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Abstract 
Scientists and researchers of sports sciences with different orientations have 

done a lot of research in different fields of physical education and sports 

sciences and have presented their research findings in scientific-research 

journals and regional, national and international conferences (Asgari, 

2014).Given that many sports organizations can use research results, proper 

sampling and prevention of possible biases play an important role in the 

proper application of research. In this regard, it seems that the efforts of 

sports management researchers to accurately evaluate the methods used in 

research is a necessary step to increase the quality of research in the field of 

sports management. One of these methods is to try to increase the response 

rate and reduce the bias of the samples without answering the questionnaire. 

Sample bias without answering the questionnaire should be checked in the 

samples, then this bias should be reduced as much as possible in the results of 

the final study. Otherwise, the conclusion of the study may be distorted. In 

most cases, there is little knowledge about sample bias without answering the 

questionnaire, so it is difficult to assess their impact on the final analysis of 

the data. This study aimed to analyze the reporting and management 

Nonresponse in sport marketing management articles published in the Journal 

of Sport Management. The specific objectives of this research include the 

following: Objective 1: To study the sampling method and the method of 

data collection used. Objective 2: To evaluate the response rate to the 
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questionnaire and the strategy to increase the response rate. Objective 3: 

Review the strategies used for unanswered management.  

The study population consisted of all articles published from the first issue of 

2016 to the end of 2016 (N = 431) were analyzed by a coding sheet. All 

articles published in the field of sports marketing in sports management 

journals were analyzed using content analysis method, which is a systematic 

technique (Berger, 2000). Qualitative content analysis is appropriate when 

existing theories or research literature are limited to a phenomenon (hsieh & 

Shannon, 2005). The instrument used in this study was based on previous 

research (linder et al., 2001; miller & smith, 1983). Thus, the data collection 

tool in this study includes a coding sheet that the data were collected 

according to the following instructions. The validity of coding sheet was 

measured by ten of sport marketing and management experts specializing in 

the analysis of content. Using Scott test, the coefficient of agreement between 

coders was more than 90%. The results showed that a small number of 

articles published (5% of the articles) have pointed to the response rate as 

well as any articles Nonresponse as a threat to external validity. Not refer 

How to control and manage Non respons. As mentioned, samples without 

answering the questionnaire and their management was the main motivation 

for the current research.  

The results show that the contribution of each publication in publishing articles 

in the field of sports marketing in the mentioned period has been as follows. 

Sports management studies 84 articles (19.49), applied research in sports 

management 71 articles (16.47), new approaches in sports management 58 

articles (13.45), sports management 51 articles (11.83), research 

Contemporary Studies in Sports Management 45 articles (10.44), Sports 

Management and Development 40 articles (9/28), Research in Sports 

Management and Motor Behavior 33 articles (7.65), Journal of Sports 

Management and Motor Behavior 27 articles ( 6/26) and physiology and 

management research in sports 22 articles (5/10). Also, the findings show 

that non-questionnaire samples have not been an important issue and concern 

for the vast majority of authors of sports marketing articles. In addition, 10 

articles had a response rate above 90%, followed by a response rate of 80 to 

89% and 70 to 79% with 6 articles. Among the articles that reported the 

response rate to the questionnaire. Nine articles reported a response rate of 

less than 80%. Out of 431 published articles, 406 articles did not mention the 

response rate to the questionnaire. Of the 431 articles published that should 
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have considered unanswered bias (given a response rate of less than 85%), 

none of the articles referred to bias of unanswered samples as a threat to 

external credibility, so pursuing management and They have not been in 

control of this bias either. Also, out of the total number of published articles, 

only 25 articles mentioned the response rate. Also, 13 articles used pre-

announcement strategy and 4 articles used incentives to increase response 

rates. In this section, 414 articles did not use any strategies to increase the 

response rate to the questionnaire. 

This indicates that sports management researchers are unaware of this and are 

not concerned, but this (bias of samples without answering the questionnaire) 

may be a threat to external credibility. Therefore, if in a study the response 

rate to the questionnaire was less than 85%, there may be a bias of samples 

without answering the questionnaire, in which case this bias should be 

controlled. In general it can be said that researchers reporting the response 

rate to the questionnaire, if the response rate was less than 85% using of one 

of the three methods (Comparison of Early to Late Respondents, Using 

“Days to Respond” as a Regression Variable and Comparison of Respondents 

to Nonrespondents) to control and manage Non respons. If through this 

research we conclude that these methods are effective in controlling bias 

without response, then as much as possible these methods will be applied in 

future research of sports management to control one of the most important 

errors that are less considered. Finally, according to the materials and results 

obtained from the present study, which showed that both researchers and 

reviewers of sports management journals, especially in the field of sports 

marketing, do not pay much attention to the appropriate response rate (above 

85%). Therefore, in most of the reviewed articles, they do not mention the 

response rate. Due to this, research that has a response rate lower than 85% is 

at risk of unanswered bias. As a result, researchers need to report the 

response rate if needed, and if the response rate is less than 85%, to 

implement the method to control and manage non-response bias. 

 

Keywords: Sport Maarketing, content analysis, handling Nonresponse, Journal 

of Sport Managemen 
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 ورزشی در مقاالت بازاریابی های بدون پاسختحلیل گزارش و کنترل نمونه

 3، عابد محمودیان2محسن حیدری توپکانلو ، *1سردار محمدی

 چکیده

 مقاالت های بدون پاسخ به پرسشنامه درنمونه مدیریت و گزارش نحوه تحلیل منظوربه مطالعه این

جامعه  .است شدهیطراحداخل کشور  ورزشی یتمدیر هایدر نشریه منتشرشده ورزشی بازاریابی

( بود که =۴31N) 1399تا پایان سال  1395از شماره اول سال  منتشرشده مقاالت همهآماری شامل 

استادان مدیریت و  از نفر ده توسط برگه کدگذاری روایی .توسط یک برگه کدگذاری آنالیز شدند

 اسکات، ضریب آزمون از استفاده با. شد سنجیده محتوا تحلیل زمینۀ در متخصص و ورزشی بازاریابی

نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مقاالت  .آمد دستبه درصد 9۰ از بیشتر کدگذاران بین توافق

های بدون همچنین هیچ یک از مقاالت به نمونه و اندکردهاشارهنرخ پاسخ  ( بهمقاله ٪5) منتشرشده

های بدون پاسخ دی برای اعتبار خارجی، نحوه کنترل و مدیریت نمونهعنوان تهدیپاسخ در پرسشنامه به

را امه نپرسشنرخ پاسخ به  گفت که محققین ابتدا توانیم طورکلیبه. اندنکردهی ااشارهبه پرسشنامه 

 با اولدهندگان پاسخ مقایسهروش ) 3بود، از یکی از  ٪۸5گزارش کند، اگر نرخ پاسخ کمتر از 

دهندگان پاسخ رگرسیون و مقایسه متغیر یک عنوانبه "پاسخ روزهای" از ر، استفادهآخدهندگان پاسخ

 ( را برای کنترل و مدیریت بدون پاسخ استفاده کنند.اندنداده پاسخ که کسانی با

بازاریابی ورزشی، نشریات مدیریت ورزشی، تحلیل محتوا، نمونه بدون پاسخ به  ی کلیدی:هاواژه

