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 مقدمه

امروزه بازاریابی و سودآوری اقتصاادی دا ا اساسای    

دای دولتی و خصوصی در سراسر جهان بوده  اغلب شرکت

ی بارای  و تالش بر آن است که در فعاالتتی باه ساودآور   

دای خصوصی منجر شود. بر دمتن اساس  دولت یا شرکت

دنباا  کباب ساه      دا و صاحبان صانای،  باه   این شرکت

بتشتر از بازار د ا دبتن   و این موضوع تا جاایی یات    

رفته که استفاده از اصو  و فنون علمی بازاریاابی دار روز   

(. دمچنتن یکی 13مورد توجه بتشتری قرار گرفته است )

داای رقابات     دای الزم برای موفقتات در عرصاه   لتتاز قاب

داای   برخورداری از دان  و مهاار  بازاریاابی در ساازمان   

داای ورزشای نتا      اقتصادی است  و در این متان ساازمان 

نایاییری از ب ناا اقتصاادی     عنوان بخ  مه  و ج ایی به

شاون   کاه در راساتای توساعا      کشور در نظر گرفتاه مای  

قهرماانی در سا د داخلای و     ورزش عمومی  تخصصای و 

دنبا  دستتابی به اد اا اقتصاادی دباتن     المللی به بتن

توان   دای ورزشی می طور کلی فعالتت این سازمان (. به1)

دای مختلفی  مانن  سالمت افراد  گیران ن اوقا   در حوزه

فراغت ساال  و بانشاا   ایجااد روابال ساال  در جواما،        

انحرافااا  اخالقاای  و  یتشاارتری از مفاساا  اجتماااعی و  

ای  خصاو  رشا  اقتصااادی کشاور تا گترا  گبااترده     باه 

یافته   که در کشوردای توسعه نحوی دمراه داشته باش   به به

 21صنعت ورزش یکای از درآما زاترین صانای، در قارن     

توانا  نقا  بباتار     رو بازاریاابی مای   رود. ازاین شمار می به

اردای رقابتی دای ورزشی در باز مؤگری در موفقتت سازمان

 (.3فعلی داشته باش  )

داای مختلفای    دای اختار  بازاریاابی از جنباه    در سا 

دای آن  بازاریاابی   م العه و بررسی ش ه که یکی از شاخه

دای مختلفای ماننا     ورزشی است. بازاریابی ورزشی  حوزه

تبلتغا  ورزشی  محصوال  ورزشای  عملتاا  ورزشای و    

. نویبن گان مختلف دار  (1شود ) موارد دیرر را شامل می

انا  و   ک ام تعاریف متع دی از بازاریابی ورزشی ارائاه داده 

انا  کاه    در یک از زاویا خاصی به این موضوع توجه کرده

تاوان بازاریاابی    تارین تعااریف  مای    براساس یکی از جام،

ورزشی را کاربرد ویاۀ  اصاو  و فراینا دای بازاریاابی در     

اریااابی محصااوال  ارتبااا  بااا محصااوال  ورزشاای و باز 

داای ماالی در عرصاا     غترورزشی از طریق ارائاا حمایات  

 (. 2ورزش معرفی کرد )

دای  در حا  حاضر با توجه به تنوع و یتچت گی حوزه

م العاتی بازاریابی ورزشی  ایان موضاوع باه یاک زمتناا      

دای مختلاف   یۀودشی محبوب در متان یۀودشرران رشته

زشی تب یل شا ه و  از جمله رشتا تربتت ب نی و علوم ور

دای ببتاری است که در زمتنا این  یتام دای آن یۀود 

داای مختلاف از    موضوع انجام گرفته است. محققان رشته

دای  جمله رشتا تربتت ب نی و علوم ورزشی نتایج یۀود 

دای مختلف  از جمله بازاریابی ورزشی در  خود را در حوزه

  نشاریا    ناماه  دای گوناگونی دمچون کتاب  یایاان  قالب

ای  ملای و   داای من قاه   دای تحقتقااتی  کنفاران    گ ارش

کنن  که در این متان   دا عرضه می المللی و دیرر قالب بتن

ترین مجرادای انتقا   یۀودشی یکی از مه  -نشریا  علمی

(  و 11شاون  )  دان  و تولت ا  علمی ج ی  محبوب می

ن م الب  دلتل تازگی  کوتاه بود مقاال  من رج در آنها به

دای ببتار دقتق  سرعت انتقا  م الب  ارزان بودن  تحلتل

دااای یتچتاا   علماای و فناای  زااا  و توزیاا،   از موضاوع 

داا    تر و معرفای آخارین یاۀود     تر  دسترسی آسان سری،

طور معمو  برای محققان جیابتت بتشاتری دارنا . بار     به

دمتن اساس ایان نشاریا  در یاساخرویی باه نتازداای      

دای اصلی  راه خاصی دارن   و یکی از مشخصهمحققان جای

یاافتری تلقای    ورود یک نظام اجتمااعی باه دور  توساعه   

طور دقتق  شون . بنابراین الزم است این نشریا  نت  به می

ارزیابی و بررسی شون   زراکه ارزیابی تنها اب اری است که 

توان  عملکرد نشریا  را ببنج  و نببت باه اساتفاد     می
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نها اطمتنان حاصل را به ارمغاان آورد. از جملاه   بهتنه از آ

داای   توان به روش دای تحلتل و ارزیابی مجال   می روش

داای   تحلتل استنادی و محتاوایی اشااره کارد. ایان روش    

دست آوردن معتاردای کمّی در  توانن  ضمن به تحلتلی می

داای آنهاا  اب ارداای الزم بارای      مورد نویبن گان و مقالاه 

 (.5را نت  فراد  کنن  )م العا کتفی 

سانجی   دای فرعی کتاب تحلتل استنادی یکی از حوزه

وتحلتال   دای آماری به تج یاه  است که با استفاده از روش

یاردازد   استناددای موجود در مناب، و ما ار  علمای مای   

(. استناد  ارجاع دادن علمای باه کاار دیراران در امار      4)

ساایر   ددنا   راب اا یاک اگار علمای باا       تحقتق و نشاان 

داای مارتبل یتشاتن اساتا زراکاه در انجاام دار         نوشته

دای علمی مرتبل کاه در   فعالتت علمی  آگادی از فعالتت

گیشته انجام گرفته  ضروری باوده و بررسای و تعماق در    

دای یویای آنها و ارتباا    آگار دیرران  و استفاده از ان یشه

دا با قلمرو فکری خاود  بارای تحلتال بهتار و      آن ان یشه

دای مختلف موضوعا  علمی و غنا بخشت ن  تر جنبه دقتق

به متراث فکری خود  وظتفاا دار یۀودشارری اساتا بار      

دمتن اساس استنادا  یک مقالاه ادمتات زیاادی دارد و    

توان  درجا اعتبار و اصالت مقالا علمی را مشخص کن   می

و به خوانن   آن اگر اطالعا  بتشتری در زمتنا مورد نظار  

عناوان   رو روش تحلتل استنادی به (. ازاین14)ارجاع دد  

دااای علمای ارزشااتابی اساتنادا  مقاااال      یکای از روش 

کاربرددای مهمی در تعتتن مت ان استفاده از اناواع منااب،   

دا و دیرر ماوارد(   نامه دا  یایان ای )مقاال   کتاب کتابخانه

در نوشتن مقاال   مت ان تازگی یا فرسودگی متون ماورد  

توان  حرکات   و زبان مناب، مورد استناد دارد و می استفاده

یک موضوع تحقتقی را از آغاز تا زمان حا  یترتری کنا   

(8 .) 

