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 )17/6/92تاريخ تصويب:  – 02/05/92(تاريخ دريافت: 
  

 چكيده
هاي موجود از چهار پژوهشي است. به اين منظور نسخه -هدف از اين مطالعه بررسي محتواي مقاالت مديريت ورزشي در مجالت علمي

در اين  آوري شد.) جمع87-80سال ( 8پژوهشي حركت، پژوهش در علوم ورزشي، علوم حركتي و ورزشي و المپيك در طي  -نشريه علمي
مقاله مديريت ورزشي آن مورد بررسي قرار  188كه  بدني و علوم ورزشي وجود داشت هاي تربيتمقاله در تمامي گرايش 802تحقيق تعداد 

بدني و علوم ورزشي و بررسي رويكرد ارتباطات  هاي مختلف تربيتم موضوعي مقاالت در گرايششاخص، سه 2گرفت. اين تحقيق در قالب 
ليست  ابزار مورد استفاده در اين تحقيق شامل يك چك است. در مقاالت مديريت ورزشي انجام شد. روش تحقيق در اين مطالعه تحليل محتوا

ت ورزشي و متخصص در زمينه تحليل محتوا سنجيده شد. براي اطمينان از صحت كدگذاري بود كه روايي آن توسط چند تن از اساتيد مديري
شخصي از سه كدگذار براي تعيين ضريب توافق بين كدگذاري استفاده شد و با استفاده از  ينظرها اطالعات ثبت شده و جلوگيري از اعمال

 وتحليل اطالعات از دو روش آمار توصيفي و استنباطي ي تجزيهبرا درصد بدست آمد 90آزمون اسكات، ضريب توافق بين كدگذاران باالتر از 
درصد بيشترين موضوع  77/39هاي حاصل از اين مطالعه، گرايش فيزيولوژي ورزشي با  استفاده شده است. بر اساس يافته دو)(مجذور خي

 در تفاوت معناداري بين تعداد مقاالتكه  ،نشان دادنتايج مورد استفاده در اين مقاالت را به خود اختصاص داد و در بررسي رويكرد ارتباطات 
صورت نابرابري مورد پوشش قرار گرفته است  رويكرد ارتباطات در مجالت نامبرده به وجود دارد و مديريت ورزشيهاي مطالعاتي حوزه

دات پژوهشي در مديريت ورزشي، بايستي با بنابراين تولي؛ اي با اين رويكرد وجود نداشتكه در مجله علوم حركتي و ورزشي هيچ مقاله طوري به
 هاي مختلف مديريت ورزشي هدايت شود.يك ديد و رويكرد مناسب مورد بازنگري قرار گرفته و در جهت پوشش مناسب حوزه

 پژوهشي، مقاالت مديريت ورزشي. -تحليل محتوا، مجالت علمي هاي كليدي:واژه
  
 

 مقدمه
اجتماعي اغلب در آنچه عموم  مهم عنوان يك امر ها بهرسانه     
هاي گروهي امروزي شامل رسانه شنوند تأثير دارند.مي بينند ومي

ارتباط  هاي سنتي همچون چاپي و الكترونيك هستند.شكل
ها به شكل همزيستي است يعني هر يك امروزه ورزش و رسانه

ها ارتباطات خود با براي بقاي خود به ديگري نياز دارد. رسانه
عنوان سرگرمي و ساخت  وسيله استفاده از ورزش به ن را بهمخاطبي
اند. بسياري از پژوهشگران درباره هاي ورزشي توسعه دادهبرنامه

عنوان نهادي اجتماعي  هاي چاپي و الكترونيك بهرشد رسانه
 شود: ها از چهار حوزه تأمين ميمعتقدند كه قدرت رسانه

 به مخاطبين،دسترسي جهاني  -2پشتيباني قانوني،  -1
 توانايي در ساخت -4 سازمان شركتي (حقوقي شده) و -3
 

  
هاي ورزشي بايستي در بنابراين رسانه ).1998ايدئولوژي (سيج، 

مند باشند اين امر با شناسايي مخاطبين  صورت نظام عمل به
هاي اوليه از گيرد. ارزيابيهاي ورزشي صورت ميكليدي رسانه

هاي اوليه از كه ارزيابي ورتيوضع موجود ضروري است درص
توان به نتايج مطلوب درستي انجام شود مي وضع موجود به

ها ترين حوزههاي آينده اميدوار بود. روابط عمومي از مهمبرنامه
هاي ورزشي است. وجود مخاطبان خاص و عام در سازمان

هايي را به وجود گسترده در كنار كاربرد رسانه در ورزش چالش
ي مديـران ورزش با اقدامات اثربخش در بخش رسانـه آورد.مي

 هانامي  رسانهتوانند آسيب به خوشگروهي و روابط عمومي مي
 ايهدف روابط رسانه و سازمان را به حداقل برسانند.

