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Abstract 

Many researchers have tried to classify and classify different types of research 

methods, and each of them has proposed different types of this research method. 

Quantitative and qualitative development of research activities in knowledge-

based and developed societies has become a constant and continuous process. 

Variety in different research methods requires a new approach to research 

methods and models. The use of integrated and integrated methods to accelerate 

the realization of research goals and provide a more complete picture and deeper 

understanding of the studied phenomena is a new movement in the field of 

scientific research that meeting this research need is one of the basic 

requirements of researchers. In the meantime, mixed research methods as an 

approach of quantitative and qualitative methods have created a situation for 

researchers based on which they can put together the methodologies, designs, 

models and methods used in a single research study. The meaning of mixed 

research method is a combined method including qualitative and quantitative 

topics. There are several categories of mixed designs. In the multi-stage research 

method in the mixed approach, the researcher may use a variety of hybrid 

schemes — convergent parallel, descriptive sequence, and exploratory sequence 

— in a historical study, respectively. The researcher's focus in such studies will 

be on a common goal in various projects. Quantitative and qualitative 

development of research activities in knowledge-based and developed societies 

has become a constant and continuous process. Variety in different research 

methods requires a new approach to research methods and models. The use of 

integrated and integrated methods to accelerate the realization of research goals 

and provide a more complete picture and deeper understanding of the studied 

phenomena is a new movement in the field of scientific research that meeting 

this research need is one of the basic requirements of researchers. In the 
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meantime, mixed research methods as an approach of quantitative and 

qualitative methods have created a situation for researchers based on which they 

can put together the methodologies, designs, models and methods used in a 

single research study. The meaning of mixed research method is a combined 

method including qualitative and quantitative topics. There are several 

categories of mixed designs. In the multi-stage research method in the mixed 

approach, the researcher may use a variety of hybrid schemes — convergent 

parallel, descriptive sequence, and exploratory sequence — in a historical study, 

respectively. The researcher's focus in such studies will be on a common goal in 

various projects. This method is mostly used to evaluate or execute a program, 

which includes different steps at different time points. Although there is a goal 

in each of these steps, the ultimate goal of all the steps is a single goal. 

The study of mix methods begins with a title of mixed methods. In the 

introductory part of the study, the research problem is highlighted. This is 

limited to the expression of purpose and the expression of purpose is based on 

research questions or hypotheses. With each of these components in the 

introduction, the researcher uses the combined methods approach and a kind of 

combined methods design so that the research is coherent and solid and can be 

evaluated as a combined methods project.  The title of a mixed methods study 

should include the words mixed methods to determine the type of design used. 

Also, if both types of qualitative and quantitative data are emphasized in the 

research, the title of the study should have a neutral format. If one of these two 

weights is given more weight in the study, the title can be oriented towards one 

of them. Introduction A study can also show mixed methods. Collecting 

quantitative and qualitative data requires the steps of sampling, obtaining a 

license, selecting the type of data, selecting how to record data, and monitoring 

the data collection process. At each stage, the approaches to collecting two types 

of data are different. In mixed research methods, it is useful to consider data 

collection Concurrent or sequentially and to link data collection methods to a 

specific type of mixed methods design. In Concurrent design, quantitative and 

qualitative data are collected over a period of time, but independently. In data 

collection in a consecutive plan, two types of data are entered in the study 

stages. Between these two stages, a new stage has entered in which the 

researcher must decide how to use the results of the first stage and base his 

research on the second stage. 

The purpose of this study was to investigate the method of mixed research and 

the process of selecting designs used in articles published in sports management 

journals with emphasis on marketing. For this purpose, all articles published in 

sports management journals that had a marketing approach were selected as a 

sample. The statistical sample was the total number and including articles 

published and related to marketing in Iranian scientific-research journals until 

the end of the electronic versions of the journals from (2010) to (2019). The 
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method used in the research was content analysis method. The tool used was a 

coded checklist, the validity of which was assessed by sports management 

experts. The reliability of the sheets was about 84% using the coefficient of 

agreement between the coders (Scott test). NVivo software was used to analyze 

the data. The results showed that only 18 articles were mixed, of which only 5 

had mixed designs. Also, the results of this study showed that only 2 articles of 

qualitative data classification software were used. The results of the present 

study show that the use of mixed research method in these publications is in the 

early period and little is known and it is hoped that in the future it will be 

considered by researchers. Therefore, it is expected that this research, in addition 

to identifying existing, past problems and limitations, has a forward-looking 

approach to discovering opportunities and orienting researchers in the optimal 

use of combined research methods. Researchers designing a study of mix  

methods can choose from four main types of mix methods: alignment 

(triangulation), nesting (nesting), explanatory, or exploratory. Researchers 

choose the combined methods of their design according to the design's ability to 

better answer the research question and the advantages of each design. 

Researchers should carefully consider the challenges associated with their 

chosen design and plan to address these challenges. As part of the design 

selection, decisions must be made about the Sequential or Concurrent timing of 

the two methods, whether the two methods will weigh the same or different, and 

how the data will be combined. 

In his previous work on the mixed research method, Creswell categorized them 

into six methods (ie, convergent parallel, explanatory sequence, exploratory 

sequence, nest, evolutionary, and multistage), but in recent years he has edited 

his work in a fourfold classification. . In any case, since the goal of mixed 

research is to address the shortcomings of quantitative and qualitative 

approaches, newer and more diverse methods can be achieved by combining 

different methods. Therefore, it seems that this field has not yet reached full 

maturity and will undergo new changes in the coming years. 

