
 

  

های مقطع الت مدیریت ورزشی بر مبنای گرایشمطالعاتی مقا ۀتحلیل حیط

 کارشناسی ارشد
 

 4کامران عیدی پور، 3حمید قاسمی، 2حسین عیدی، 1*بهمن عسگری

 ( 33/   40 / 42ـ تاریخ تصویب:    33/  40/  22)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های مطالعاتی مقاالت مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی داخل کشور و بر مبنای گرایش ۀهدف از این پژوهش، تحلیل حیط
ا مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی کشور از ابتدا ت ۀ، تمامی مقاالت چاپ شدآماری تحقیق همقطع کارشناسی ارشد می باشد. جامع

کدگذاری شده  ۀ(.  ابزار مورد استفاده در تحقیق یک برگ=117Nآماری انتخاب شدند )ۀ نمونۀ ها به مثاببود که تمام آن 3173سال پایان 
ها از آمار توصیفی و بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ℅17بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 

استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که  ≥24/2Pدر سطح معناداری  SPSS18همچنین، نرم افزار  خی دو( و استنباطی )آزمون اسکات و
های مدیریت ورزشی، درصد( و در بین گرایش 5/40های مورد نظر نبودند )ورزشی مربوط به هیچ یک از گرایش بیشتر مقاالت مدیریت

 0/1های ورزشی )مدیریت راهبردی سازمان، (درصد 7/7)، بازاریابی ورزشی (درصد 6/32های تفریحی )اوقات فراغت و ورزشهای گرایش
( درصد 6/1( و مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی )درصد 1/9(، مدیریت رویدادهای ورزشی )درصد 1های ورزشی )(، مدیریت رسانهدرصد

 ی مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجودهابین تعداد مقاالت گرایشهمچنین،  کمتر از پنجاه درصد را تشکیل دادند.
نشریات علمی تخصّصی مدیریت ورزشی ایران قرار  ۀتواند راهنمای مناسبی در جهت برنامه ریزی در حوزدارد. نتایج این تحلیل محتوا می

 گیرد.

 های مدیریت ورزشی.شایتحلیل محتوا، مقاالت مدیریت ورزشی، نشریات علمی پژوهشی، گرهای کلیدی: واژه

 مقدمه

ای ستردههای اخیر علوم ورزشی توسعه و پیشرفت گدر دهه
های پژوهشگران علوم ورزشی درگرایش داشته است. دانشمندان و

ربیت بدنی های مختلف تهای زیادی را در حوزهمختلف، پژوهش
های خود را در پژوهش هایدهند و یافتهو علوم ورزشی انجام می

   ای، ملی وهای منطقهپژوهشی و کنفرانس ـ لمینشریات ع
پژوهشی ـ  نشریات علمی کنند. در این میانالمللی عرضه میبین

به دلیل قابلیت چاپی بودن و سهولت استفاده برای دیگران از 
پژوهشی ورزشی  ـ یی برخوردار هستند. نشریات علمیاهمیت باال

های مختلف ایشگر ها وجمله نشریاتی هستند که در زمینه از
توان با دهند و میمی دی را ارائهعلوم ورزشی، مقاالت متعدّ

روند علمی شدن ها گامی در جهت بهبود آن 4تحلیل محتوای
 (.3117)قاسمی و همکاران،  علوم ورزشی برداشت

 ها، وش تحلیل محتوا نسبت به سایر روشاز جمله امتیازات ر

  

پژوهش از  هایتن یافتهداشدور نگه و انجام آن امکان عملی
ها تا ها است که احتماالً در سایر روشبنظرهای شخصی و تعصّ

 (. همچنین، با3172شود )قهنویه و همکاران، حدی دیده می
منابع  توان کارآمدتریناستفاده از روش تحلیل محتوا، می

اطّالعاتی را انتخاب و آنها را تجزیه و تحلیل نمود )کوک و 
تواند با توجّه به نظر و . کارآمدترین منابع می(0229، 6همکاران

های مطالعاتی و غیره قه پژوهشگران، بخش استنادی، حوزهسلی
باشد. با توجه به این مسأله که گرایش مدیریت ورزشی قدمت 
زیادی در کشور ما ندارد، توجّه به محتوای مقاالت انتشار یافته 

  رد توجّه قرار گیردتوسّط پژوهشگران این گرایش باید به دقّت مو
 گرایش در کشور شود.  این توسعه و پیشرفت موجبتا 

کند که محتوای می ( نیز اظهار0223) در این زمینه، پیتس
 امر در  کشیده شود و این  مقاالت مدیریت ورزشی باید به چالش 

                                                                                                                                                                      
  :bahman.asgari@yahoo.comEmail                                                ل(:دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور)نویسنده مسئو1 