 
                                                           

                                    E-mail:baranakhar@yahoo.com                            ):                       (نويسنده مسئول*. دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز 1
 . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شهر قدس2
 . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي صفادشت3
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 مقاالت مديريت ورزشي مجالت علمي پژوهشيتحليل محتواي 
 و همكاران رشيتپه 

-هاي گروهي است. برنامهپرورش روابط مطلوب با اعضاي رسانه
منظور گسترش تبليغات مثبت و به حداقل  ي بهاهاي رسانه

اعتبار اين اطالعات به دليل اينكه از  رساندن تبليغات منفي است.
ها بيرون آمده، نه سازمان ورزش، بسيار باالست خروجي رسانه

68F(رايس و همكاران

69F؛ شانك2002، 1

). هرقدر كيفيت و 2002، 2
مخاطبان اهميت تبليغ مثبت بيشتر باشد احتمال توجه بيشتر 

شود. كليدي به سازمان محصوالت و خدمات آن بيشتر مي
ها بيشتر محلي و به اخبار و رويدادهاي محلي بيشتر روزنامه

تمركز دارند. اغلب مجالت رويكردي ملي دارند و انواع مختلفي از 
نامه و ماهنامه پوشش  نامه، دوهفتهصورت هفته ها را بهورزش

70Fورت ايلوستريتددهند برخي مجالت مثل اسپمي

 ESPNو  3
71Fعمومي هستند و برخي ديگر مانند رانرزورلد

72Fو بيسبال دايجست 4

5 
به يك ورزش خاص يا بخشي از صنعت ورزش متمركز هستند 

اي است كه پيش ساالنه ديگر بخش صنعت مجالت چاپ
هاي آتي است مانند فوتبال دانشگاهي را ارائه گزارشي از فصل

 اطالعات را براي انتشار، مستقيماً از دهند، اين مجالت معموالًمي
طوري كه بيان شد، به كنند. همانهاي ورزشي كسب ميسازمان

دليل اينكه مجالت به بخش خاصي تمركز دارند، خوانندگان آن 
احتماالً هواداران و افرادي هستند كه عالقه زيادي به اطالعات 

ين تحليل بنابرا ).1386قاسمي،(سازمان مورد پوشش مجله دارند 
تواند خطوط اصلي و رهيافت اين مجالت و چنين نشرياتي مي

دار براي  حال جهت نشريات را در ارائه گوناگون و متنوع و درعين
ها را در  بسياري از گردانندگان مجالت و نشريات نشان دهد و آن

گونه مجالت و نشريات كمك كند  تر به ايندهي مطلوبجهت
ويژه  ها بهد تحليل محتوايي نشريهوجو ). بااين1387قاسمي،(

هاي ورزشي موردتوجه واقع نشده است و تحقيقات بسيار نشريه
بنابراين چنين تحقيقاتي  كمي در اين زمينه صورت گرفته است؛

درصدد هستند تا افكار و مباحث را به سمت علم و آگاهي نسبت 
73Fبه مديريت ورزشي برانگيزانند. نتايج تحقيق، كوارترمن

و  6
المللي ) با عنوان تحليل محتواي نشريات بين2010كاران (هم

بيشترين روش آماري مورد  مديريت ورزشي حاكي از آن است كه
 استنباطي مقاالت مديريت ورزشي در قسمت آمار استفاده در

ANOVAدر قسمت آمار پارامتري ، T-test در قسمت آمار  و
در تحقيق ديگري توسط  .است بوده chi-square پارامتريك نا

                                                           
1. Ries et al 
2. Shank 
3. sport illustrated 
4. Runner s world 
5. Baseball digest 
6. Quarterman 

74Fاسموكر

75Fو گراپندرف 7

تحليل محتوايي مقاالت  ) با عنوان2008( 8
تعداد مقاالت با چند  اظهار كردند كه مقاالت مديريت ورزشي

