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چکیده
هدف پژوهش تحلیل محتوای پژوهشهﺎی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکننده
ورزشی در نشریﺎت مدیریت ورزشی ایران میبﺎشد .نوع پژوهش آمیخته ،مبتنی بر
تحلیل محتوا بود .نمونهی آمﺎری کلشمﺎر و شﺎمل ،مﻘﺎﻻت نشریﺎت علمی-
پژوهشی ایران از سﺎل  2831تﺎ پﺎیﺎن خردادمﺎه  ،2817برابر  882مﻘﺎله بود .ابزار
پژوهش برگههﺎی کدگذاری بودند که روایی (راستی) آنهﺎ توسط اسﺎتید متخصص
در بﺎزاریﺎبی ورزشی تأیید شد .پﺎیﺎیی (درستی) بﺎ ضریب توافق بین کدگذاران به
وسیله فرمول پیاسکﺎت ( )%19بدست آمد .بیشتر پژوهشهﺎ در فصلنﺎمه رویکردهﺎی
نوین در مدیریت ورزشی بﺎ  83مﻘﺎله منتشرگردید .محور اﺻلی پژوهشهﺎ ،در حوزهی
ارزیﺎبی اثر برند شدن ( ،)29/1%بود و در حوزهی پژوهشی :وابستگی روانی
مصرفکننده ورزشی ( )12/21%بود )33/7%( .پژوهشهﺎ از روش کمّی و ()93/31%
از نرمافزار آمﺎری  SPSSاستﻔﺎده شد )13/9%( .پژوهشهﺎ دارای هدف کﺎربردی و
گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی بﺎ ( )81%سﻄﺢ تحلیل ﻏﺎلب بود که ()81/1%
مﻄﺎلﻌﺎت روی آنهﺎ ،ﺻورت گرفت )17/3%( .پژوهشهﺎ از دادههﺎی مﻘﻄﻌی بﺎ
پرسشنﺎمه ( )38/31%انجﺎم شد .از دادههﺎی ﻃولی استﻔﺎده نشد)82/98%( .
پژوهشهﺎ در سﻄﺢ ملی ،توسط  8نویسنده ( )98/1%انجﺎم شد)11/31%( .
پژوهشهﺎ حداﻗل دارای یک نویسندهی زن بودند .از سﺎل  2811روند پژوهشی این
حوزه ،رشد ﭼشﻢگیری دارد .بنﺎبراین ،انتظﺎر میرود این پژوهشهﺎ بﺎ شنﺎسﺎیی مسﺎئل
موﺟود و گذشته ،رویکردی آیندهنگر ﺟهت کشﻒ فرﺻتهﺎ و ﺟهتدهی به
پژوهشهﺎی آتی در اختیﺎر دست اندرکﺎران این حوزه ،ﻗرار دهند.
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 .1مقدمه
امروزه بﺎ گسترش و توسﻌهی رویدادهﺎی ورزشی  -تجﺎری از سوی سﺎزمﺎنهﺎی اﻗتصﺎدی و سﺎزمﺎنهﺎی حﺎکﻢ
بر ورزش حرفهای و ﻏیرحرفهای رواج بسیﺎر زیﺎدی یﺎفته است که این امر بﺎ بهرهگیری از ورزش ،به عنوان
وسیلهای برای رونق و توسﻌهی فﻌﺎلیتهﺎی بﺎزرگﺎنی و تجﺎری در سﻄﺢ ﺟهﺎن به منظور دسترسی به بﺎزارهﺎی
بینالمللی ﺻورت یﺎفته است ( .)Abdolmaleki et al, 2017ﺻنﻌت ورزش در سراسر ﺟهﺎن درحﺎل گسترش
است و به یک تجﺎرت بزرگ و بخش ﺟدایینﺎپذیر بسیﺎری از فرهنگهﺎ تبدیل شده است تﺎ میلیﺎردهﺎ انسﺎن از
آنبهرهمند شوند .اهمیت ورزش برای اﻗتصﺎد هر روز بیشتر میشود؛ به ﻃوری که ورزش به یکی از پردرآمدترین
حوزههﺎی اﻗتصﺎدی تبدیل شده است .تولید کﺎﻻهﺎ و خدمﺎت ورزشی اکنون یکی از حوزههﺎی مهﻢ ﺻنﻌتی بﺎ
شﺎخههﺎی گونﺎگون است و دامنﺔ آن هر روز گستردهتر میشود ( ;Behnam, Goodarzi, & Hamidi, 2016
 .)Abdolmaleki, 2016کیﻔیت و کمیت این ﺻنﻌت در کشورهﺎی مختلﻒ به اندازه و دامنهی تولید محصوﻻت
و خدمﺎت ورزشی در آن کشور بستگی دارد ( .)McMillen, 2009امروزه بﺎ گذر از پﺎرادایﻢ تولید انبوه،
مصرفکنندگﺎن نﻘش اسﺎسی در سالمت اﻗتصﺎد ایﻔﺎ میکنند .بنﺎبراین رفتﺎر مصرفکننده یک عﺎمل عمده در
رکود و یﺎ به ﺟریﺎن افتﺎدن تمﺎمی فﻌﺎلیتهﺎی بﺎزرگﺎنی محسوب میشود ( Gharehمیکنند ( .)Funk, 2008در
دنیﺎی رﻗﺎبتی امروز ،رضﺎیتمندی مشتری و مصرفکننده ،عﺎمل اﺻلی کسب مزیت رﻗﺎبتی سﺎزمﺎنهﺎست و ﻻزمﺔ
ﺟلب رضﺎیت آنهﺎ ،تأمین کﺎمل نیﺎزهﺎ و شنﺎسﺎیی دﻗیق خواستههﺎ ،انتظﺎرات ،تمﺎیالت ،توانﺎییهﺎ و محدودیتهﺎی
آنهﺎ در تهیه و خرید محصوﻻت و خدمﺎت است .بﺎ دستیﺎبی به ﭼنین اﻃالعﺎتی میتوان cheh & Mirhashemi,
.)2013
مدیریت فروش محصوﻻت و خدمﺎت ،پس از بﺎزاریﺎبی یکی از مهﻢترین بخشهﺎی کسب و کﺎر شرکتهﺎ
به شمﺎر میآید که اﻏلب سود خﺎلص آنهﺎ از ﻃریق این بخش تأمین میشود .مدیریت فروش ،شﺎمل برنﺎمهریزی،
اﺟرا و کنترل فروش ،همچنین بکﺎرگیری ،آموزش ،ایجﺎد انگیزش و ارزیﺎبی کﺎرکنﺎن بخش فروش را در بر
میگیرد.
یکی از ﺟنبههﺎی مشترک همهی انسﺎنهﺎ ـ ﺻرفنظر از میزان تحصیالت ،سﻄﺢ درآمد ،محل سکونت و
ﻏیره ـ این است که همهی آنهﺎ مصرفکننده هستند .نکتهی کلیدی موفﻘیت استراتژی بﺎزاریﺎبی ،هﻢ از منظر
بومی و هﻢ از حیث بینالمللی درک رفتﺎر مصرفکننده است .رفتﺎر مصرفکننده ورزش و رویداد عبﺎرت است از
فرایند به کﺎرگرفته شده هنگﺎمی که افراد برای برآوردن نیﺎزهﺎ و دریﺎفت مزایﺎ ،خدمﺎت و محصوﻻت مرتبط بﺎ
ورزش و رویداد ورزشی را انتخﺎب ،خریداری و استﻔﺎده عوامل تأثیرگذار بر رفتﺎر مشتریﺎن سﺎزمﺎنهﺎی خدمﺎترسﺎن
را به خوبی تشخیص داد و در اتخﺎذ تصمیمﺎت بﺎزاریﺎبی و فروش شرکتهﺎ از آن بهره برد .بنﺎبراین ضروری است
تولیدکنندگﺎن و ارائهدهندگﺎن محصوﻻت و خدمﺎت ورزشی از عوامل مؤثر بر رفتﺎر مصرفکنندگﺎن خود اﻃالعﺎت
دﻗیﻘی داشته بﺎشند .همچنین ،از آنجﺎ که بﺎزاریﺎبی ورزشی موفق بﺎ درک ﭼرایی و ﭼگونگی رفتﺎر مصرفکنندگﺎن
و مخﺎﻃبﺎن ورزشی آﻏﺎز میشود ،درک عوامل مﺆثر بر ترﺟیحﺎت و رفتﺎر مصرفکنندگﺎن ورزش را میتوان
زیربنﺎیی برای تصمیمﺎت مصرفکنندهی ورزشی ﻗلمداد کرد .رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی شﺎمل فرایندهﺎی روانی
و اﺟتمﺎعی گونﺎگونی است که پیش و پس از فﻌﺎلیتهﺎی مخﺎﻃبﺎن در گرایش به محصوﻻت و خدمﺎت ورزشی
مختلﻒ وﺟود دارد .اینکه مخﺎﻃبﺎن ﭼگونه فکر میکنند ،ﭼگونه تصمیﻢ میگیرند ،ﭼه عواملی بر گرایش آنﺎن به
محصوﻻت و خدمﺎت مختلﻒ ورزشی تأثیر میگذارد و سﺆاﻻت دیگری از این دست ،کلید توسﻌهی برنﺎمه بﺎزاریﺎبی
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مﺆثر به منظور رسیدن سﺎزمﺎنهﺎ و برگزارکنندگﺎن رویدادهﺎی ورزشی به اهداف از پیش تﻌیین شده است
( .)Dehghani Soltani et al, 2013این امر امکﺎنپذیر نیست مگر بر پﺎیه نتﺎیج پژوهشهﺎی مستمر ﻗبلی،
ارزیﺎبی دﻗیق و تحلیلهﺎی ﺟﺎری آنهﺎ بﺎشد ،که حﺎﺻل آن ،تولید اﻃالعﺎت و دانش ﺟدید در زمینهی مدیریت
فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی برای یﺎفتن بهترین راهکﺎرهﺎی ممکن ﺟهت حل مشکالت موﺟود در این
زمینه است .توﺟه به مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در میﺎن سﺎزمﺎنهﺎی ورزشی ،مهﻢترین
رویکرد کشورهﺎی توسﻌهیﺎفته و در حﺎل توسﻌه در ﺟهﺎن است .ﻃی سﺎلهﺎی اخیر اﻗدامﺎت ،پژوهشهﺎ و
برنﺎمههﺎی نسبتﺎ خوبی در این زمینه در کشور اﺟرا شده است .از این رو پژوهشگر در ﺻدد تحلیل وضﻌیت
پژوهشهﺎی حوزه مذکور است .ﭼون برای پیشرفت علمی و رسیدن به حداﻗلهﺎی توسﻌه یﺎفتگی ،پژوهش سنگ
بنﺎی اولیه است ،به ﻗول گیولوژی :2پژوهش عبﺎرتست از دیدن آنچه که دیگران دیدهاند و اندیشیدن آنچه را که
هیچکس نیندیشیده است ( .)Smucker & Heidi, 2008پژوهش موتور محرک پیشرفت ،مبنﺎی توسﻌه و
تضمینی برای استمرار توسﻌه به شمﺎر میآید .همچنین ،به کﺎر بستن نتﺎیج پژوهشهﺎی انجﺎم شده در هر زمینه
به بهبود راهکﺎرهﺎ و روشهﺎی مﻌمول در زمینههﺎی مورد نظر منجر میشود ( .)Afshar, 2012یکی از روشهﺎی
پژوهش و مﻄﺎلﻌه برای اینگونه مﻄﺎلﻌﺎت ،روش تحلیل محتوا یﺎ بررسی نظﺎممند و دﻗیق محتوای پژوهشهﺎی
تولید شده است (.)Ghasemi et al, 2017