Keywords: mixed research method, sports management journal, content 

analysis, Sequential plans, concurrent plans 
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آمیخته در نشریات مدیریت ورزشی با  پژوهش هایروشتحلیل محتوا  

 بر بازاریابی تأکید

 2*، سردار محمدی۱فرید گنجی

 چکیده

های مورد استفاده در مقاالت تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح هدف پژوهش حاضر بررسی روش

منظور تمام مقاالت چاپ شده  بر بازاریابی بود. بدین تأکیدچاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با 

 نمونهنمونه انتخاب گردید.  عنوانبههای مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند در نشریه

 ایران پژوهشی - علمی نشریات در مرتبط با بازاریابی و منتشرشده شامل مقاالت و کل شمار آماری،

( بود. روش به کار رفته در 1399( تا )1389سال ) های الکترونیکی موجود در نشریات ازپایان نسخه تا

کدگذاری شده بود که روایی آن  لیستچکحتوا بود. ابزار مورد استفاده پژوهش، روش تحلیل م

  3افزار ان ویووها از نرمسنجش قرار گرفت. برای تحلیل دادهتوسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد 

مقاله دارای طرح  5فقط قاله به روش آمیخته کار شده بود که م 18فقط ها نشان داد استفاده شد. یافته

های کیفی بندی دادهطبقه افزارهاینرماز  مقاله 2آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 

در  نشریاتدهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این . نتایج تحقیق حاضر نشان میاندکردهاستفاده 

 امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.  باشد ولیه و شناخت کمی میدوران او

متوالی،  هایطرحورزشی، تحلیل محتوا ،  مدیریتروش تحقیق آمیخته، نشریه  کلمات کلیدی:

 همزمان هایطرح
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 مقدمه

 را یاریبس مطالعات علمی، مختلف هایگرایش در پژوهشگران و دانشمندان اخیر، هایدهه در

 و پژوهشی -علمی نشریات در را خود هاییافته و داده انجام متفاوت هایحوزه در

 . درحال حاضر،(Asgari et al, 2014)اند کرده عرضه المللیبین و ملی ای،منطقه هایکنفرانس

 مجازی و دیجیتالی بخش در اطالعات فناوری ویژهبه ،ارتباط جمعی وسایل گسترش و پیدایش

 عصر طورکلی،به و نشریات یا مطبوعات دوران که برند گمان برخی تا است دهش باعث

 علوم متخصصان هایبررسی و مطالعات نتایج اما بود، خواهد اتمام به رو نوشتاری فرهنگ

 نشریات گونهاین اعتبار و ارزش میزان از تنهانه که دارد آن از حکایت اجتماعی و ارتباطی

 افزایش چاپی نشریات در پژوهشی علمی هاییافته انعکاس برای رقابت بلکه ،است نشده کاسته

 رشتۀ اخیر، هایسال اند. درداده لقب "فرا صنعتی عصر"را  حاضر عصر کهطوریبه ،است یافته

 قهرمانی، هایبه جنبه زیادی عالقۀ هاآن و گرفته قرار مردم عموم موردتوجه بدنیتربیت

 ورزشی علوم دانشمندان و پژوهشگران ارتباط، این اند. درکرده پیدا ورزش آموزشی و تفریحی

 حوزۀ دارند. دراین میان، برعهده ورزش اطالعاتی و آموزشی هایزمینه در را سزاییبه نقش

 این سابقۀ اما ،باشدمی برخوردار زیادی سابقۀ از مختلف کشورهای بین در ورزشی مدیریت

چاپ  مقاالت محتوای به دلیل توجه همین به رسد،نمی دهه چند از بیش به ما کشور در رشته

شود  منتهی کشور در رشته این پربارترشدن به تواندمی پژوهشی علمی نشریات ازسوی شده

(Ziaei et al, 2012.) 

چند  و ایرشتهبین هایحوزه در متفاوت پژوهشی هایشرو سازیهیکپارچ و همگرایی

 کرده مشغول خود به را اجتماعی علوم پژوهشگران ذهن زدیربا از که است ایمقوله ایرشته

 هایوشر در جدیدی ضرورت پیچیده هایدهپدی مطالعه و پژوهشی هایحوزه توسعه با ت.اس

 استفاده مختلفهای روش از پژوهشی طرح هر در آن اساس بر که است آمده پدید پژوهشی

 کنند.می مطالعه واحد موضوعی ارهدرب مختلف هایروش با پژوهشی گروه چند حتی یا شودمی

 تا دهدمی را امکان این پژوهشگران به کاربردی ابزاری عنوانبه آمیختههای روش میان این در

 و علمی قالبی در را پژوهشی متفاوتهای روش از دست آمدهبه هاییافته و متنوعهای داده

 باشد. مسئله حلراهکردن  دایالت و پمشک شناخت بهتر به یتا درک ندینما قیتلف گریکدیبا  منسجم
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 Lough) تحقیقات متفاوتی صورت گرفته است یورزش یابیبازار نهیدو دهه گذشته، در زم یدر ط

& Brann, 2011)  و  یفیک قاتیتحق مانند یمتنوع یقاتیتحق هایاز روش پژوهشگرانو

 قاتیتحق ،یخیحاظ تاراز ل .(Peetz & Reams, 2011)اند استفاده کردهی سازمدل یکردهایرو

 Quarterman et al, 2005; Peetz) کیفی انجام شده است صورتبه یورزش یابیبازاردر  اندکی

& Reams, 2011 .) یقاتیتحق کردیرو ی،و کم یفیکی، قاتیهمراه با دو سنت تحق یعبارتبه 

علوم  قیحقدر جامعه ت تریگسترده رشیپذ است که در سه دهه گذشته قیروش سوم تحق آمیخته،

در طول سه . (Morgan, 2007; Teddlie & Tashakkori, 2009دست آورده است )به نسانیا

 ،یروانشناس یهارشته مثالعنوانبهی )در علوم اجتماع آمیخته یهااز روش استفادهدهه گذشته، 

 ,Creswell) ( رو به پیشرفت بوده استتیریو مد ی، پرستاروپرورشآموزش ،شناسیجامعه

2013; Greene, 2007; Guest, 2013) . 

آن  یبرداربهرهو  تیدر مورد وضع یرسم دیدگاه ، فقدانآمیخته یهاروش پذیرش رغمعلی

های آمیخته و طرح قاتیتحق تیوضع یبه بررسمقاله  نیا. وجود دارد یورزش یابیبازار نهیدر زم

تحقیقات چند سال گذشته در پردازد. میگذشته یک دهه در  یورزش یابیبازار نهیدر زم آن

ی، ورزش یابیمربوط به بازار یدانشگاه یهادر رشته قیتحق یهاروش شرفتیپ یبرا متعددی

انجام شده  (Molina-Azorin, 2011) تیریمدو  (،Kim & Li, 2013) یابیبازار مثالعنوانبه

کننده ورزش، رفتار مصرف اتیدر ادب  Mahony & funk( 2003) مانند از محققان یتعداد .است

یفی ک یهااز روش ی حاصلهاافتهی اتیگسترش و جزئ ،یسازیدر غن یفیک قیو نقش تحق تیاهم

ی هااستفاده از روش یرسم دیدگاه ، فقدانرغم نیاز به مطالعه در این حوزهاند. علیرا شرح داده