 نويسنده بسيار بيشتر از مقاالت با يك نويسنده بوده است.
به تحليل محتواي مجله مديريت  )2005همچنين پدرسن و پيتز (

 52دهد كه هاي حاصل نشان مييافته پرداختند. (JSM)ورزشي 
بررسي  233نشريه مورد مطالعه قرار گرفته در اين تحقيق شامل 

مؤلف  435مشابه در مقاالت تحقيقي تجربي است كه توسط 
هاي مورد مطالعه در اين تحقيق پس از صورت گرفته است. زمينه

آمده در مقابل حوزه استانداردهاي آموزشي  عمل هاي بهسنجش
هاي دهنده نابرابري پوششباشد كه نشانيت ورزشي ميمدير

هاي مديريتي و خبري صورت گرفته در مورد سطوح باالي مهارت
دهي، بازاريابي ورزشي و تجارت ورزشي در زمينه  سازمان

هاي اجتماعي است. همچنين تمركز جنسيتي در بسياري از بخش
76Fوندلومطالعه م عالوه بر آن، خورد.اين تحقيق به چشم مي

و  9
مجله اقتصاد ورزش نشان داد كه باالترين روي  )2003پدرسن (

و  ورزشاي حرفههاي  درصد مقاالت بر روي عملكرد تيم
%) 9/12%) و تحقيق روي بازار نيروي كار (20( ها هاي آنپرداخت

نشريه را  602عكس از  827وي همچنين مجموع  .ندمتمركز بود
دهنده داد. نتايج حاصل نشانصورت تصادفي مورد بررسي قرار به

هاي تصويري بيشتر مردان و همچنين تصاوير در پوشش
باشد. در تحقيقي تر نسبت به زنان مي هاي بهتر و باكيفيتموقعيت

) با هدف تحليل توصيفي 1391كه توسط شريفي و همكاران (
بدني و علوم ورزشي  هاي نشريات علمي پژوهشي تربيتمقاله

درصد  1/34د كه گرايش فيزيولوژي با صورت گرفت، مشخص ش
بيشترين تعداد مقاالت و مؤلفان با رتبه علمي استاديار بيشترين 
تعداد نويسندگان را به خود اختصاص داده است. عسگري و 

تحليل محتواي مقاالت مديريت در بررسي ) 1390همكاران (
تفاوت دريافتند كه  ورزشي نشريه پژوهش در علوم ورزشي

هاي مطالعاتي مختلف وجود دارد بين تعداد مقاالت حوزهمعناداري 
درصد مقاالت مربوط به حوزه مطالعاتي رفتار سازماني و  39/4و 

روانشناسي مديريت است. همچنين، تفاوت معناداري بين تعداد 
هاي موقعيتي مورد استفاده در مقاالت جوامع آماري و حوزه

نيز در ) 1389( عليزاده. مقاالت مديريت ورزشي مشاهده شد
هاي انجام بررسي مشابهي با عنوان تحليل محتواي پژوهش

بدني نشان داد كه ميزان نابرابري از  گرفته در سازمان تربيت
كه بيشترين  طوري هاي ورزش وجود دارد، بهمقاالت در مؤلفه

درصد) به ورزش قهرماني و  59بدني ( تحقيقات سازمان تربيت

                                                           
7. Smucker 
8. Grappendorf 
9. Mondello 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
درصد)  3اي (ورزش تربيتي و حرفهكمترين تحقيقات در زمينه 

) 1389هاي سجادي و همكاران (نتايج يافته صورت گرفته بود.
روي تحقيقي با عنوان تحليل توصيفي نشريه علمي پژوهشي 

 104نفري ( صورت سه حركت نشان دادند كه بيشترين مقاالت به
صورت  درصد) به 5مقاله،  17و كمترين مقدار ( درصد) 30مقاله، 

و بيشتر تهيه شده بود و محققان اين حوزه بيشتر كتاب و  نفري 5
) در تحليل محتواي برنامه 1388صديقي ( مقاله محورند.