 .2پیشینهی پژوهش
پژوهش در زمینهی تحلیل محتوای مﻘﺎﻻت مدیریت ورزشی در حوزههﺎی مختلﻒ در داخل ایران و ﺟهﺎن
محدودند؛ هاللیزاده و همکﺎران ( )2813در نتﺎیج تحلیل محتوای نشریهی فیزیولوژی ورزشی پژوهشگﺎه
تربیتبدنی و علوم ورزشی بیﺎن داشتند که  39/8%مﻘﺎﻻت در حوزهی سالمت 11/9% ،در حوزهی ورزش ﻗهرمﺎنی
و 28/8%در سﺎیر مبﺎحث ﻗرار داشتند از نظر روش پژوهش نیز  1/1%مﻘﺎﻻت توﺻیﻔی 73/3% ،نیمهتجربی ،بودند.
عﺎشوری و همکﺎران ( ،)2813بﺎ تحلیل محتوای  13مﻘﺎلهی کﺎرآفرینی ورزشی در ایران نشﺎن دادند که موضوع
اﺻلی پژوهشهﺎ ،بیشتر ﺟنبههﺎی اﻗتصﺎدی و ﺟﺎمﻌهشنﺎختی کﺎرآفرینی ورزشی بود و پژوهشهﺎی از سﺎل 2818
به بﻌد رشد ﭼشمگیری داشت .سجﺎدی و همکﺎران ( )2811اظهﺎر داشتند که مهﺎرتهﺎی مدیریتی در ورزش بﺎ
 87/23%بیشترین حوزهی کﺎر شده در نشریﺎت تخصصی ایران بودند و مﻘﺎﻻت به ﻃور کﺎمل حوزههﺎی محتوایی
و اﺟزای ﺻنﻌت این رشته را پوشش نمیدهند و نیﺎز به انجﺎم پژوهشهﺎی بیشتر در حوزههﺎی محتوایی و اﺟزای
ﺻنﻌت ورزش ،که کمتر کﺎر شده ،میبﺎشد .عربیون و همکﺎران ( )2819بﺎ تحلیل محتوای  231مﻘﺎلهی کﺎرآفرینی
در ایران نشﺎن دادند که فرد سﻄﺢ تحلیل ﻏﺎلب پژوهشهﺎی مذکور بود و بیشتر مﻄﺎلﻌﺎت بر روی دانشجویﺎن بﺎ
ابزار پرسشنﺎمه توسط  8نویسنده انجﺎم شد .تپهرشی و همکﺎران ( )2811بﺎ تحلیل محتوای  233مﻘﺎله مدیریت
ورزشی نشﺎن دادند :تﻔﺎوت مﻌنیداری بین تﻌداد مﻘﺎﻻت در حوزههﺎی مﻄﺎلﻌﺎتی مدیریت ورزشی وﺟود دارد و
رویکرد ارتبﺎﻃﺎت در مجالت بررسی شده به ﻃور نﺎبرابری پوشش یﺎفته است .پیرس )1821( 1بﺎ تجزیهوتحلیل
دورههﺎی فروش ورزشی در برنﺎمه درسی مدیریت ورزشی نشﺎن دادکه کتﺎب درسی فروش در ﺻنﻌت ورزش
نوشته شده توسط پیرس و همکﺎران ( )1827بیشتر تدریس میشد و تﻘریبﺎ بیش از یک ﭼهﺎرم برنﺎمههﺎی درسی
1 Gyorgy
2 Pierce
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بدون دوره فروش نشﺎن داد که در آینده نزدیک نیﺎزمند افزودن ﭼنین کالسیاند و  ٪28از دانشکدههﺎی بدون
کالس فروش ورزشی نیﺎزمند یک دوره فروش حرفهای هستند .پیتس و همکﺎران )1829( 2بﺎ تحلیل محتوای
پژوهشهﺎی فصلنﺎمهی مدیریت ورزشی اروپﺎیی از سﺎل  2193تﺎ  1821نشﺎن دادند که محتوای بیشتر مﻘﺎﻻت
در  9حوزهی :مدیریت و مهﺎرتهﺎی سﺎزمﺎنی در ورزش ،کسبوکﺎر ورزشی در زمینهی اﺟتمﺎعی ،بﺎزاریﺎبی ورزشی
و اﻗتصﺎد ورزش .در ﻃول سﺎل هﺎی مذکور متمرکز بود و ﺟنسیت بیشتر نویسندگﺎن ،مرد بود .فﺎنک و همکﺎران1
( )1888در نﻘدشﺎن از پژوهشهﺎی ﻗبلی رفتﺎر مصرفکننده ورزشی پیشنهﺎد کردند که رفتﺎر مصرفکننده نسبت
به محصوﻻت و خدمﺎت ارائه شده در ﺻنﻌت ورزش و اوﻗﺎت فراﻏت بیﺎنگر رفتﺎر مصرفکننده ورزش است.
تیﻢهﺎی فروش در ورزشهﺎی حرفهای و دانشکدههﺎی ورزشی بیش از  21سﺎل گذشته افزایش یﺎفته است ،از
این رو ﺻنﻌت ورزش ،دانشگﺎههﺎ را ﺟهت پﺎسخگویی به تﻘﺎضﺎ برای استﻌدادهﺎی فروش به عنوان کسب و کﺎری
برای مصرفکننده به ﭼﺎلش کشیده است .)Popp et al, 2017( .از ﻃرفی بﺎ ظهور عصر ارتبﺎﻃﺎت ،کشورهﺎ به
ﻃور فزایندهای از تصویر خود و دیگر کشورهﺎ ،شنﺎخت پیدا کرده و در پﺎسخ به آن سﻌی کرده تﺎ بﺎ مدیریت تبلیغﺎت
و به کﺎرگیری راهبردهﺎی ارتبﺎﻃی ،وﺟهه کشور خود را در سﻄﺢ ﺟهﺎن بهبود بخشند .تصویر عمومی از یک کشور
مﻔهومی بوده که بﺎ سﺎزههﺎی شخصی و کلیشههﺎی ذهنی مردم ،از دیگر کشورهﺎ همگﺎمی داشته و از ﻃریق
اثرگذاری بر نگرش شنﺎختی و عﺎﻃﻔی مصرفکنندگﺎن ،بر رفتﺎر انتخﺎبی آنﺎن در ترﺟیﺢ محصوﻻت و خدمﺎت یک
کشور نسبت به دیگر کشورهﺎ اثرگذار است ( .)Bozorgkhou et al, 2018نﻘش تولیدات علمی و تحلیل وضﻌیت
محتوای آنهﺎ در حوزههﺎی مختلﻒ علمی کشور ،در تصویر ذهنی و علمی پژوهشگران دیگر کشورهﺎ و در نهﺎیت
ارزیﺎبی کلی از تولیدات علمی کشور از ﺟمله در زمینه مدیریت فروش محصوﻻت و خدمﺎت ورزشی و همچنین
مﻄﺎلﻌه رفتﺎر مصرفکنندههﺎی ورزشی در ایران مورد توﺟه پژوهشگران ﻗرار گرفته است .ﻗدمتی کمتر از  18سﺎل
دارند و به عنوان یک حوزهی علمی مهﻢ در بین پژوهشگران زیﺎدی مﻄرح میبﺎشد .امروزه همزمﺎن بﺎ توﺟه
گسترده به پژوهشهﺎ در این حوزه ،رشد تﻌداد پژوهشگران ،تﻌداد مﻘﺎﻻت منتشر شده ،تﻌداد کنﻔرانسهﺎ و مجالت
علمی متمرکز بر حوزهی مدیریت بﺎزاریﺎبی و فروش ،به ویژه در بﺎشگﺎههﺎ و سﺎزمﺎنهﺎی تولیدی و خدمﺎتی ورزشی
نیز اتﻔﺎق افتﺎده است .نظر به اهمیت موضوع و مﺎهیت کﺎربردی آن در تأثیر مستﻘیﻢ بر موفﻘیت سﺎزمﺎنهﺎی
ورزشی ،پژوهشهﺎی گستردهای در دهههﺎی اخیر در این زمینه ﺻورت پذیرفته است .که به پراکندگی زیﺎد
پژوهشهﺎ و موضوعﺎت پژوهشی منجر میشود که بیشتر نﺎشی از دیدگﺎه متﻔﺎوت پژوهشگران و رشتههﺎی متنوع
ورزشی میبﺎشد .از این رو پژوهشگر درﺻدد تحلیل وضﻌیت کمی محتوای مﻘﺎﻻت منتشره در نشریﺎت تخصصی
علوم ورزشی و تربیتبدنی کشور از سﺎل  2831تﺎ پﺎیﺎن سه مﺎهه اول سﺎل  ،2817بﺎ موضوع مدیریت فروش و
رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی از منظر  8موضوع کلیدی و پﺎسخگویی به سﺆاﻻت زیر میبﺎشد .بنﺎبراین مسأله
اﺻلی و تأکید پژوهش به سه موضوع :الگوهﺎی پژوهشی ،روند پژوهشی و گرایشهﺎی پژوهشی به شرح زیر
است:
الﻒ -ﮔﺮاﻳش پژوهشﻲ :شﺎمل نشریﺎت مورد بررسی و موضوعﺎت منتخب؛
ب -الﮕﻮهای پژوهشﻲ :شﺎمل روش پژوهش ،سﻄﺢ تحلیل ،نوع گردآوری دادههﺎ ،نوع نرم افزارآمﺎری
مورد استﻔﺎده ،منبﻊ دادههﺎ ،توزیﻊ ﺟغرافیﺎیی ،تﻌداد نویسندگﺎن و مشﺎرکت پژوهشی زنﺎن؛
1 Pitts
2 Funk
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ج -روند پژوهشﻲ :که نﺎظر بر سﺎل ﭼﺎپ و انتشﺎر مﻘﺎله میبﺎشد .بدیهی است که نتﺎیج این پژوهش
می تواند مورد استﻔﺎده پژوهشگران آتی در حوزه مذکور در پژوهشگﺎههﺎ و دانشکده هﺎ کشور و در ارتبﺎط بﺎ
نیﺎزهﺎی اﺻلی سﺎزمﺎن هﺎی ورزشی کشور در ارتبﺎط بﺎ سه موضوع کلیدی :گرایش پژوهشی ،الگوهﺎی پژوهشی
و روند پژوهشی در این حوزه بﺎشد.

