند با برند دیگر، برای تحقیق و بررسی

؛  2020et al,  & Algharabat ؛   ,2020Lesmana, Widodo & Sunardiحوزه طرفدار دارد )

2020Chi, Huang & Nguyen, ای فوربس توضیح است هر ساله شرکت رسانهبه(. الزم

ند. این کهای مختلف ورزشی به ویژه فوتبال را منتشر میترین برندهای جهان را در رشتهارزشمند

-مند در این زمینه قابلشود برای محققین عالقههای باشگاه انجام میاساس داراییبندی که برتقسیم

-وضوع در این تحقیق منطقی جلوه میهمین منظور گرایش پژوهشگران به این مباشد، بهتوجه می

 نماید.
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از دیگر درصد  17های اصلی آن یعنی شخصیت برند با هویت و یکی از زیر مجموعه

عنوان یک عامل استراتژیک شود. هویت برند بهرند محسوب میطرفدار مرتبط با بهای پرپژوهش

(2020Linsner, Hill, Hallmann, & Sotiriadou,   ؛Ianenko, Stepanov & Mironova, 

 یبرند )بصر یهاالمان یتمام شاملای منحصر به فرد عنوان مجموعه( در شرکت و سازمان به2020

 یذهن ریتصو تیبهبود و تثب جاد،یبرند به منظور ا کی( محسوس و نامحسوس است که یربصریو غ

های نوپا در بخش کارو. حضور کسبشودتعریف می یو درک درست از خودش در ذهن مشتر

ها و موسسات ساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهتولیدات ورزشی، عالقه به هویت برند در میان ا

شنایی با فنون ساخت هویت برند در نخبگان و اعضای هیات علمی، احتیاج بخش صنعت علمی، آ

تواند از دالیل گرایش ورزش به مبحث ریبرندینگ در حوزه هویتی و مواردی از این دست، می

 (.Alavi & Khodadadeh, 2017پژوهشگران به این حوزه از برند قلمداد شود )

ز چاپ مقاالت درصد ا 9های برند با نسبت به دیگر حوزه برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش

 یک. زندسا می را او شخصی برند تصویر ،فرد هر شخصی های یژگیوضعیت نسبتا خوبی دارد. و

 نمادهای نیز و افاهد و ها آرمان و ها ارزش نظام مثل فرد درونی عوامل از ایآمیزه شخصی برند

و با توجه به از این ر  .(Saeeman, 2016است ) ارتباطات شبکه و بدن زبان ،چهره مثل او بیرونی

هانی و جه نام  نان بیافته این پژوهش، نیاز به برند شخصی در ورزشکاران نخبه و شناخته شده، قهرما

ی می جلوه ضرور المپیک، مربیان  و مدیران شناخته شده در بدنه ورزش و افراد دیگر بیش از پیش

 ستی این مهم را نمایان ساخته است. نماید که این پژوهش به در

های آماری تحلیل عاملی و معادالت ساختاری های حاصل از تحلیل محتوا، روشبراساس یافته

درصد، دارای بیشترین سهم در میان دیگر  44به طور مشترک در کنار یکدیگر با سهم بیش از 

 یهاداده لیو تحل هیتجز ،یو اجتماع انسانی علومدر مطالعات حوزه های آماری بود.  روش

تحلیل عاملی  ان،یم نی. در اردیپذیصورت م کسانیمشخص و  یبا قالب کل یندیپژوهش طبق فرا

 نیچند انیارتباطات م یجهت بررس نیدر دست محقق ی، ابزاریمعادالت ساختار یسازمدلو 
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 عیباعث کاربرد وس هاهیدر توسعه نظر هاکیتکن نی. قدرت اسازدمیفراهم  را مدل کیدر  ریمتغ

یکی دیگر از دالیل استفاده از این  است.شدهی و برند ابیبازار لیآن در علوم مختلف از قب

افزارهای همانند ایموس، لیزرل و پی ال های این حوزه پیدایش نرمهای آماری در پژوهشروش

های تحلیل وشباشد. عالوه بر این، استفاده از روش رگرسیون به طور مشترک در کنار راس می

های مورد عالقه درصد از دیگر روش 14ها با سهم تقریبی عاملی و معادالت ساختاری در پژوهش

های پژوهش باشد. در ادامه با عنایت به یافتهپژوهشگران حوزه برند در صنعت ورزش ایران می

د کمترین درص 5/2ای هر کدام با سهم تقریبی های آماری توصیفی و مقایسهمشخص شد که روش

های آماری داشتند. الزم به ذکر است که با توجه به پیدایش میزان سهم را در کنار سایر روش

سازی و پیشرفت علوم آماری، دیگر افزارهای نوین در امر تجزیه و تحلیل اطالعات و مدلنرم