  پرسشنامه
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 مقدمه

 یهاحوزه در زیادی یهاپژوهش مختلف، یهاشیگرا با ورزشی علوم و پژوهشگران نشمنداندا

 علمی نشریات در را خود یهاپژوهش یهاافتهی واند داده انجام ورزشی علوم و یبدنتیتربمختلف 

ه با توجه ب(. 1393 )عسگری، اندکرده عرضه یالمللنیب و ملی ی،امنطقه یهاکنفرانس و پژوهشی -

گیری درست و تواند از نتایج تحقیقات استفاده کنند، نمونههای ورزشی میاینکه بسیاری از سازمان

 روازاین کند.ها ایفا میاحتمالی نقش مهمی در کاربرد درست پژوهش هایجلوگیری از سوگیری

 Paton (1987)است.  قرارگرفتهبحث افزایش کیفیت مقاالت در دستور کار بسیاری از محققین 

بعد از  ورزشی حمایت کرد، در حوزه مدیریت پژوهش افزایش کیفیتبود که از  کسی اولین

Paton (1987) ، costa (2005) و chalip (2006)  نیز نگرانی خود را نسبت به تقویت پژوهش در

 ورزشی مدیریت تالش محققان رسدیم نظربه راستا، این در .حوزه مدیریت ورزشی ابراز داشتند

 افزایش کیفیت برای الزم گام در تحقیقات یک شدهگرفته ی بکارهاروش یقدق ارزیابی برای

ها، تالش برای افزایش نرخ پاسخ و شروازاینیکی پژوهش در حوزه مدیریت ورزشی است. 

 عنوان تحت پرسشنامه، به پاسخ است. نرخ های بدون پاسخ به پرسشنامهکاهش سوگیری نمونه

است پرشده  کاملمهین یا کامل صورتبه شرایط واجد نمونه توسط که ییهانامهپرسش از تعدادی

 موردنظرنمونه  تا است ضروری نمونه هر در باال پاسخ میزان .(locker, 2002) شودیم تعریف

 نرخ که تحقیقاتیجز به کندیم توصیه پیشینه تحقیق .(fienk, 2003)باشد  جمعیت کلدهنده نشان

 نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه را سوگیری که است عاقالنه تحقیقات، بقیه برای ددارن باالیی پاسخ

 پاسخ که کسانی اگر. (Christie et al., 1997)کنند  بررسی اجتماعی و جمعیتی لحاظ از حداقل

ی رهایمتغو یا پاسخ به  جمعیت شناختی) هایژگیو برخی دراند داده کسانی که پاسخ ازاند نداده

 را پرسشنامه نتایج تواندیم و است سوگیریدهنده نشان پس باشند،امه( متفاوت نشپرساصلی 

 زمانی نوعی سوگیری است و سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه. (lohr, 1999)کند  مخدوش

ی هاپاسخبر  داندیمپاسخ امه نپرسشو اگر به  اندندادهپاسخ  که کسایی یهایژگیو که دارد وجود
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وجود نمونه بدون  اگر .(phillips et al., 2016) بگذارد ریتأث، انددادهپاسخ مه ناپرسشبه  کسانی که

 نمونه در یریگاندازه خاص متغیرهای به خاطر یا وامه نپرسش طراحی علتپاسخ به پرسشنامه به

 ،اندنداده پاسخ کسانی کهنتیجه گرفت  توانیم پس نباشند، (محل سن، جنس، مثال؛ عنوانبه)

 کسانی که پاسخ از و گرفت نادیده را هاآن توانیم رواین از. اندرفته دست از تصادفی طوربه

 این حائز اهمیت نکته. (lohr, 1999)کرد  استفاده( جامعه نماینده عنوان تحت) توانیم ،اندداده

 به هایژگیو این اما هستند، رگذاریتأث نمونه رفتار بر اجتماعی و شناختی فرآیندهای که است

نمونه بدون  سوگیری ارزیابی ،جهینت . درماندیم ناشناخته یاپرسشنامه تحقیقات برای زیاد احتمال

 این. (wentland, 1993)نباشد  درست است ممکن پایین پاسخ نرخ بر تکیه پاسخ به پرسشنامه با

دهندگان پاسخ بین ؛زیرا است، رممکنیغ دهیم، تعمیم هاتیجمع همه به را کافی پاسخ نرخ که امر

 و نمونه حجم هدف، جامعه یهاکیتکن مانند مسائلی مورد دراند نداده پاسخ که کسانی و

 پاسخ میزان توضیح هنگام این، بر عالوه. (hovland, 1980)دارد  وجود تفاوت بررسی یهاروش

لذا . کنندیم ادهاستف پاسخ میزان گزارش و محاسبه برای مختلفی یهاروش از محققان پرسشنامه، به

 خواهد ادامه استاندارد تعریف زمان ارائه تا پاسخ میزان پرسشنامه و تکمیل نرخ بین سردرگمی

 برخیکه میزانی است نرخ پاسخ به درک اهمیتباید گفت که  تینها در .(peter, 2005)داشت 

 ,jama)اند گرفته در نظرامه نپرسشتوسط  هایبررس برای درصد، ۶۰ تا را پاسخ نرخ حداقل مجالت

2013). 

این  سپس تا حد امکان شود، بررسی هانمونهدر  نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه باید سوگیری

 است ممکن مطالعه یریگجهینت صورت، این غیر یابد. در کاهش نهایی مطالعه نتایج سوگیری در

پاسخ به پرسشنامه  سوگیری نمونه بدون کمی درباره دانش موارد، اغلب در. شود دچار تحریف

 dillmanبه اعتقاد  .دشوار است هاداده نهایی لیوتحلهیتجز در هاآن ریتأث وجود دارد پس ارزیابی

 در) نمونهحاضر در  افراد متفاوت یهاپاسخنمونه بدون پاسخ به پرسشنامه نتیجه  خطای (2000)

نمونه بدون پاسخ وگیری س است. اندنکردهکه در نظرسنجی شرکت  پاسخ کسانی از( پاسخ صورت
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 بازگشت عدم بهکه  کاملنمونه پاسخ نداده به پرسشنامه  زیر باشد، شکل دو به تواندیم به پرسشنامه

دهنده نشانواحدی، نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه  کهدرحالی دارد، اشاره امهنپرسش همه

 artino etی دیگر بندمیتقسهمچنین در  .frankel & wallen, (1993)است  ناقص یهاپرسشنامه

al., 2014  عنوان امه بهنپرسش به تواندی( منمونه چارچوب) بالقوهدهندگان پاسخبیان کردند که

 توانندیم همچنین و( واحدینمونه بدون پاسخ به پرسشنامه ندهند ) پاسخ یا بدهند پاسخ کل یک

 این، بر عالوه. دهند پاسخ( وردینمونه بدون پاسخ به پرسشنامه م) تحقیقسؤاالت  از برخی به فقط

 تشکیل را نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه ، خطایخودخودیبه نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه

 خطای نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه هنگامی تنها rogelberg & luong, (1998)  دهدینم

 اصلی متغیرهای در ،اندندادهسخ کسانی که پا ازتوجه قابل طوربهدهندگان پاسخ که دیآیوجود مبه