در  شده مطرحتلويزيوني ورزشي نود دريافت كه بيشتر موضوعات 
ويژه ايجاد چالش و  اين برنامه پيرامون نقد موضوعات مديريتي به
اي فوتبال ايران رفهبحث مشكالت مديريتي از بعد قهرماني و ح

) در تحقيقي تحت عنوان 1386همچنين بارفروش (است. 
» 86ماهه اول سال  هاي ورزشي سه تحليل محتواي روزنامه«

درصد تيترهاي اول و دوم به فوتبال  98نشان داد كه حدود 
 98اند.  اند و رشته كشتي در رده بعدي قرار گرفته مربوط بوده

درصد حجم  1قايان بوده و تنها درصد مطالب مربوط به ورزش آ
مطالب به ورزش بانوان اختصاص يافته است. اهميت بررسي 

پژوهشي در زمينه مديريت ورزشي بر اساس  -مقاالت علمي
باشد و منظور تعيين وضعيت چنين مجالتي مي تحليل محتوا به

هاي گيريتواند براي تصميماطالعات پايه و اساسي را كه مي
دهد، بنابراين ر گرفته شود را در اختيار قرار ميآينده مدنظر قرا

اي با اين وسعت و اين فراواني مخاطب، ضروري است براي پديده
هاي مديريت هاي مختلف نظير صنعت ورزش و حوزهكه از جنبه

هاي ديگر مورد بررسي و تحليل و بسياري از جنبه ورزشي
زان اين حوزه را ريوسيله بتوان برنامهمحتوايي قرار گيرد تا بدين

هاي آينده ياري رساند، بنابراين سؤال اساسي گيريبراي تصميم
در اين تحقيق اين است كه آيا مقاالت مديريت ورزشي در 

عنوان توليدات علمي اين حوزه از  پژوهشي به -مجالت علمي
 كميت و كيفيت الزم در مديريت ورزشي برخوردار است؟

 روش تحقيق

اين تحقيق روش تحليل  استفاده درروش تحقيق مورد 
براي گرفتن نتايج معتبر و  تحليل محتوا روش تحقيق محتواست.

 و ازجملهاست  شده از متن هاي استخراجقابل تكرار از داده
به  كه هاي ارتباطي استهاي ارزيابي و سنجش پيامتكنيك

از  هايشامل ويژگيو  پردازدمي برجسته ساختن محورهاي ارتباط
-مي مقداري بودن ،اجتناب از هاله ،منظم بودن، عيني بودن قبيل

پژوهشي ورزشي  -باشد. جامعه آماري پژوهش را مجالت علمي
دهند. نمونه تشكيل مي 1387تا  1380هاي بين سال منتشرشده

پژوهش در حركت، هاي جلد از مجله 92تحقيق حاضر شامل 
باشد كه حاوي مي المپيكو  علوم حركتي و ورزشي، علوم ورزشي

بدني و علوم ورزشي كه  هاي تربيتمقاله در تمامي گرايش 802

مقاله آن در زمينه مديريت ورزشي بود و فقط مقاالت اين  188
در اين  .ارزيابي و تحليل محتوا قرار گرفته است موردحوزه 

ايم. در تحقيق از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي بهره برده
نگين، فراواني و درصد، محاسبه شده و نتايج در روش توصيفي ميا

و در آمار استنباطي از پي  ها ارائه گرديده است؛جداول و شكل
در كدگذاري  دو با توجه به مقياس اسمي اسكات، آزمون خي

ايم. همچنين براي تحليل و  برده هاي واحد تحليل بهره مقوله
استفاده شده  spss16 افزارارزيابي دقيق مراحل آماري از نرم

 است.

 هاي تحليلواحد

: براي دستيابي به تعداد كل مقاالت مديريت ورزشي مقاالت
 و تعداد صفحات اختصاص يافته به موضوع مديريت ورزشي بود.

هاي  براي تشخيص محتواي حوزه: هاي مديريت ورزشي حوزه
ها بر  مديريت ورزشي كه در مجله استفاده شده است، اين حوزه

بندي طبقه هاي درسي مديريت ورزشي ارد برنامهاساس استاند
عالوه اينكه دو حوزه ديگر به اين طبقات اضافه شد:  به اند.شده

اين امر به آن دليل ». ساير«و » برنامه آموزش مديريت ورزشي«
بود كه پژوهشگران اوليه اعتقاد داشتند كه برخي مقاالت 

آموزشي در  هاي پژوهشي وجود دارند كه بر روي برخي از جنبه
برخي  .متمركز هستندهاي درسي مثل برنامهمديريت ورزشي 

خارج از كه ند بودهايي متمركز  بر روي حوزه نيز مقاالت
 .نددش مطرح » ساير«و تحت عنوان قرار داشتند  يادشدههاي  حوزه

