
 39-46،. صص 1398،. بهمن و اسفند85، شماره 11دوره                                           مطالعات مدیریت ورزشی
 

 مقاله پژوهشی

 رشدابررسی تطبیقی برنامة درسی رشتة مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی 

 ی منتخب جهان هادانشگاه در ایران و  
 

 2، فاطمه خلیلیان1نرمی بیتا عرب

 

 ( مسئول  سندةینو)    دانشگاه دامغانستادیار مدیریت ورزشی،  ا.  1
 ، دانشگاه تهران ورزشی دانشجوی دکترای مدیریت  .  2

 

 28/08/1398تاریخ پذیرش:               18/02/1398تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
به   ،این پژوهشدر شود. یریت ورزشی در کشور محسوب می ترین ارکان مدیکی از مهم برنامة درسی، 

ی منتخب  هادانشگاه و در ایران  ارشد مدیریت ورزشی برنامة درسی مقطع کارشناسی  و مقایسة بررسی 
ی هابرنامه  . پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با رویکرد کیفی بود

آموزش   ریزیبرنامهدرسی مصوب دفتر  درسی رشتة )گرایش( مدیریت ورزشی کشور براساس برنامة
و با  ریزی آموزش عالی( دریافت شدند نامه )دفتر بر ری ز سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوعالی ا
بررسی عناوین درسی  . ندو مقایسه شدداده شدند انشگاه منتخب تطبیق د 16درسی  برنامة

گرایش  دروس عناوین درسی با  شباهت بیشترین که  دهدی منتخب جهان نشان می هادانشگاه 
و مدیریت راهبردی در   فراغتمدیریت اوقات  یهاگرایش  با پوشانی و کمترین هم بود بازاریابی ورزشی 

در تنوع عناوین درس و در دارای بیشترین تنوع  ،در ایران آموزشی مدیریت ورزشی  برنامة  بود. ورزش
عناوین   از همة درصد  90. بیش از ی منتخب بود هادانشگاه مدیریت ورزشی نسبت به  درزمینة گرایش 
که در آموزش مدیریت ورزشی در   موضوعی تفکیک شدند  حیطة  26 خب، بهی منتهادانشگاه درسی 

کلی و  صورت به  کارشناسی دروس مقطع ه شده است. پرداختتفکیک گرایش به حیطه  21به  ،کشور 
بودند  ی منتخب محدود هادانشگاه و دروس مختص مدیریت ورزشی در مقایسه با  اندجامع تعریف شده 

ی هادانشگاه ه تری نسبت بشده تر و تفکیکهای تخصصی گرایش ارشد کارشناسی مقطع در و برعکس، 
فاقد   کارشناسی  آموختگان مقطعکه دانش رسد نظر می اساس، به براین  داشتند؛ وجود مقایسه مورد

مدیریت ورزشی تخصصی های گرایش و ورود به انتخاب  برایکافی های شناختی و تجربی مهارت 
 باشند. 

 

ی هادانشگاه مدیریت ورزشی، عناوین درسی، درسی،  برنامةآموزش مدیریت ورزشی،  کلیدی: اژگانو
 . منتخب
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 مقدمه
 الزمة و هستند عالی آموزش نظام ةمؤلف ینتراساسی شاید و ترینمهم درسی یهابرنامه ،دیدتربی

، واجاری )دیبا است دارنظام درسی ریزیبرنامه به توجه مؤثر، آموزشی هایاقدام و هابرنامه طراحی

مرتبط  هایتعاملمی تما شامل 1یدرس ةرنامب(. 49، 2011 ، عارفی و فردانش،دوزی سرخابی یمینی

 آموزان دانشاست که  آموزشی مؤسسة کیشده توسط تیشده و هدایزیربرنامه یریادگبا ی

به  یابیارز یندهایاآموزش، مواد، منابع و فر یمحتوا  قیطراز ورت فردی یا گروهیصبهتوانند می

(. 83 ،2016 ،2ژانگ، ونگ، سوفیا، چن و هیونگ ، به نقل از2006، 1)مور یابند دست یاهداف آموزش

آموزش مدیریت ورزشی با کیفیت باال، . است یمطالعات فردمنحصربه  ةحوز کی یورزش تیریمد

طور ویژه زمانی است که مدیریت ورزش بهبه مدیران ورزشی با کیفیت باال و بیتتر گامی مهم در