داای   تارین روش  تحلتل محتوا نت  یکی از مورد توجاه 

تحقتقای بارای ارائاا تصااویری روشان از انباشات علماای      

دای یۀودشای اسات  کاه باه گفتاا       وجودآم ه در حوزه به

دلتل ایجاد  ( این روش به15( )2011) 1نبارسلونا و کویت

داای   در  عمتق از نحو  تفکر یۀودشرران درباار  زمتناه  

  ایان روش باه بتاان دیرار     یۀودشی ببتار مفتا  اسات.  

انا از بهتاری از    تاا باه زشا     سازد مییۀودشرران را قادر 

(. از جملاه  17)دای تخصصی و علمی دست یابنا    حوزه

داا  امکاان    ساایر روش  امتتازدای روش تحلتل محتاوا بار  

عملای انجااام آن  و دور نرااه داشاتن ببااتاری از اعمااا    

داا از نتاایج تحقتاق اسات کاه       نظردای شخصی و تعصب

دا تاا حا ی انجاام یاییردا      رود در سایر روش احتما  می

توان کارام ترین مناب،  دمچنتن با استفاده از این روش می

این روش  کرد.وتحلتل  اطالعاتی را انتخاب و آنها را تج یه

دای یۀودشی و دمچنتن  گتری زمتنه توان  سبب شکل می

. گیشته از (16) دای یۀودشی شود شناسایی بهترین شتوه

را معلوم کرده و به رفته کار هدای ب این  تحلتل محتوا  روش

کن . ایان   ی کمک مینظردای مفهومی و  تعتتن زارزوب

یاک حاوز     دا در بررسای  توان  به بازنرری دی گاه امر می

  تحلتل عالوه بهعلمی یا زمتنا تخصصی دان  منجر شود. 

یۀود  در در حوز  علمی  به یۀودشرران کمک  ایتشتن

تر یتا ا   ل و موضوعا  مه ئکن  تا در  بهتری از مبا می

  که بایا  مشاخص شاون     را دای موجودی اکنن  و شکا

 (.21) روشن سازد

حتاوایی در  دای تحلتل اساتنادی و م  استفاده از روش 

حوز  بازاریاابی ورزشای از زنا  بعا  ادمتات دارد. ایان       

توانا  اعااای دتا   اجرایای و      موضوع از یک زاویه  مای 

دت   تحریریا نشاریا  را از کمتات و کتفتات محتاوای     

گرفتاه در ایان زمتناه آگااه کنا  و موجاب        مقاال  انجام

ری ی د فمن  برای رف، کمبوددا در این حوزه و در  برنامه

یت توسعا علمای درزاه بتشاتر در زمتناا بازاریاابی      نها

ورزشی شود. دمچناتن تحلتال اساتنادی و محتاوایی در     

                                                                 

1. Barcelona and Quinn 
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من  به این حوزه کمک  بازاریابی ورزشی به محققان عالقه

گرفته  کن  تا با توجه به وضعتت موجود و مقاال  انجام می

تار باا    در این زمتناه  باه انجاام تحقتقاا  بهتار و کامال      

تر و متناسب با نتازداای روز   تر  کاربردیموضوعا  ج ی 

طور کلی با استفاده  در حوز  بازاریابی ورزشی بپردازن . به

منظور بررسای   دای تحلتل استنادی و محتوایی به از روش

دای حاصل را  توان یتشرفت تولت ا  علمی در در حوزه می

داای یۀودشای را    ارزیابی و کنتر  کرد و کتفتت فعالتات 

 (. 12ارتقا داد )

در زمتنا تحلتل استنادی و محتاوایی مقااال  حاوز     

علوم ورزشی در داخل کشور تا کنون زن ین مقاله انتشار 

طور خا  در زمتناا بازاریاابی    ای که به یافته  اما م العه

ورزشاای انجااام گرفتااه باشاا  وجااود ناا ارد. از نمونااه     

گرفته در زمتنا تحلتل استنادی مقاال   دای انجام یۀود 

تاوان باه م العاا عباکری       ی در داخل کشاور  مای  ورزش

( اشاره کرد که در آن به 9( )1392دا ) ضتائی و بخشودنی

تحلتل استنادی مقااال  نشاریا علاوم حرکتای و ورزش     

دای این یۀود  نشاان داد کاه    یرداخته ش ه است. یافته

مت ان استناددا باه منااب، التاتن بباتار بتشاتر از منااب،       

ا و مقااال  در باتن اناواع منااب،     دا  فارسی است و کتااب 

ش ه بتشترین تع اد استناددا را داشتن   و متوسل  استفاده

ماورد باود.    1/29تع اد مناب، اساتنادی بارای دار مقالاه     

( نتا  در  4( )1390خبتری  بشارتی  آشوری و دمکاران )

تحقتقی  با استفاده از روش تحلتل اساتنادی باه بررسای    

ارشا    دای کارشناسی نامه یاندای دکتری و یا مآخی رساله

دانشک   تربتت ب نی دانشراه تهاران یرداختنا  و نشاان    

دادن  که مت ان استناد دانشجویان به نشریا  التتن بتشتر 

 94از مناب، فارسی بوده و استناد به مناب، زاایی حا ود   

 درص  است. 5درص  و استناد به مناب، اینترنتی ح ود 

فته در مورد تحلتل محتوا گر در زمتنا تحقتقا  انجام 

ای  ( در م العاه 7( )1391نت  شریفی  متردار و عبکری )

یۀودشی تربتت ب نی و  -به تحلتل مقاال  نشریا  علمی

دای تحقتق آنها نشان داد که  علوم ورزشی یرداختن . یافته

بتشتر مؤلفان رتبا علمی استادیار داشته و بتشترین روش 

درصا     14/53یعنای   شا ه در مقااال    تحقتاق اساتفاده  

داای آماار توصاتفی باوده اسات. ساجادی  عتاا ی         روش

(  نتا  در یۀودشای بااه   6( )1389مهرباانی و دمکااران )  