 آوري اطالعاتابزار جمع

برگه آوري اطالعات در اين تحقيق شامل ابزار جمع
-جمع با توجه به دستورالعمل كدگذاري هااست كه داده كدگذاري

فرد  4اين مطالعه منظور تعيين پايايي در  آوري شدند. به
از  جلد چهار طور مستقل از هم براي كدگذاري هر ديده به آموزش
ميزان توافق ميان آنان (پايايي) با توجه به  و كردند اقدام  نشريات

عه نمره بسيار بااليي (در حد اين مطالمحاسبه شد.  فرمول اسكات
براي اطمينان از روايي سياهه كدگذاري، اين  درصد) داشت. 90

 نفر از كارشناسان زي 10سياهه به همراه اهداف تحقيق، ميان 
ربط توزيع شد و با اعمال نظرات كارشناسان و بازنگري نهايي، 

 .روايي صوري برگه مورد تائيد قرار گرفت

 يافته هاي تحقيق

پـس از محاسـبه   آوري شـده  در اين بخـش داده هـاي جمـع    
فراواني، ميانگين، درصـدگيري، در جـداول و اشـكال نشـان داده     

هـاي آمـار    مربوطـه، بـا اسـتفاده از آزمـون    و فرضـيه هـاي    شده
 اند. ها ارائه شده استنباطي مورد آزمايش قرار گرفته و يافته
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 و همكاران رشيتپه 

  
 هاي مختلف.: جدول فراواني مقاالت در گرايش1جدول 

 درصد مقاالت فراواني هااسامي گرايش
 44/23 188 مديريت ورزشي

 77/39 319 فيزيولوژي ورزشي
 69/21 174 رفتار حركتي

 98/7 64 بيومكانيك ورزشي
 1/7 57 شناسي و حركات اصالحيآسيب

 100 802 مجموع
 

 
 هاي مختلف.مقاالت در گرايش: توزيع درصدي 1شكل 

بيشترين سهم درصدي مقاالت در  1بر اساس شكل 
پژوهشي كشور به گرايش فيزيولوژي ورزشي  -مجالت علمي

-آسيب %) و كمترين سهم درصدي مقاالت به گرايش77/39(
 %) اختصاص يافته است.1/7شناسي ورزشي (

 
 : فراواني رويكرد ارتباطات.2جدول 

 درصد ارتباطاترويكرد  اسامي مجالت
 18/18 4 حركت

 72/22 5 پژوهش در علوم ورزشي
 0 0 علوم حركتي و ورزشي

 09/59 13 المپيك
 100 22 مجموع

 

 
 : توزيع فراواني ارتباطات ورزشي.2شكل 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

 
بيشترين سهم درصدي مقاالت مديريتي  2بر اساس شكل 

با رويكرد ارتباطات ورزشي در نشريه پژوهش در علوم ورزشي 
%) و در نشريه علوم حركتي و 09/59با فراواني درصدي (

 ورزشي، مقاله مديريتي با رويكرد ارتباطات ورزشي وجود نداشت.

دار استنباطي (خي دو) براي تعيين معني نتايج حاصل از آمار
هاي غير پارامتريك در جداول زير نشان بودن تفاوت ميان داده

 داده شده است.

 
 پژوهشي.-علميبدني و علوم ورزشي در مجالت  هاي مختلف تربيتتعداد مقاالت در گرايش : نتايج آزمون خي دو در مورد تفاوت بين3جدول 

بدني و علوم  هاي مختلف تربيتبين مقاالت موجود در گرايش
 پژوهشي تفاوت وجود ندارد -ورزشي در مجالت علمي

 
 درجه آزادي

 

 

X2 

 

 
 داريمعني سطح

 
 نتيجه

 صفر فرض رد 000/0 532/101 3
 

است، بنابراين  P≥05/0داري با توجه به اينكه سطح معني
 هاي  داري  بين  مقاالت  موجود  در  گرايشاختالف  معني

 
 

پژوهشي  -بدني و علوم ورزشي در مجالت علمي تربيتمختلف 
 وجود دارد.