 رازیاستادیار دانشگاه 0 

 استادیار دانشگاه پیام نور3 
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی4

5 Content Analysis 
6 Cook et al 



 تحلیل حیطۀ مطالعاتی مقاالت ورزشی بر مبنای گرایش های مقطع کارشناسی ارشد 32

تحلیل محتوای مقاالت  ۀدر زمین .هر زمانی باید توسعه یابد
مختلفی در داخل ایران انجام گرفته  مدیریت ورزشی مطالعات

 ( با تحلیل3172است؛ به طور مثال عسگری و همکاران )
پژوهش در علوم ورزشی  یۀمحتوای مقاالت مدیریت ورزشی نشر

درصد مقاالت  5/17رفتار سازمانی با  هگزارش کردند که حوز
درصد کمترین  7/3بیشترین و اوقات فراغت و گردشگری با 

درصد، مدیریت  0/1های بازاریابی اند. حوزهمقاالت را داشته
درصد، ارتباطات،  7/1تصاد درصد، اق 7/1اماکن و تجهیزات 

 3/9درصد، مدیریت راهبردی  6/0اطالعات و رسانه فناوری
درصد، تربیت بدنی در  0/4درصد، کنترل، نظارت و ارزشیابی 

 6/0درصد، آموزش  4/31درصد، اجتماع و ورزش  9/7مدارس 
این نشریه را درصد از مقاالت مدیریت ورزشی  3/9و سایر  درصد

 اند.به خود اختصاص داده

( به بررسی محتوای 3117همچنین،  قاسمی و همکاران )
مقاالت مدیریت ورزشی نشریات المپیک، پژوهش در علوم 

 3112های و علوم حرکتی و ورزشی در بین سالورزشی، حرکت 
   ن تحقیق نشان داده است کهتایج ایپرداخته اند. ن 3119تا 

درصد، اجتماع  5/35درصد، مدارس  5/13سازمانی های رفتارحوزه
درصد،  1/5درصد، آموزش  0/4درصد، بازاریابی  5/35و ورزش 
درصد، ارتباطات ورزشی  1درصد، اقتصاد و ورزش  4/2کارورزی 

 3/0درصد، سیاست و ورزش  0/1درصد، اخالق و ورزش  7/6
درصد از مجموع مقاالت را در حوزه مدیریت  6/7درصد و سایر 

 اختصاص داده اند.ورزشی به خود 

ای، های ورزش دانشگاهی، ورزش حرفههمچنین، مؤلّفه
یت اماکن، پزشکی ورزشی، ورزش همگانی، ورزش بانوان، مدیر

، 7، 39، 3/09المللی، توریسم ورزشی و سایر به ترتیب ورزش بین
درصد از مقاالت این نشریه  1/31و  1/1، 9/0، 4/2، 3/31، 4/1

نیز در  (3173دهند. عالوه بر این، فتحی نژاد )می را تشکیل
ای مدیریت ورزشی نشان داد هها و رسالهنامهپایانبررسی عناوین 

نامه و درصد از پایان 9/39ا با فراوانی اماکن و رویداده ۀکه حوز
یشترین میزان درصد ب 3/39رساله و مهارت سازمانی با فراوانی 

ود اختصاص داده اند. همچنین مطالعات مورد بررسی را به خ
 7/0حقوق با فراوانی درصد و  9/0های تجارت با فراوانی حوزه

کمترین میزان  های مورد مطالعه دارایحوزه درصد در بین
نجام درصد نیز به صورت ترکیبی ا 33باشند. حدود می فراوانی
های مطالعاتی در رسد که حوزهنظر می این حال، به با اند.گرفته

های مطالعاتی مدیریت باال از طبقه بندی حوزه ههر سه مطالع
    ایران اقتباس شده است و با  ورزشی در مطالعات خارج از

های مطالعاتی گرایش مدیریت ورزشی کشور ایران تشابه و حوزه
 همخوانی زیادی ندارد. 

علوم ورزشی مقاالتی  ۀوزتحلیل محتوای مقاالت ح ۀزمین در
نیز در خارج از کشور انتشار یافته است. به عنوان نمونه پیتس و 

المللی بینۀ ( با تحلیل محتوای مقاالت مجل0224ّ)3پدرسن
های مهارت مدیریت و هنشان دادند که حوز 0مدیریت ورزشی

سازمانی در ورزش، بازاریابی ورزش، تجارت ورزشی، مدیریت 
بیشترین تعداد مقاالت را به  1تصاد در ورزشآموزش ورزش و اق

 خود اختصاص داده بودند. 

ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مقاله ( در 0232) 5شیلبری
تایج دست این نسنجی چهار مجله مدیریت ورزشی به کتاب 

ی بندی مجالت داوری به مسأله مهمّیافت که ارزیابی و رتبه
رای مدیریت ورزشی به ، موسسات و همچنین بهابرای دانشگاه

شده است. در این مقاله مستدل  عنوان یک رشته تحصیلی تبدیل
بندی در مدیریت ورزشی، در باشد که کمبود یک سیستم رتبهمی

مقابل بهترین منافع توسعه در این زمینه قرار گرفته است. این 
های مطالعاتی ای در مورد حوزهبندی ویژهدستهتحقیقات نیز از 

 اند.کرده استفاده

عالوه بر تحقیقات حوزه مدیریت ورزشی، برخی تحقیقات نیز 
صاصی نشریات علوم ورزشی را به صورت کلی و نه به صورت اخت

اند. به عنوان نمونه سجّادی و مورد تحلیل محتوا قرار داده
( در تحقیقی با عنوان تحلیل محتوای مقاالت 3117همکاران )

رصد از مقاالت این نشریه به د 11حرکت بیان کردند که  ۀنشری
مقاالت مدیریت ورزشی اختصاص دارد که از نظر تعداد پس از 

 درصد( در رتبه دوم قرار دارد.  53مقاالت فیزیولوژی ورزش )

ای به تحلیل العه( نیز در مط3116عیدی و همکاران )
پرداختند. از  11تا  3محتوای مقاالت فصلنامه المپیک از شماره 

مقاله به  42مقاله پژوهشی،  001اله بررسی شده، مق 130مجموع 
گری بوده است. همچنین بر مقاله به شکل بازن 17شکل ترجمه و 

درصد مقاالت به صورت یک  46پژوهی محققان، اساس هم
درصد چهار  03درصد سه نفری،  36درصد دو نفری،  37نفری، 

 فری و بقیه پنج و شش نفری بودند.ن

ای با عنوان ( مقاله3173همکاران )شریفی و عالوه براین، 
پژوهشی تربیت بدنی ـ های نشریات علمی تحلیل توصیفی مقاله
 ارائه دادند. بر اساس 3115ـ3111های سال و علوم ورزشی طی

های حاصل از این پژوهش گرایش فیزیولوژی ورزشی با یافته
ین مقاالت را به درصد بیشترین موضوع مورد استفاده در ا 3/15

پژوهش در علوم  هیاند که در این میان نشراختصاص داده خود
 .داشت را سهم بیشترین مقاالت درصد 69/64ورزشی با 
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 شود، بیشتر مطالعات انجام گرفتههمان گونه که مشاهده می
   ی مدیریت ورزشی براساس مطالعات هتحلیل حوز ۀدر زمین

ا بر که در سایر کشورها وجود دارد و ی های خاصبندیدسته
 اساس گرایش های پژوهشی مدیریت ورزشی اجرا شده اند. 

گرایش  6با این حال در سال های اخیر مدیریت ورزشی در 
گرایش برای مقطع دکتری  5برای مقطع کارشناسی ارشد و 

گرایش شامل بازاریابی ورزشی، مدیریت  6تدوین شده است. این 
رزشی، های وای ورزشی، مدیریت راهبردی سازمانرویداده

های ورزشی و ن و تأسیسات ورزشی، مدیریت رسانهمدیریت اماک
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی هستند که در مقطع 
دکتری نیز دو گرایش آن حذف و یا در گرایش های دیگر ترکیب 

 (.3173شده اند )قاسمی، 

با توجّه به این که هر یک از این گرایش ها برای پیشرفت و 
یاز به اجرای فعالیت ها پژوهشی و همچنین وجود توسعه، ن

پژوهشگران خاص خود است. به همین جهت تحقیق حاضر به 
دنبال کمّیت مقاالت انجام شده در هر یک از گرایشات است تا 
برنامه ریزی های هدفمند در جهت توسعه هماهنگ هر یک از 

 این گرایش ها و رفع کمبودها تنظیم شود. 

ن مدیریت ورزشی داخل کشور تنها در  تولیدات پژوهشگرا
نشریات تخصّصی مدیریت ورزشی داخلی چاپ نمی شود و در 
 نشریات بین المللی و همچنین نشریات غیر تخصّصی مدیریت

ای که رضائی صوفی و ورزشی نیز چاپ می شوند؛ به گونه
      هاین گرایش( اظهار کردند که در بی3172همکاران )

ورزشی در جایگاه سوم از نظر تعداد مقاله در  بدنی، مدیریتتربیت
 نشریات بین المللی است. 