سوگیری نمونه بدون پاسخ به  کمیت تعیین برای. ی جمعیت شناختی متفاوت باشندرهایمتغمطالعه یا 

 است.شده ارائه زیر معادله پرسشنامه،

Nonresponse bias = NR (Xres – Xnon) 

 نمره Xresو د انندادهپاسخ  مطالعه کسانی که در تعداددهنده نشان NR رابطه این در

اند نداده پاسخ امهنپرسشبه  متغیر همان در که کسانی نمره Xnon و متغیر یک بهدهندگان پاسخ

 نتیجه گرفت آن است که معادله این از توانیم آنچه. rogelberg & luong, (1998)است 

گی خاص بین که در یک ویژ افتدیماتفاق  شرایطی در سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه تنها

این امر به این معنی است . ی رخ دهدتوجهقابلتفاوت  دهندگانپاسخو  اندندادهکسانی که پاسخ 

 است آمده دستبهدهندگان پاسخ نمرات غیر از آنچه با مطابق واقعیدهندگان پاسخ نمرات اگرکه 

تجربه  نامه راسوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسش است، ممکن کم پاسخ نرخ با باشد، مطالعات

 حتی) آوردند دسترا به باال پاسخ میزان مطالعاتی که ،miller & smith, (1983) گفته به. نکنند

 بنابراین،؛ ببرند سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه رنج از است ممکن هم هنوز( ٪9۰ باالتر از
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مطالعاتی که نرخ پاسخ لزوماً  و شود تلقی دارو نوش عنوان تحت نبایدمه ناپرسش به باال پاسخ میزان

 .نیستند باالتری دارند، بهتر

 یهاافتهبه ی توجه با. نیست سوگیری دهندهنشان تنهاییبه پایین پاسخ از سوی دیگر میزان

crosniek, (1999) و dillman, (1991) نیست سوگیری دهندهتنهایی نشانمیزان پاسخ پایین به .

دهندگان پاسخ غیر هویت موارد، بیشتر در اینکه به توجه باها پاسخ بدون برآورد ،وجودبااین

جمعیت  اطالعات اوقات گاهیهرچند . Dey, (1997)است  چالش همواره یک بوده، ناشناخته

 غیر فردمنحصربه شرایط نیست ممکنها داده، این وجودبااین است، دسترس در ی محدودیشناخت

 .سازد آشکارامه نپرسش به هاآن پاسخ ونگیچگ یا و نگرش نظر را ازدهندگان پاسخ

Armstrong & everton, (1977) مورددر  شتریب اطالعات کسب برای که کردند پیشنهاد 

سوگیری  برآورد مثال، عنوانبه) مختلف یابیبرونی هاروش توانیم، اندندادهکسانی که پاسخ 

 روش سه نویسندگان این. ستفاده کردرا ا (آماری تحلیل اساس نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه بر

 یهاارزش مقایسه -1: نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه بیان کردند خطای یریگاندازه برای مشخص

 وکنندگان شرکت بین مقایسه اساس بر ذهنیبرآورد  -۲ ،دهندگانپاسخ جامعه و بینشده شناخته

بر اساس . پاسخ امواج و زمان روند بر تنیمب یابیبرون -3 ،شدهشناخته ارزش بر مبتنی پاسخ بدون

 خطای مدیریت را برای استراتژی پنج armstrong & everton، miller & smith, (1983) کار

کسانی که پاسخ  گرفتن نادیده -1: ازاند عبارت که کردند نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه پیشنهاد

 -3، شدهشناخته موردعالقه یهایژگیاساس وبر  جامعه بادهندگان پاسخ مقایسه -۲ ،1اندنداده

 -۴ ،شدهشناخته موردعالقه یهایژگیواساس  براند نداده پاسخ که کسانی بادهندگان پاسخ مقایسه

 نمونه -5 اصلی در مطالعه و متغیرهای بر اساس ی آخرهادهندهپاسخی اول با هادهندهپاسخ مقایسه

 .۲دوم بار پاسخ بدون

                                                      
1. ignoring nonrespondents 

2. sampling nonrespondents a second time 
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 مدیریت یهاکیتکن درشده انجام مطالعات برای چارچوبی miller & smith, (1983) کار

کنترل نمونه بدون پاسخ  چگونگی بر کار این بیشتر. داد نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه ارائه خطای

ی هالیتحلروی فراوانی و نوع  ترژهیو طوربه و به پرسشنامه در یک نظم آکادمیک متمرکز است

 یدر پژوهش linder et al., (2001) مثال، عنوانبه. ت منتخب متمرکز استدر مجال شدهگزارش

 را بررسی( 1999-199۰ساله ) ده دوره یک طی در کشاورزی آموزش در مجله منتشرشدهمقاالت 

 یهاکیتکناز  مقاالتی است که از ٪7۰ برای بدون پاسخ تهدیدی خطای که شدند متوجه کردند و

 گونهچی( هدرصد ۴۶.7) نیمی از مقاالت به نزدیک گروه، این در. دکردن استفاده یریگنمونه

نمونه بدون  به یااشاره یا نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه و خطا کنترل برای تالش درباره گزارشی

 که کسانی برایاند. نکرده خارجی اعتبار برایتوجه قابل تهدید یک عنوانپاسخ به پرسشنامه به

 لیوتحلهیتجز توانندیم وگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه را کنترل کنند،س تا کنندیم تالش

 مقاالت Werner et al., (2007). آخر را انجام دهند دهندگانپاسخاولیه با  دهندگانپاسخمقایسه 

 هاآن رتبه اساس را بر مجالت و بررسی( ۲۰۰۴-۲۰۰۰) ساله پنج دوره یک را طی مدیریت مجله 9

( یبندرتبه اساس بر مثال، عنوانبه) مجله کیفیت تعیین مطالعه این از اصلی هدف. کردند یبنددسته

درصد از مقاالت  ۲9 دریافتند هاآن. نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه بود سوگیری مدیریت گزارش و

به درصد از مقاالت رتبه سه کنترل نمونه بدون پاسخ  ۲7درصد از مقاالت رتبه دو و  3۴رتبه یک، 

کنترل کلی نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه در این  فقدان دهندهنشانپرسشنامه را انجام دادند که 

مقاالت  مرور سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه را با Bartlett et al., (2008). مجالت است

 ،منتشرشده همقال 1۶۶ از. بررسی کردند 1اپسیلون پی مجله دلتای در ۲۰۰۴-1995از سال  منتشرشده

نمونه بدون  نتیجه در پرسشنامه استفاده کرده بودند، و گیرینمونه یهاکیتکن از( ٪51.۲) مقاله ۸5

 لیوتحلهیتجز بین ارتباط متخصصین،. خارجی باشد اعتبار برای تهدیدی تواندیمپاسخ به پرسشنامه 

 و گیرینمونه فرمول از تفادهاس پاسخ، نرخ پاسخ، اندازه نمونه، حجم جمعیت، اندازه با پاسخ غیر

                                                      
1. delta pi epsilon journal 
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 پرداختن اهمیت Bartlett et al., (2008)ند. ادهقراردارا مورد آزمون  پیگیری یهاروش از استفاده

را  ٪1۰۰کمتر از پاسخ  نرخ با پیمایشی تحقیقات نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه را در خطا به