از  به درک Peetz & Reama( 2011)وجود دارد. تنها دو مطالعه  یورزش یابیدر بازار آمیخته

 یها، گزارشوجود نیبا ا کند.یکمک م یورزش یابیدر بازارآمیخته  قیروش تحق تیوضع

 ( 2005) .فراتر نرفته است نهیزم نیاز ذکر درصد آن در ا آمیخته یهادر مورد روش یمطالعات

Quarterman et al   از سال را  1فصلنامه بازاریابی ورزشیمقاله منتشر شده در  251 یمحتوا لیتحل

 یفکی( /.6.4مقاله ) 16بودند،  کمی( /.63.3مقاله ) 159تعداد،  نیاز ا .ندانجام داد 2004تا  1992

آن را  سندگانیکه نو یمقاله کم 159از اند. /.( با چارچوب مفهومی بوده29.5) مقاله 74و  بودند

                                                      
1. SMQ 
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مز یو ر تزیپ .اندردههای آمیخته استفاده کروش از( /.8/0) مقاله کردند، فقط دو وتحلیلتجزیه

 /.61.3که  افتندیمقاله( در 346(  )2011تا  1992سال ) 20ها از آن یمحتوا لی( در تحل2011)

را استفاده  یفیک هایروش مقاله (124) /.8.38کنند، یاستفاده م یکم هایروش از مقاله( 212)

 .رفتندیپذرا  آمیخته کردروی روش( 2.9/0مقاله ) 10تنها  کهدرحالیکنند، یم

داشته است. دانشمندان و  یاگسترده شرفتیتوسعه و پ یعلوم ورزش ر،یاخ یهادر دهه

مختلف  یهادر حوزه یادیز یهامختلف، پژوهش یهاشیدر گرا یپژوهشگران علوم ورزش

 - یعلم اتیخود را در نشر یهاپژوهش یهاافتهیدهند و یانجام م یو علوم ورزش یبدنتیترب

 یعلم اتینشر ان،یم نیکنند. در ایعرضه م یالمللنیو ب یمل ،یانطقهم هایفرانسکنو  یپژوهش

 اتیدارند. نشر یادیز تیاهم گرانید یبودن و سهولت استفاده برا یچاپ تیقابل لیبه دل یپژوهش

مختلف علوم  یهاشیها و گرانهیهستند که در زم یاتیاز جمله نشر یورزش یپژوهش یعلم

در جهت بهبود  یها گامآن یمحتوا لیتوان با تحلیدهند و میمارائه  یعددمقاالت مت ،یورزش

روش  ازاتیاز جمله امت .(Ghasemi & et al, 2012)برداشت  یشدن علوم ورزش یروند علم

 یپژوهش از نظرها یهاافتهیانجام آن و دور نگه داشتن  یها، امکان عملروش ریمحتوا بر سا لیتحل

 ,Ghanwi & et alشود )یم دهید یها تا حدروش ریسا در احتماالًکه ست ا هاو تعصب یشخص

 منظوربهمطالعه  نیا ،آمیخته قاتیتحق یبا توجه به مطالعات انجام شده برا ن،یبنابرا  (.2012

 کردیو استفاده از رو تیدر مورد وضع ی،ورزش یابیبازار ی در حوزهبه جامعه دانشگاه رسانیاطالع

اغلب درک مسائل  آمیخته یها. روشر تحقیقات بازاریابی ورزشی استد آمیخته یهاروش

 .دهندیارائه م یقاتیتحق یسنت کردیبهتر از رو را دهیچیپ طیدر شرا قیمربوط به مشکالت تحق

 یابیدر بازار آمیخته قاتیو استفاده از تحق تیوضع یابی، ارزموارد نیبا در نظر گرفتن ابنابراین 

 خواهد بود. محققانبه  کردیرو نیا یان دادن ارزش کاربردنش جهت یفرصت ،یورزش

 

 چهارچوب نظری

 بیو ترک وتحلیلتجزیه ،یآوراست که شامل جمع قیانجام تحق یبرا آمیخته روشیروش 

منطق آن فرض  .(Creswell, 2013)مطالعه است  کی ایبرنامه  کیدر  یفیو ک یکم یهاداده

در  قیمسئله تحق کیاز  یتریدرک بهتر و غن ،ی با همفیو ک یکم قاتیکند استفاده از تحقیم
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 ;Johnson & Onwuegbuzie, 2004آورد )یفراهم م صرف یسنت قیتحق یکردهایبا رو سهیمقا

Teddlie & Tashakkori, 2009 .) به  ازین ،های آمیختهطرح یمرکز گاهیبا در نظر گرفتن جا

و  - یو کم یفیک -معمول  یطرح پژوهش دو نیب زیتما ییو شناسا هیبازگشت به اصول اول

 کیوجود دارد و هر بین این دو روش تحقیق تفاوت  باشد.یم گریکدی لیتکم یچگونگ

)مانند مصاحبه،  یفیک یهاروش ، درمثالعنوانبه خود را دارد. ضعف و قوتها نقاط شروازاین

به دلیل  و روش کیفی ،شوداستفاده می ترکوچک هاینمونه ی( براکانونی یهامشاهده و گروه

 مثالً) یمطالعات کم کهدرحالی ،استمورد انتقاد  پذیریتعمیممحققان و عدم  سوگیریاحتمال 

 نیب شناسیاز نظر روشاگر  یحت به علت عدم عمق مورد انتقاد هستند.ها( شیها و آزماینظرسنج

آمیخته به  کردیاستفاده از روبا  راها تفاوتتوان می وجود داشته باشد،تفاوت  کردیدو رو این

-داده بیترک ،ی و منطقیروش اساس ن،یبنابرا .(Tashakkori & Teddlie, 2003) حداقل رساند

. (Creswell, 2013)باشد های سنتی تحقیق میروش غلبه بر نقاط ضعف یبرا یفیو ک یکم یها

مشکل  کیکامل به  طوربه تواندینم تنهاییبه یفیک ای یکم کردیرو کیکه  یطیدر شرا ،ویژهبه

 شنهادیکار پ نیا سندگانینو روش خواهد بود. نیترمناسب آمیخته یها، روشجواب دهد قیتحق

ها معتقدند که روش تحقیق ت، آناس تحقیقات کمی یا کیفیبهتر از  آمیخته کردیرو کی کنندینم

 یاگونهرا به قیتحق التسؤا دیبا قیدر واقع، روش تحق. باشدمیآمیخته تحت شرایط مختلف برتر 

 Johnsonآوردن پاسخ مناسب ارائه دهد ) ستدهب یفرصت برا نیدنبال کند که بهتر

Onwuegbuzie, 2004 .) 