یۀودشی م یریت ورزشی  –تحلتل توصتفی نشریا علمی 

)حرکاات( یرداختناا  و نشااان دادناا  بتشااترین مقاااال   

نفری انجام گرفتاه بودنا  و بتشاتر مقااال       صور  سه به

آموختراان و اساتادان    وسل دانشجویان  دان ش ه ت زا 

تربتت ب نی و تع ادی نت  توسل یۀودشرران خارج از این 

حوزه ارائه ش ه بود  دمچناتن دانشاراه تهاران بتشاترین     

داد. از  تع اد مقاال  انتشاریافته را به خود اختصاا  مای  

گرفتاه در ایان زمتناه نتا       جمله مقاال  خاارجی انجاام  

 1دانگ  داان و دمکااران   کوارترمن  ینتوان به تحقتق  می

تحلتاال محتااوای نشااریا   »( بااا عنااوان  19( )2010)

اشاره کرد که نتایج نشان داد « المللی م یریت ورزشی بتن

بتشااترین روش آماااری مااورد اسااتفاده در قباامت آمااار  

اسااتنباطی  تحلتاال واریااان  یکرادااه  در قباامت آمااار  

باوده   دو خای  یارامتری تی و در قبمت آمار نایارامتریاک 

( 2008) 2است. در تحقتق دیرری اساموکر و گراینا را  

(  به تحلتل محتاوای مقااال  یانج مجلاا ما یریت      20)

  بازاریاابی ورزشای    3المللای  ورزشی  م یریت ورزشی بتن

 5دای قاانونی ورزش  و جنبه 4ورزش و موضوعا  اجتماعی

یرداختن  و بتان کردن  تع اد مقاال  باا زنا  نویبان ه    

درص ( ببتار بتشتر از مقااال  باا یاک نویبان ه      3/62)

درص ( بوده است. با توجه به م الب ذکرش ه  در  7/37)

                                                                 

1. Quarterman, Yeon Hwang, Han, Pitts  and 
Jackson 
2. Smucker and Grappendorf 

3. International Journal of Sport Management 

4. Journal of Sport and Social Issues  

5. Journal of Legal Aspects of Sport 
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دای تحلتل  این مقاله سعی ش ه است تا با استفاده از روش

داای   استنادی و محتوای کمّای  منااب، و محتاوای مقالاه    

 -دااای علماای بازاریااابی ورزشاای انتشاااریافته در نشااریه 

باار شناسااایی  تاال شااود تااا عااالوه یۀودشاای کشااور تحل

دااای یۀودشاای گیشااته  یتشاانهاددایی باارای     گاارای 

 دای یۀودشی آین ه ارائه شود. گتری جهت

 

 روش تحقیق

با توجه به د ا یۀود  حاضر  روش تحقتاق از ناوع   

تحلتل استنادی و محتوایی است. روش تحلتل محتاوا باه   

ن (  که در ایا 18گترد ) دو صور  کمّی و کتفی انجام می

دا ا   کار گرفته ش . مقاله روش تحلتل محتوای کمّی به

حجا    بنا ی  طبقهتحلتل محتوای کمّی  تلختص و اصلی 

اسات کاه   تر  کوزک دای بن ی دستهزیادی از اطالعا  در 

(. 23سااازد ) امکاان ارزیااابی را بارای محقااق فاراد  ماای   

دمچنتن در این یۀود  وضعتت مت ان دمکاری گرودای  

دای مختلف   ازاریابی ورزشی طی سا نویبن گان مقاال  ب

با استفاده از فرمو  ضریب مشارکت بررسی ش  کاه ایان   

 صور  زیر است: فرمو  به

 
 دای اختصاری فرمو  باال عبار  است از: نشانه

CC = ا 1ضریب دمکاری گرودیj=   ش ه  تفت لمقاال

= تعا اد   Fjنویبان ه و ...(ا   3نویبان ه    2نویبن ه   1)

نویباان ه کاه در دور  زمااانی مشخصاای   jای مقااال  دار 

تع اد کل مقاال  که در دماان دور    = Nان ا  منتشر ش ه

بتشاترین تعا اد    = Kانا ا و   زمانی مشخص منتشر شا ه 

 نویبن ه در یک مقاله. 

                                                                 

1. Collaborative Coefficient 

  کاه  1و  0ضریب دمکاری گرودی  ع دی است بتن 

ددن   دمکاری  تر باش   نشان ن دیک 1این ع د درزه به 

 (.10یبن گان است )بتشتر نو

جامعا آماری یۀود   کلتا مقااال  حاوز  بازاریاابی    

دای مرباو  باه آن اسات  کاه تاا تااری         ورزشی و حت ه

یۀودشی داخال کشاور باه    -در نشریا  علمی 1/2/1394

داای   وجوی کلت واژه ان . این مقاال  با جبت زا  رست ه

  «تبلتغا  ورزشای »  «برن  ورزشی»  «بازاریابی ورزشی»

  در «اسپانباار )شااتر( ورزشاای  »و « حمایاات مااالی »

دای اطالعاتی فارسی رایج  از جمله بانک اطالعاا    یایراه

  یایرااه مجاال    3  یورتاا  علاوم انباانی   2نشریا  کشور

 5و یایراه اطالعا  علمی جهااد دانشارادی   4تخصصی نور

بارای   مورد بود. 62دست آم ن ا تع اد کل این مقاال   به

عنوان روشای   بهیی محتوااستنادی و حلتل بتوان از ت آنکه

بای  اطالعا  کمّی و   برای گردآوری اطالعا  استفاده کرد

رم گیاری شاون  تاا    ش ه تعتتناز یت   دای ردهکتفی به 

بر  (.22الرویی برای تحلتل و گ ارش اطالعا  ایجاد شود )

دمتن اساس  اب ار مورد اساتفاده در ایان تحقتاق شاامل     

ود  که ی  از انتخاب کل متن در مقالاه  برگا ک گیاری ب

عنوان واح  تحلتال  برگاا ک گایاری طراحای و بارای       به

بررسی در اختتار استادان متخصص قرار گرفت و در نهایت 

منظور تعتتن یایاایی   ی  از اصالحا  نهایی ت یت  ش . به

در این م العه از آزمون اساکا  اساتفاده شا  و بار ایان      

دست آما   و   به 87/0 گیاران اساس ضریب توافق بتن ک

شاا ه بااا اسااتفاده از آمااار توصااتفی   آوری داای جماا،  داده

 وتحلتل ش ن . تج یه

 

                                                                 

2. Magiran.com 

3. Ensani.ir 

4. Noormags.com 

5. Sid.ir 
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 های تحقیق نتایج و یافته

اطالعاا  مرباو  باه نویبان گان مقااال        1ج و  

بازاریابی ورزشی را بار حباب جنباتت  مرتباا علمای و      

 دد . واببتری سازمانی نشان می

 

 ندگان براساس جنسیت، مرتبۀ علمی و وابستگی سازمانی. وضعیت نویس1جدول 
 جنسیت مرد زن مجموع