مونه بدون پاسخ به پرسشنامه در مجله در تحلیل ن Jordan et al., (2011) قراردادند. موردبحث

که بیشترین  دهندیمدرصد جامعه تحقیق را مدیران تشکیل  ۲/3۰مدیریت ورزشی بیان کردند که 

درصد کمترین سهم در این زمینه داشته  7/1داده است و حامیان ورزشی با  اختصارسهم به خود 

ی با اخوشهگیری و نمونه استفاده دموردرصد بیشترین روش  1/۲9گیری ساده با است، روش نمونه

در  کنندگانمشارکتبوده است. همچنین متوسط نرخ پاسخ  مورداستفادهدرصد کمترین روش  ۲/1

 3/۸7مقاله ) 1۴۴نشان داد  هاافته، یتینها دردرصد بوده است.  ۲/۶۲مقاالت این مجله برابر با 

 خطای( ٪۲1.5) 31 تنها ،شده ذکرمقاالت تعداد  ، ازاندداشتهدرصد  ۸5درصد( نرخ پاسخ کمتر از 

. عنوان کردند خارجی اعتبار برای تهدیدی عنوان نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه را تحت

نمونه بدون پاسخ به  بالقوه تهدید به اذعان وجود با( ٪5۸.1) مطالعه 31 این از بسیاری ،وجودبااین

( در تحقیق به ۲۰19ردند. جیم و همکاران )خارجی، اما آن را مدیریت نک اعتبار پرسشنامه برای

بررسی سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه در جوامع روستایی در آمریکا پرداخت و مقاالت را 

، انیپاسخگو ریدهندگان و غپاسخبررسی کردند. در این تحقیق  ۲۰17تا  ۲۰۰7از سال 

 با عالقه دهندگان، پاسخپاسخ دادند دهندگانی که دیرپاسخو ی که زود پاسخ دادند دهندگانپاسخ

 انی. در ممورد مقایسه قرار گرفتندخود  منتشرشده یهاو نمونه و داده مندعالقهدهندگان پاسخکم و 

ه در طق)یک من شیآم نیصاحبان زمساکنان از  یاحتمال گیرینمونه یها، به استثناسهیهمه مقا

واهدی کمی در ارتباط با سوگیری نمونه بدون ، شتیمتناقض در مورد جنس جینتا( متحدهایاالت

)جیم و  بود یریگاز اختالفات احتماالً مربوط به روش نمونه یاریبسپاسخ به پرسشنامه یافت شد. 

بزرگ با  هایمشوق( دریافتند که ۲۰۲۰(. در تحقیقی دیگر استنلی و همکاران )۲۰19همکاران 

 کمیل پرسشنامه اینترنتی در ارتباط است.ها و سوگیری با نرخ تتأثیر کم بر کیفیت داده
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مبتنی  یهاپژوهش در خطا احتمالی منبع چهار dillman (2000)ی هاافتهی به توجه از سوی دیگر با

 linder) دینام "با کیفیت نظرسنجی یک انجام بنای سنگ" را هاآن وی. دارد ی وجودریگنمونه بر

et al., 2001). خطای ،۲خطای پوشش ،1یریگنمونه خطای از: اندعبارتخطا  چهار این 

 این خطا ی است،ریگنمونه خطایشده  اشارهخطای  اولین .۴بدون پاسخ خطای و 3یریگاندازه

 .ی شودریگاندازهنه همه افراد  جامعه در افراد از برخی در که یک متغیر دیآیمزمانی به وجود 

خطا را این  .است وجود داردشده گرفته تصادفیصورت بهیی که هانمونهدر  یریگنمونه خطای

 دوم، خطای .حذف کرد کامل طوربه توانینم اما داد، کاهشتر بزرگ یهانمونه طریق از توانیم

در ی تمام افراد را هایژگیوی نتواند ریگنمونهزمانی وجود دارد که لیست  پوشش است، خطای

 این کاهش. وجود داردها داده یآورجمع ایبر مورداستفاده ابزار در یریگاندازه خطای .ردیبرگ

 موضوعات برای ابهام بدون واعتماد قابل معتبر، یهاتمیآ از محقق که است آن مستلزم خطا

نمونه  خطا ی کنترل شود،خوببهباید  پیمایشی تحقیقات خطای چهارم که در .استفاده کند تحقیقاتی

و  اندندادهپاسخ  مهناپرسشکه به  نمونه افراد بخشی ازخطابه  این. است بدون پاسخ به پرسشنامه

، متفاوت است، انددادهپاسخ امه نپرسشنسبت به کسانی که به  هاآنی جمعیت شناختی هایژگیو

خطای نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه  نوع خطا، چهار این از .(linder et al., 2001) شودیماطالق 

ی و علوم بدنتیترب در افزایش کیفیت پژوهش .استکرده  به خود جلب را توجه کمترین شاید

. صورت منظم مورد ارزیابی قرار دهندبه ی خود راهاکیتکن وها روش که است آن مستلزم ورزشی

 یاحرفه آماری یهاروش از استفاده و کاربرد طریق از نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه باید خطای

 برای مختلفی یهاروش ورزشی مدیریت محققان ،199۰ سال از .کنترل شوند شدهرفتهیپذ

 امهنپرسش اجتماعی، علوم یهانهیزم از بسیاری ، دروجودبااین ،اندکرده استفادهها داده یآورجمع

 در حوزه ورزش قاتیتحق گریداز سوی  است. هادادهی آورجمعابزار  نیپرطرفدارترهنوز 

                                                      
1. sampling error 
2. coverage error 

3. measurement error 

4. nonresponse error 
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 دقیق، معتبر ابزارهای در ایجاد دانشمندان یهاشتال و آن توجه که یکی از دالیل اندکردهپیشرفت 

 & kim؛heer & Dickson, 2008اجتماعی است ) متغیرهای انواع یریگاندازه برایاعتماد قابل و

kim, 1995 ؛seo &green, 2008 ؛verner et al., 1998 ؛wannet al., 1999.) در  ،وجودبااین

تفسیر  از الزم است قبل که یی وجود داردهاتیمحدود شودیماستفاده امه نپرسش ی که ازقاتیتحق

 در پژوهش یهاروش ، برای بهبودتینها در .(senger, 2006شوند )مشخص و کنترل  نتایج،

منظم  صورتبهدر آن  مورداستفاده یهاکیتکن و تحقیق یهاروشنیاز است تا  ورزشی مدیریت

 تحقیق یهاوهیش ید انجام شود تا محققین بتوانندبا یلیوتحلهیتجز کار، این انجام برای. شود بررسی

های کاربردی در بررسی نشریات مدیریت ورزشی )پژوهش بنابراین،؛ آورند دستبه را موردنیاز

های معاصر در مدیریت ورزشی، مدیریت و توسعه ورزش، رویکردهای مدیریت ورزشی، پژوهش

ت ورزشی، پژوهش در مدیریت نوین در مدریت ورزشی، مدیریت ورزشی، مطالعات مدیری

های فیزیولوژی و و پژوهش ورزشی و رفتار حرکتی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 گریدسوی  از. در این زمینه کمک شایانی بکند تواندیممدیریت در ورزش( داخل کشور 

و روش  آمار حانطرا تالش که اندداشتهی زیادی هاشرفتیپی بدنتیتربو  اجتماعی علوم قاتیتحق