 روش تحقیق آمیخته هایطرح 
-کار آمیخته انجام میاست که چرا ما  سؤاالتیبه دنبال پاسخ به  آمیخته یهااستفاده از روش

دست آوردن وسعت و عمق و آور، بهشگفت جیاعتبار، حل نتا شیجبران ضعف، افزا ی)برادهیم؟ 

(، نحوه یفلسف یهاهیها و فرضها، روش)داده دهیمآمیخته انجام می صورتبه(، آنچه که ما ...

ها، داده یآورکه ما در مرحله جمع ییها( و جاو وزن داده یبند)وابسته به زمان ترکیب

توان یرا م سؤاالت نیا .دهیمآمیخته انجام می صورتبهها از آن یبیترک ای ریتفس ،وتحلیلتجزیه

 کهازآنجایی داد. حیتوض آمیخته قیمختلف روش تحق یهابحث در مورد طرح قیاز طر شتریب
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 حنوع طر 15از  شیظاهر شد، ب یرسم کردیرو کی عنوانبه 1980در سال  آمیخته یهاروش

  (.Guest, 2013)شده است  ییشناسا

)تحلیل مجزا و  متوالیکردند. سه طرح  میرا به شش نوع مختلف تقس آمیخته یهاطرح ،دگانسنینو

 شوند(.یم آوریجمعبا هم  یو کم یفی) هر دو اطالعات ک سه طرح همزمان(، هابخش بخش داده

 1یطرح متوال

 2یمتوال یحیطرح توض

های کمی اختصاص ادهتشریح یک پدیده، وزن اصلی را به د منظوربهاین طرح پژوهشگر در 

کند. همچنین فرآیند های کیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده میاما از داده ،دهدمی

شود، های کمی گردآوری میرساند. در مرحله اول دادهها در دو مرحله به انجام میگردآوری داده

کیفی برای توضیح بیشتر و  هایاز داده دیگرعبارتبهگردد. های کیفی گردآوری میسپس داده

 "گیرینتیجهبحث و "ها در مرحله افتهشود. یهای ابهام برانگیز استفاده میآشکار کردن برخی جنبه

کمی و دو مرحله  لیتکم بودن برزمان مدت ،یمتوال وضیحیطرح ت عمده شوند. نقصیم آمیخته

 (.Plano Clark & et al, 2008) مطالعه استکیفی 

 3یمتوال یاکتشاف حطر

این ای برای موقعیت نامعین است. برای در طرح آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه

-شود. انجام این مرحله او را به توصیف جنبههای کیفی پرداخته میمنظور ابتدا به گردآوری داده

فرضیه  بندیده از شناسایی اولیه، امکان صورتکند. با استفاشماری از پدیده هدایت میهای بی

تواند از شود. پس از آن، در مرحله بعدی پژوهشگر میدرباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم می

های تحقیق های کمی، فرضیه را مورد آزمون قرار دهد. بنابراین در این طرحطریق گردآوری داده

-ها ابتدا دادهدهوه بر آن در توالی گردآوری داشود؛ عالهای کیفی اهمیت بیشتری داده میبه داده

ای حاصل شوند. در آخر پژوهشگر بر مبنای یافتههای کمی گردآوری میهای کیفی و سپس داده

ها را میسر یافته پذیریتعمیمردآوری کند تا های کمی را گاز داده کیفی، سعی بر آن دارد که داده

شوند. یم ختهیآم "بحث"خش ب، ریها در مرحله تفسافتهی ،یو کم یفیک یهاپس از ارائه دادهسازد. 

                                                      
1. Sequential design 

2. Sequential explanatory design 

3. Sequential exploratory design 
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 لیتکم یطرح آسان است، اما برا نیو گزارش ا یسازادهیپ ف،یتوص ،یمتوال یحیمانند طرح توض

 (.Plano Clark & et al, 2008) دارد یشتریبه زمان ب ازیدو مرحله مجزا ن

 1طرح درهم تنیده متوالی

 Sharifi) باشدی میپژوهش هایروش ختنیآم برای کردیرو نیو مشهورتر نیترمتعارفاین طرح  

& et aal, 2011) .گریدو طرح د شناسیروش یهانقاط قوت و ضعفمتوالی در هم تنیده  یطراح 

 دگاهیبا د حطر نیذکر شد، ا قبالًکه  درپیپیدو طرح  برخالف، حالبااین .گذاردیرا به اشتراک م

 نیکه به بهتر ردیگیرا به کار م یتیموقع ایخاص  یدئولوژیا کی ،یمانند چارچوب مفهوم ینظر

طرح درهم تنیده ، در روازاین .کندرا بیان می قمحق کیدئولوژیا ای ینظر دگاهیشکل ممکن د

 تیبه منابع، اولو یاستفاده کرد و با توجه به دسترس یفیک ای یاز روش کم توانمیابتدا  ،متوالی

دو مرحله  جینتا ن،یعالوه بر ا (.Creswell &  Plano Clark, 2011)داده شود  تواند به هر دویم

که با  یفیمحققان ک توسط شتریب ح متوالی در هم تنیدهطر .شوندیم کپارچهی ریدر مرحله تفس

 مناسب است. کنندیکار م یانتقاد هیو نظر یمشارکت هینظر ت،یحما رینظ ،ینظر هایدیدگاه

 2همزمان هایطرح

 3همزمان )مثلثی( بعدیسه حطرالف: 

مرحله مطالعه مورد استفاده قرار  کیهمزمان در  طوربه یفیو ک یکم یهاطرح، روش نیا در

برابر  تیبا اولو ، اغلبشوند، اما جداگانهیم آوریجمعهمزمان  طوربهها داده کهدرحالی رند،یگیم

 Plano Clark & et)شود انجام می لیتحل ای ریدر طول مرحله تفس آمیخته کردن (، وشهی) نه هم

al, 2008.) اثبات  ای یبررس یبرا رایشود، زیم فیتوص بعدیسهطرح مثلثی یا  عنوانبهطرح  نیا

 نیترآشنا احتماالً مثلثی طرح همزمانبرعکس.  ایشود یاستفاده م یکم جیبا نتا یفیک یهاافتهی