 فراوانی مطلق 147 37 184

 فراوانی نسبی 9/79 1/20 100

سایر  مجموع

 دا ه دانشرا

ی دا  دانشراه

 یتام نور

دانشراه تربتت 

 م رس تهران

دانشراه 

 خوارزمی

دانشراه 

 اصفهان

ی دا دانشراه

 آزاد

دانشراه 

 ها م دانشگاهنا تهران

 فراوانی مطلق 48 23 13 12 17 8 63 184

 فراوانی نسبی 1/26 5/12 1/7 5/6 2/9 3/4 2/34 100

 مجموع

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارش 
 دکتری مربی

 دت  عاو 

 علمی
 دانشتار استادیار

استاد 

 تمام
 علمی رتبۀم

 فراوانی مطلق 13 36 55 10 24 4 42 0 184

 فراوانی نسبی 1/7 6/19 9/29 4/5 13 2/2 8/22 0 100

 

 184دد  که در مجماوع   نشان می 1اطالعا  ج و  

نویبن ه در نرارش مقااال  بازاریاابی ورزشای مشاارکت     

ان   که تع اد مردان تقریباً ح ود زهاار برابار زناان     داشته

 1/20کاه از مجماوع تعا اد نویبان گان       طاوری  بوده  به

نفر( را مردان  147  )درص 9/79نفر( را زنان و  37درص  )

ددنا . دمچناتن از نظار وابباتری ساازمانی       تشکتل می

 48مؤلفان  براسااس نتاایج جا و   دانشاراه تهاران باا       

نویبن ه در رتبا او  قرار دارد و در مراتب بع ی دانشاراه  

نویبن ه  دانشراه اصافهان باا    17تربتت م رس تهران با 

ن ه قارار  نویبا  12نویبن ه و دانشاراه خاوارزمی باا     13

داای دیرار    ان . سایر نویبن گان مربو  به دانشراه گرفته

داا و تعا اد کا      دلتل کثر  اسامی دانشاراه  بودن  که به

نویبن گان مربو  به در دانشراه از آوردن نام آنها یردتا   

دای آزاد  یتام نور و ساایر   ش ه  و صرفاً با عناوین دانشراه

تبا علمی نویبن گان ان . در بخ  ر دا معرفی ش ه دانشراه

دد  کاه بتشاتر نویبان گان دارای     دا نشان می نت   یافته

درصا (   9/29نفار )  55رتبا علمی اساتادیار باا فراوانای    

درصاا  را افااراد بااا ماا ر     8/22اناا  و سااپ    بااوده

درص  را نت  نویبن گان با مرتبا  6/19ارش  و  کارشناسی

آنکاه  دلتال   ددن . دمچنتن باه  علمی دانشتار تشکتل می

صاور  دقتااق   مرتباا علمای تعاا ادی از نویبان گان بااه   

مشخص نش ه بود و صرفاً عنوان دت   علمی بارای آناان   

دای علمی افراد  عناوان   بر بتان رتبه م رح ش ه بود  عالوه

 بتان ش ه است.« عاو دت   علمی»

ددن   تع اد مقاال  بازاریاابی ورزشای    نشان 1شکل 

با نی و علاوم ورزشای و    انتشاریافته در نشاریا  تربتات   

مقالا  62دمچنتن نشریا  غترورزشی است  که از مجموع 

مقاله  51مقاله در نشریا  غترورزشی و  11مورد بررسی  

در نشریا  ورزشی به زا  رست ه است  که در این باتن   

نشاریا ماا یریت ورزشاای )حرکاات( و نشااریا م العااا    

رص  د 2/24مقاله یعنی  15م یریت ورزشی  در ک ام با 

اناا . نشااریا     از مقاااال   بتشااترین سااه  را داشااته   
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دای کاربردی در ما یریت ورزشای و یۀودشاناما     یۀود 

مقاله  5م یریت ورزشی و رفتار حرکتی  در ک ام با تع اد 

 ان .  در رد  بع ی قرار گرفته

 
 وم ورزشی و نشریات غیر تربیت بدنیهای بازاریابی ورزشی در نشریات مختلف تربیت بدنی و عل . توزیع انتشار مقاله1شکل 

 

 
 1393تا  1380های  شده بین سال . توزیع تعداد مقاالت چاپ2شکل 

نت  بتانرر اطالعا  مربو  به تع اد و فراوانی  2شکل 

دای  ش ه بتن سا  نببی مقاال  بازاریابی ورزشی زا 

)سا  انتشار مقاال ( است  که نتایج آن  1393تا  1380

مقاله در  14بتشترین تع اد مقاله یعنی دد   نشان می

مقاله در سا   12درص ( و سپ   6/22) 1391سا  

  2ج و   درص ( به زا  رست ه است. 4/19) 1393

اطالعا  مربو  به بررسی حوز  موضوعی مقاال  بازاریابی 

دد   که بر این اساس  ورزشی منتشرش ه را نشان می

مالی در ورزش با  بتشترین تع اد مقاال   در حوز  حمایت

درص  کل مقاال   منتشر ش ه  2/24عنوان  معاد   15

است  سپ  بررسی نق  عناصر آمتختا بازاریابی در 

درص  در رتبا  6/22مقاله و فراوانی نببی  14ورزش با 
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دوم قرار گرفته است. در مقاال  بازاریابی ورزشی از 

دای  وتحلتل داده دای آماری مختلفی برای تج یه روش

اطالعا   3ش ه است که ج و   ش ه استفاده  آوری جم،

 دد . دای آماری را ارائه می مربو  به این روش

 های موضوعی مقاالت بازاریابی ورزشی . توصیف گرایش2جدول 

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق
ی موضوعی مقاالت بازاریابی ورزشیها شگرای  

ف
دی

 ر

5/6 وین در بازاریابی ورزشیدای ن بررسی نق  اینترنت و رسانه 4   1 

6/1 من  در ورزش م العا بازاریابی راب ه 1   2 

8/4  3 بررسی موان،  مشکال  و توسعا بازاریابی ورزشی 3 

5/14 م العه برن  در صنعت ورزش و عوامل مربو  به وفاداری تماشاگران و ورزشکاران به آن 9   4 

3/11 و مقایبا آن با مناطق یا کشوردای دیرر دا و وضعتت بازاریابی ورزشی بررسی ظرفتت 7   5 

2/24  6 م العا حمایت مالی در صنعت ورزش 15 

5/6  7 بررسی نق  بازاریابی در گردشرری ورزشی 4 

5/6  8 بررسی نق  تبلتغا  در ورزش و ت گتر آن بر رفتار مصرفی تماشاگران و ورزشکاران 4 

6/1  9 م العا بازاریابی اجتماعی در ورزش 1 

6/22  10 بررسی نق  عناصر آمتختا بازاریابی در بازاریابی ورزشی 14 

 مجموع 62 100

 

 های آماری مورد استفاده در مقاالت بازاریابی ورزشی . توصیف روش3جدول 

 

  بتشااترین روش آماااری 3دااای جا و    بناابر یافتااه 

ش ه در مقاال  بازاریاابی ورزشای  روش آماار     کارگرفته به

درص  اسات و یا  از آن    8/27توصتفی با فراوانی نببی 

درصا  در   3/10موگروا اسامترنوا باا   لروش آماری کو

بتشاترین   4براساس نتایج جا و    جایراه دوم قرار دارد.