جمعیتی  متغیرهای یریگاندازه برایاعتماد قابل و معتبر یهاکیتکن دست آوردنبه تحقیق برای

 یهاکیتکندر همین راستا، از دیگر  (.ary et al., 2009است )یکی از دالیل این پیشرفت 

 از استفاده این، بر وهعال .جامعه استفاده کرد پارامترهای برآورد برای توانیم احتمالی، یریگنمونه

 ,Tuckmanاست ) ی دانشگاهی ضروریهارشته پیشبرد برای شده رفتهیپذ پیمایشی تحقیق روش

 بدون پاسخ در لیوتحلهیتجزپژوهش در  اولین عنوانبهاز سوی دیگر، تحقیق حاضر  (.1999

 چگونگی مورد در ارزشمندی تواند بینشمی حاضر مطالعه ورزشی است و بازاریابی تحقیقات

و همچنین نحوه کنترل این سوگیری  خارجی اعتبار نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه برای تهدید

نحوه گزارش  بررسی حاضر مطالعه از هدفبه مطالب گفته شده،  با توجهبنابراین و . کندیمفراهم 
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یت نشریات مدیر درمنتشرشده  مقاالت و کنترل سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه، در

 .ورزشی است

 یشناسروش

 منتشرشده مقاالت در پاسخ بدون لیوتحلهیتجز مطالعه این از هدف شد، اشاره که طورهمان

 1399تا پایان سال  1395مدیریت ورزشی از شماره اول سال  حوزه بازاریابی ورزشی در نشریات

 :است زیر موارد شامل پژوهش این خاص اهداف. بود

 شدهاستفاده یهاداده یآورجمع روش و گیریهنمون بررسی روش :1 هدف

 برای افزایش نرخ پاسخ استراتژی به پرسشنامه و پاسخ بررسی نرخ: ۲ هدف

 بدون پاسخ برای مدیریت شدهگرفته بکار یهایاستراتژبررسی : 3 هدف

 روش از استفاده ورزشی با مدیریت حوزه بازاریابی ورزشی در نشریاتمنتشرشده  مقاالت همه

 تحلیل .(berger, 2000گرفت )است مورد تحلیل قرار  سیستماتیک تکنیک یک که محتوا لیلتح

مناسب  است، محدود پدیده یک در تحقیق ادبیات یا و موجود یهاهینظر کههنگامی کیفی محتوای

 قبلی، یهاپژوهش اساس بر مطالعه این درمورداستفاده  ابزار (.hsieh & Shannon, 2005است )

 یآورجمع ابزار ،ترتیباینبه. (miller & smith, 1983؛ linder et al., 2001شد ) استفاده

زیر  دستورالعمل به توجه باها داده که است کدگذاری برگه شامل تحقیق این در اطالعات

 شدند. یآورجمع

 ه ازمقاالتی ک مقابل در اندکرده استفاده گیرینمونه یهاروشاز  مقاالتی که - مقاله نوع -1

 .اندنکردهگیری استفاده نمونه یهاروش

 frankel & wallen, (2006) توسطشده مشخص دسته ده از یکی در -گیرینمونه روش -۲

 دسترس، منظم، تصادفی در ی، نمونهاخوشه کل، تصادفی از تصادفی، سرشماری، درصدی)

 .ی شد( کدگذاراشاره مورگان، عدم ی، هدفمند، جدولاطبقه
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 دسته )پست، مصاحبه، روش در هشت هاداده یآورجمع یهاروش -ها داده یورآجمع -3

 شد اشاره( کدگذاری ی، مشاهده، عدمتلفن ی، حضوری،اکتابخانهترکیبی، 

، ٪۸5-۸۰، ٪99-۸5دسته  شش در که واقعی پاسخ نرخ برآورد -به پرسشنامه  پاسخ نرخ -۴

 اری شد.اشاره، کدگذ عدم ،٪۶۰ از کمتر ،۶۰-۶9٪، 7۰-79٪

، قبل از هادسته )مشوق هفت در - میزان پاسخ افزایش برای شدهگرفتهبکار  استراتژی -5

اعالن، بعد از اعالن، قبل و بعد از اعالن. استراتژی ترکیبی، عدم استفاده، برگزاری کالس( 

 کدگذاری شد

 که قاالتیم مقابل در خارجی اعتبار برای کردن به بدون پاسخ تحت عنوان تهدیدی اشاره-۶

 تهدید بدون پاسخ نکردند. به یااشاره هیچ

 از نفر 1۰ میان تحقیق، اهداف به همراه سیاهه این کدگذاری، سیاهه روایی از اطمینان برای

 برگه صوری روایی نهایی، بازنگری و کارشناسان نظرات اعمال با و شد توزیع ربطیذ کارشناسان

 از مستقل طوربه دهیدآموزش فرد 3 مطالعه این در پایایی تعیین منظوربهگرفت.  قرار تائید مورد

 با( پایاییآن ) میان توافق میزان و کردند اقدام نشریهمنتشرشده تمام مقاالت  کدگذاری برای هم

همچنین برای  .داشت (درصد 9۰ حد در) باالیی بسیار نمره محاسبه و اسکات فرمول به توجه

 و آمار توصیفی استفاده شد. spss ارافزنرماز  هاداده لیوتحلهیتجز

 نتایج

دهد که سهم هر نشریه در انتشار مقاالت حوزه بازاریابی ورزشی در بازه زمانی نتایج نشان می

های کاربردی (، پژوهش۴9/19مقاله ) ۸۴مطالعات مدیریت ورزشی مذکور بدین شکل بوده است. 

(، ۴5/13مقاله ) 5۸در مدیریت ورزشی  (، رویکردهای نوین۴7/1۶مقاله ) 71در مدیریت ورزشی 

(، ۴۴/1۰مقاله ) ۴5های معاصر در مدیریت ورزشی (، پژوهش۸3/11مقاله ) 51مدیریت ورزشی 

مقاله  33پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (، ۲۸/9مقاله ) ۴۰مدیریت و توسعه ورزش 
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های فیزیولوژی و پژوهش( و ۲۶/۶مقاله ) ۲7پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (، ۶5/7)

 (.1۰/5مقاله ) ۲۲ مدیریت در ورزش

 هدف اول

مقاالت  در مورداستفاده یهاداده یآورجمع روش و گیرینمونه نوع اول شناسایی هدف

، مورداستفادهروش  نیترجیرا، دهدیمکه جدول یک نشان  طورهمان .بازاریابی ورزشی بود

 استفاده از درصد بوده است. همچنین 9/۲۰روش تصادفی با  نآ از پسدرصد و  7/۲7سرشماری با 

مقاله  17 منتشرشدهمقاله  ۴31بوده است. از  شده استفادهدرصد کمترین روش  ۶/1روش منظم با 

. با توجه به نتایج اندندادهگیری خود را گزارش ، روش نمونهمقاالتدرصد کل  9/3که برابر با 

 شودیمدرصد مقاالت  ۴/7۸مقاله که برابر با  33۸فراوانی  ی حضوری باآورجمعروش  ۲جدول 

 هادادهی آورجمعداده است و همچنین استفاده از روش  خود اختصاصبیشترین سهم را به 

 منتشرشدهداده است. از بین مقاالت  اختصاصمقاله کمترین بخش را به خود  ۲با  صورت مشاهدهبه