 & Creswell)شود یشناخته م یسنت آمیخته حطر عنوانبهاوقات  یاست و گاه ی آمیختهطرح اصل

Plano Clark, 2011)ها نسبت به داده یآورتر جمعکوتاه یهمزمان شامل دوره زمان . این طرح

 یاستفاده از دو روش مختلف و حل اختالفات یبرا یبه مهارت کاف حالبااین ،ی استمتوال یهاطرح

 نیاز دارد. حاصل شود جیکه ممکن است در نتا

                                                      
1. Sequential transformative design 

2. Concurrent 

3. Concurrent triangulation design 
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 1شده یهمزمان جاساز یطراحب: 

 یگریاز د یبانیپشت کیرا با  یفیو ک یکم یهاشده محققان، داده (هیتعب) ی جاسازیهادر طرح

 Creswell)شود عنوان روش غالب انتخاب میبه( یفیک ای یروش )کم کیو   کنندیبرآورده م

& Plano Clark, 2011 .)زمان  کیشده با استفاده از هر دو روش در  یهمزمان جاساز حطر

به  ازی، نبیان شد بعدیسه حکه در طر طورهمانداشته باشد، اما  یکمتر نسبتاًمنابع تواند زمان و یم

 .به کار ببندد کپارچهیدر حال انجام  قیتحق ندیفرآ کیروش را در  کیمهارت و تجربه دارد تا 

 2نهمزما هم تنیدهح درطرج: 

از  ین شامل برخهمزماهم تنیده ح درطر .شودیم تیمحقق هدا ینظر دگاهیطرح توسط د نیا

همزمان  صورتبه یو کم یفیک یهاطرح، داده نی. در اباشدمی قبلی دو طرح  همزمان یهایژگیو

 آمیخته کردننابرابر باشند و  ایبرابر  تیاولو یشوند و ممکن است دارایم آوریجمعفاز  کیدر 

 .(Sharifi & et aal, 2011) ردیگیصورت م ریو تفس وتحلیلتجزیهدر مراحل 

                                                      
1. Concurrent embedded design 

2. Concurrent transformative design 
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 روش آمیخته هایطرحانواع مختلف . 1جدول

 

 شناسیروش

نوع روش عناصر  نیدر ا محتواست. لیمطالعه، روش تحل نیمورد استفاده در ا قیروش تحق

 ,Leech & Onwuegbuzie) گرددیم وتحلیلتجزیهو  بندیطبقهشده،  یگردآور موردنظر

ی با ورزش تیریدر مد ختهیآم قیروش تحق کردیو استفاده از رو تیوضع یبررس یبرا(. 2009

 توصیف مرحله ادغام دهیوزن طرح بندیزمان

 یدهاز لحاظ وزن یحیتشر متوالی

 است یکم معموالً

نوع طرح در  نیادغام ا

 باشدیم ریتفس

پژوهشگر به دنبال  یفیاز جنبه توص 

 کی جیبه دست آوردن نتا ای افتنی

 است یگریروش با روش د

 یدهاز لحاظ وزن یاکتشاف 

 است یفیک معموالً

نوع طرح در  نیادغام ا

 باشدیم ریتفس

پژوهشگر به دنبال  یفیاز جنبه توص

 کی جیبه دست آوردن نتا ای افتنی

 است یگریروش با روش د

 یدهاز لحاظ وزن درهم تنیده 

برابر  ای یکم ،یفیک

 باشدیم

نوع طرح  نیمرحله ادغام ا

 باشدیم ریدر تفس

پژوهشگر به دنبال  یفیبه توصاز جن

 کی جیدست آوردن نتابه ای افتنی

 است یگریروش با روش د

 توصیف مرحله ادغام دهیوزن طرح همزمان

هم  بایتقر یاز جنبه وزن یمثلث 

و هم   یتواند کمیم

 باشد یفیک

طرح ؛  نیمرحله ادغام ا

 ای ریمرحله تفس

 دباشیم وتحلیلتجزیه

نوع طرح  نیدر ا یفیاز جنبه توص

زمان  کیمحقق دو نوع داده را در 

 لیتحل کیند تا  یم سازیهمگام

 ارائه دهد قیجامع از تحق

 یجاساز 

 شده

نوع طرح  نیا یدهوزن

 یفیک ای یکم ایهمزمان 

 باشدمی

نوع طرح  نیمرحله ادغام ا

 وتحلیلتجزیهدر مرحله 

 است

نوع طرح  نیدر ا یفیاز جنبه توص

زمان  کیدر  محقق دو نوع داده را

 لیتحل کیکند تا یم سازیهمگام

 ارائه دهد قیجامع از تحق

روش  نیا یدهوزن دهیدرهم تن 

برابر  ای یکم ،یفیک

 باشدمی

 معموالً در مرحله ادغام 

-یم ،وتحلیلتجزیهمرحله 

 باشد ریتواند فاکتور تفس

نوع طرح  نیدر ا یفیاز جنبه توص

زمان  کیمحقق دو نوع داده را در 

 لیتحل کیکند تا یم سازیامهمگ

 ارائه دهد قیجامع از تحق
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 وتحلیلتجزیه قیاز طرنمونه انتخاب شد.  عنوانبهتمام نشریات مدیریت ورزشی  ،بر بازاریابی تأکید

خصوص روش تحقیق آمیخته را مورد های تحقیق بهتوان وضعیت استفاده و کاربرد روشمیمحتوا 

 یمحتوا کیستماتیس یمند به بررسمحقق که عالقه محتوا توسط وتحلیلتجزیه بررسی قرار داد.

 یدسترسقابلچاپ شده  هاینسخهو  نیداده آنال گاهیبا استفاده از هر دو پا نشریه است تمام مقاالت

 آن محتوایی روایی که بود کدگذاری لیستچک شامل تحقیق این در استفاده مورد ابزار .بود

 یبرا نیبنابرا شد. سنجیده محتوا تحلیل زمینهدر  متخصص و ورزشی مدیریت استادان توسط

 1399تا  1389سال از نشریات  مطالعه، بر اساس مقاالت منتشر شده در نیبه اهداف ا یابیدست

 محتوا انجام شد لیتحل

 ها()شاخص لیتحل یواحدها

  یورزش تیریمقاالت مد یۀکلمقاالت: 

به کار رفته  یت مورد بررساست که در مقاال یآمار یهامنظور، روش پژوهش: یهاروش

 بود.