درص   با  1/37مقاال  بازاریابی ورزشی منتشرش ه یعنی 

دمکاری سه نفر انجام گرفتاه اسات و کمتارین دمکااری     

تن این نویبن ه است. دمچن 5گرودی مربو  به مقاال  با 

ج و  نتایج مربو  به ضریب دمکاری گرودی نویبن گان 

دد  که بار   دای انتشار مقاال  نشان می را به تفکتک سا 

( در ساا   70/0این اساس بتشاترین ضاریب دمکااری )   

( نتا  مرباو  باه    0و کمترین ضاریب دمکااری )   1388

بوده است. دمچناتن متاانرتن    1385و  1380دای  سا 

است کاه ایان    49/0نویبن گان  ضریب دمکاری گرودی 

ددن   این است  مق ار ن دیک به ح  متوسل بوده و نشان

 که تقریباً نویبن گان گرای  به تولت  آگار مشتر  دارن .

تحلتل  آزمون تی

 واریان 

معادال  

 ساختاری 

ضریب 

دمببتری 

 یترسون

تحلتل  تایبت 

عاملی 

 اکتشافی

یومان 

 ویتنی

کولموگروا 

 ترنوااسم

آمار 

 توصتفی

های  روش

 آماری

 فراوانی مطلق 35 13 7 9 1 4 7 8 12

 فراوانی نسبی 8/27 3/10 6/5 1/7 8/0 2/3 6/5 3/6 5/9

آزمون  فری من

ا دوجمله

 ی

 لتتحل

سلبله 

    یمراتب

آزمون 

ی ا بهیمقا

 بنفرونی

تحلتل  ویلکاکبون

عاملی 

 ت یت ی

کروسکا   رگرستون لوین

 والت 

های  روش

 ریآما

 فراوانی مطلق 1 5 4 6 4 1 2 3 4

 فراوانی نسبی 8/0 4 2/3 8/4 2/3 8/0 6/1 4/2 2/3

 مجموع فراوانی مطلق 126
 مجموع فراوانی نسبی 100
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 های مورد بررسی . فراوانی مقاالت بازاریابی ورزشی بر حسب تعداد نویسندگان و ضریب همکاری گروهی به تفکیک سال4جدول 

 ضریب همکاری
بر حسب تعداد نویسندگان ها هعداد مقالت سال انتشار  

 یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر پنج نفر مقاالت

0 -  -  -  -  1 1380 

0 -  -  -  -  1 1385 

66/0  -  2 2 1 -  1386 

55/0  1 -  3 1 1 1387 

70/0  1 2 -  1 -  1388 

66/0  -  2 2 1 -  1389 

63/0  -  2 1 2 -  1390 

66/0  3 2 5 4 -  1391 

59/0  -  1 6 1 1 1392 

52/0  -  2 4 4 2 1393 

 فراوانی م لق 6 15 23 13 5 متانرتن ضریب دمکاری

49/0  1/8  21 1/37  2/24  7/9  فراوانی نببی 

 

 . سهم نسبی انواع منابع مورد استناد در مقاالت بازاریابی ورزشی5جدول 

 

نت  ساه  نبابی اناواع منااب، ماورد اساتناد در        5ج و  

ددا   کاه براسااس     مقاال  بازاریابی ورزشی را نشان مای 

منب، فارسی و التاتن   1692نتایج این ج و   در مجموع 

 7/72منب، یعنی  1229است  که از این تع اد   کار رفته به

درص  منااب،   3/27منب، یعنی  463درص  مناب، التتن و 

فارسی بوده است  بنابراین مت ان استناد به منااب، التاتن   

 بتشتر از مناب، داخلی است. 

ترتتب به  در متان مناب، داخلی بتشترین مت ان استناددا به

 1/6درص ( و کتااب )  9/7)نامه  درص (  یایان 7/8مقاله )

 6/56ترتتب به مقاله ) درص ( و در متان مناب، التتن نت  به

درصا (   4/3دا ) درص ( و سایت 3/4دا ) درص (  دمای 

 3/65طور کلی بت  از نتمای از ارجاعاا  )   بوده است. به

 دا بوده اسات.  درص ( در مقاال  بازاریابی ورزشی به مقاله

سااتنادی کااه اطالعااا   دمچنااتن آن دسااته از مناااب، ا 

 «نامشاخص »شناختی آنها کامال نباود  در ردیاف     کتاب

 آورده ش ه است.

مت ان روزآم ی اساتنادا  مرباو  باه مقااال  بازاریاابی      

ش ه است. بر این اسااس     نشان داده 6ورزشی در ج و  

ترتتاب مرباو  باه     بتشترین مناب، فارسی مورد استناد  به

 6با  1384تا  1382دای  مناب، اطالعاتی منتشره در سا 

 مجموع

فراوانی نسبی   

 مجموع 

 فراوانی مطلق

 داخلی خارجی
منبع نوع  

 فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی مطلق فراوانی نسبی

5/10  178 6/2  44 9/7 نامه یایان 134   

9/6  117 8/0  14 1/6  کتاب 103 

3/65  1104 6/56  957 7/8  مقاله 147 

1/0  2 0 0 1/0  طرح 2 

2/7  122 3/4  73 9/2  دمای  49 

8/3  64 4/3  57 4/0  سایت 7 

2/1  20 1 17 2/0  ج وه 3 

3/3  56 8/2  47 5/0  گ ارش 9 

7/1  29 2/1  20 5/0  نامشخص 9 

100 1692 7/72  1229 3/27  مجموع 463 
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داای   درص   و ساپ  منااب، اطالعااتی منتشاره در ساا      

اساتا دمچناتن از    1/5با فراوانی نببی  1387تا  1385

بتن مناب، التتن مورد استناد  مناب، اطالعاتی منتشره بتن 

درص   و سپ  منااب،   8/14با  2002تا  2000دای  سا 

با فراوانی  2005تا  2003دای  اطالعاتی منتشره بتن سا 

بتشترین مناب، مورد اساتناد را تشاکتل داده    5/12نببی 

ی محققاان   داا  استا شایان ذکر است که با وجود کوش 

درص  از کل مناب، اطالعاتی ماورد اساتناد    4/1سا  نشر 

مقاال  بازاریابی ورزشی  مشخص نش . در بخا  مرباو    

ز ددا  کاه ا   دا نشان می نویبی نت   یافته به سبک رفرن 

منبا، فارسای و التاتن ماورد اساتفاده در       1692مجموع 

درصاا ( از روش  8/74منباا، ) 1265مقااال  بازاریااابی   

درص ( نتا  از روش دااروارد    2/25منب، ) 427ونکوور و 

 ان . استفاده کرده

 

 نویسی . توزیع فراوانی سال نشر انواع منابع اطالعاتی مورد استناد و سبک رفرنس6جدول 

 