با این حال، بررسی تولیدات علمی پژوهشگران مدیریت 
ورزشی داخل کشور در نشریات بین المللی و غیر تخصّصی با 
محدودیت هایی همراه است. به همین سبب، در تحقیق حاضر 

یات علمی پژوهشی مطالعاتی مقاالت مدیریت ورزشی نشر هحیط
داخل کشور بر مبنای گرایش های مقطع کارشناسی ارشد مورد 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 روش شناسی تحقیق

روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا 
آماری شامل  هتحلیل محتوا و از نظر هدف کاربردی است. جامع
علمی  اتنشریتمام مقاالت مدیریت ورزشی چاپ شده در 

 هبود و نمون 73پژوهشی داخل کشور از ابتدای نشر تا پایان سال 
(. کلیه داده ها =117Nآماری نیز برابر جامعه در نظر گرفته شد )

ای و از طریق نسخه های الکترونیکی و چاپی به صورت کتابخانه
نشریات جمع آوری شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل 

کد مربوط به آن بود  9اری شده با یک سوال و یک برگه کدگذ
، مدیریت 0 = ، مدیریت رویدادهای ورزشی3=  )بازاریابی ورزشی

، مدیریت اماکن و تاسیسات 1 = راهبردی سازمان های ورزشی
، مدیریت اوقات 4 = ، مدیریت رسانه های ورزشی5 = ورزشی

 (. 9 = و سایر  6= فراغت و ورزش های تفریحی

ان از صحت اطالعات ثبت شده و جلوگیری از برای اطمین
تعصّبات و نظرات شخصی از سه کدگذار برای تعیین ضریب 
توافق بین کدگذاران استفاده شد. برای این منظور در مطالعه ای 

مقاله به صورت تصادفی توسط سه کدگذار مجرّب  12مقدماتی، 
 مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون اسکات، ضریب

درصد بدست آمد. با توجّه به  17توافق بین کدگذاران باالتر از 
درصد بود، پس  92این که ضریب توافق بین کدگذاران باالتر از 

ورد مطالعه هر یک از آن کدگذار می تواند تمام نمونه های م
 .تحقیق را کدگذاری کند

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )جداول  
د فراوانی( و استنباطی )آزمون اسکات و خی دو( فراوانی، درص

در سطح معناداری  SPSS18استفاده شد. همچنین، نرم افزار 
24/2P≤ .برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت 

  

 یافته های تحقیق

نشان می دهد که بیشتر مقاالت مدیریت  3یافته های جدول 
 5/40ستند )مورد نظر نی هایگرایشورزشی مربوط به هیچ یک 

اوقات های های مدیریت ورزشی گرایشدرصد( و در بین گرایش
مدیریت راهبردی ، بازاریابی ورزشی، های تفریحیفراغت و ورزش

مدیریت  های ورزشی،های ورزشی، مدیریت رسانهسازمان
رویدادهای ورزشی و مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی به ترتیب 

درصد از مقاالت چاپ شده  6/1و  1/9، 1، 0/1، 7/7، 6/32با 
 می دهند.  علمی پژوهشی داخل کشور را تشکیل نشریات

   مدیریت ورزشی گرایش مدیریت  هحال، در نشری اینا ب
   مطالعات مدیریت ورزشی  ههای ورزشی و در نشریرسانه

های ی ورزشی و مدیریت راهبردی سازمانهای بازاریابگرایش
 مقاالت را به خود اختصاص داده اند.ورزشی بیشترین 
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 . توزیع فراوانی مقاالت مدیریت ورزشی در هر یک از نشریات علمی پژوهشی حوزه تربیت بدنی 1جدول 

 
بازاریابی 
 ورزشی

رویدادهای 
 ورزشی

مدیریت 
 راهبردی

اماکن 
 ورزشی

رسانه های 
 ورزشی

اوقات 
 فراغت

 سایر

 مدیریت ورزشی
 369 05 04 34 00 34 00 فراوانی

 6/49 1/1 6/1 0/4 6/9 0/4 6/9 درصد فراوانی

مطالعات مدیریت 
 ورزشی

 301 01 37 7 01 34 01 فراوانی

 0/43 0/7 6/9 6/1 0/33 6 0/33 درصد فراوانی

 المپیک
 45 39 30 0 1 09 33 فراوانی

 0/53 31 0/7 4/3 3/6 6/02 5/1 درصد فراوانی

پژوهش های علوم 
 ورزشی و مدیریت

 ورزش

 30 6 3 2 0 0 4 فراوانی

 7/50 5/03 6/1 2 3/9 3/9 7/39 درصد فراوانی

پژوهش نامه 
مدیریت ورزشی و 

 رفتار حرکتی

 06 7 5 0 1 0 5 فراوانی

 40 31 1 5 6 5 1 درصد فراوانی

پژوهش های 
فیزیولوژی و 

 مدیریت در ورزش

 37 6 9 3 4 1 1 فراوانی

 1/11 0/30 1/35 0 0/32 3/6 1/36 درصد فراوانی

پژهش های 
کاربردی در 

مدیریت ورزش 
 )پیام نور(

 32 3 0 2 3 2 0 فراوانی

 4/60 0/6 4/30 2 0/6 2 4/30 درصد فراوانی

پژوهش در مدیریت 
ورزشی و رفتار 

 حرکتی

 42 1 3 1 5 3 1 فراوانی

 9/66 9/32 1/3 5 1/4 1/3 9/32 درصد فراوانی

 کل نشریات
 566 75 93 10 91 64 11 فراوانی

 5/40 6/32 1 6/1 0/1 1/9 7/7 درصد فراوانی

 