پرکاربرد  یآمار یافزارهانرم ییکارا زانیمحتوا و م یبا هدف بررس :یآمار افزارهاینرم

 یآورآورده شده است، جمع یورزش تیریمد یپژوهش یکه در مجالت علم یانسان علوم در

 .انددهیگرد

بود  یکدگذار ۀژوهش، برگپ نیاطالعات در ا یآورابزار جمع اطالعات: یآورابزار جمع

 ییایپا نییمنظور تعشدند. به یآورجمع یها با توجه به دستورالعمل کدگذارداده آن که براساس

اقدام  اتیتمام نشر یکدگذار یبرا گریکدیمستقل از  صورتبه دهید آموزش فرد دوابزار، 

نفر  سه انیداف پژوهش مهمراه اه به اههیس نیا ،یکدگذار ۀاهیس ییاز روا نانیاطم. جهت نمودند

 یصور ییروا ،یینها یو بازنگر شانیشد و با اعمال نظرات ا عیتوز یورزش تیریمد از خبرگان

 گرفت. قرار تأیید برگه مورد
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 هایافته

 مدیریت ورزشیدر  یبیترک یهاروش تیوضع
 اطالعات کلی مقاالت چاپ شده  .2جدول 

 د کل مقاالتتعدا روش کیفی روش کمی روش ترکیبی )آمیخته(

3 34 1 38 

0 36 0 36 

0 31 5 36 

1 39 2 42 

3 36 1 40 

1 41 0 42 

3 57 0 60 

5 49 5 59 

2 45 2 49 

18 368 16 402 

در جدول دو تمامی مقاالت با رویکرد بازاریابی مورد تحلیل قرار گرفت و مقاالتی که روش 

 شد.  بندیدستهکیفی یا کمی و یا آمیخته داشتند 

 شود؟یاستفاده م یورزش مدیریتدر مقاالت  یبیترک یهاچگونه روش

 یهاافتهیبخش،  نیدر ا: یورزش مدیریتدر  یبیترک یهااستفاده از روش یعموم تیوضع

 گزارش شده است. یورزش مدیریتاز نظر استفاده در  یبیترک هایروش یکل تیمربوط به وضع

دادن به  تیاولو ایاز لحاظ وزن نشریات شده در  ییشناسا یبیمنظور، مقاالت روش ترک نیا یبرا

-داده بیترک ایو مرحله ادغام  شده بیدو رشته داده ترک یبندمرتبه زمان ،یفیو ک یکم یهاروش

 کار با استفاده از فرمت ارائه شده توسط ون روست و همکاران نیا .گیردها مورد بحث قرار می

 :از اندعبارتکه  ( انجام شده است2015)
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 1تیاولو ایوزن 

 .اندشده میوزن تقس بندیطبقه، مطالعات به سه نوع مقاالت بررسی شده تیاولو ایوزن  یابیدر ارز

های کمی یا کیفی باشد. اولویت ممکن است مساوی باشد، یا ممکن است متمایل به سمت داده

طالعه و نکته مورد اولویت به یک نوع داده یا نوع دیگر بستگی به عالئق پژوهشگر، مخاطبین م

 پژوهشگر در مطالعه است.  تأکید

 2بندیزمان

ها آوری و تحلیل نوع دیگر از دادهپس از جمعها نوع داده کی وتحلیلتجزیهو  یآورجمع

 شود.انجام می

 ترکیب کردن(مرحله ادغام کردن )

  pine (2006) ه باشد باید کند برای این که تحقیقات آمیخته نتایج ثمربخش داشتیم هیتوص

ها، داده یآورجمع ،یریگروش نمونه ق،یتحق سؤالمانند  ق،یادغام در سراسر مراحل مختلف تحق

 شده است. تأییدمشاهدات توسط ون روست و همکاران  نی. اصورت بگیرد ریها و تفسداده لیتحل

 & Teddlie (2000)   Tashakkoriدستهو د ترکیب کردنکه  یکنند مطالعاتیاستدالل م زین 

ها نشان یافته نتایج بهتری ارائه کنند.توانند ینم ،مراحل مختلف تحقیق را مدنظر نداشتند درداده 

 صورتبهده نشده است، و های ترکیبی نشریه مورد توجه قرار داها در مقالهدهد ادغام دادهمی

ر گرفته است و در گیری قراهای یک مرحله مورد بحث و نتیجهبوده یعنی فقط داده ایمرحلهتک

 شود.ثر مقاالت نتایج متضاد تفسیر نمیاک

در مطالعات خود  آمیخته که دارای طرح بودند را یهااز روش مقاله 18فقط  ها نشان دادندیافته

کمی( بود،  –طرح اکتشافی )کیفی  صورتبهمقاله، چهار مقاله  18 نیاز ا (.2کردند )جدول انیب

، الزم به ذکر حالبااین ها را شرح داده بود.چنین مرحله ادغام دادهتوصیف و همدهی و مرحله وزن

 یبدان معن نیا کنند.یم انیرا ب یفیو ک یکم یهامشخص شده، استفاده از داده تمقاال تمام ، است

از لحاظ  .کنندمی استفادهرا کمتر  های آنطرحانواع مختلف  ترکیبی و کردیرو محققاناست که 

را با  یفیک یهاداده یآورجمع یابزارها عمده طوربهمشخص شده  ریها مقادداده یآورابزار جمع

                                                      
1. Weight/dominance 

2. Timing 
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را ها داده یآورروش جمع نیشتریها بها و مصاحبهاز پرسشنامه یبیکنند. ترکیم بیپرسشنامه ترک

مقاله بخش کمی  1تنها  کهدرحالیمقاله، اولویت به سمت کیفی بود  4در این بخش  شد.شامل می

کیفی یا آمیخته در این نشریه کار  صورتبههمچنین در مقاالتی که غالب را در نظر داشت.  اولویت

 افزارهاینرمهای خود از بندی دادهبندی و طبقهعداد کمی از این مقاالت جهت دستهشده بود، ت

دادند ها نشان ی که یافتهصورتبهاند، استفاده کرده (3، اطلس تی آی2، مکس کیودا1کیفی )ان ویوو

 با استفاده از یورزش یدیتول یهاشرکت یسازمان یچابک ندیکاوش فرآ "ای با عنوان تنها مقاله

مکس کیودا  افزارنرمهای خود از ( جهت تحلیل داده94، اسفند 34)شماره  "ادیداده بن هینظر

 استفاده کرده است.
 روش آمیخته استفاده شده در نشریات .3جدول 

 مرحله ادغام دهیوزن هادادهابزار گردآوری  روش آمیخته هایطرح

 کیفی غالب مصاحبه + پرسشنامه طرح متوالی اکتشافی

QUAL  –  

quant 
 

ادغام دو مرحله صورت نگرفته است 

و تنها به تحلیل بخش کمی پرداخته 

 شده است

 کیفی غالب مصاحبه + پرسشنامه طرح متوالی اکتشافی
QUAL  –  

quant 

 تبخش کمی ارجح بوده اس

مصاحبه و مشاهده +  طرح متوالی اکتشافی

 پرسشنامه

 کیفی غالب

QUAL  –  

quant 
 

ادغام مراحل صورت گرفته است و 

بوده  غالببخش کیفی در مطالعه 

 است.