 .3ﺳﺆاﻻت پژوهشﻲ
 .2موضوعﺎت پژوهشی مﻘﺎﻻت مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در نشریﺎت علمی -پژوهشی
ایران ﭼیست؟
 .1میزان مشﺎرکت مجالت پژوهشی در مﻘﺎﻻت در حوزههﺎی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی
ﭼگونه است؟
 .8ﭼه روشهﺎی پژوهشی در مﻘﺎﻻت مذکور استﻔﺎده میشوند؟
 .9سﻄوح تحلیل در مﻘﺎﻻت بﺎﻻ ﭼگونه ﻃبﻘهبندی میشوند؟
 .1نوع گردآوری اﻃالعﺎت در مﻘﺎﻻت مذکور ﭼگونه است؟
 .3منبﻊ دادههﺎ در مﻘﺎﻻت مذکور از نظر زمﺎنی و همچنین از نظر نوع ابزارگردآوری دادههﺎ کدام است؟
 .7نوع نرم افزار آمﺎری مورد استﻔﺎده در بیشتر پژوهشهﺎی مذکور کدام است؟
 .3توزیﻊ ﺟغرافیﺎیی و مکﺎن انجﺎم پژوهشهﺎی مذکور ﭼگونه است؟
 .1روند ﭼﺎپ مﻘﺎﻻت مذکور بر اسﺎس دورههﺎی زمﺎنی مختلﻒ ﭼگونه است؟
 .28در مﻘﺎﻻت مذکور مشﺎرکت پژوهشی برحسب تﻌداد نویسندگﺎن و نوع ﺟنسیت آنهﺎ ﭼگونه است؟

 .4روششناﺳﻲ
این پژوهش از نوع آمیخته و بر اسﺎس تحلیل محتوا است و از رویکرد توﺻیﻔی تحلیلی برای توﺻیﻒ و ارزیﺎبی
وضﻌیت کمّی محتوای مﻘﺎﻻت ﺟﺎمﻌه بﻄور هدفمند (مدیریت ورزشی ،حوزه فروش و رفتﺎر مصرفکننده ورزشی)
از ﻃریق شمﺎرش تﻌداد فراوانیهﺎی گویههﺎی ﺟداول استﻔﺎده شده است .پژوهش از نظر هدف توسﻌهایی-
کﺎربردی و از نظر زمﺎن ﻃولی و مﻘﻄﻌی است .ﺟﺎمﻌهی آمﺎری این پژوهش تمﺎم مﻘﺎﻻت ﭼﺎپشده بﺎ موضوع
مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در نشریﺎت علمی-پژوهشی دانشکدههﺎی تربیتبدنی و علوم
ورزشی دانشگﺎههﺎی کشور از سﺎل  2831تﺎ پﺎیﺎن سه مﺎهه اول سﺎل  ،2817به تﻌداد  882مﻘﺎله را در بر میگیرد.
ﺟهت تﻌیین ﺟﺎمﻌهی پژوهش ،بﺎ مراﺟﻌه به سﺎیتهﺎی پﺎیگﺎه اﻃالعﺎت علمی ﺟهﺎد دانشگﺎهی 2و بﺎنک اﻃالعﺎت
نشریﺎت کشور 1و دانشکدههﺎی تحصیالت تکمیلی تربیتبدنی و علوم ورزشی و سﺎزمﺎنهﺎی مربوط (پژوهشگﺎه
تربیتبدنی و علوم ورزشی ،کمیته و آکﺎدمی ملی المپیک) ،مﻘﺎﻻت هدف شنﺎسﺎیی و انتخﺎب شدند (ﺟدول
شمﺎره .)2در پژوهشحﺎضر ،تمﺎم ﺟﺎمﻌه بررسی و تحلیل گردیدند ،بنﺎبراین نمونهگیری انجﺎم نشد ،نمونهی آمﺎری
برابر ﺟﺎمﻌهی آمﺎری است .پس تمﺎم شمﺎر است ( .)N=882ﺟهت ﺟمﻊآوری دادههﺎ ،برگههﺎی کدگذاری ﻃراحی
شدند که شﺎمل دو بخش؛ اﻃالعﺎت کلی مﻘﺎﻻت و نشریﺎت و واژههﺎی مرتبط بﺎ موضوع مدیریت فروش و رفتﺎر
1 www.SID.ir
2 www.magiran.com
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تحلیل محتوای پژوهشهای مدیریت فروش و رفتار مصرفکنندهی ورزشی در ایران

مصرفکنندهی ورزشی در مﻘﺎﻻت مورد نظر بود .لذا واژههﺎی مذکور در سر عنوانهﺎی موضوعی فﺎرسی،
سﺎیتهﺎی نشریﺎت دانشگﺎهی ،ﺟستوﺟو و مستند شدند .واحدهﺎی تحلیل این بررسی برای کدگذاری بر اسﺎس
پرسشهﺎی  28گﺎنه در  8موضوع کلیدی دستهبندی شدند .ابزار مورد استﻔﺎده در پژوهش برگههﺎی کدگذاری
شده بر اسﺎس دستورالﻌمل محﻘقسﺎخته شﺎمل (نشریه ،محورهﺎی موضوع ،روش پژوهش ،سﻄﺢ و ﺟﺎمﻌه آمﺎری،
مدت زمﺎن انجﺎم ،نوع ابزار ،نوع نرم افزار آمﺎری مورد استﻔﺎده ،پراکنش ﺟغرافیﺎیی ،تﻌداد و ﺟنسیت نویسندگﺎن و
سﺎل انتشﺎر) بودند که روایی (راستی)  28برگهی کدگذاری محﻘقسﺎخته در  9نوبت به روش دلﻔی و به ﺻورت
کیﻔی بﺎ اشبﺎع نظری  3تن از اسﺎتید متخصص در مدیریت ورزشی گرایش بﺎزاریﺎبی ورزشی به تأیید شدند.
همچنین برای کﺎهش خﻄﺎ و افزایش اعتبﺎر و پﺎیﺎیی (درستی) نتﺎیج پژوهش و ﺻحت اﻃالعﺎت ثبتشده و
ﺟلوگیری از تﻌصبﺎت و نظرات شخصی ،کدگذاری محتوای مﻘﺎﻻت توسط  1پژوهشگر (دانشجوی دکترای مدیریت
ورزشی گرایش بﺎزاریﺎبی ورزشی) انجﺎم شد به این ترتیب خﻄﺎهﺎی ﺻورت گرفته در هر مرحله از پژوهش شنﺎسﺎیی
و حذف شدند .برای این منظور در مﻄﺎلﻌهی مﻘدمﺎتی  88مﻘﺎله به ﺻورت تصﺎدفی توسط دو کدگذار مجرّب،
بررسی شدند .که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پیاسکﺎت ( )%19بدست آمد .بﺎ توﺟّه به اینکه
ضریب توافق بین کدگذاران بﺎﻻتر از  78درﺻد بود ،پس هریک از آن کدگذار میتواند تمﺎم نمونههﺎی پژوهش
را کدگذاری نمﺎید .روش تحلیل محتوا ،بهتر از هر روش تحﻘیق دیگری اﺟﺎزه میدهد تﺎ دﻗت عمل روش شنﺎختی
و ژرفنگری را ،که مﻌموﻻ به آسﺎنی بدست نمیآید ،به شیوه همﺎهنگی بر آورده سﺎزد (ﻗﺎسمی و همکﺎران،
 .)2813برای تجزیهوتحلیل نتﺎیج پژوهش از آمﺎر توﺻیﻔی (فراوانی مﺆلﻔههﺎ و درﺻد) و استنبﺎﻃی (آزمون
پیاسکﺎت) و همچنین نرمافزار اس.پی.اس.اس 2در سﻄﺢ مﻌنﺎداری  P≤8/81استﻔﺎده شد.
 .5ﻳافتههای پژوهش
بﺎ عنﺎیت به  8موضوع کلی ،گرایشهﺎ ،الگوهﺎ و روند پژوهشی ،یﺎفتههﺎی پژوهش در ﻗﺎلب ﺟداول زیر ارائه
و نتﺎیج آن گزارش شدهاند.
 1-5ﮔﺮاﻳشهای پژوهشﻲ :در ﻗﺎلب دو محور نشریههﺎ و موضوعﺎت منتخب بررسی شدهاست.
 1-1-5مﺤﻮر ،1نشﺮﻳهها :ﻃبقﺟدول  ،2از  18نشریهی بررسی شده بیشترین تﻌداد پژوهشهﺎی بﺎ
موضوع مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در فصلنﺎمه رویکردهﺎی نوین در مدیریت ورزشی (انجمن
مدیریت ورزشی ایران) بﺎ  83مﻘﺎله ﭼﺎپ گردید.