     دهد که بین تعداد مقاالت نشان می 0نتایج جدول 
های مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد تفاوت گرایش

ه سایر و معناداری وجود دارد. با این حال، به دلیل وجود گزین
گویه باقی  6دو، بین گیری نتایج، بار دیگر آزمون خیجهت امکان

گرایش مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد( و بدون  6) مانده
دهد بین تعداد مقاالت سایر انجام گرفته است که نشان میگزینه 

 گرایش تفاوت معناداری وجود دارد. 6این 

 

 ت ورزشینتایج آزمون خی دو در مورد تفاوت بین تعداد مقاالت هر یک از گرایش های مدیری .2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو 

تفاوت بین تعداد مقاالت در هر یک از گرایش های مدیریت ورزشی )همراه با گزینه 
 سایر(.

50/3295 6 223/2 

 223/2 4 90/11 تفاوت بین تعداد مقاالت در هر یک از گرایش های مدیریت ورزشی )به جز گزینه سایر(.
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 بحث و نتیجه گیری

یات، عالوه بر این که به عنوان یک مرجع علمی برای نشر
جامعه علمی کشور که از یافته های علمی و تخصّصی استفاده 

های مهم دیگری می کنند، به حساب می آیند، منبع ارزیابی
همچون سطح علمی و تخصّصی آن رشته تحصیلی و همچنین 

 اطعهای علمی مقبه عنوان مالکی برای سنجش میزان توانایی
ها نیز به حساب می آیند و مختلف تحصیلی در دانشگاه

های مهم ارزیابی وضعیت علم و درمجموع، به عنوان معیار
فناوری کشور به حساب می آیند. بنابراین، جایگاه نشریات علمی 
پژوهشی کشور با کارکردهای مختلف و مهمّی که بر عهده دارند، 

 نیازمند توجّه شایانی است. 

قیق نشان می دهد که بیشتر مقاله های چاپ یافته های تح
   مدیریت ورزشی کشور، خارج از شده در نشریات تخصّصی 

های شش گانه تعریف شده برای این رشته در مقطع  حوزه
این درصد از کل  5/40کارشناسی ارشد می باشد. به طور کلّی، 

این  6/59ها می باشد و تنها مقاالت چاپ شده در سایر حوزه
های شش گانه مدیریت ورزشی می باشند. در حیطه حوزه مقاالت

این است که سهم موضوعی گرایش های  هاین مورد نشان دهند
تخصصی کارشناسی ارشد از کل مقاالت چاپ شده در نشریات 
مدیریت ورزشی کشور، در حد بسیار پایینی است؛ لذا توجّه بیشتر 

تخصصی محقّقان و پژوهشگران مدیریت ورزشی به حوزه های 
این رشته از ضروریات اساسی است و گامی بزرگ در جهت 
توسعه این گرایش های تحصیلی به حساب می آید. در مطالعات 

( کمتر 3117( و قاسمی و همکاران )3172عسگری و همکاران )
از یک دهم مقاالت به بخش سایر اختصاص داشته است و ظاهراً 

رسد. با این حال، در با نتایج تحقیق حاضر ناهمخوان به نظر می 
( و قاسمی و همکاران 3172این مطالعات عسگری و همکاران )

گرایش مدیریت ورزشی مدنظر قرار  32و  33( به ترتیب 3117)
گرایش مورد مطالعه قرار گرفته  6گرفته است و در مطالعه حاضر 

است. گرایش های مازاد دو مطالعه ذکر شده در تحقیق حاضر یا 
در گرایش شش گانه ترکیب شده اند. اگر به طور وجود ندارند یا 

قطع بخواهیم از چند گرایش که در دو مطالعه ذکر شده وجود 
ت آنها در بخش دارند و در تحقیق حاضر وجود ندارند و مقاال

توان به گرایش های رفتار سازمانی )و سایر آمده است، می
نظارت  مدیریت و منابع انسانی(، تربیت بدنی در مدارس، کنترل،

و ارزشیابی، آموزش، کارورزی، اخالق و ورزش و سیاست و 
ورزش اشاره کرد. اگر در دو مطالعه مذکور، مقاالت مربوط به این 
گرایش های را به بخش سایر اضافه کنیم، مشاهده خواهیم کرد 
که بیشتر از نیمی از مقاالت در بخش سایر قرار خواهند گرفت. 