 گیری بحث و نتیجه

داای   دای استنادی و محتاوایی کاه از تکنتاک    تحلتل

رون   متخصصان ایان حاوزه را از    شمار می سنجی به کتاب

ریا ی   سازن  و در برنامه گرفته آگاه می دای صور  یۀود 

ددن . بر دماتن   دای آین ه کمک و یاری می برای یۀود 

اال  بازاریااابی ورزشاای  اساااس در ایاان یااۀود   مقاا   

یۀودشی کشور با اساتفاده   -انتشاریافته در نشریا  علمی

وتحلتل ش ه است  زراکاه بازاریاابی    دا تج یه از این روش

ای که  رشته ای و متان عنوان یک حوز  زن رشته ورزشی به

گترد  م رح باوده و یۀودشارران    علوم مختلفی را دربرمی

یاک موضاوع یۀودشای    عنوان  دای مختلف از آن به رشته

براساس نتاایج ایان    کنن . برای تحقتقا  خود استفاده می

یۀودشرر در ت لتف مقاال  بازاریابی  184یۀود   مجموع 

ان  کاه ماردان باه شاکل شاایان       ورزشی مشارکت داشته

ان   درص ( در ت لتف این مقاال  سهت  بوده 9/79توجهی )

است. زنان نت  با  و تع اد آنها تقریباً ح ود زهار برابر زنان

درصا  نویبان گان را شاامل     1/20نفر  ح ود  37تع اد 

ددن   حااور نبابتاً کا      شون   که این موضوع نشان می

زنان در نرارش مقاال  بازاریابی ورزشی است  و علت آن 

عالقری آنان به انجام  توان  عوامل گوناگونی از جمله بی می

 مجموع

انی فراو

 نسبی

 مجموع

فراوانی 

 مطلق

 منابع خارجی
سال انتشار منابع 

 اطالعاتی

 منابع داخلی 
سال انتشار منابع 

 اطالعاتی
فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

6/4  78 3/3 و قبل از آن  1990 56   3/1 و قبل از آن 1369 22   

1/6  103 7/4  79 1991 – 1993  4/1  24 1370 - 1372  

8/9  166 1/8  137 1994 - 1996  7/1  29 1373 - 1375  

9/7  134 1/6  103 1997 - 1999  8/1  31 1376 - 1378  

3/17  294 8/14  251 2000 - 2002  5/2  43 1379 - 1381  

5/18  313 5/12  211 2003 - 2005  6 102 1382 - 1384  

7/16  284 6/11  197 2006 - 2008  1/5  87 1385 - 1387  

8/10  183 8/5  98 2009 - 2011  5 85 1388 - 1390  

7/6  113 5 84  2012 - 2014  7/1  29 1391 - 1393  

4/1  24 8/0 6/0 نامشخص 13   نامشخص 11 

100 1692 7/72 3/27 کل مناب، 1229   کل مناب، 463 

 سبک رفرنس نویسی هاروارد ونکوور مجموع
 فراوانی مطلق 427 1265 1692
100 8/74  2/25  فراوانی نسبی 
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عناوان دتا      هیۀود  در این حوزه  تع اد کمتر زناان با  

آوری اطالعا   ویۀه در بخ  جم، علمی  یا سختی کار به

کنا  کمتار وارد    در این زمتنه باش   که آنها را مجاب می

 این حت ه شون .

تع اد مقاال  بازاریابی ورزشی منتشرش ه در نشریا  

دای یۀود  حاضر  علمی یۀودشی کشور  با توجه به یافته

مقالاه در نشاریا     11مورد است کاه از ایان تعا اد     62

مقاله در نشریا  ورزشای منتشار شا ه     51غترورزشی و 

دای تربتات با نی و غتار تربتات      است. یۀودشرران رشته

ان  که علات آن را   ب نی در تحریر این مقاال  نق  داشته

ای بازاریاابی ورزشای دانبات.     رشاته  توان مادتت باتن  می

 دای مختلف رشتا تربتات  دمچنتن مبتقل ش ن گرای 

ارشا    ویۀه در مق ، کارشناسی دای اختر  به ب نی در سا 

توان  عاملی برای دمکاری یۀودشی بتشتر دانشاجویان   می

تربتت ب نی د  گرای  با محققان غتر تربتت ب نی باش . 

در متااان نشااریا  ورزشاای  نشااریا ماا یریت ورزشاای    

)حرکت(  و نشریا م العا  م یریت ورزشی در کا ام باا   

درص (  بتشترین تع اد مقاله را در زمتنا  2/24مقاله ) 15

تاوان ایان    ان . بنابراین می بازاریابی ورزشی منتشر ساخته

عنوان مرجعی برای بازاریابی ورزشی معرفای   نشریا  را به

دا نت   نتایج نشان داد  کرد. از لحاظ ستر زمانی زا  مقاله

دای انتشار  که سا  1393تا  1380دای  که در بتن سا 

  بازاریابی ورزشی است  بتشترین تع اد مقاله یعنی مقاال

منتشر ش ه  و ی  از آن تعا اد   1391مقاله در سا   14

مقاال  منتشرش ه کاد  داشته است که علت آن ممکن 

عالقری یۀودشرران به تحقتق در ایان زمتناه یاا     است بی

دا به زا  مقاالتی در این حاوزه باشا     ع م تمایل نشریه

به در دلتل که باش   با توجه باه ادمتات    که این موضوع

بازاریااابی در یتشاارفت ورزش کشااور و رشاا  روزافاا ون   

دای بازاریابی ورزشی در دنتاا  من قای و    دا و مقاله نشریه

 رس .   نظر نمی علمی به

براساس نتایج حاصل  بتشترین فراوانای نویبان گان   

ترتتب جایراه او  تا ساوم   مقاال  بر حبب رتبا علمی به

درص (  کارشناسی ارش   9/29مربو  به رتبا استادیاری )

که  درص ( است. درحالی 6/19درص ( و دانشتاری ) 8/22)

کمتارین متا ان مشاارکت  مربااو  باه افاراد باا ماا ر        

کارشناسی و سپ  مربی اسات  کاه در تحقتاق شاریفی      

دست آم   ( نت  این نتتجه به7( )1391مترداد و عبکری )

با نتایج یۀود  حاضر دمبوست. از آنجا  و از این نظر این

دای علمی بااالتر مناو  باه ارائاا      که ارتقای افراد به رتبه

داای   تولت ا  علمی بتشتر است  مشارکت افاراد باا رتباه   

ارشا  و دانشاتاری در تولتا      علمی استادیاری  کارشناسی

مقاال  بتشتر بوده  ولی در افراد با رتبا علمی استادی که 

ای  انا  و دیرار انرتا ه    جا رتبا علمی رست هبه آخرین در

برای ارتقا به رتبا علمی باالتر ن ارن   مت ان مشارکت آنها 

عباار  دیرار     تولتا  مقااال  کمتار باوده اساتا باه       در

ش گی یا دل دگی علمی در اگر ع م نتااز باه امتتااز     اشباع

یۀودشی برای ارتقای مرتبا علمی در بتن این افراد  دلتال  

از طرفی باالتر بودن مت ان  توان  باش . ای می جهزنتن نتت

دای علمی ممکن  مشارکت استادیاران نببت به دیرر رتبه

علت بتشتر بودن تع اد استادیاران نببت به دیرر  است به

دا و مشاارکت بتشاتر آنهاا باا      دای علمی در دانشراه رتبه

دااا و  دانشااجویان تحصااتال  تکمتلاای در انجااام طاارح  

باشا . دمچناتن حااور کا  دانشاجویان و       داا  نامه یایان

تاوان   التحصتالن کارشناسی در اجرای تحقتقا  را می فارغ

مربو  به آشنا نبودن این افراد باا روش تحقتاق و اصاو     

 نویبی دانبت. مقاله

از نظر واببتری سازمانی نویبن گان نت   جایرااه او   

درصا ( و   1/26نویبن ه ) 48مربو  به دانشراه تهران با 

 17ایراه دوم مربو  به دانشراه تربتت م رس تهران باا  ج

درص ( است که این مبالله باا توجاه باه      2/9نویبن ه )