1 SPSS
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جدول ( .)1نشﺮﻳات علمﻲ تﺮبیتبدنﻲ به همﺮاه تعداد مقالههای مﺮتبط با مدﻳﺮﻳت فﺮوش و رفتار
مصﺮفکنندهی ورزشﻲ در اﻳﺮان
ردیﻒ نﺎم مجله  /نشریه دانشگﺎهی
تﻌداد
ردیﻒ نﺎم مجله  /نشریه دانشگﺎهی
 22فصلنﺎمه مﻄﺎلﻌﺎت راهبردی مرکز
83
فصلنﺎمه رویکردهﺎی نوین در مدیریت
2
پژوهشهﺎی راهبردی وزارت ورزش و
ورزشی (انجمن مدیریت ورزشی ایران)
ﺟوانﺎن
 21فصلنﺎمه مﻄﺎلﻌﺎت تربیتبدنی و علوم ورزشی
81
نشریه مدیریت ورزشی دانشگﺎه تهران
1
مرکز توسﻌه پژوهشهﺎی نوین ایران
 28مدیریت ارتبﺎﻃﺎت در رسﺎنههﺎی ورزشی-
81
پژوهشنﺎمه مدیریت ورزشی و رفتﺎر حرکتی
8
دانشگﺎه پیﺎم نور (علمی-ترویجی)
دانشگﺎه مﺎزندران
 29پژوهشهﺎی مﻌﺎﺻر در مدیریت ورزشی-
88
مﻄﺎلﻌﺎت مدیریت ورزشی پژوهشگﺎه تربیت
9
دانشگﺎه بوعلی سینﺎ همدان
بدنی و علوم ورزشی
 21پژوهشنﺎمه اﻗتصﺎد و بﺎزاریﺎبی ورزشی
11
دوفصلنﺎمه مدیریت توسﻌه و ورزش دانشگﺎه
1
دانشگﺎه عالمه ﻃبﺎﻃبﺎیی
گیالن
 23فصلنﺎمه علوم ورزش دانشگﺎه آزاد اسالمی
12
پژوهشهﺎی کﺎربردی در مدیریت ورزشی
3
کرج
دانشگﺎه پیﺎم نور
 27دو فصلنﺎمه پژوهش در ورزش تربیتی-
18
دو فصلنﺎمه پژوهش در مدیریت ورزشی و
7
پژوهشگﺎه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رفتﺎر حرکتی دانشگﺎه خوارزمی
 23دوفصلنﺎمه مدیریت منﺎبﻊ انسﺎنی در ورزش-
21
فصلنﺎمه مﻄﺎلﻌﺎت مدیریت رفتﺎرسﺎزمﺎنی در
3
دانشگﺎه شﺎهرود
ورزش دانشگﺎهپیﺎمنور گرمسﺎر
 21تهران فصلنﺎمه مدیریت و فیزیولوژی
21
فصلنﺎمه پژوهشهﺎی فیزیولوژی و مدیریت
1
ورزشی -دانشگﺎه شمﺎل – آمل
در ورزش -ﺟهﺎد دانشگﺎهی
 18پژوهش هﺎی کﺎربردی علوم ورزشی،
23
نشریه المپیک -کمیته ملی المپیک ج.ا.ا
28
آموزش بدون مرز( -علمی-ترویجی)
882
مجموع مﻘﺎلههﺎ

تﻌداد
21

29
28
3
3
1
1
9
1
2

 2-1-5مﺤﻮر ،2مﻮﺿﻮعات منتخب :ﻃبق ﺟدول  ،1از نظر موضوعﺎت مورد مﻄﺎلﻌه بیشترین حوزه،
حوزهی وابستگی روانی مصرفکننده ورزشی بﺎ ( )12/21 %و بیشترین محور مورد مﻄﺎلﻌه مربوط به مدیریت برند
(نشﺎن تجﺎری) بﺎ ( )29/1%از حوزهی ارزیﺎبی اثر برند شدن و مدیریت نشﺎن تجﺎری است و تﻌداد سﺎیر مﻄﺎلﻌﺎت
در  18محور در  3حوزه مورد بررسی براسﺎس سرفصل درس مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در
مﻘﻄﻊ دکترای مدیریت ورزشی گرایش بﺎزاریﺎبی و رسﺎنههﺎ در ورزش به شرح ﺟدول  ،1آمده است .محورهﺎی هر
حوزه براسﺎس موضوعﺎت مرتبط و پر تکرار در مﻘﺎﻻت علمی و پژوهشی بررسی شده استخراج و دستهبندی شدند.
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جدول ( .) 2مﻮﺿﻮعات به تفکیک مﺤﻮرهای مﻮرد تﻮجه پژوهشﮕﺮ در مقاﻻت مذکﻮر

ردیﻒ

حوزه

محورهﺎی مورد مﻄﺎلﻌه

تﻌداد

درﺻد

مجموع

درﺻد

2

نظریههﺎی بﺎزاریﺎبی
انگیزش

1

بﺎزاریﺎبی رویداد و
رابﻄه بﺎ انگیزش

11

2/78%
1

8

مدیریت بﺎزاریﺎبی
موﻗﻌیت منﺎسب

13

27/11%

9

تﻔکیک بﺎزار
ﺟنبههﺎی مختلﻒ
وابستگی روانی
مصرفکننده ورزشی

انواع نظریﺎت بﺎزاریﺎبی
بﺎزاریﺎبی انگیزش
بﺎزاریﺎبی رویدادهﺎی ورزشی
انگیزش در بﺎزاریﺎبی
رابﻄه بﺎزاریﺎبی رویداد ورزشی بﺎ انگیزش
بﺎزاریﺎبی رویدادهﺎی ورزشی و حﺎمیﺎن مﺎلی
مدیریت بﺎزاریﺎبی و موانﻊ آن
مدیریت بﺎزاریﺎبی موﻗﻌیت منﺎسب (انواع
بﺎزاریﺎبی)
آمیخته بﺎزاریﺎبی
بﺎزاریﺎبی کﺎرآفرینی و بﺎزاریﺎبی محتوا
تﻔکیک بﺎزار -خصوﺻیسﺎزی
ﺟنبههﺎی مختلﻒ بﺎزار
تبلیغﺎت بﺎزاریﺎبی
مصرفکننده کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی
مشتری کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی
کﺎربر کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی
نیمرخهﺎی روانی مصرفکنندگﺎن ورزشی
نیمرخهﺎی اﺟتمﺎعی مصرفکنندگﺎن ورزشی
نیمرخهﺎی روانی و اﺟتمﺎعی
مصرفکنندگﺎن ورزشی
مدیریت برند (نشﺎن تجﺎری)
ارزیﺎبی عملکرد برندهﺎ
برندینگ (برندسﺎزی)

8
8
3
7
29
18
23
23

8%
8/18 %
1/98 %
1/28 %
9/11 %
3/11 %
9/31 %
1/91 %

8

8/18%

21
21
28
8
21
3
88
89
29
28
19

8/311 %
8/311 %
8/18 %
8/18 %
9/11 %
2/31 %
1/83 %
28/17 %
9/11 %
8/88 %
7/11 %

1

3

7

3

مجموع

استﻔﺎده از نیمرخهﺎی
روانی و اﺟتمﺎعی
مصرفکنندگﺎن
ورزشی
ارزیﺎبی اثر برند شدن
و مدیریت نشﺎن
تجﺎری
(-)branding
اعتبﺎریﺎبی و
پﺎیﺎییسنجی
پرسشنﺎمههﺎ

اعتبﺎریﺎبی و پﺎیﺎییسنجی پرسشنﺎمههﺎی
مرتبط بﺎ حوزهی مدیریت فروش و رفتﺎر
مصرفکننده ورزشی

82

1/81%

78

12/21 %

93

29/18 %

97
1
28

29/18 %
8/38 %
8/11 %

31

23/71 %

7

1/28 %

7

1/28 %

882

288 %

 2-5الﮕﻮهای پژوهشﻲ :در ﻗﺎلب  3زیرالگوی به ترتیب :روشپژوهش ،منبﻊ دادههﺎ ،نوع ابزار
گردآوریدادههﺎ ،سﻄﺢ تحلیل ،تﻌداد نویسندههﺎ ،مشﺎرکت پژوهشی زنﺎن نوع نرم افزار آمﺎری مورد استﻔﺎده و توزیﻊ
ﺟغرافیﺎیی بررسی شد.
 1-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،1از نﻈﺮ روش پژوهش :در ﺟدول  ،8بﺎ بررسی  882مﻘﺎله ،اﻏلب از روش کمّی
( ،)33/7 %و کمتر از روشهﺎی کیﻔی و نیمهتجربی ( 8/1 %و  )8/8 %استﻔﺎده گردیدند .در ﺟدول  ،2-8روش
تحﻘیق بر اسﺎس استراتژی و مسیر اﺟرای پژوهشهﺎ به تﻔکیک آمده است .در ﺟدول  ،9روش تحﻘیق بیش از
 13درﺻد پژوهشهﺎ بر اسﺎس هدف کﺎربردی بود.
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 2-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،2منبع دادهها :منبﻊ دادههﺎ دو حﺎلت دارد -2 :نوع پژوهش از نظر زمﺎنی (دادههﺎی
ﻃولی و مﻘﻄﻌی) درﺟدول  1و  -1نوع ابزار گردآوری دادههﺎی پژوهش (پرسشنﺎمه ،مصﺎحبه ،اسنﺎد و  )...در ﺟدول
.3
جدول ( .)3فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک روش پژوهش
فراوانی
137
28
2
88
882

روش پژوهش
کمّی (میدانی /پیمﺎیش پرسشنﺎمهای)
کیﻔی
تجربی (نیمهتجربی)
آمیخته (ترکیبی از روشهﺎی کمّی و کیﻔی)
مجموع

درﺻد
33/78 %
8/18 %
8/88 %
1/28 %
288 %

جدول ( .)1-3روش تﺤقیق بﺮ اﺳاس اﺳتﺮاتژی و مسیﺮ اجﺮا (مﺮجع پژوهش)1331 ،
بر اسﺎس استراتژی
تجربی

توﺻیﻔی

کیﻔی

آمیخته (ترکیبی)

مجموع

بر اسﺎس مسیر اﺟرا

فراوانی

درﺻد

آزمﺎیشی کﺎمل
نیمه آزمﺎیشی
پیش آزمﺎیشی (شبه آزمﺎیشی)
پژوهش پیمﺎیشی
پژوهش همبستگی
بررسی موردی
تحلیل محتوا
پژوهش هﺎی علی – مﻘﺎیسهای
تﺎریخی
فراتحلیل
دلﻔی
تحلیل سلسله مراتبی (تحلیل مسیر)
برنﺎمه راهبردی
توﺻیﻔی -تحلیلی
مﻄﺎلﻌه موردی (مورد کﺎوی)
گروه متمرکز
گروه اسمی
تحلیل گﻔتمﺎن
تﺎریخی
مصﺎحبه عمیق
تحﻘیق مشﺎهدهای
روش داده بنیﺎد ()Grounded theory
تجربی و توﺻیﻔی
تجربی و کیﻔی
توﺻیﻔی و کیﻔی

8
2
8
219
12
28
1
29
8
1
1
3
2
88
8
8
8
2
8
3
1
9
9
8
13

8%
8/88 %
8%
87/18 %
17/18 %
8/11 %
8/38 %
9/11 %
8%
8/38 %
8/38 %
1/98 %
8/88 %
1/81 %
8%
8%
8%
8/88 %
8%
2/38 %
8/38 %
2/18 %
2/18 %
8%
7/31 %
288 %