طرح توضیحی )تبیینی( 

 متوالی

 کمی غالب پرسشنامه + مصاحبه

QUNT -qual 

شده  وتحلیلتجزیهفقط بخش کمی 

 یدتأیاست و بخش کیفی در جهت 

 بخش کمی صورت نگرفته است

مصاحبه با خبرگان + ساخت  طرح  متوالی اکتشافی

 پرسشنامه

 کیفی غالب

QUAL  –  

quant 
 

ابتدا بخش کیفی به نتیجه رسیده و 

ها سپس پرسشنامه بر اساس مولفه

 صورتبهساخته شده و هر مرحله 

جدا تحلیل و در آخر ادغام شده 

 است.

                                                      
1. Nvivo 10 

2. Maxqda 

3. Atlas ti 
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 گیرینتیجهبحث و 

 .گذردمی کیفی و کمی هایپژوهش ترکیب برای پیشنهاد اولین از که است دهه دو زا بیشتر 

 پژوهشگران است ممکن که دارد وجود ترکیبی شیوۀ به پژوهش انجام برای گوناگونی هایطرح

 مطالعۀ برای طرح ترینمناسب انتخاب .کند سردرگمی و چالش دچار مناسب طرح انتخاب در را

 سؤال به پاسخ برای مناسب رویکرد مورد در تصمیم چون متعددی ملعوا به بستگی ترکیبی

 هایروش فلسفی دیدگاه از دوران این طول در .دارد ترکیبی رویکرد از استفاده دالیل و پژوهشی

 کمی متمایز پارادایم نوع دو بین ارتباطی پل منزلهبه توانمی را متفاوت پژوهشی پارادایم با آمیخته

 و ساختن محدود پی در دیگر رویکرد دو برخالف آمیخته رویکرد .رفتگ نظر در کیفی و

 رویکردهای از استفاده تا است تالش در بلکه نیست، پژوهشگران انتخاب کردن انحصاری

 آمیخته رویکرد ترساده بیان به .سازد مشروع پژوهشی هایپرسش به پاسخگویی برای را چندگانه

 به پژوهشی رویکردهای کلیه پویای و خالق شکل و ستا مخالف کامالً  جزمی رویکردهای با

 را آن تا کندمی ترغیب را پژوهشگران و بوده گراو کثرت فراگیر رویکرد این .رودمی شمار

سه دهه  یدر ط، نمایند استفاده آن از ایرشتهبین وای چند رشته پیچیده، مطالعات در و برگزینند

شده است و  رفتهیپذ یعلوم اجتماع یقاتیامعه تحقدر ج ختهیمآ یهاروش یهاگذشته، طرح

ارائه شده است. با وجود  یو کم یفیک یپژوهش یهاسوم پژوهش همراه با سنت کردیرو عنوانبه

  مدیریتاستفاده از آن در  ،یعلوم اجتماع یقاتیعالقه در جامعه تحق شیرو به رشد و افزا تیحما

. در (Abeza et al, 2015) است یکم یناخت علمو ش اولیههنوز در دوران  یورزشبازاریابی 

علوم  ریاستفاده از آن در سا کهدرحالی دهدیمطالعه نشان م نیکشف شده در ا یهاافتهیواقع، 

 گردد.سال اخیر بر می 4مدیریت ورزشی به استفاده از آن در  سابقه ابد،ییم شیافزا یاجتماع

دهد تعداد اندکی از مقاالت بیانگر استفاده از مینشریات نشان  در یا ترکیبی آمیخته مطالعات 

مشخص شده  صراحتبهروش  کیتنها یک رویکرد پژوهشی است ) عنوانبههای ترکیبی روش

ها را در نظر ها و ادغام آنهای روش ترکیبی را استفاده کرده است و وزن به دادهکه طرح است

 روشهای حاز انواع مختلف طر یمحدود امر به کاربرد نیکه ا ستیتعجب ن یجا (.داشته است

 در ختهآمی یهااستفاده از روش تحقیقی، نیمنجر شده است. در انجام چن نهیزم نیدراآمیخته 

-باشد، بلکه مهمیم قیها در تحقشرفتیپ ییقادر به ثبت و شناسا تنهانهمطالعه  نیا ،یورزش مدیریت
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و مطالعه خود را در زمینه تحقیقات  نشیب :1: سازدیرا قادر م یورزش مدیریتتر از آن، محققان 

های روش ترکیبی همچنین طرح  :2ترکیبی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است گسترش دهند 

در زمینه مدیریت ورزشی را شناسایی کنند و میزان تناسب هر طرح را با تحقیق مدنظر خود در نظر 

 یاز سو دیمطالعه با نیا یهاافتهیرا شناسایی کنند.  های هر طرحها و مشخصهداشته باشند و ویژگی

 طوربهرا  ختهیمآ یهاروش دگاهیممکن است بخواهند دقرار گیرد، مورد توجه  رانیمحققان و سردب

از لحاظ  یعلم یهاپژوهش ندهیآ هایگیریجهتکند تا یکمک م زین جینتا نشان دهند. یخاص

در مطالعات  قیتحق یهاروش شرفتیاز پ علمیهیئت یبه اعضا یرساناطالع ،سیشناتنوع روش

در  لیالتحصو فارغ نگرآینده انیدر دانشجو رییتغ جادیا گیرد. همچنینمدیریت ورزشی مدنظر قرار

 ختهیمآ قاتی. تحقشودتر شدن نتایج تحقیق میکه باعث ثمربخش ختهیمآ یهااستفاده از روش

 سؤاالتبه  جانبههمهجامع و  یپاسخ رایزباشد،  مناسب پژوهشگران مدیریت ورزشیممکن است 

تواند به محقق کمک کند تا از یم یو کم یفیک یکردهایاز رو یبیترک دهد.یارائه م قیتحق

به محققان  ترکیبی یهاروش (.Azorin, 2012) مند شوندها بهرهاز روش کیهر  ینسب یایمزا

متفاوت در نظر داشته باشند  دیدگاه نیبه چند فردمنحصربه دگاهیاز د را یدهد تا مشکلیاجازه م
(Plano Clark, 2010.) 