اینکه دانشراه تهران صاحب امتتاز نشریا م یریت ورزشی 
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دمراه نشاریا   طورکه بتان ش  این نشریه به است  و دمان

م العا  م یریت ورزشی  بتشترین تع اد مقاال  بازاریابی 

ان   ب یهی است که بتشترین مت ان  ی را منتشر کردهورزش

زا  مقاال  د  مربو  باه یۀودشارران و محققاان ایان     

دااای او   تااوان جایراااه  دانشااراه باشاا . از طرفاای ماای  

دلتل مشارکت بتشتر یۀودشارران   دای تهران را به دانشراه

داای دیرار یاا وجاود      دا نبابت باه دانشاراه    این دانشراه

دای یۀودشی بتشتر و بهتر در آنها  فرصتامکانا   مناب، و 

یاا عواماال دیراار دانبات. سااجادی  عتاا ی  مهربااانی و    

( نت  در یۀود  خود به این نتتجاه  6( )1389دمکاران )

دست یافتن  که بتشترین واببتری ساازمانی مرباو  باه    

 دانشراه تهران است.

از نظر دمکاری گرودی نویبن گان  بتشاترین تعا اد   

درص ( با  1/37مقاله ) 23ی ورزشی  یعنی مقاال  بازاریاب

دمکاری سه نویبان ه انجاام گرفتاه اسات کاه احتمااالً       

دلتل تعامل دانشجو  استاد رادنماا و مشااور باه شاکل      به

داا و اساتخراج    ناماه  نفاری در تا وین یایاان    دای سه گروه

مقاال  از نتایج آنهاسات  کاه نتاایج تحقتاق اساموکر و      

جادی  عتا ی  مهرباانی و   ( و س20( )2008گراین را )

کنا .   ( نت  این موضوع را ت یت  مای 6( )1389دمکاران )

دمچنتن ضریب دمکااری گرودای باتن نویبان گان در     

ددا  کاه ایان     نشان می 1393تا  1380دای  فاصلا سا 

 1381و  1380داای   جا  ساا    دا به ضریب در تمام سا 

( بوده اسات. متاانرتن ضاریب    5/0باالتر از ح  متوسل )

دا نت  تقریباً در ح  متوسل است و  کاری بتن این سا دم

داای   ددن   تمایل یۀودشرران به انجام یۀود  این نشان

تتمی است و اینکه نویبن گان به ادمتت تولت  آگار زنا   

انا . اماا کمتار باودن دمکااری       ای کاامالً واقاف   نویبان ه 

نفاره ممکان    دای زهار یاا یانج   نویبن گان در قالب گروه

علت مح ودیت برخی نشریا  نبابت باه زاا      است به

گونه مقاال  باشا  یاا اینکاه محققاان تعا اد بتشاتر        این

نویبن گان را نوعی ضعف برای تحقتقا  خود تلقی کرده 

کنن  با تع اد کمتری به نرارش مقااال  خاود    و سعی می

که بباتاری از یۀودشارران  مشاارکت و     بپردازن ا درحالی

محققااان را ساابب افاا ای  دمکاااری تعاا اد بتشااتری از 

کنن  و این موضاوع را ناه ضاعف     کتفتت مقاال  بتان می

 دانن .  بلکه یک نق ا قو  می

ددا    گرفته در این یۀود  نشان می دای انجام بررسی

که یراکن گی موضوعی مقاال  بازاریابی ورزشای یکباان   

عناوان   15  با «حمایت مالی در ورزش»نتبت و موضوع 

ین گرای  موضوعی این مقاال  را به درص ( بتشتر 2/24)

خود اختصا  داده است. با توجه به اینکه در دار مق ا،   

دای یۀودشی در رشاته بباته باه شارایل      زمانی  گرای 

محت ی  متفاو  است  بعای از موضاوعا  بتشاتر ماورد    

شون  و  گترن  و بعای دیرر نادی ه گرفته می توجه قرار می

کن . بناابراین     ص ق میاین مبلله در نرارش مقاال  نت

دای مقاال  بازاریابی ورزشای   برای د فمن  کردن موضوع

سانجی یۀودشای    و جهت دادن به آنها بهتر است اولویات 

داای تحقتقای خاود را     انجام گترد تا یۀودشرران موضاوع 

براساس نتازدای در دور  زمانی انتخاب کننا  تاا از ایان    

جامعاه ارائاه   تری در زمتناا نتازداای    طریق مقاال  غنی

 شود.

شا ه در مقااال      دای آمااری اساتفاده   در بخ  روش

شا ه   درص   بتشترین روش استفاده 8/27آمار توصتفی با 

توساال محققااان اساات و ایاان موضااوع بتااانرر عالقااا    

یۀودشرران به م العا  کمّی است  اما با توجه به اف ای  

ویۀه در حاوز  علاوم انباانی      روزاف ون تحقتقا  کتفی به

توجه بتشتر یۀودشرران و نویبن گان به انجام تحقتقاا   

رس . این یافته دمباو باا نتاایج     نظر می کتفی ضروری به

 ( است.7( )1391یۀود  شریفی  مترداد و عبکری )

درص  منااب،   7/72در مورد مناب، مورد استناد  ح ود 

ان    درص  به زبان فارسی 3/27به زبان انرلتبی و تقریباً 
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بتشترین استناددا به مناب، التتن تعلق دارد. این بنابراین 

( 1392داا )  دای عبکری  ضتائی و بخشاودنی  نکته یافته

( را 4( )1390( و خبتری  بشارتی  آشوری و دمکاران )9)

مبنی بر اینکه بتشترین مت ان استناددا باه منااب، التاتن    

طاور کلای علات اینکاه      کنا . باه   بوده اسات  ت یتا  مای   

ال  بازاریابی ورزشای در نوشاتن ما ار     نویبن گان مقا

ان   شای  این باش   خود بتشتر از مناب، التتن استفاده کرده

داای التاتن در حاوز      دای بتشتری باه زباان   که یۀود 

بازاریابی ورزشی انجام گرفته است  یا اینکه این منااب، در  

زمتنا بازاریابی ورزشی از تازگی م الب بتشتری نببت به 

برخوردارن . دمچنتن در متان مناب، التتن و  مناب، فارسی

گرفتاه   صور  کلی  بتشاترین اساتنادا  انجاام    فارسی به

داا   ناماه  درص ( و ساپ  یایاان   3/65مربو  به مقاال  )