فراوانی مجموع

درﺻد

2

8/88 %

137

33/78 %

28

8/18 %

88

1/28 %

882

288 %
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جدول ( .)4روش پژوهش بﺮاﺳاس هدف
نوع پژوهش براسﺎس هدف

فراوانی

درﺻد فراوانی

بنیﺎدی

8

8%

توسﻌهایی

9

2/18 %

کﺎربردی

821

13/98 %

توسﻌهایی -کﺎربردی

3

1/98 %

مجموع

882

288 %

جدول ( .) 5فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک دوره (مدت زمان) انجام پژوهش
مدت زمﺎن انجﺎم پژوهش
مﻘﻄﻌی
ﻃولی
ترکیبی از (ﻃولی و مﻘﻄﻌی)
مجموع

فراوانی
818
8
3
882

درﺻد
17/38 %
8%
1/98 %
288 %

جدول ( .)6فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک نﻮع ابﺰار ﮔﺮدآوریها
منبﻊ دادههﺎ (نوع ابزار گردآوریهﺎ)
پرسشنﺎمه

پرسشنﺎمه استﺎندارد
پرسشنﺎمه محﻘقسﺎخته

مصﺎحبه
اسنﺎد و بﺎیگﺎنی ،مدارک کتﺎبخﺎنهای ،شواهد دردسترس (شﺎمل پﺎیگﺎههﺎی دادههﺎی دست دوم مراکز
آمﺎری) و ﺟستجوی اینترنتی (سندکﺎوی) ،برگه کدگذاری بر اسﺎس دستورالﻌمل محﻘق سﺎخته
ترکیبی از (پرسشنﺎمه بﺎ مصﺎحبه یﺎ اسنﺎد و بﺎیگﺎنی ،ﺻﻔحﺎت اینترنتی ،کتب مرﺟﻊ و مﻘﺎﻻت علمی
مرتبط و )..
پروتکل پژوهش :پرسشنﺎمه ،وسﺎیل اندازهگیری یﺎ آزمون (فﻌﺎلیت)هﺎی بدنی فیزیولوژیک
مجموع

فراوانی
288
237
28
29

درﺻد
88/18 %
18/91 %
8%
9/11 %

81

22/38 %

2
882

8/88 %
288 %

در ﺟدول  )17/38%( ،1پژوهشهﺎ ،از دادههﺎی مﻘﻄﻌی و کمتر از ( )1/98%پژوهشهﺎ ترکیبی از دادههﺎی ﻃولی
و مﻘﻄﻌی استﻔﺎده کردهاند .در ﺟدول  ،3بیشتر پژوهشهﺎی بﺎ موضوع مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی
ورزشی در ایران از پرسشنﺎمههﺎی استﺎندارد و محﻘقسﺎخته بﺎ ( )38/31%و کمتر از پروتکل پژوهش :بﺎ ()8/88%
استﻔﺎده کردهاند.
 3-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،3نﻮع ﮔﺮدآوری دادهها :بر اسﺎس ﺟدول  ،7بیشتر مﻄﺎلﻌههﺎ از بررسی گروه مشتریﺎن
کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (هواداران ،تمﺎشﺎﭼیﺎن ،ﻃرفداران تیﻢهﺎی ورزشی ،خریداران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی از
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فروشگﺎههﺎ و امﺎکن ورزشی دولتی و خصوﺻی) ( )81/1%و کمتر از ( )8/8 %گروه تولید محتوای ورزشی (کتﺎب،
مجﺎزی شبکهای و الکترونیکی) و نﺎشران کتﺎبهﺎی ورزشی حﺎﺻل شده است.
جدول ( .) 7فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک ﮔﺮدآوری اطالعات (جامعه و نمﻮنهی پژوهش)
ﺟﺎمﻌه (نمونهی) آمﺎری پژوهش
گروه مصرفکنندگﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (ورزشکﺎران حرفهای و
مبتدی ،دانشجویﺎن ،دانشآموزان ،مربیﺎن و مﻌلمﺎن و اولیﺎء )...

مرد
زن
مرد و زن
(مختلط)
مرد
گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (هواداران ،تمﺎشﺎﭼیﺎن،
ﻃرفداران تیﻢهﺎی ورزشی ،خریداران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی از
زن
فروشگﺎههﺎ و امﺎکن ورزشی دولتی و خصوﺻی)
مرد و زن
(مختلط)
مرد
گروه کﺎربران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (کﺎرکنﺎن و مدیران ستﺎدی و
اﺟرایی سﺎزمﺎنهﺎ ،خبرنگﺎران ،مﺎلکﺎن بﺎشگﺎههﺎ ،تولیدکنندگﺎن،
زن
فروشندگﺎن ،تأمینکنندگﺎن ،پیمﺎنکﺎران ،ذینﻔﻌﺎن و سهﺎمداران)
مرد و زن
(مختلط)
کﺎرکنﺎن شهرداریهﺎ ،وزارت و ادارات کل استﺎن و شهرستﺎن ورزش و ﺟوانﺎن،
فدراسیونهﺎ و کمیتهی ملی المپیک
اسﺎتید دانشگﺎهی نخبگﺎن علمی ،کﺎرآفرینﺎن و مﺎلکﺎن برندهﺎی ورزشی
گروه تولید محتوای ورزشی (کتﺎب ،مجﺎزی شبکهای و الکترونیکی) و نﺎشران کتﺎبهﺎی
ورزشی
بررسی اسنﺎد کتﺎبخﺎنهای ،وبسﺎیتتیﻢهﺎ و بﺎشگﺎههﺎی ورزشی ،مﻘﺎﻻت و پژوهشهﺎی
سﺎزمﺎنی ،ﺟداول و نتﺎیج رویدادهﺎی ورزشی
گروه ترکیبی از موارد فوق
مجموع

مجموع

فراوانی
21
7
11

درﺻد
8/31 %
1/28 %
23/38 %

38
1
13

21/88 %
1/78 %
27/18 %

288

3
1
82

1/98 %
8/38 %
1/98 %

92

13

7/31 %

13

27
2

1/21 %
8/88 %

27
2

28

9/88 %

28

11
882

3/71 %
288 %

11
882

79

 4-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،4از نﻈﺮ ﺳطح تﺤلیل :نتﺎیج پژوهش در ﺟدول  ،3نشﺎن میدهد که سﻄﺢ تحلیل
ﻏﺎلب در مﻄﺎلﻌهی گروه ،گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی بﺎ ( )81%هستند و میزان مﻄﺎلﻌه سﺎیرین در ﺟدول
زیر گزارش شده است .در ﺟدول  ،3مشﺎهده میشود که ابتدا گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (هواداران،
تمﺎشﺎﭼیﺎن ،ﻃرفداران تیﻢهﺎی ورزشی ،خریداران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی از فروشگﺎههﺎ و امﺎکن ورزشی دولتی و
خصوﺻی) بﺎ  81%و بﻌد از آن گروه مصرفکنندگﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (ورزشکﺎران حرفهای و مبتدی،
دانشجویﺎن ،دانشآموزان ،مربیﺎن و مﻌلمﺎن و اولیﺎء  )...بﺎ  11/81%بیشترین فراوانی الگوهﺎی پژوهشی را در
سﻄﺢ پژوهشهﺎی بررسی شده ،دارا هستند.
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جدول ( .)1فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک ﺳطح تﺤلیل
ﺳطح پژوهش تﺤلیلﻲ
شرکت /سﺎزمﺎن شﺎمل( :فدراسیون ورزشی حرفهای  /ﻏیرحرفهای  /انجمنهﺎ و
هیئتهﺎی ورزشی)
امﺎکن ورزشی (سﺎلن ورزشی مستﻘل و فضﺎی ورزشی سرپوشیده و روبﺎز) ملکی و
استیجﺎری یﺎ بﺎشگﺎه (تیﻢ) ورزشی
رویداد ورزشی
مرد
گروه مصرفکنندگﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (ورزشکﺎران
زن
حرفهای و مبتدی ،دانشجویﺎن ،دانشآموزان ،مربیﺎن و مﻌلمﺎن و
مرد و زن
اولیﺎء )...
(مختلط)
مرد
گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (هواداران ،تمﺎشﺎﭼیﺎن،
ﻃرفداران تیﻢهﺎی ورزشی ،خریداران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی از
زن
فروشگﺎههﺎ و امﺎکن ورزشی دولتی و خصوﺻی)
مرد و زن
(مختلط)
مرد
گروه کﺎربران کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (کﺎرکنﺎن و مدیران ستﺎدی و
زن
اﺟرایی سﺎزمﺎنهﺎ ،خبرنگﺎران ،مﺎلکﺎن بﺎشگﺎههﺎ ،تولیدکنندگﺎن،
مرد و زن
فروشندگﺎن ،تأمینکنندگﺎن ،پیمﺎنکﺎران ،ذینﻔﻌﺎن و سهﺎمداران)
(مختلط)
کﺎرکنﺎن شهرداریهﺎ ،وزارت و ادارات کل استﺎنی و شهرستﺎنی ورزش و ﺟوانﺎن،
فدراسیونهﺎ و کمیتهی ملی المپیک
اسﺎتید دانشگﺎهی نخبگﺎن علمی ،کﺎرآفرینﺎن و مﺎلکﺎن برندهﺎی ورزشی
گروه تولید محتوای ورزشی (کتﺎب ،مجﺎزی شبکهای و الکترونیکی) و نﺎشران
کتﺎبهﺎی ورزشی
اسنﺎد کتﺎبخﺎنهای ،وبسﺎیتهﺎ و پژوهشهﺎی سﺎزمﺎنی ،ﺟداول و نتﺎیج رویدادهﺎی
ورزشی
گروه ترکیبی از موارد فوق
مجموع