 

 پژوهشي. -ورزشي در مجالت علمي تعداد مقاالت مديريت ورزشي با رويكرد ارتباطاتبين : نتايج آزمون خي دو در مورد تفاوت 4جدول 

در  بين مقاالت مديريت ورزشي با رويكرد ارتباطات
 تفاوت وجود ندارد پژوهشي -علمي مجالت

 نتيجه داريمعني حسط X2 درجه آزادي

 فرض صفر رد 000/0 154/0 3

 
است، بنابراين  P≥05/0داري معني با توجه به اينكه سطح

 رويكرد ارتباطاتتعداد مقاالت با  بينداري اختالف معني
 

 پژوهشي وجود دارد. -مجالت علميورزشي در 

 گيريبحث و نتيجه 

 فعاليـت  از جـامعي  و مناسب دقيق، ارزيابي توانمي زماني
 بتـوان تصـوير   نخسـت  يمرحلـه  در كه داشت نشريات علمي
 در منتشـره  پژوهشـي  هـاي گـرايش  مـورد  در شـفاف  و روشن

 بـه  پاسـخ  در اين موضـوع  گرفتن نظر در كرد. با ارائه نشريات
 مقـاالت  موضـوعي  سـهم  شـاخص  بررسـي  نتايج اول پرسش
 قلمـرو  در كشور توجه پژوهشگران كه است مطلب اين گوياي
 ايـن  موضـوعات  تمـام  بـه  معطوف ورزشي علوم و بدني تربيت
مانند  هاموضوع برخي در هامقاله است. تعداد اندك نبوده رشته
 ايـن  محـدوديت  از ناشـي  توانـد مي بيومكانيك شناسي وآسيب

 باشد. به نظـر  تكميلي تحصيالت مقاطع دانشگاهي در گرايش
-و برنامـه  كشور داخل در هاي رشتهتوسعه و ايجاد كه رسدمي

  وجـود  بـه  شـدت  بـه  عـالي  آمـوزش  يتوسعه هاي كالنريزي
 محـدوديت  همچنـين  اسـت.  وابسـته  متخصـص  انساني يروي

 مقطـع  يتوسـعه  عـدم  و كشـور  از خـارج  بـه  اعـزام دانشـجو  
 تـا  اسـت  شـده  موجـب  ي مربوط،حوزه در تكميليتحصيالت 

 اين مبين پژوهش اين نيابد. نتايج رشد هارشته به ديگر نسبت
مقـاالت بـه    ايـن  در موضوعي سهم بيشترين كه است واقعيت

 گرايش فيزيولوژي ورزش و كمترين مقـاالت نيـز بـه گـرايش     
هـاي ايـن   شناسي ورزشي اختصـاص يافتـه اسـت، يافتـه    سيب

تحقيق با نتايج حاصل از پژوهشي مشابه كه توسـط شـريفي و   
) صـورت گرفـت و نشـان دادنـد كـه گـرايش       1391همكاران (

يشـترين موضـوع مـورد    درصـد ب  1/34فيزيولـوژي ورزشـي بـا    
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ــه خــود اختصــاص داده اســت،    ــاالت را ب ــن مق اســتفاده در اي
 هـاي يافتـه  بـا  پـژوهش  ايـن  همخواني دارد. همچنـين نتـايج  

 ها آن پژوهش همسوست. )1389و همكاران ( سجادي پژوهش
 به مربوط مقاالت درصد 43 كه بود موضوع اين بيانگر نيز

 ديگـر  ميـان  در را سـهم  بيشـترين  و اسـت  ورزش فيزيولوژي
 شاخص در اين پژوهش اين نتايج ديگر، سوي از .دارد هاحوزه

 و ايزديـان سـهيمي  و )1388( توانايي و مهرام پژوهش نتايج با
 علـوم  يحـوزه  در رشـته روانشناسـي   در كه )1387( همكاران

 نتـايج  كه همسوست كامالً نظر اين از بود، گرفته انجام انساني
-موضوع بعضي در مقاله نبود )1388( توانايي و مهرام پژوهش

-مي نشان رسانه و شغلي نظامي، حيواني، روانشناسي مانند ها
 هـاي گـرايش  بـه  معطـوف  مقـاالت  بيشـتر  بـرعكس  و دهـد 

 در و اسـت  تربيتـي  و مشـاوره  بـاليني،  عمـومي،  روانشناسـي 
 در مقـاالت  درصـد  70 از بـيش  و همكـاران  سـهيمي  پژوهش