درص ( نتا    1/0درص (  و کمترین مت ان استناد ) 5/10)

دلتال   داای یۀودشای اسات. مقااال  باه      مربو  به طارح 

بااودن  کوتااه باودن م الااب و   روزتار  ارزان   اطالعاا  باه  

تر منبا، خاوبی بارای دریافات اطالعاا        دسترسی آسان

دا نت  از آنجا که حاصل م العا منظ  و  نامه دبتن . یایان

وضوح به بتاان   اصولی دربار  یک مبللا مه  دبتن  و به

آما ه را تحلتال    دسات  یردازن  و اطالعا  باه  مشکال  می

کنن   از  یی را م رح میدا کرده و در نهایت نتایج و توصته

رونا . دمچناتن    شامار مای   نظر یۀودشرران مناب، غنی به

دااای یااۀود  حاضاار نشااان داد کااه اطالعااا      یافتااه

درصا ( از منااب،    7/1ماورد )  29شاناختی حا ود    کتاب

استنادی  ناقص و نامشخص است که با توجه باه ادمتات   

این مناب، و مآخی در در اگر یۀودشی  دقت بتشتر محققان 

 در نرارش آنها الزم است.

در خصو  مت ان روزآم ی منااب، ماورد اساتفاده در    

مقاال  بازاریاابی ورزشای نتا   نتاایج نشاان داد کاه در       

مجموع مناب، فارسای و التاتن ماورد اساتفاده  بتشاترین      

تاا   2003داای   استنادا  مربو  به مناب، منتشره در سا 

تا درصا  باوده اسا    5/18  باا  1384تا  1382و  2005

توان گفت کاه منااب، ماورد اساتفاده در ایان       بنابراین می

مقاال  از روزآم ی باالیی برخوردار نتبتن   و بهتر اسات  

روزتار بارای تحقتقاا  خاود اساتفاده       محققان از مناب، به

تر و متناسب با نتازدای روز  کنن  تا بتوانن  تحقتقا  کامل

یاابی  انجام ددن  و به یتشرفت درزاه بتشاتر حاوز  بازار   

 ورزشی کمک کنن . 

دای یک یۀود  صارفاً باه    با توجه به اینکه اگر یافته

دنبااا  تغتتار یاا بهبااود    تولتا  دانا  منجاار شاود و باه    

دای اجتماعی نباش   کامالً به مقصود خود نرست ه   فعالتت

دای یۀودشی  و ارائا یتشنهاددای کاربردی بر مبنای یافته

آتاای یکاای از  دااای  و تعتااتن نقشااا راه باارای یااۀود   

(  براسااس  23دستاورددای ضروری دار یاۀود  اسات )   

دای م العا حاضر  یتشانهاددایی در زمتناا بهباود     یافته

کتفی مقاال  بازاریابی ورزشای باه محققاان و مبالوالن     

 شود: نشریا  به شرح زیر ارائه می

تحقتق در زمتنا تحلتال اساتنادی و محتاوایی     -

منظور بررسی  ای  به رهصور  دو مقاال  بازاریابی ورزشی به

 یتوسته و مقایبا تغتترا  در دوره با دور  قبلیا

با توجه به تع اد ان   مقاال  بازاریابی ورزشی  -

شاا ه توساال اعااای دتاا   علماای دارای رتبااا    نراشاته 

شود آنها نق  بتشاتری در نراارش    استادی  یتشنهاد می

رود ایفاای نقا     این مقاال  ایفا کنن   زراکه انتظار مای 

این گروه خا  از استادان با توجه به تجربتاا  ارزنا ه و   

 س د علمی باالی آنها به کتفتت بتشتر مقاال  بتف ای ا

ای ویۀ  بازاریابی ورزشی که مت ان  انتشار نشریه -

تار   دسترسی دانشجویان و محققان را به این رشاته آساان  

سازد و رادنمای مناسبی برای انتخاب موضوعا  تحقتقای  

عمال    ین طریق از تکرار موضوعا  جلوگتری بهباش  تا ب

 آی ا
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با توجه به اینکاه بازاریاابی ورزشای موضاوعی      -

ای است  م العه و استفاده از تحقتقاا  مارتبل    رشته متان

داایی باا    توان  به انجام یاۀود   دا می محققان سایر رشته

تر در این حوزه منجر شود و  موضوعا  ج ی تر و کاربردی

 رزه بتشتر در این زمتنه کمک کن ابه توسعا علمی د

نظر به ادمتت فهرست مناب، و مآخی  یتشانهاد   -

شود که مجال  دستورالعمل استان اری را برای تنظت   می

درساتی ایان قبامت      این بخ  ارائاه داده و نبابت باه   

 حباستت بتشتری نشان ددن ا

دایی که مقاال  بازاریابی ورزشای   انجام یۀود  -

گرفته این رشاته در ساایر نقاا      انجامداخلی را با مقاال  

 جهان مقایبه کن .

داای   با توجه به اینکه بازاریابی ورزشی یکی از بخا  

ای اسات کاه علاوم     رشاته  ای متاان  مه  بازاریابی و حاوزه 

دای مختلف به  گترد  یۀودشرران رشته مختلفی را دربرمی

یردازن  و براساس نتایج یاۀود    تحقتق در این زمتنه می

مقاله در این زمتنه در نشریا   62ا به حا  ح ود حاضر ت

علمی یۀودشی کشور به زا  رست ه است  که بتشاترین  

تع اد آنهاا باه بررسای حمایات ماالی در صانعت ورزش       

ددا  کاه تاا     وجودا نشان مای  ان . از طرفی جبت یرداخته

گونه م العا تحلتلی در زمتنا محتویاا    زمان حاضر دتچ

ابی ورزشی در داخل و خارج کشاور  مقاال  در حوز  بازاری

به انجام نرست ه است که این موضاوع خام م العااتی در    

 دد . این زمتنه را نشان می

با توجه به ادمتت موضوع بازاریاابی ورزشای  تحقتاق    

حاضر به بررسای تحلتال اساتنادی و محتاوایی مقااال       

گرفته در این زمتناه یرداختاه اسات. روش تحلتال      انجام

گرفته در یک حوزه را  توایی  تحقتقا  انجاماستنادی و مح

داای   توان  زمتنه کن  و می دای مختلف بررسی می از جنبه

دای یۀود  حاضار   یۀودشی ج ی ی را ایجاد کن . یافته

داای مقااال     دد  که بازبتنی در برخی از مؤلفه نشان می

بازاریابی ورزشی به بهباود کتفای ایان مقااال  و توساعا      

کنا   کاه در    در این زمتنه کمک مای  علمی درزه بتشتر

 این زمتنه ردنموددای الزم ارائه ش ه است.
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