فﺮاوانﻲ
2

درصد
8/88 %

مجمﻮع
2

2

8/88 %

2

1
21
7
11

8/38 %
8/31 %
1/28 %
%
23/38
%
21/81
1/98 %
%
27/11
2/38 %
8/3 %
1/81 %

11

7/11 %

11

23
2

1/91 %
8/88 %

23
2

28

-%
8/11
3/91 %
288 %

28

39
3
17
3
1
82

13
882

79

211

81

13
882

 5-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،5تعداد نﻮﻳسندﮔان :در ﺟدول  ،1بیشترین پژوهشهﺎی بﺎ موضوع مدیریت فروش
و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی بﺎ همکﺎری  8نویسنده ( )98/1 %و کمترین آن بﺎ  7نویسنده ( )8/88 %مشﺎرکت،
نگﺎرش شدهاند.
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جدول ( .)3فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک تعداد نﻮﻳسندﮔان و تعداد مشارکت پژوهشﻲ نﻮﻳسندﮔان زن
درﺻد
فراوانی
تﻌداد نویسندگﺎن
درﺻد
فراوانی
تﻌداد نویسندگﺎن
97/21 %
213
مﻘﺎله بدون نویسندهی زن
1/21 %
27
مﻘﺎله بﺎ یک نویسنده
81/11 %
221
مﻘﺎله بﺎ یک نویسندهی زن
11/81 %
78
مﻘﺎله بﺎ دو نویسنده
29/18 %
93
مﻘﺎله بﺎ دو نویسندهی زن
98/18 %
298
مﻘﺎله بﺎ سه نویسنده
1/28 %
7
مﻘﺎله بﺎ سه نویسندهی زن
17/18 %
18
مﻘﺎله بﺎ ﭼهﺎر نویسنده
8/88 %
2
مﻘﺎله بﺎ ﭼهﺎر نویسندهی زن
1/28 %
7
مﻘﺎله بﺎ پنج نویسنده
288 %
882
مجموع
8%
8
مﻘﺎله بﺎ شش نویسنده
8/88 %
2
مﻘﺎله بﺎ هﻔت نویسنده
288 %
882
مجموع

 6-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،6مشارکت پژوهشﻲ زنان :از بین پژوهشهﺎی مذکور در  271مﻘﺎله ()11/31 %
حداﻗل بﺎ مشﺎرکت یک نویسنده زن و در  213مﻘﺎله یﺎ ( )97/21 %مﻘﺎلههﺎ بدون مشﺎرکت نویسندهی زن نگﺎرش
شده است.
 7-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،7نﻮع نﺮمافﺰار آماری مﻮرد اﺳتفاده پژوهشﮕﺮان :بر اسﺎس ﺟدول  ،28نرمافزار
آمﺎری  SPSSدارای بیشترین فراوانی ( )93/31 %مورد استﻔﺎده میﺎن پژوهشگران بوده است.
جدول ( .)11روش تﺤقیق بﺮ اﺳاس نﻮع نﺮمافﺰار آماری مﻮرد اﺳتفاده پژوهشﮕﺮان
نﻮع نﺮم افﺰار آماری

فﺮاوانﻲ

درصد

اﺳتفاده ﻳا ﮔﺰارش نشد

12

3/81 %

211
32
91
11
1
1
8
1
1
2
2
2
2
2
2
2
331

93/31 %
23/91 %
28/38 %
7/11 %
2/18 %
2/18 %
8/18 %
8/38 %
8/38 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
111 %

SPSS
SPSS, Lisrel
SPSS, Amos
SPSS, Smart PLS
SPSS, Expert Choice, Fuzzy AHP

اﺳتفاده و ﮔﺰارش شد

)SPSS , FuzzyTopsis (AHP
)FuzzyTopsis (AHP

نرمافزار فراتحلیل )(CMA2
SPSS, MATLAB
SPSS, Biograph Infiniti
SPSS, AHP MASTER
Eviews
SPSS, EQS6.1
SPSS, Amos, Expert Choice
SPSS, Lisrel, Expert Choice
SPSS, Smart PLS, Expert Choice

مجمﻮع
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 1-2-5زﻳﺮ الﮕﻮی ،1تﻮزﻳع جغﺮافیاﻳﻲ :از نظر توزیﻊ ﺟغرافیﺎیی در ﺟدول  ،22پژوهشهﺎی بﺎ موضوع
مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران در سﻄﺢ بینالمللی ( ،)8/81%ملی ( )82/98%و به تﻔکیک
هر استﺎن انجﺎم شد.
جدول ( .)11فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک پﺮاکنش جغﺮافیاﻳﻲ
پﺮاکنش جغﺮافیاﻳﻲ
بینالمللی (مﻘﺎیسهی ایران بﺎ دیگر
کشورهﺎ)
ملی (کشوری)
استﺎن تهران و شهر تهران
استﺎن مﺎزندران
استﺎن خراسﺎن رضوی
استﺎن گیالن
استﺎن آذربﺎیجﺎن شرﻗی
استﺎن اﺻﻔهﺎن
استﺎن فﺎرس
استﺎن یزد
استﺎن خوزستﺎن
استﺎن کرمﺎنشﺎه
استﺎن کردستﺎن
استﺎن گلستﺎن

فﺮاوانﻲ
22

درصد
8/81 %

82/98 %
289
13 %
33
9/31 %
23
9/11 %
21
8/81 %
22
8/81 %
22
8%
28
8%
28
1/92 %
3
1/28 %
7
2/38 %
3
2/18 %
1
2/11 %
9
مجمﻮع

پﺮاکنش جغﺮافیاﻳﻲ
استﺎن خراسﺎن شمﺎلی

فﺮاوانﻲ
9

درصد
2/11 %

استﺎن مرکزی
استﺎن کرمﺎن
منﻄﻘهای (در دو استﺎن و بیشتر)
استﺎن ایالم
استﺎن زنجﺎن
استﺎن ﻗزوین
استﺎن البرز
استﺎن خراسﺎنﺟنوبی
استﺎن اردبیل
استﺎن سمنﺎن
استﺎن ﭼهﺎرمحﺎل و بختیﺎری
استﺎن کهکلویه و بویر احمد
استﺎن هرمزگﺎن

8
8
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
882

8/18 %
8/18 %
8/38 %
8/38 %
8/38 %
8/38 %
8/38 %
8/38 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
8/88 %
288 %

 3-5روند پژوهشﻲ :که نﺎظر بر سﺎل ﭼﺎپ مﻘﺎله است ،بنﺎبراین روند پژوهشی در ﻗﺎلب یک محور بﺎ عنوان
سﺎل ﭼﺎپ مﻘﺎله بررسی گردید .ﺟدول  ،21نشﺎنگر روند افزایشی پژوهشهﺎ در این حوزه است و سﺎل 2811را
میتوان به نﻘﻄهی آﻏﺎز این روند به شمﺎر آورد .زیرا ،بیش از ( )37/2%پژوهشهﺎ در این سﺎل و سﺎلهﺎی پس از
آن منتشر شده است.
جدول ( .)12فﺮاوانﻲ الﮕﻮهای پژوهشﻲ به تفکیک ﺳال انتشار (چاپ) مقاله
سﺎل انتشﺎر (ﭼﺎپ) مﻘﺎله
2831
2838
2839
2831
2833
2837
2833
2831