 .اندنکرده هادادهی آورجمعی به روش ااشارهمقاله  1۰تعداد 

 گیریروش نمونه -۱ جدول

 درصد فراوانی گیرینمونه روش

 9/۲۰ 9۰ تصادفی

 7/۲5 111 سرشماری

 ۸/1 ۸ کل از درصدی

 3/۸ 3۶ یاخوشه تصادفی

 ۴/3 15 دسترس در نمونه

 ۶/1 7 منظم

 9/13 ۶۰ یاطبقه تصادفی

 ۲/۱۳ ۵۷ هدفمند

 ۹/۶ ۳۰ مورگان جدول

 ۹/۳ ۱۷ اشاره عدم

 ۱۰۰ ۴۳۱ مجموع
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 های دادهآورجمعروش  .۲جدول 

 درصد فراوانی دادها یآورجمع روش

 1 7 پست

 ۶ ۲۶ مصاحبه

 ۸/5 ۲5 ترکیبی روش

 ۴/۴ 19 یاکتابخانه

 7۸ 33۸ حضوری

 9/۰ ۴ تلفنی

 ۲/۰ ۲ مشاهده

 ۲ 1۰ اشاره عدم

 1۰۰ ۴31 مجموع

 

 هدف دوم

در  منتشرشدهی مقاالت بازاریابی هاامهنپرسشبه  پاسخ میزان دوم این پژوهش توصیف هدف

 حداکثر برای بهشده  گرفته نظر در یهایاستراتژ شناسایی داخلی و نشریات مدیریت ورزشی

مقاله نرخ پاسخ  1۰تعداد  دهدیمنشان  3که جدول  طورهمان .بود در مطالعه مشارکت رساندن

مقاله رتبه  ۶درصد با  79تا  7۰درصد و  ۸9تا  ۸۰رخ پاسخ بین پس از آن ن اندداشتهدرصد  9۰باالی 

 9. تعداد اندکردهاز بین مقاالتی که نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش  .اندکردهبعدی را کسب 

مقاله  ۴۰۶تعداد  منتشرشدهمقاله  ۴31. از اندکردهاشارهدرصد  ۸۰مقاله به نرخ پاسخ کمتر از 

مقاله از استراتژی  13که  دهدیمنشان  ۴. نتایج جدول اندنکردهه پرسشنامه ی به نرخ پاسخ بااشاره

مقاله  ۴1۴. در این بخش اندکردهبرای افزایش نرخ پاسخ استفاده  ۲مقاله از مشوق ۴و  1قبل از اعالن

 .اندنبردههیچ استراتژی برای افزایش نرخ پاسخ به پرسشنامه بکار 

 

                                                      
1. pre-notification 

2. prize incentives 
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   نامهپرسش به پاسخ نرخ -۳جدول 

 درصد فراوانی نامه  پرسش به پاسخ نرخ

۸5-99٪ 13 3 

۸۰-۸5٪ 3 ۶/۰ 

7۰-79٪ ۶ 3/1 

۶۰-۶9٪ ۲ ۴/۰ 

 ۲/۰ 1 ٪۶۰ از کمتر

 9۴ ۴۰۶ اشاره عدم

 1۰۰ ۴31 مجموع

 

 پاسخ افزایش برای استراتژی -۴جدول 

 درصد فراوانی پاسخ افزایش برای استراتژی

 3 13 اعالن از قبل

 9/۰ ۴ هامشوق

 9۶ ۴1۴ اشاره عدم

 1۰۰ ۴31 مجموع

 هدف سوم

 فراوانی خطای بدون پاسخ تعیین( 1: )نیز شامل دو بخش بود مطالعه این سوم و نهایی هدف

 تهدید این کنترل که برای ییهاروش توصیف( ۲) و خارجی اعتبار برای تهدیدیعنوان به

را  ٪۸5 از کمتر پاسخ میزان که التیمقا تعداد ما ،لیوتحلهیتجز این از قبل .بودند شدهیطراح

 نظراتفاق دانشمندان میان در است، بحثقبالً  که طورهمان کرده بودند را مشخص کردیم. گزارش

 بدون پاسخ خطا آیا اینکه تعیین برای نقطه منطقیعنوان به تواندیم ٪۸5 پاسخ وجود دارد که نرخ

 ؛linder et al., 2001شود )در نظر گرفته باشد یا نه  خارجی اعتبار برای تهدیدی تواندیم

Werner et al., 2007 ؛Jordan, 2011.) 7/۲مقاله ) 1۲نشان داد تعداد  5که جدول  طورهمان 
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 بدون پاسخ هستند یا خطا ، بنابراین مستعداندکردهرا گزارش  ٪۸5درصد( نرخ پاسخ کمتر از 

به خطای  کدامهیچمقاله  1۲از این  .دارند بدون پاسخ مدیریت یهاکیتکناستفاده  به نیاز حداقل

در بخش بکار بردن  تینها در. اندنکردهی ااشارهعنوان تهدیدی برای اعتبار خارجی بدون پاسخ به

به خطای  منتشرشدهاز مقاالت  کدامهیچدلیل اینکه تکنیک الزم برای کنترل خطای بدون پاسخ به

تکنیک پیشنهادی  3، بنابراین از اندنکردهارجی اشاره عنوان تهدید برای اعتبار خبدون پاسخ به

 روزهای" از اصلی تحقیق، استفاده متغیرهای در آخر دهندگانپاسخاول با  دهندگانپاسخ )مقایسه

( برای اندنداده پاسخ که یدهندگان باکسانپاسخ رگرسیون و مقایسه متغیر یک عنوانبه "پاسخ

 .اندردهنککنترل خطای بدون پاسخ استفاده 

 

 تهدید اعتبار خارجی عنوانبهاشاره به بدون پاسخ  -۵جدول 

 درصد فراوانی خارجی اعتبار تهدید به اشاره

 ۴۸ 1۲ ٪۸5 از کمتر پاسخ نرخ

 1۰۰ 1۲ خارجی اعتبار تهدید عنوانبه اشاره عدم

 ۰ ۰ خارجی اعتبار تهدید عنوانبه اشاره

 5۲ 13 ٪۸5 از بیشتر پاسخ نرخ

 1۰۰ ۲5 مجموع

 یریگجهینتبحث و 

 ,.groves et al مصاحبه یا و تلفن به پرسشنامه نسبت ترنییپا هزینه و یریپذانعطاف به توجه با

 علوم تحقیقات در اولیه یهاداده یآورجمع مهم برای روش یک همچنان پرسشنامه ،(2009)

 دقت شد، اشاره االت دیگرمق و مقاله این در که طورهمان .mark et al., (2015)است  اجتماعی

های بدون پاسخ به ی مهم مانند نرخ پاسخ سوگیری نمونههادهیپدآماری برای پی بردن به  روش

 آماری معرف جامعه است، به این نکته که آیا نمونه بردن پی برای. پرسشنامه و ... مهم است

 . محققینی که از(dillman, 2000) کارگیرندبهمعتبر را  پژوهشی یهاپروتکل باید محققان
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نظر بگیرند تا  در پاسخ میزان رساندن به حداکثر برای وجوه از برخی باید کنندیمپرسشنامه استفاده 

 .(Davern, 2013کنند )از سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه جلوگیری 

یقات ها در تحقآوری دادهگیری و نحوه جمعهای نمونهدر این تحقیق، هدف اول بررسی روش

در  منتشرشدهورزشی  بازاریابیدهد در تحقیقات نشان می 1که نتایج در جدول  طورهمانبود. 