درصد مقاالت به صورت  33حدود  در مطالعه فتحی نژاد نیز که
ترکیبی )و احتماالً سایر( انجام گرفته اند، حدود نیمی از مقاالت 

در حیطه ترکیبی، مهارت مدیریت، حکومت، اخالق و حقوق بوده 
س و پدرسن اند که در حیطه های شش گانه قرار نمی گیرند. پیت

دیریت م هاند که بیشترین مقاالت در حیط( نیز اظهار کرده0224)
و مهارت های سازمانی در ورزش انجام شده اند که در هیچ یک 
از گرایش های شش گانه قرار ندارد. با توجّه به نتایج تحقیق 
حاضر و سایر تحقیقات می توان نتیجه گرفت که بیش از نیمی از 
مقاالت گرایش مدیریت ورزشی در هیچ کدام از گرایش های 

های تحصیلی و باید بین گرایش می گیرند. البتّهشش گانه قرار ن
پژوهشی تفاوت قائل شد. به طوری که نیاز به پژوهش در این 
زمینه های احساس می شود؛ امّا نمی توان آنها را در قالب یک 
گرایش تحصیلی به حساب آورد. حال باید اظهار کرد تکلیف 
گرایش هایی که در بخش سایر قرار گرفته اند، چیست. شاید 

ی از این گرایش های از جمله کنترل، نظارت و بتوان بسیار
ارزشیابی، آموزش، کارورزی، اخالق و ورزش، سیاست و ورزش 
حکومت و حقوق را در قالب گرایش های پژوهشی قرار داد و 
پژوهشگران هر یک از گرایش های شش گانه، عالوه بر داشتن 

این گرایش های پژوهشی  گرایش تخصصی خود، به یکی از
 .بپردازند

با این حال، به نظر می رسد که عدم وجود گرایش مدیریت 
منابع انسانی که گرایش های رفتار سازمانی و مهارت های 
 مدیریت را نیز شامل می شود، ضروری به نظر می رسد. البتّه 
می توان واحد درسی مدیریت منابع انسانی را در هر یک از 

ع انسانی در گرایش گنجاند  و دروسی با عنوان مدیریت مناب
های ورزشی، اماکن و تأسیسات و  رویدادهای ورزشی، سازمان

غیره، در هر یک از گرایش ها قرار داد. همچنین، چهار بخش 
ورزش حرفه ای، ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و ورزش 
دانشگاهی و مدارس می توانند در قالب یک گرایش با عنوان 

این گرایش در گرایش  قرار گیرند. البتّه ترکیب "توسعه ورزش"
 یهمدیریت راهبردی سازمان های ورزشی نیز می تواند اید

مناسبی برای توجّه به این بخش مهم باشد و تغییراتی در عنوان 
 گرایش و سرفصل های آن ایجاد شود. 

اوقات فراغت و در بین گرایش های مورد نظر، گرایش های 
اهبردی سازمان مدیریت ر، بازاریابی ورزشی، ورزش های تفریحی

های ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای 
، 6/32ورزشی و مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی به ترتیب با 

درصد از مقاالت چاپ شده نشریات  6/1و  1/9، 1، 0/1، 7/7
علمی پژوهشی داخل کشور را تشکیل می دهند. همچنین نتایج 

گرایش تفاوت معناداری  6این نشان داد که بین تعداد مقاالت 
وجود دارد. در واقع، با توجه به سهم موضوعی مقاالت در نشریات 
تخصّصی مدیریت ورزشی کشور، می توان گفت که توجّه 
پژوهشگران کشور در قلمرو مدیریت ورزشی به طور یکسان 
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     باشد. این مورد های این رشته نمیهمعطوف به تمام حوز
واقعیت است که تعادل الزم برای توجّه به همه این  هدهندنشان

د و  شاید دلیل این امر، گرایش های مدیریت ورزشی وجود ندار
های مدیریت ورزشی در های بعضی از گرایشمحدودیت

ها و این گرایش هها، عدم برنامه ریزی صحیح برای توسعدانشگاه
ها شنبود نیروی انسانی متخصّص برای ایجاد و توسعه این گرای

ها باشد. بنابراین، الزم است که شرایط الزم برای در دانشگاه
توجّه ها و به دنبال آن های ورزشی در دانشگاهه این گرایشتوسع

گونه که مشاهده ها فراهم شود. همانپژوهشگران و محقّقین به آن
های تفریحی بیشترین شود، گرایش اوقات فراغت و ورزشیم

های مقطع کارشناسی ارشد گرایش قاالت را در بینتعداد م
مدیریت ورزشی در نشریات تخّصصی مدیریت ورزشی داخل 
کشور به خود اختصاص داده است. این مسأله نشان می دهد که 