 بـاليني  يحـوزه  در درصـد  30 از كمتـر  و روانشناختي يحوزه
 اي بـا موضـوع   مطالعـه  در نيـز  )1385زكـي (  .بود گرفته انجام

 -علمـي  مجـالت  در پژوهشـي  هـاي گـرايش  محتواي تحليل
 يگانه 24 موضوعات برحسب كه نشان داد مديريت تخصصي

 12 بـا  سـازمان  در نظـري  مباحث موضوع مديريت، و سازمان
 به ترتيـب  درصد 5 با سازماني تحقيق موضوع مباحث و درصد

-داده اختصـاص  خود به را مقاالت موضوعكمترين  و بيشترين
هاي ديگر مورد اند؛ لذا ذكر اين نكته مؤكد آن است كه گرايش

توجهي قرار گرفته و اين امر حاكي از خـأل موجـود در سـاير    كم
 -شـده در نشـريات علمـي    هـا در زمينـه مقـاالت چـاپ    گرايش

پژوهشـي   -علمي نشريات روي پژوهش اين باشد.پژوهشي مي
   همـه  بـه  تواننمي را هايافته رو ازاين شد، انجام كشور ورزشي

 مطالعـات  وجـود  تقريبـاً  امـا  داد، تعمـيم  تحقيق ي ادبياتبدنه
ي گسـتره  در آن محققان كثرت به با توجه زمينه اين در متعدد
 كنـد. مـي  تأييـد  حـدودي  تـا  را موضـوع  اين المللي، بين و ملي

 سـطوح قهرمـاني   در مختلف هايورزش پيوستار طور كه همان
 مطالعـات  بـراي  بيشـتري  فرصـت  هنوز است، افزايش حال در

 راهكارهـاي  يكـي از  اينكـه  بـه  توجه با و دارد وجود گوناگون
 هاست، آن فيزيولوژيك هايشاخص بهبود ورزشكاران، موفقيت
 تا احتماالً هايافته است. بر اساس تأييد قابل موضوع اين احتماالً

 در پژوهشـي  مقـاالت  انتشـار  برتـري در  ايـن  ديگـر  نسل چند
 .دارد ادامه فيزيولوژي گرايش

در بخش دوم و در بررسي رويكرد ارتباطات در مقاالت 
هاي نابرابري  مديريت ورزشي در مجالت مختلف نيز يافته

ورزشي با رويكرد ارتباطات مشاهده شد است، در مجله المپيك 
بود و در نشريه علوم  %)09/59فراواني درصدي (ورزشي 

حركتي و ورزشي، مقاله مديريتي با رويكرد ارتباطات ورزشي 
دهنده هاي مديريت ورزشي بازتاب. بنابراين نوشتهوجود نداشت

هاي مختلف صنعت ورزشي نيست و تعداد يا نماينده بخش
ه مقاالت مديريت با رويكردهاي متفاوت در نشريات نامبرده ب

هاي پژوهش حاضر با گزارش ميزان نابرابري وجود دارد. يافته
77Fچان

78F، سيو1

79Fو تام 2

-رشته برخي ) كه توجه پژوهشگران2009( 3
 در معين هايروش و خاص هايموضوع به محدود را هارشته

دانند همسوست. همچنين تحقيق حاضر با نتيجه مي پژوهش
ي معنادارتفاوت ) مبني بر اينكه 1388پژوهش موحد و ايزدي (
هاي مطالعاتي مختلف وجود دارد و بين تعداد مقاالت حوزه

درصد مقاالت مربوط به حوزه مطالعاتي رفتار سازماني و  39/4
 به توجه با ، همخواني دارد. درمجموعروانشناسي مديريت است

 شدن بهتر منظور به زير پيشنهادهاي حاضر پژوهش هاييافته
 به باشد: با توجه گشاراه دتوانمي اين حوزه نشريات وضعيت

 افزايش و ورزشي علوم و بدني تربيت هايرشته شدن تخصصي
 رسدمي به نظر نشريات در بررسي مورد مقاالت تعداد

 محققان ترمطلوب رويكرد موجب نشريات شدن تخصصي
 در البته كه شودمي مربوط يحيطه به گوناگون هايحوزه

 در امر اين كشور نشريات كميسيون هايسياست راستاي
 است؛ خأل پذيرفته انجام يا است شرف اقدام در نشريات بيشتر
 و بدني تربيت سازمان يعني كشور ورزش اصلي متولي حضور