 111گیری استفاده شده است که در این بین روش سرشماری با ها برای نمونهنشریات از اکثر روش

ای به مقاله اشاره 17مقاله بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و نکته مهم این است که 

ها و همچنین اند. با توجه به اینکه شناسایی نمونه تحقیق در کیفیت دادهگیری نکردهنحوه نمونه

گیری نقش مهمی را ایفا های احتمالی حیاتی است، بنابراین ذکر نحوه نمونهجلوگیری از سوگیری

آوری وری جمعصورت حضهای خود را بهمقاله داده 33۸دهد که کند. همچنین نتایج نشان میمی

 یفناورالزم با انطباق  1399تا سال  منتشرشدهاین است که در تحقیقات  توجهقابلکته اند. نکرده

و تعداد کمی از مقاالت از پرسشنامه  ها صورت نگرفته استآوری دادهنحوه جمعگسترش  یبرا

 وجودباایندهد اما یرا نشان نم یکمبود خودخودیبه نی. گرچه ااندمبتنی بر وب استفاده کرده

مانند روش  یعناصر اساس نییدر موارد مختلف، تع تعدادی از مقاالت، نیهمچناست.  یجالب افتهی

شود و یم یمسائل باعث نگران نی. ااندرا اشاره نکرده یریگنمونه یهاروش و هاآوری دادهجمع

هم توسط  دیادامه دهد، باو توسعه خود  رشدبه  یرشته دانشگاه کیعنوان به یورزش تیریاگر مد

 .ردیکنندگان مورد توجه قرار گیو هم بررس سندگانینو

حوزه  منتشرشدهی مقاالت هانامهپرسشبه  پاسخ میزان هدف دوم این تحقیق، توصیف

شده  گرفته نظر در یهایاستراتژ شناسایی و بازاریابی ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی داخلی

 1۰تعداد  دهدیمنشان  3که جدول  طورهمان .بود در مطالعه مشارکت رساندن به حداکثربرای 

 79تا  7۰درصد و  ۸9تا  ۸۰، پس از آن نرخ پاسخ بین اندداشتهدرصد  9۰مقاله نرخ پاسخ باالی 

از بین مقاالتی که نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش  اندکردهمقاله رتبه بعدی را کسب  ۶درصد با 

حوزه  منتشرشدهمقاله  ۴31. از اندکردهاشارهدرصد  ۸۰مقاله به نرخ پاسخ کمتر از  9، تعداد اندکرده
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نشان  ۴. نتایج جدول اندنکردهی به نرخ پاسخ به پرسشنامه ااشارهمقاله  ۴۰۶بازاریابی ورزشی تعداد 

تایج این . ناندنبردهبکار  مقاله هیچ استراتژی برای افزایش نرخ پاسخ به پرسشنامه ۴1۴که   دهدیم

ای به نرخ پاسخ و تالش برای دهد که محققان حوزه بازاریابی ورزشی، توجهبخش نشان می

دلیل عدم آگاهی استراتژی متفاوت اند که این عدم توجه ممکن است، بهافزایش نرخ پاسخ نداشته

 در گزارش اطالعات باشد.

 ورزشی مدیریت ، محققان(٪۸5 کمتر از) پاییننسبتاً  پاسخ نرخ با تحقیق و پژوهش یک در

 یآورجمع از پس و پیش نامه راسوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسش کنترل برای استراتژی باید

کنترل سوگیری نمونه بدون  پیشینی برای هیچ کهدرحالی (.Jordan, 2011) کارگیرندبهها داده

خاص  طوربه بی ورزشیمقاالت بازاریا در و طورکلیبه ورزشی مدیریت پاسخ به پرسشنامه در

 کند. اشاره موردسعی کرده است به این  این مطالعه حالبااین نشده است،

 برای اصلی انگیزه هاآنهای بدون پاسخ به پرسشنامه و مدیریت که اشاره شد نمونه طورهمان

هم و م مسئله های بدون پاسخ به پرسشنامه یکمشهود است که نمونه یافته از بود. حاضر حال تحقیق

 ۴31 نبوده است. از ورزشی مقاالت بازاریابی نویسندگان اتفاق به قریب اکثریت برای نگرانی کی

پاسخ  نرخ به توجه با) دادندیمقرار توجه  موردرا  سوگیری بدون پاسخ باید که منتشرشده مقاله

عنوان تهدیدی های بدون پاسخ به پرسشنامه بههیچ یک از مقاالت به سوگیری نمونه ،(٪۸5 کمتر از

اند. نبودهاین سوگیری نیز  و کنترلدنبال مدیریت ی نکردند، بنابراین بهااشارهبرای اعتبار خارجی 

 که دهدیم نشان این مقاله به نرخ پاسخ اشاره کردند. ۲5فقط  منتشرشدههمچنین از کل مقاالت 

 هاآنموجب نگرانی نسبت به این موضوع آگاهی ندارند و این موضوع  ورزشی مدیریت محققان

های بدون پاسخ به پرسشنامه( ممکن است تهدیدی برای سوگیری نمونهموضوع )این  اما ،شودینم

درصد بود ممکن  ۸5اعتبار خارجی باشد. بنابراین اگر در تحقیقی نرخ پاسخ به پرسشنامه   کمتر از 

این ن صورت باید های بدون پاسخ به پرسشنامه به وجود آید که در ایاست سوگیری نمونه

های کنترل شود. در ادبیات تحقیق به چهار روش برای کنترل و مدیریت سوگیری نمونه سوگیری
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 دهندگانپاسخاول با  دهندگانپاسخاند. اولین روش مقایسه بدون پاسخ به پرسشنامه اشاره کرده

 به شبیه بیشتر ،هاداده یآورجمع چرخه آخر بر این است که افراد فرض آخر است. در این روش

 & armstrongآخر  دهندگانپاسخاول با  دهندگانپاسخمقایسه اند )نداده کسانی هستند که پاسخ

everton 1977 ؛miller & smith, 1983؛ pace, 1998). زمان اغلب روش این کهیدرحال 

 لیاتیعم تعریف هیچاما  (Bartlett et al., 2008) شودیمپاسخ انتخاب  بدون خطای مدیریت

 یهاروش از یکی (.linder et al., 2001ندارد )نمونه آخر باشد وجود  منزله به آنچه از"استاندارد 

 اگر (.dooley&linder, 2003پرسشنامه است ) به پاسخ ، زماندهندگانپاسخ یبندطبقه

ندگان دهپاسخ 3۰ حداقل آوردندست به قادر کنید و یا یبندگروه دیتوانینم رادهندگان پاسخ

دوم  درصد 5۰از بین  که کردند پیشنهاد dooley&linder, (2003) نیستید، "آخر" گروه

ی پرکاربردی روش ابیبرون از شکل این کهدرحالی .گروه آخر را مشخص کنید ،دهندگانپاسخ

آخر دهندگان پاسخ که دهندیم هشدار rogelberg & luong, (1998) است،

 تواندینم کاملطور به روش این جهینت در نیستند و اندندادهپاسخ شبیه کسانی که "خالص"طوربه