بهره های خود ای به تنهایی در پژوهشهای آماری توصیفی و مقایسهپژوهشگران کمتر از روش

 کنند.ها استفاده میهای آماری ازین روشبرند و بیشتر در کنار سایر روشمی

 ادیز اریبا اختالف بس یآمار یافزارهااستفاده از نرم زانیم نیشتریب جیبراساس نتا ن،یبراعالوه

 که نشان از استقبال پژوهشگران ودرصد(  28)نزدیک به تعلق داشت  اس اس یاس پ افزارنرم به

 Azimzadeh, Shajie, Saffar & Afrooziهای نتایج پژوهش افزار دارد.نرم نیاز ا انیشجودان

افزارهای کند. از نرمنیز این یافته را تایید می  Ghasemi & Asgarshamsi, (2019)و  (2017)

شده اس در مقاالت این حوزه استفاده  اس یاس پافزار دیگر همانند لیزرل و ایموس نیز در کنار نرم

 هایخروج لیدر تحل یسادگ سهل و آسان و یدردسترس، کاربر یآموزش یهاکتب و جزوه است.

ی حوزه برند در هابر مقاله یمرور است. یانسانافزار پرکاربرد در علومنرم نیبه ا شیگرا لیاز دال

رایش به که گدهد ینشان م ،قرار دارد یسازمدل یها بر مبناآن یهاداده لیکه تحل صنعت ورزش

این  از ستقبالاشود و افزارهایی مانند لیزرل، ایموس و پی ال اس نیز مشاهده میسمت استفاده از نرم

 در حال گسترش است. افزارها در مقاالت این حوزه مطالعاتی به سرعتنرم
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های حوزه برند در های پژوهش نشان داد که روش غالب در پژوهشدر ادامه بررسی روش

نیز  Ghasemi & Asgarshamsi, (2019)باشد. درصد می 78ی با سهم تقریبی ورزش، روش کم

ر رفتا در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بیشتر مطالعات حوزه مدیریت فروش و

های آماری و کننده در ورزش با روش کمی به انجام رسیده است. در دسترس بودن روشمصرف

گیری، های مختلف اندازهها، مدلع برای تجزیه و تحلیل دادهافزارهای متنوریاضی متنوع، نرم

تواند از دالیل گرایش های آماری در دسترس میآوری اطالعات متنوع و جامعهابزراهای جمع

ه کدانشجویان و پژوهشگران این حوزه به سمت مطالعات کمی باشد. الزم به ذکر است 

با  وطالعات کیفی و آزمایشگاهی متمایل است مت مهای این حوزه مطالعاتی کمتر به سپژوهش

یشتر در ب توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش هنوز توسعه نیافته است. همچنین ابزار اصلی

پس از  ودرصد بوده است  78های این حوزه مطالعاتی در ورزش، پرسشنامه با سهم تقریبی پژوهش

ای هی را برارک پیشین و ابزارهای آزمایشگاد و مدها از مصاحبه، بررسی اسناآن اندکی از پژوهش

 اند.ها مورد استفاده قرار دادهگردآوری داده

عالوه نتایج حاصل از تحلیل محتوای مقاالت برند در حوزه ورزش نشان داد که روند چاپ هب

روندی صعودی و رو به رشد داشته است ولی این  1396تا سال  1392مقاالت در حوزه برند از سال 

(، مشخص 7شکل نزولی به خود گرفته است. همچنین با توجه به شکل شماره ) 1397ر سال روند د

مقاله که  1در کشور شروع شده است ولی تنها  1390شده است که چاپ مقاالت این حوزه از سال 

نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران به چاپ رسیده بود در این سال وجود داشت. همچنین با 

مقاله در این حوزه مطالعاتی گسترده در  1391( مشخص شد مه در سال 7ل شماره )توجه به به شک

صنعت ورزش کشور به چاپ نرسیده است. الزم به ذکر است روند چاپ مقاالت حوزه برند در 

تری به خود گرفت و تعداد مقاالت چاپ شده در این روند جدی 1392صنعت ورزش ایران از سال 

تری داشت و به بعد شکل سریع 1394این روند صعودی از سال  حوزه روندی صعودی داشت.