ها، گرایش اوقات فراغت و ورزش های از بین این گرایش
تفریحی توجّه محققان بیشتری را به خود جلب کرده است. به 

ین مسأله را درک کرده اند که ابهامات و گونه ای که محقّقان ا
  نیاز پژوهشی بیشتری در این گرایش وجود دارد. البتّه به نظر 

آماری هدف این گرایش نسبت به سایر  همی رسد که جامع
گرایش ها در حد بسیار باالتری باشد، به طوری که تمام جامعه را 

غل و بیکار و در بر می گیرد. تمام انسان ها از جمله مرد و زن، شا
در هر سنّی اوقات فراغت و زمان هایی برای تفریح دارند که 
ورزش نیز به عنوان یک ابزار تفریحی در پر کردن این اوقات 

یکم و کم و فراغت نقش دارد. زندگی ماشینی قرن بیست 
تحرّکی ناشی از آن، نقش ورزش را در این بخش دو چندان 

د حجم باالتری از مقاالت نمایان می سازد. با این شرایط، وجو
گرایش اوقات فراغت و ورزش های تفریحی نسبت به سایر 
گرایش ها با توجّه به جامعه مورد هدف و اهمیت آن در نشریات 

 داخل کشور، منطقی به نظر می رسد.تخصّصی مدیریت ورزشی 

( گرایش اوقات فراغت 3172در مطالعه عسگری و همکاران )
قاالت نشریۀ پژوهش در علوم درصد از م 7/3و گردشگری 

ورزشی را به خود اختصاص داده بود؛ امّا در مطالعه مذکور گرایش 
درصد از مقاالت این  4/31ورزش و اجتماع نیز وجود داشت که 

نشریه را تشکیل می داد. این، در حالی است که بسیاری از 
    مقاالت حیطه ورزش و اجتماع در بخش اوقات فراغت و 

قاسمی و همکاران  هریحی قرار می گیرند. در مطالعهای تفورزش
درصد از مقاالت به بخش ورزش و اجتماع قرار  5/35( نیز 3117)

داشت. با این شرایط به نظر می رسد که نتایج تحقیق حاضر با 
باشد. بازاریابی ورزشی نیز درصد باالیی این دو مطالعه همسو می

اص داده است. این از مقاالت مدیریت ورزشی را به خود اختص
(، قاسمی و 3172موضوع در مطالعات عسگری و همکاران )

( نشان داده شده است 0224( و پیتس و پدرسن )3117همکاران )

بازاریابی ورزشی را در  ه یو همگی درصد باالیی از مقاالت حیط
سازی دولت نشریات مختلف گزارش کرده اند. با توجّه به کوچک

به سمت ورزش خصوصی، نیاز به منابع ها و حرکت ورزش دولتی 
جایگزینی برای منابع دولتی است. به همین جهت، تحقیقات در 

یانی در جهت زمینه گرایش بازاریابی ورزشی می تواند کمک شا
های اقتصادی ورزش داشته باشد. حضور توسعه و تأمین نیازی

آن را به محقّقان متعدّد و اهمّیت این گرایش در ورزش کشور، 
های مدیریت ورزشی مطرح کرده ترین گرایشوان یکی از مهمعن

است؛ به طوری که اکثریت کارشناسان به اهمّیت این گرایش پی 
برده اند. مطابق یافته ها، سه گرایش مدیریت راهبردی سازمان 
های ورزشی، مدیریت رسانه های ورزشی و مدیریت رویدادهای 

نسبی تعداد مقاالت در ورزشی در رده سوم تا پنجم از لحاظ سهم 
نشریات تخصّصی مدیریت ورزشی کشور قرار دارند. این گرایش 

( و قاسمی و همکاران 3172ها در مطالعات عسگری و همکاران )
( سهم متوسّطی از تعداد مقاالت مدیریت ورزشی را به 3117)

نژاد و همکاران فتحی یهخود اختصاص داده اند. در مطالع
رویدادهای ورزشی با ترکیب مقاالت  ( گرایش مدیریت3173)

مدیریت اماکن ورزشی بیشترین عناوین را در رساله ها و پایان 
درصد( داشته است که اگر از  9/39نامه های مدیریت ورزشی )

اوّل خود را از دست می دهند و در  ه یهم تفکیک شوند، رتب
سطح متوسّط قرار می گیرند و درصدهایی شبیه به یافته های 

ق حاضر را بدست می دهد. با این حال در تحقیق حاضر تحقی
کمترین مقاالت به گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 

(. این یافته با نتایج تحقیق عسگری و همکاران 7/1تعلّق دارد )
 ه ی( که درصد مقاالت مدیریت اماکن ورزشی را در نشری3172)