 .سوگیری بدون پاسخ باشد میزان توصیف

 روش شود. اینرگرسیون استفاده می متغیر یک عنوانبه "پاسخ یروزها" در روش بعدی از

. استرگرسیون  معادالت در مستقل و پیوسته متغیر یکعنوان به "پاسخ روزهای" کدگذاری شامل

 که یکنندگانشرکت امتداد دراند ندادهکسانی که پاسخ  ی،ابیبرون استراتژی این قبلی، روش مشابه

 بین تفاوتهرگونه  بنابراین،". ردیگیمدر نظر  اندداده پاسخ ،هاداده یآورجمع چرخه پایان در

از طریق  و دادتشخیص  "پاسخ روز"یریگاندازه اساس بر توانیمرا  آخر و اولدهندگان پاسخ

نتایج معادله رگرسیون معنادار  آیا اینکه اساس بر را شناسایی کرد. این اندندادهی که پاسخ کسانآن

اول و آخر دهندگان پاسخ که است این بر فرض پس معنادار نبود، اگر .شودیماست یا نه تعیین 

 یا یک برای رگرسیون ادلهمع اگر .ابدییم کاهش پاسخ سوگیری بدون از تهدید نیستند و متفاوت

 از را هاآن و توصیف راها تفاوت این باید محقق است، معنادار وابسته از متغیرهای بیشتری تعداد
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 اندنداده ی که پاسخدهندگان باکسانپاسخدر روش سوم   .بعدی حذف کند یهالیوتحلهیتجز

های بدون پاسخ به ری نمونهسوگی به پرداختن روش برای نیترقبولقابل شوند شایدمقایسه می

 سایر با را هاآن یهاپاسخ سپس و را دریافت هاآنی هاپاسخبدون پاسخ است که  نمونه پرسشنامه،

صورت نمونه بدون پاسخ به ۲۰ اگر حداقل میکنیم توصیه ما. کنندیم سهی( مقاقبلیدهندگان )پاسخ

 آماری قدرت نمونه بدون پاسخ ۲۰ از کمتر استفاده .ش استفاده کنیدروازاینتصادفی پیدا کردید 

 اگر بنابراین،؛ آوردیمپایین اند ندادهکسانی که پاسخ  ودهندگان پاسخ بین تفاوت تشخیص را برای

در نهایت در روش  .از روش اول استفاده کنید دیتوانیم آمد، دستبه نمونه بدون پاسخ ۲۰ از کمتر

نیازمند  روش گیرند. اینقبلی مورد مقایسه قرار میشده شناخته یهایژگیو دردهندگان پاسخآخر 

 اغلب .جامعه دسترسی داشته باشد کل بلکه نمونه تنهانه مورد در اطالعات به این است که محقق

 متغیرهای دیگر و تأهل وضعیت نژاد، اشتغال، اقتصادی، وضعیت سن، مانند یهایژگیو اوقات،

 نشد شدند تفاوت پیدا مقایسه یی کههاگروه بین اگر. شوندیم استفاده مقایسه برای شناختی جمعیت

 جهیدرنت و تفاوت ندارند تربزرگبا جامعه دهندگان پاسخ که کنند فرض توانندیم محققان پس

 مشابه هستند. اندندادهی که پاسخ باکسان

 از که مطالعاتی برای پژوهش طرح از بخشی عنوانبه هاروش این گنجاندن تیدرنها

، اجازه کنندیماستفاده  ورزشی پرسشنامه در مدیریت بر مبتنی بررسی و یبردارنمونه یهاکیکنت

خواهد داد که سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه   را که تهدیدی برای اعتبار خارجی است 

 شدن سوگیری نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه   باعث محدود مسئله به رسیدگی عدم مدیریت کنند.

 مطالعه این درشده ارائهی هاروش .شودیمبازاریابی ورزشی  تحقیقات از بسیاری خارجی اعتبار

دانشگاهی بکار  یهارشته دیگر در دانشمندان توسط پیشنهاد و miller & smith, (1983) توسط

؛ linder et al., 2001؛ dooley&linder, 2003 ؛bartlett et al., 2008)است  شدهگرفته

Werner et al., 2007.)  هاروشاگر از طریق این پژوهش به این نتیجه دست پیدا کردیم که این 
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در تحقیقات آینده  هاروشهستند پس تا حد امکان این  مؤثردر کنترل سوگیری بدون پاسخ 

 است کنترل شود. توجه موردمدیریت ورزشی اعمال تا از این طریق یکی از خطاهای مهم که کمتر 

است در پژوهش حاضر نیز  روروبهیی هاتیمحدودبا  تحقیقاتی هر مطالعه که طورهمان ،دوجوبااین

حوزه  منتشرشدهمحدود به مقاالت  بررسی ما تنها اول،. خوردیم به چشم هاتیمحدودبرخی 

موضوعات مدیریت  دیگر ی تحقیق را بههاافتهی توانینم جهینت دربوده است  ورزشی بازاریابی

 بر. نبوده است اتفاقی ورزشی نشریات مدیریت انتخاب تعمیم داد. ورزشی شریات علومن ورزشی یا

 گزارش و مجالت کیفیت را بین یداریمعن ارتباط که Werner et al., (2007) کار نتیجه اساس

 احتمال در این نشریات بهمنتشرشده  مقاالت که کردیم ینیبشیپکردند. ما  شناسایی بدون پاسخ

 را ما مطالعه از حاصل نتایج الزم را برای رسیدگی به سوگیری بدون پاسخ دارند. کیفیت زیاد

مقایسه کرد، زیرا تحقیقات دیگر، حوزه دیگری را  ورزشی موضوعات مدیریت دیگر با توانینم

ی دیگری هاروشاز  موضوعات دیگر در احتمال دارد تحقیقات این، بر عالوه. اندبررسی کرده

 این که است این دیگر محدودیت ریت سوگیری بدون پاسخ حمایت کنند.بری کنترل و مدی

 و کیفیت نه استشده  متمرکزآن  لیوتحلهیتجز بدون پاسخ و گزارش فراوانی روی بر مطالعه

از تحقیق  آمدهدستبهبا توجه به مطالب و نتایج  تینها دروجود بدون پاسخ.  برای اساسی دالیل

ویژه حوزه بازاریابی ان و هم داوران نشریات مدیریت ورزشی بهحاضر که نشان داد، هم محقق

( ندارند. بنابراین در بیشتر ٪۸5ورزشی توجه و تمایل زیادی به گزارش نرخ پاسخ مناسب )باالتر از 

با توجه به این نکته تحقیقاتی که نرخ پاسخ  کنندینمی ااشارهبه نرخ پاسخ  شدهبررسیمقاالت 

در نتیجه، الزم است محققین با  ند با خطر سوگیری بدون پاسخ مواجه هستند.دار ٪۸5از  ترنییپا

کمتر بود روش الزم را برای  ٪۸5گزارش کردن نرخ پاسخ در صورت نیاز و اگر نرخ پاسخ از 

 کنترل و مدیریت سوگیری بدون پاسخ اجرا کنند.
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