درﺻد
8/88 %
8/88 %
8/38 %
8/18 %
8/18 %
8%
1/28 %
1/28 %

فراوانی
2
2
1
8
8
8
7
7
مجموع

سﺎل انتشﺎر (ﭼﺎپ) مﻘﺎله
2818
2812
2811
2818
2819
2811
2813
2817

فراوانی
1
28
18
97
12
11
13
28
882

درﺻد
1/78 %
8%
7%
29/18 %
21/18 %
27/38 %
11/38 %
8%
288 %
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 .6بﺤث و نتیجهﮔیﺮی
تأکید این پژوهش به سه موضوع گرایشهﺎ ،الگوهﺎ و روند پژوهشی بود .نتﺎیج تحلیل محتوای پژوهشهﺎی
مربوﻃه در نشریﺎت داخلی ایران از سﺎل  2831تﺎ پﺎیﺎن سه مﺎه اول سﺎل  2817بیﺎن داشتند که حوزههﺎی مدیریت
فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران در ﻃول کمتر از  23سﺎل اخیر ،موضوع بیشتر مﻘﺎﻻت مﺎهیت
انتخﺎبی دارند ،ولی موفﻘیت و دانش زیﺎدی در این زمینه حﺎﺻل گردیده است بﻄور مثﺎل در حوزههﺎی وابستگی
روانی مصرفکننده ورزشی ،ارزیﺎبی اثر برند شدن و مدیریت نشﺎن تجﺎری ،مدیریت بﺎزاریﺎبی موﻗﻌیت منﺎسب،
بﺎزاریﺎبی رویداد و رابﻄه بﺎ انگیزش و استﻔﺎده از نیمرخهﺎی روانی و اﺟتمﺎعی مصرفکنندگﺎن ورزشی نسبت به
گذشته ،اکنون اﻃالعﺎت بیشتری در دسترس است؛ امﺎ از نظر پژوهشگران ،پژوهشهﺎ ،هدایتنشده ،ﻏیرمنسجﻢ
و پراکنده است و هنوز توسﻌهی مﻔهومی و شنﺎختی یکپﺎرﭼهای در این حوزههﺎ ﺻورت نگرفته است و
ﭼﺎرﭼوبهﺎی پژوهشی مورد توافﻘی نیز ﭼندان به دست نیﺎمده است .از منظر گرایشهﺎی پژوهشی ﺟدول،2
بررسی  18نشریهی دانشگﺎهی نشﺎن داد که بیشترین تﻌداد پژوهشهﺎ در فصلنﺎمه رویکردهﺎی نوین در مدیریت
ورزشی (انجمن مدیریت ورزشی ایران) و نشریه مدیریت ورزشی دانشگﺎه تهران و پژوهشنﺎمه مدیریت ورزشی و
رفتﺎر حرکتی دانشگﺎه مﺎزندران به ترتیب بﺎ  81 ،83و  81مﻘﺎله منتشر شده بود و همچنین ﻃبق ﺟدول  ،1در
مورد گرایشهﺎی پژوهشی ،توﺟه بیشتر پژوهشگران به حوزههﺎی وابستگی روانی مصرفکننده ورزشی بﺎ
( )12/21%و ارزیﺎبی اثر برند شدن و مدیریت نشﺎن تجﺎری بﺎ ( ،)23/71 %کمتر به حوزهی نظریههﺎی بﺎزاریﺎبی
انگیزش بﺎ ( )8/18%و اعتبﺎریﺎبی و پﺎیﺎییسنجی پرسشنﺎمههﺎ بﺎ ( )1/28%میبﺎشد که بیشتر نﺎشی از پذیرش بیشتر
دانشجویﺎن تحصیالت تکمیلی در این حوزه و رویکرد اﻗتصﺎدی محور و درآمدزایی در رشتههﺎی و رویدادهﺎی
ورزشی در کشور و ﺟهﺎن است .در بررسی نتﺎیج محورهﺎی سﺎیر حوزههﺎ از یک ﻃرف ،نشﺎنگر وﺟود مسﺎئل
زیﺎدی در این  3حوزهی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران است که مورد ﻏﻔلت مسئوﻻن
امر ﻗرار گرفته و کمتر رویکرد اﻗتصﺎدی و تجﺎری آن مورد توﺟه ایشﺎن است ،از ﻃرف دیگر بﺎید توﺟه داشت که
پراکندگی موضوعﺎت و عدمانسجﺎم آنهﺎ به دلیل گستردگی موضوع بﺎزاریﺎبی محصوﻻت ،رویدادهﺎ و خدمﺎت
ورزشی متنوع و منحصر به فرد رشتههﺎی ورزشی و مصرفکنندگﺎن ،مشتریﺎن ،کﺎربران ،هواداران تیﻢهﺎ و
بﺎشگﺎههﺎی ورزشی و نیز دیدگﺎه متﻔﺎوت پژوهشگران است؛ بهﻃوریکه این پژوهشهﺎ به ایجﺎد سیﺎستگذاری
دﻗیﻘی برای توسﻌهی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در سﺎزمﺎنهﺎی تولیدی و خدمﺎتی ورزشی
منجر نشده است و همچنین ﭼگونگی رشد و پیشرفت آنهﺎ که میتواند پﺎیهای برای سیﺎستگذاری توسﻌهی
اﻗتصﺎدی بﺎشگﺎههﺎی ورزشی ،تولیدکنندگﺎن محصوﻻت ورزشی و ارائهکنندگﺎن خدمﺎت ورزشی استﻔﺎده شود.
الگوهﺎی پژوهشی نیز در ﻗﺎلب  3زیر الگو تحلیل شد .بررسی روش پژوهش در ﺟداول  8و  ،2-8نشﺎنداد
که روش ﻏﺎلب پژوهشهﺎ ،از نظر راهبرد و روشهﺎی توﺻیﻔی-کمّی (میدانی /پیمﺎیش پرسشنﺎمهای بﺎ ،)33/7%
روشهﺎی کیﻔی بﺎ ( ،)8/18%روشهﺎی آمیخته بﺎ ( )1/28%و روش تجربی (نیمهتجربی) بﺎ ( )8/88%بود ،به دلیل
اینکه بیشتر مﻄﺎلﻌﺎت بر روی انسﺎن انجﺎم شد و مﻄﺎلﻌهی انسﺎن در شرایط کﺎمل آزمﺎیشگﺎهی و آزمﺎیشی کﺎمل
به دلیل مﺎهیت اخالﻗی و منحصر به فرد بودن انسﺎنهﺎ ،سختی و محدودیتهﺎی خﺎﺻی را به همراه دارد و
روشهﺎی منﺎسب بﺎ توﺟه به مﺎهیت موضوع و هدف پژوهش هنوز توسﻌه نیﺎفته است ،ﭼرا که در پژوهشهﺎی
در زمینهی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران نیﺎزمند پژوهشهﺎی تجربی بیشتری در ﺟﺎمﻌه
و شنﺎخت وابستگی روانی ،نیمرخهﺎی روانی و اﺟتمﺎعی مصرفکنندگﺎن ورزشی در کشور به ﺻورت عملی هستند.
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بر اسﺎس یﺎفتههﺎی ﺟدول  ،9هدف بیش از ( )13/9%پژوهشهﺎ ،کﺎربردی و کمتر توسﻌهایی و توسﻌهایی-
کﺎربردی است .نتﺎیج پژوهشهﺎی کﺎربردی در کوتﺎه مدت و برای رفﻊ مشکالت موﺟود ﻗﺎبل استﻔﺎده است .یﻌنی،
پژوهشهﺎی کﺎربردی در حل مسﺎئل ﺟﺎری مﻔیدند .روش کﺎربردی در پی یﺎفتن راهحل و روشی برای رفﻊ نیﺎزهﺎی
انسﺎنی است ،بنﺎبراین بیشتر پژوهشهﺎ بﺎ هدف یﺎفتن راهحل و روشی برای رفﻊ نیﺎزهﺎی انسﺎنی تدوین شدهاند.
مﻌموﻻ نیﺎز به انجﺎم پژوهشهﺎی کﺎربردی زمﺎنی احسﺎس میشود که روشهﺎ و اﻃالعﺎتی که در اختیﺎر داریﻢ،
برای حل برخی از مشکالت موﺟود کﺎفی نیست .همچنین پژوهشهﺎی توسﻌهایی ( )2/1%و توسﻌهایی -کﺎربردی
()1/9%؛ فرایندی است که ﺟهت تدوین و تشخیص منﺎسب بودن یک روش مدیریت فروش (بﺎزاریﺎبی) و شنﺎسﺎیی
رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران انجﺎم میشود هدف اسﺎسی آن ،تدوین یﺎ تهیه برنﺎمههﺎ ،ﻃرحهﺎ و امثﺎل
آن است؛ که این امر نیز خیلی کمتر انجﺎم شده و نیﺎزمند توﺟه بیشتر پژوهشگران آتی به آن ﺟهت نﻘد ﻃرح و
برنﺎمههﺎی مدیریت فروش (بﺎزاریﺎبی) و شنﺎسﺎیی رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران هستیﻢ .در مﻘﺎبل،
پژوهشهﺎی بنیﺎدی در زمینهی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در ایران به توسﻌه و تﻌمیق مبﺎنی
علوم مختلﻒ کمک کند و در دراز مدت امکﺎن گسترش مرزهﺎی دانش بشری را فراهﻢ آورد انجﺎم نیﺎفته است.
شﺎید یک پژوهش بنیﺎدی به هنگﺎم انجﺎم ،کﺎربرد عینی و مشخصی نداشته بﺎشد ،ولی در دراز مدت مبنﺎیی برای
توسﻌه دانﺎیی و انجﺎم سﺎیر پژوهشهﺎ خواهد بود .بنﺎبراین مشﺎهده میشود فﻘدان پژوهشهﺎی توسﻌهای و بنیﺎدی
منﺎسب در این حوزه موﺟب درگیر سﺎزمﺎنهﺎی ورزشی در حل مسﺎئل ﺟﺎری و رفﻊ نیﺎزهﺎی انسﺎنی خود گشته
است .یﻌنی سﺎزمﺎنهﺎی ورزش فﺎﻗد استراتژی ،آیندهنگری در حوزه مذکور هستند و در یک دور بﺎﻃل در حﺎل
گردش هستند .همﺎن ﻃور که امروز شﺎهد عملکرد آنهﺎ در این حوزه هستیﻢ .ﻃبق یﺎفتههﺎی ﺟدول  ،1در بیشتر
پژوهشهﺎ ،دادههﺎی مﻘﻄﻌی ( )17/3%بکﺎر رفته است و استﻔﺎده از دادههﺎی ترکیبی (ﻃولی و مﻘﻄﻌی) کمتر (%
 )1/9رایج بود و از دادههﺎی ﻃولی استﻔﺎده نگردید .در واﻗﻊ در دسترسبودن پرسشنﺎمههﺎی استﺎندارد در حوزهی
بﺎزاریﺎبی و نبود پﺎیگﺎه نیﺎزسنجی دﻗیق از مشکالت و مسﺎئل این حوزه در کشور و عدم تشویق نوآوری و ابتکﺎرات
پژوهشی ،موﺟب تمﺎیل بیشتر پژوهشگران این حوزه به ارائهی پژوهشهﺎی یکسﻄحی ،تکمﻘﻄﻌی بﺎ موضوعﺎت
مشﺎبه و کلیشهای بر اسﺎس پژوهشهﺎی مدیریت فروش ،بﺎزاریﺎبی و مصرفکننده در سﺎیر رشتههﺎ و علوم
دانشگﺎهی گشته است .ابزار اﺻلی در بیشتر پژوهشهﺎ ،مﻄﺎبق ﺟدول  ،3به ترتیب پرسشنﺎمه بﺎ ( ،)38/31%ابزار
ترکیبی بﺎ  22/3%و بود ،پس از آن درﺻد اندکی از پژوهشهﺎ ،مصﺎحبه و بررسی اسنﺎد و مدارک پیشین ،پروتکل
پژوهش (تمرین) را برای گردآوری دادههﺎ مورد استﻔﺎده ﻗراردادند .این امر نیز بیﺎنگر آنست که ﭼون اسنﺎد و
مصﺎحبه بﺎ ﺟﺎمﻌه آمﺎری واﻗﻌی اﻃالعﺎت دﻗیقتری در اختیﺎر پژوهشگران ﻗرار میدهند اعتبﺎر بیشتری از
پرسشنﺎمههﺎ دارد ،که متأسﻔﺎنه کمتر بکﺎر گرفته شده است.