 خوانی دارد.درصد گزارش کرد، هم 7/1پژوهش در علوم ورزشی 

دی های کاربرمدیریت ورزشی و پژوهش ههمچنین، در نشری
 ههای ورزشی، در نشریدر مدیریت ورزشی؛ گرایش رسانه

فیزیولوژی و مدیریت  مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهش های
های کاربردی در مدیریت ورزش و پژوهش در ورزش، پژوهش

ورزشی، در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی؛ گرایش بازاریابی 
 هپژوهش های علوم ورزشی و مدیریت ورزش، پژوهش نام هنشری

 همدیریت ورزش و رفتار حرکتی؛ گرایش اوقات فراغت و در نشری
المپیک؛ گرایش برگزاری رویدادهای ورزشی، بیشترین تعداد مقاله 

نشریات  هرا داشته اند. گرایش اماکن ورزشی نیز تقریباً در هم
(، 3117ا داشته است. سجّادی و همکاران )کمترین تعداد مقاله ر
( نیز در 3116( و عیدی و همکاران )3173شریفی و همکاران )

تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که نشریات مختلف تربیت 
های مختلف این وم ورزشی، توجّه یکسانی به گرایشبدنی و عل

تحصیلی ندارند. گرایش فیزیولوژی ورزش و مدیریت  هرشت
نشریات ، بیشترین سهم را از بین مقاالت چاپ شده در ورزشی
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ها کمترین سهم گرایش اند و سایر ورزشی به خود اختصاص داده
را از تعداد مقاالت چاپ شده دارند که با نتیجه تحقیق حاضر 
همخوانی دارد. بنابراین، الزم است که نشریات مختلف مدیریت 

دیریت ورزشی داشته های رشته مورزشی توجّه یکسانی به گرایش
ها به صورت یکسان و متعادل رشد کنند و ه گرایشباشند تا هم

محقّقان خاص خود را پیدا کنند. البتّه این که هر یک از نشریات 
ها در یک شماره مقاالت مشخّصی از هر یک از گرایشتعداد 

با این حال، هر یک از نشریات  پذیر نباشد.انچاپ کنند، شاید امک
ها یک شماره خاص اختصاص د به هر یک از گرایشتواننمی

ها رعایت شود. همچنین با دهند تا اعتدال در هر یک از گرایش
توجّه به تعداد مناسب نشریات مدیریت ورزشی، این نشریات می 
توانند به صورت تخصّصی تر فعالیت کنند؛ به طوری که هر 

  بد.های مدیریت ورزشی اختصاص یاشنشریه به یکی از گرای

مدیریت ورزشی، با  هدر مجموع می توان گفت که رشت
وسعت تعقّل در گرایش های تخصّصی بازاریابی ورزشی، مدیریت 
اماکن ورزشی، مدیریت برگزاری رویدادها، مدیریت اوقات فراغت 
و غیره گوشه های مختلفی از مسائل مدیریت ورزشی را در سطح 

امروزه در کشور ما جامعه مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 
مدیریت ورزشی با حجم زیادی از یافته های علمی مواجه  هرشت

است که سازماندهی این دستاوردهای علمی موجب ایجاد یک 

گیری روند رو به رشد در این دانش شده است و موجب شکل
رشته های تخصّصی و علمی خاصی برای این رشته ورزشی شده 

این گرایش های  یهر توسعاست. یکی از عوامل مهمّی که د
تخصّصی نقش زیادی دارد، نشریات تخصّصی مدیریت ورزشی 

ه دانش مربوط هستند که میزان فعّال بودن این نشریات در توسع
مدیریت  های در پیشرفت رشتها، نقش ارزندهبه این گرایش

 زشی دارد.ور

در این تحقیق، ارزیابی کلّی از نشریات تخصّصی مربوط به 
ور از لحاظ میزان توجّه به یریت ورزشی در سطح کشرشته مد

میزان توجّه این های تخصصی این رشته، انجام شد که گرایش
های مختلف این رشته، به صورت یکسان و نشریات به گرایش

     مربوط پیشنهادمناسبی وجود نداشت. بنابراین، به مسئوالن 
اشته باشند و از ها نیز دکه توجّه الزم را به سایر گرایش شودمی

   ههم هطریق انجام تحقیقات بیشتر، شرایط را برای توسع
ها به طور مساوی فراهم کنند. همچنین، با توجّه به این گرایش

است و از دو  که گرایش مدیریت ورزشی یک رشته بینابینی
ت، نویسندگان این بدنی تشکیل شده اسبخش مدیریت و تربیت

طالعات مدیریت ورزشی شرکت جرای متوانند در ادو حوزه نیز می
های جدیدی )رفتار سازمانی، روانشناسی سازمانی و حوزه کنند و

  های شش گانه نمایند.یره( را وارد هر یک از این گرایشغ
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