، قدرت های مختلفبرای تحلیل داده ختهآمی شناسیروشتوان گفت که یم بیترت نیبه هم

 ییتوانا نیدهد و همچنیم شیافزا یقاتیتحق سؤال کیها را در پاسخ دادن به داده گوییپاسخ

 ختهیمآ یهااستفاده از روش شیافزا ن،ی. بنابرادهدرا افزایش می هآگاهان یریگمیتصم یبرا رانیمد

-ی میورزش های مدیریتتیفعال شرفتیدر پ یاتینقش ح یرادا ،یورزش مدیریت قاتیدر تحق

به  ختهیمآ کردیرو دیدگاه مناسب بهمختلف معتقد بودند، فقدان  سندگانیکه نو طورهمان. باشد

 به مندعالقهکه  یمحققانهمچنین   (.Myers, 2010) آن استاز  یناش یاز عوامل یعلت تعداد

ممکن است در  رایزتوانایی انجام آن را نداشته باشند، هستند، ممکن است  های آمیختهطرح انجام

 ازینآمیخته  یهاطرح (.Morgan, 2007) تجربه و آموزش نداشته باشد ی تحقیقهر دو روش سنت

 برانگیزچالشمحقق  کی یبرا ژهیوم مراحل مختلف دارند، که بهانجا یبرا یادیو منابع ز به زمان

خود هنوز  ،آمیخته یهاروش یمفهوم اتیجزئ و (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) تاس

 نیبا وجود چن. (Guest, 2013)متضاد(  جینتا رینحوه تفس مثالعنوانبهکامل نشده است )
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شوند،  مندبهره یمتفاوت یهااز روش یادیتا حد زتوانند یم یورزش رانیمحققان و مد ،یتیمحدود

 دهد.یمسئله ارائه م کیاز  یترجامع دگاهیبالقوه د طوربه رایز

های آمیخته در زمینه مدیریت ورزشی را با تمرکز بر این مطالعه وضعیت استفاده از روش

به بررسی شیوع و  هامدیریت ورزشی ارائه کرد. یافته اتمنتشر شده در نشری بازاریابی مقاالت

عنوان یخته بهآمهای دهد که روشیخته در این زمینه پرداختند، که نشان میمآهای استفاده از روش

یک رویکرد پژوهشی در مدیریت ورزشی، با استفاده از علوم اجتماعی دیگر همخوانی نداشته و 

تفاده از آن در تحقیقات ضعیف مورد استفاده قرار گرفته است. امید است که این مقاله اس طوربه

 همچنین انواعو  آمیخته شناسیروشی استفاده از این مقاله مزایا رونق ببخشد.مدیریت ورزشی را 

سوا خاص، پاسخ به  طوربهدهد. میخته را نشان میآهای های اولیه مورد استفاده در پژوهشطرح

ن ضعف، افزایش اعتبار، حل نتایج دهیم )برای جبرامیخته انجام میآنظیر اینکه چرا ما روش  التی

کنیم میخته میآ را آوردن وسعت و عمق،(، چه چیزی غافلگیرکننده، افزایش اعتبار، به دست

، وزن و مرحله بندیزمانها، رویکردها و مفروضات فلسفی(، نحوه ترکیب )بسته به شها، رو)داده

 سؤال: که شامل مرحله تحقیق ل)در طو دهیممیمیخته را انجام آادغام(، و جایی که ما روش 

توانیم محققان را ها و تفسیر( میداده وتحلیلتجزیهها، داده آوریجمع، گیرینمونهتحقیق، روش 

دهد که محققان و دانشجویان در حوزه پژوهش حاضر نشان می در این روش راهنمایی کنیم.

اهداف تحقیق خود دارند، های کمی جهت رسیدن به مدیریت ورزشی تمایل به استفاده از روش

تری را پژوهش پاسخ جامع هایسؤالآمیخته به  هایروشدهد که استفاده از مقاله حاضر نشان می

های جدید در حوزه تواند راهنمای پژوهشگران و محققان جهت ارائه تحقیقدهد و این مقاله میمی

 استفاده آمیختههای طرح از بخواهد پژوهشگری اگر .مدیریت و بازاریابی ورزشی باشد

 و کمی هایداده گردآوری با تنها که دهد قرار مدنظر را نکته این باید کند،

 هر از پیش .دهد ارائه دقیق ایمطالعه تواند نم شکلی، هر به آن ترکیب و کیفی

 با سپس کند، مطالعه را هاهداد ترکیب نحوه و آمیختههای طرح تمامی باید چیز

 زمینه در خود هایتخصص و هامهارت شناسایی و وهشپژ فرضیه کامل بررسی

 تحقیقات گسترش با .نماید انتخاب را طرح ترینمناسب کیفی یا کمی هایروش

 و راهبردی مدیریت سطوح در ویژهبه کیفی و کمی ابعاد در ،چندبعدی و ایرشتهبین
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 با است. یرناپذاجتناب ضرورتی آمیخته تحقیق طرح از استفاده عملیاتی، هایحوزه

 آمیخته هایروش هایگام و مراحل تنظیم چگونگی مقاله، این هاییافته به توجه

 باید پژوهشی طرح هر در هاروش تأخر و تقدم تناسب، . دارد بسزایی اهمیت

 یکپارچگی و نگر جانبههمه و کامل رویکردی تا پذیرد صورت حساسیت و دقتبه

 .گردد حاصل پژوهش نتایج

 قیمالحظات اخال

ای مرتبط در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین ها، سازمانبا موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

های در مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.

 .ها تکمیل شدنامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیرضایت

 منافع تعارض

در هیچ  قبالً ین مقاله ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 شده است. مطالعات بازاریابی ورزشی ارسال

 مالی حامی
 .شد تامین مقاله نویسندگان توسط حاضر مطالعه هایهزینه
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