ﻃبق ﺟداول  7و  3سﻄﺢ تحلیل ﻏﺎلب و ﺟﺎمﻌهی آمﺎری پژوهش در بیشتر پژوهشهﺎی گروهی است و بیشتر
مﻄﺎلﻌﺎت بر روی گروه مشتریﺎن کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی (هواداران ،تمﺎشﺎﭼیﺎن ،ﻃرفداران تیﻢهﺎی ورزشی ،خریداران
کﺎﻻ و خدمﺎت ورزشی از فروشگﺎههﺎ و امﺎکن ورزشی دولتی و خصوﺻی) ﺻورت گرفته است .سﻄﺢ تجزیه و
تحلیل به ﻃور مثﺎل میتواند در سﻄﺢ فردی ،گروهی ،سﺎزمﺎنی ،ملی و یﺎ فراملی (بینالمللی) بﺎشد .نکته کلیدی
در هر پژوهش اینست که محﻘق متنﺎسب بﺎ سﻄﺢ تجزیه و تحلیل خود اﻗدام به ﻃراحی پژوهش و انجﺎم اﻗدامﺎت
ﻻزم مﺎنند انتخﺎب نمونه و نوع تجزیه و تحلیل متنﺎسب بﺎ سﻄﺢ تجزیه و تحلیل انتخﺎب شده نمﺎید .یکی از
مشکالت روایی برخی از مﻘﺎﻻت داخلی ارزیﺎبی شده ،عدم توﺟه به سﻄﺢ تجزیه و تحلیل در نظریهپردازی،
انتخﺎب نمونه ،و تجزیه و تحلیل دادههﺎ بود .از آنجﺎ که دادههﺎی برخی پژوهشهﺎ در یک سﺎزمﺎن ورزشی (تولیدی،
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خدمﺎتی و نظﺎرتی) ﺟمﻊآوری شده بودند ،محﻘق از تﻌمیﻢ نتﺎیج پژوهش خود به سﻄوح بﺎﻻتر (در ﭼندین سﺎزمﺎن)
مجﺎز نبود ،ﭼرا که به دلیل تغییر سﻄﺢ تجزیه و تحلیل روایی نتﺎیج پژوهش خود را به هﻢ میزند .در یک
تﻘسیﻢبندی کلی تﻌمیﻢ نتﺎیج یک پژوهش از یک سﻄﺢ پﺎیینتر (مثال فردی) به سﻄحی بﺎﻻتر (مثال تیمی) و یﺎ
تﻌمیﻢ نتﺎیج از سﻄوح بﺎﻻتر (مﺎنند ﺟﺎمﻌه و یﺎ سﺎزمﺎن) به سﻄوح پﺎیینتر (مﺎنند تیﻢ و فرد) ،زمﺎنی که دادههﺎی
ﺟمﻊآوری شده مﺎ مربوط به سﻄﺢ دیگر نمیبﺎشد ،الزامﺎ از نظر نظری ﺻحیﺢ نبوده و ممکن است نوعی مغﺎلﻄه
نظری و روششنﺎختی تلﻘی میگردد .همچنین نتﺎیج ﺟدول  ،1نشﺎن داد )98/1%( :پژوهشهﺎ توسط  8نویسنده
منتشر شده و در  271مﻘﺎله یﺎ ( )11/31 %پژوهشهﺎ حداﻗل دارای یک نویسندهی زن بودند .ﻃبق نتﺎیج ﺟدول
 ،28نرمافزار آمﺎری ( )SPSSدارای بیشترین فراوانی بﺎ ( )93/31 %کﺎربرد میﺎن پژوهشگران بوده است .پس از
آن پژوهشگران از ترکیب نرمافزارهﺎی تحلیل مﻌﺎدﻻت سﺎختﺎری نظیر لیزرل ،2اموس ،1اسمﺎرت پی ال اس 8و بﺎ
نرمافزار ( )SPSSاستﻔﺎده نمودند .ﻃبق ﺟدول  ،22از نظر توزیﻊ ﺟغرافیﺎیی هر ﭼند تﻌداد زیﺎدی از پژوهشهﺎ ،در
سﻄﺢ ملی و استﺎن تهران و شهر تهران انجﺎم شده است ،امﺎ در بین دیگر استﺎنهﺎ نیز تﻌداد زیﺎدی از مﻘﺎﻻت
انجﺎم شده است .یﻌنی ،تمرکز دانشجویﺎن ،دانشگﺎههﺎ و سﺎزمﺎنهﺎی (نظﺎرتی ،تولیدی و خدمﺎتی) ورزشی در شهر
تهران ،نتیجهی خود را در این حوزه نمﺎیﺎن سﺎخته است .نتﺎیج ﺟدول  ،21نشﺎن داد که پژوهشهﺎی مربوﻃه
روندی افزایشی داشته و از سﺎل  2811به بﻌد رشد ﭼشمگیری در بیش از ( )37/2%پژوهشهﺎ در این سﺎل و
سﺎلهﺎی پس از آن مشﺎهده میشود که نﺎشی از افزایش ظرفیت دانشجویﺎن دورههﺎی تحصیالت تکمیلی رشتهی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی در دانشگﺎههﺎی ایران و نیز افزایش توﺟه به بﻌد اﻗتصﺎدی و
درآمدزایی از ﺻنﻌت ورزش در کشور میبﺎشد .ﭼون نتﺎیج هر روش تحلیل محتوا بر اسﺎس مﻘولههﺎ و واحدهﺎی
تحلیل براسﺎس موضوع مورد بحث در تحلیل وضﻌیت مﻘﺎﻻت مذکور منحصر به فرد هستند .بنﺎبراین امکﺎن
مﻘﺎیسهی آنهﺎ بﺎ نتﺎیج پژوهش پیشین در عمل امکﺎنپذیر نیست ،امﺎ شیوهی انجﺎم و نتﺎیج پژوهش حﺎضر همراستﺎ
بﺎ پژوهش عﺎشوری و همکﺎران ( ،)2813عربیون و همکﺎران ( )2819میبﺎشد .بﺎ این تﻔﺎوت که پژوهشهﺎی
مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی از سﺎل  2811به بﻌد رشد ﭼشمگیری یﺎفت .امﺎ در پژوهش
عﺎشوری و همکﺎران ( ،)2813پژوهشهﺎی حوزه کﺎرآفرینی ورزشی از سﺎل  2818به بﻌد رشد ﭼشمگیری داشت.
از این رو همراستﺎ هستند امﺎ توﺟه به کﺎرآفرینی ورزشی مﻘدمتر از توﺟه به مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی
ورزشی در بین پژوهشگران کشورمﺎن بوده است .همچنین پیرس ( )1821در پژوهش خود به لزوم گنجﺎندن واحد
درسی مدیریت فروش ورزشی و نیﺎز دانشجویﺎن دوره کﺎرشنﺎسی مدیریت ورزشی تأکید نمود .همچنین پیتس و
همکﺎران ( )1829نیز اظهﺎر داشتند که محتوای بیشتر مﻘﺎﻻت در سﺎلهﺎی اخیر بیشتر بر کسب وکﺎر ،بﺎزاریﺎبی و
اﻗتصﺎد ورزش متمرکز بودهاند .بنﺎبراین ﺻنﻌت ورزش ایران نیز برای پویﺎیی ،حرکت و رﻗﺎبت بﺎ ﺻنﻌت ورزش
ﺟهﺎن نیﺎزمند تولیدات علمی برخﺎسته از پژوهشهﺎی علمی دانشگﺎهیﺎن کشور ابتدا در ﺟهت شنﺎسﺎیی مشکالت
این ﺻنﻌت در کشور و در ادامه حل مسﺎئل آن بﺎ مﻄﺎلﻌﺎت تﻄبیﻘی و اکتشﺎفی بﺎ اهداف کﺎربردی ،توسﻌهایی و
بنیﺎدی در ﺟهت حل عینی مسﺎئل روزمره و پیشبینی ﭼﺎلشهﺎی آتی این حوزه در سﺎزمﺎنهﺎی ورزشی کشور و
ﺟهﺎن است .در یک کالم پژوهشگران بجﺎی تولید مسأله پژوهشی در این حوزه بﺎ شنﺎسﺎیی مشکالت افراد و
1 Lisrel
2 Amos
3 Smart PLS
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سﺎزمﺎنهﺎی در گیر این حوزه در ﺟهت حل آنهﺎ بﺎ تکیه بر یﺎفتههﺎی پژوهشی خود و سﺎیر محﻘﻘﺎن داخلی و
.خﺎرﺟی در ﺟهت هﻢ افزایی علﻢ و عمل در حوزهی مدیریت فروش و رفتﺎر مصرف کنندهی ورزشی اﻗدام نمﺎیند
همچنین بﺎ توﺟه به نتﺎیج و یﺎفتههﺎی پژوهش و بحث در مورد آنهﺎ میتوان این گونه بیﺎن نمود که هر
کدام از نتیجهگیریهﺎی عنوان شده از یﺎفتههﺎی پژوهش خود میتواند یک پیشنهﺎد در مورد اﺻالح پژوهشهﺎ
در این حوزه بﺎشد یﺎ این نوع پژوهش در سﺎیر حوزههﺎی مرتبط بﺎ مدیریت ورزشی بخصوص بﺎزاریﺎبی ورزشی
 همچنین بﺎ توﺟه به نتﺎیج این پژوهش نیﺎز به تدوین سرفصلهﺎی مرتبط بﺎ دانش و ابزارهﺎی بهروز،ﺻورت پذیرد
مدیریت فروش و رفتﺎر مصرفکنندهی ورزشی در کشور و هدایت این پتﺎنسیل نهﻔته و آیندهسﺎز در ﺻنﻌت ورزش
کشور همگﺎم بﺎ رشد فنآوریهﺎی رایﺎنهای و اﻃالعﺎتی ﺟدید بیش از پیش احسﺎس میگردد تﺎ به ﺟﺎیگﺎه مﻄلوب
.آن در ﺻنﻌت ورزش کشور عزیزمﺎن دست یﺎبد
 هر لحظه در حﺎل انجﺎم بﺎزاریﺎبی و فروش هستیﻢ و این لزومﺎ وابسته به کسب و کﺎر،مﺎ در تﻌﺎمل بﺎ انسﺎنهﺎ
.نیست! امیدوارم در بﺎزاریﺎبیِ لحظﺎتتﺎن موفق بﺎشید و لبخند هدیه کنید
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نﻮﻳسندﮔان اﻳن مقاله:
حمید قاﺳمﻲ ،دانشیﺎر دانشگﺎه پیﺎم نور تهران است .او دارای  88عنوان کتﺎب و
بیش از یکصد مﻘﺎله علمی میبﺎشد .از مهﻢترین کتﺎبهﺎی ایشﺎن میتوان به «مرﺟﻊ
پژوهش»« ،ارتبﺎطشنﺎسی در ورزش» و «بﺎزاریﺎبی در ورزش» اشﺎره کرد .از مﻘﺎﻻت
ایشﺎن نیز میتوان به تحلیل محتوای کتب روش تحﻘیق در ورزش و تربیت بدنی به
زبﺎن فﺎرسی اشﺎره کرد .ایشﺎن در ﭼندین دوره بهعنوان پژوهشگر برتر استﺎنی شنﺎخته
شدهاند .تخصص او دو حوزه مدیریت ورزشی و مدیریت رسﺎنه است و برای نخستین
بﺎر گرایش مدیریت رسﺎنههﺎی ورزشی در مﻘﻄﻊ کﺎرشنﺎسی ارشد را در دانشگﺎه پیﺎم
نور راهاندازی کرد.
میثم عسﮕﺮشمسﻲ ،دانشجوی مﻘﻄﻊ دکتری رشته مدیریت ورزشی ،گرایش
بﺎزاریﺎبی و رسﺎنه در ورزش «مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگﺎه پیﺎم نور تهران»
است .او از سﺎل  2839بهعنوان دبیر تربیتبدنی آموزش و پرورش استﺎن مﺎزندران
شهرستﺎن تنکﺎبن و از سﺎل  2818به عنوان استﺎد مدعو دانشگﺎه پیﺎم نور مرکز
رامسر فﻌﺎلیت میکند .مﻘﺎله «تحلیل محتوای کتﺎب راهنمﺎی تدریس تربیتبدنی
پﺎیهی ششﻢ ابتدایی بﺎ رویکرد اهداف تربیتی» از او در نشریه پژوهشهﺎی کﺎربردی
در مدیریت ورزشی دانشگﺎه پیﺎم نور ﭼﺎپ شده است .او همچنین ترﺟمه و ﭼﺎپ
کتﺎب «نوآوری و کﺎرآفرینی ورزشی» اثر ونسﺎ راتتن و ﺟوآﺟی .فریرا ( )1827را بﺎ
همکﺎری دکتر مرتضی دوستی و تﻘی عﺎشوری در نشر ورزش را در سوابق خود
دارد.