مقاله در  25به  1394در سال  10( مشخص است، تعداد مقاالت از 7همینطور که در شکل شماره )
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توان به وارد شدن گرایش رسید. از دالیل این روند صعودی در چاپ مقاالت می 1395سال 

رشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی و برگزاری در دوره کا 1394بازاریابی ورزشی از سال 

در دانشگاه  فردوسی مشهد اشاره کرد که  1394اولین همایش ملی برند در ورزش در آبان ماه سال 

توجه بیشتری از دانشجویان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. همچنین باید اشاره کرد که 

 روندی نزولی داشته است. 1397های سال تا انت 1396روند چاپ مقاالت ازانتهای سال 

از  شیب برند کیارزش است. داشتن  یبزرگ بودن آن، دارا ایجدا از کوچک  یهر نوع برند

 یراه انداز یدیاگر کسب و کار جد ژهیاست؛ به و تیاهم یدارا دیکنیکه شما فکر م یزیآن چ

برند قابل  کی. ساخت دینموده باش نییخود تع یبرا یو اهداف کوچک و بزرگ دیکرده باش

که  یدر حال دیآیبه شمار م یهر کسب و کار یهابخش نیاز مهم تر یکیارزش  او ب ییشناسا

موجب شناخته  یبرند ساز .دانندیکسب و کارشان نم یاقالم ضرور ستیاز افراد، آن را جز ل یلیخ

به  یابیبازار یهارکن نیشدن در بازار جز مهم تر شناخته. شودیکسب و کار م شتریتر شدن ب

به  دیکنیاستفاده م یابیرشد و بازار یکه برا یغاتیاز تبل دیتوانیآن م هیدر سا رایز د،یآیحساب م

  .دییرا به سمت کسب و کار خود جذب نما انینحو ممکن بازخورد گرفته و مشتر نیبهتر

 کمی ارائۀ تدرجه حوزه برند در صنعت ورزش ایران مقاالت کمی محتوای تحلیل طورکلی،به

 این .است شده پرداخته آن به مختلف مقاالت در که بود امری آن توصیفی تحلیل و مقاالت

 به پژوهشگران گرایش درخصوص گزارش ارائۀ و مقاالت محتوای تحلیل از جدا پژوهش

 از مورداستفاده، افزارهاینرم و آوری اطالعاتهای آماری و جمعپژوهش، روش متعدد هایروش

 حوزه این پژوهشگران اختیار در را جدیدی اطالعات زمان، درطول مقاالت این روند حلیلت طریق

 گفت باید حاضر، پژوهش به نزدیک هایپژوهش دیگر و پژوهش هاییافته به نظر .دهدمی قرار

 و افزارهانرم آماری، هایروش تفکیک به مقاالت کمی محتوای تحلیل تنها نه پژوهش این در که

 تحقیق گروه نظر مد نیز مقاالت روند تحلیل بلکه گرفته قرار بررسی مورد تخصصی گرایشات

این حوزه گسترده  مقاالت آینده و حال گذشته، وضعیت تواندمی دقیق صورت به که امری بوده،
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 و پژوهش هاییافته و نتایج به توجه با همچنین. نماید ترسیم را و جذاب در صنعت ورزش ایران

 از شده عنوان نتایج از کدام هر که نمود بیان گونه این توانمی ها بیان شد،آن مورد در مباحثی که

حوزه برند در صنعت  در هاپژوهش اصالح مورد در پیشنهاد یک تواندمی خود پژوهش هاییافته

 و دانش با مرتبط هایسرفصل تدوین به نیاز پژوهش این نتایج به توجه با همچنین باشد؛ ورزش

 در سازآینده و نهفته پتانسیل این هدایت و کشور در مدیریت برند در ورزش به روز یابزارها

 احساس پیش از بیش جدید اطالعاتی و ایرایانه هایفنآوری رشد با همگام کشور ورزش صنعت

 .یابد دست عزیزمان کشور ورزش صنعت در آن مطلوب جایگاه به تا گرددمی

عت در صن روند توجه پژوهشگران به حوزه برند شیافزا است با توجه به یرو گفتننیااز

 شیگرا اضافه شدن تواندیاستقبال م نیحوزه که علت عمده ا نیمقاالت ا شیو افزا رانیورزش ا

 تیریمد یهاشیگرا ریدر کنار سا یارشد و دکتر یدر دو مقطع کارشناس یورزش یابیبازار

رزش وسترده و برند در صنعت گ یابیبازار نهیدر زم یتخصص هینشر کیوجود  الءباشد، خ یورزش

سال،  10 یط مقاله در 115فراموش کرد که تعداد  دیمهم را نبا نی. اشودیبه وضوح مشاهده م

ور ط نیمهو  نهیزم نیدر ا یتخصص اتیتعداد نشر شیافزا دهد،یرا نشان نم یقابل قبول تیکم

 و تیمبه علت اه یـ پژوهش یعلم معتبر اتیدر نشر یرشیو پذ یتعداد مقاالت چاپ شیافزا

ت ریاف. دردیدر دستور کار قرار گ دیاست که با یموضوع در صنعت ورزش، امر نیا تیحساس

نعت تواند متخصصین، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از صنتایج حاصل از این تحقیق می

 اید.ذشته آشنا نمتر از گورزش را با نحوه روند و توسعه پژوهشی این مقوله بیشتر و عمیق
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