 وپرورش آموزش چون هاي كننده تعيين و مؤثر بسيار نهاد نيز
 و مشاركتي راهكارهاي اتخاذ شود.مي احساس وضوح به

 منظور به كشور ورزش تأثيرگذار و مهم نهاد دو اين حمايتي
به  ضروري بخش اين در پژوهشي هايعرصه در فعال حضور

 رسد.مي نظر

                                                           
1. Chan 
2. Seow 
3. Tam 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
 منابع

وزارت فرهنگ و  ،هامركز مطالعات رسانه. 86"ماهه چهارم زمستان سال  تحليل محتواي نشريات ورزشي سه"). 1386بارفروش، احمد (
 اسالمي.ارشاد 

، فصلنامه دانش مديريت. "هاي پژوهشي در مجالت علمي تخصصي مديريتبررسي تحليل محتواي گرايش". )1385(علي زكي، محمد
 .43- 74، 75، شماره 19سال 

(شماره پژوهشي حركت  -تحليل توصيفي نشريه علمي"). 1389سجادي، سيد نصرااله؛ عيدي، حسين؛ مهرباني، جواد و عباسي، همايون (
 .1389تابستان  نشريه مديريت ورزشي. ")43تا  1

. "بررسي و تحليل سه دهه مقاالت پژوهشي منتشرشده در زمينه بهداشت روان زنان ايراني "). 1387ايزديان، الهه و همكاران (سهيمي
 .21، سال پنجم، شماره فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي

بدني و  هاي نشريات علمي پژوهشي تربيتتحليل توصيفي مقاله"). 1391شادمهر و عسگري، بهمن (شريفي، مسلم؛ ميردار هريجاني، 
 نشريه مديريت ورزشي بهار.. "1388-1384هاي علوم ورزشي طي سال

 واحد كرج. نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد ، پايان1387تحليل محتواي برنامه تلويزيوني ورزشي نود در سال  ).1388فاطمه ( صديقي،

 .مقاالت مديريت ورزشي نشريه پژوهش در علوم ورزشيبررسي  ).1390، بهمن؛ الهي، عليرضا و پورسلطاني زرندي، حسين (عسگري
 .تهران معلم يتدانشگاه ترب .كارشناسي ارشد مديريت ورزشينامه  پايان

نامه كارشناسي ارشد  پايان .1388تا  1372بدني از سال  تربيتشده در سازمان  هاي انجامتحليل محتواي پژوهش). 1389عليزاده، محمد (
 بدني. دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج. تربيت

 . رساله دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات.هاي گروهي در توسعه ورزش كشوربررسي نقش رسانه). 1386حميد ( قاسمي،

 . بامداد كتاب، تهران.در ورزشاي هاي رسانهفعاليت). 1387قاسمي، حميد (

هاي . موضوع و روش"پژوهشي روانشناختي ايران -هاي علمي تحليل محتواي مجله"). 1388مهرام، بهروز و توانايي، عفت (زمستان 
 پژوهش. روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، سال ششم.
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Abstract

The aim of this study was to analyze the sport management article in scientifics magazine
like: Harekat, Pazhoheshdarolumvarzeshi, Olumharekativavarzeshi and olampic during 8
years.There are 802 articles in all branches of physical education and sport science. In this
research 188 articles of sport management were analyzed.This research is based on two
criteria, one is subject contributed articles on different fields of physical education and sport
science, another one isevaluation approach communication in sport management articles.  In
this study content analysis were used as a research method. Content analysis was performed
with preparation of codifying instruction, and operational definitions from the categories with
two units of program, magazine and articles of sport management. Two descriptive and
inferential (Qi-square) statistics have been used for analyzing data. This research has two
indexes to study that include management articles in various branch of physical education and
communication branch of sport management. This research uses a coding list that validity of it
has been measured by some professors of university. In this study to prevent of personal
opinions used three persons for coding the list. The agreement coefficient has been upper than
90% for coder of this research. The result of this research show that physiology branch with
39.77% have had maximum of articles. The communication branch had unequal coverage in
sport management articles. The result shows that significant difference between the numbers
of articles on sport management. There is no article on communication branch in
Olumharekativavarzeshi magazine. So it is necessary that sport management scholars to
improve the current state of research literature in the field and to eliminate the leakage.

Keywords: Content analysis, Scientific magazines, Sport management articles.
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