( معتقد 2019) 4پیرز(. 29، 2012 ،3)هان و شری ده استای جهانی، پیچیده و موردنیاز شفزاینده

وجود در ورزش  های مهای تحصیلی مدیریت ورزشی و فرصترشد سریع دوره ةواسطبه که است 

های مدیریتی در صنعت ورزش ی افراد در سمتهاشایستگی و توانایی تقویت ،آموختگاندانشبرای 

موزشی را بررسی و آی هاصورت مستمر دورهمدیریت ورزشی باید بهرشته اساتید و  استضروری 

 ، ویهمچنین .بتوانند اصالحات و تغییرات الزم را مطابق با محیط کار فراهم کنندنقد کنند تا 

توانند نمی هادانشگاه .کندای میکید ویژهی درسی تأ هابرنامهزمینه به خودارزیابی و انتقاد از دراین

امور های کارآفرینانه و نوآوری از ورود به محیط وظیفة آموزش و پژوهش بسنده کنند.فقط به 

، بلكه الزام در نه یک انتخاب ،. این موضوعبدنی و ورزش هستندبیتتر هایامروز دانشكده ضروری

)فراهانی، گودرزی،  ی استهای ورزشها با نیازهای محیطکردن خروجی دانشكدهمسیر نزدیک

 استقبال  ،هادانشگاه درسی یهابرنامه میئدا بهسازی و تغییر(. 222، 2009 ،عزیزی کهن و احمدی

 هایهمؤسس و جامعه نیازهای پاسخگوی به نحوی باشد که بایدو ایجاد آنها  علمی و نو قلمروهای از

 و علمی تحوالت از ،حالدرعینتوانایی تربیت دانش آموختگان را داشته باشد و  باشد و مرتبط

شده با شناخت مسائل تدریس .(61 ،2011 و همكاران، )دیبا باشند برده ایشایسته  بهرة نیز فناوری

 ،)پیرز توان تعیین کردمیی ترطور روشنتغییرات الزم را به کاربردها و احتماالً ،شدهو آموخته 

 ق یطرکه از خواهدمی انیدانشجو ای مدیریت ورزش ازفضای حرفه ،های اخیردر دهه .(17، 2019

 ی برا خود را کار، یرویقبل از ورود به ن ةاز تجرب یتوجهقابل زانیو م تیفیککسب آموزش با
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 ی یک برنامةهاویژگیاما  ،(2، 2013 ،1)پائولین کنندآماده  ورزش صنعتملزومات  ومطالبات 

که  کرده است( مشخص 2002) 2سیدنمدیریت ورزشی چیست؟  درسی باکیفیت برای رشتة

 یهاروش ،یدرس ةبرنام ،یآموزش یشامل چهار بعد عمده است: محتوا یدرس ةبرنام یکل تیفیک

 شده در عرصةهای عرضهدیدگاه( به بررسی 2011) دیبا و همكاران دوره. یابیو ارز یآموزش

و  3ریزی درسی آموزش عالیو الگوهای ناظر بر برنامه ندی درسی آموزشی عالی پرداختهابرنامه

ترین را تفكیک و تشریح کردند. از مهم 4ی درسی آموزش عالیهابرنامهالگوهای ناظر بر بازنگری 

ی ناظر بر هادرسی راهبردی اشاره کرد که فعالیت ریزیبرنامهتوان به الگوهای گوهای موجود میال

و با توجه ویژه به  هادانشگاهی راهبردی هابرنامه ارچوب هدرسی را در چی هابرنامهطراحی یا تغییر 

دیبا و  ، به نقل از2007 ،5دهند )وولفمدت انجام میی بلندهابرنامهضرورت و نیازهای این 

درمورد   انیدانشجو تجربة اساس( بر2012) 6گریس، ویون، بودی، رز و ویون .(58، 2011 ،همكاران

مناسب و حجم کار  یابیاستانداردها، ارز /خوب، اهداف واضح آموزشدرسی نشان دادند که  برنامة

 هاپژوهشدرک ارزش به ( 2012) 7یانگژ-لی. گذارندمی ریثأ ت دانشجویان تیسطح رضا بر مناسب

کید ی تأ ورزش یدرس ةفرهنگ برنام یبررس یارچوب اساسهو ساختن چ یورزش یدرس ةدر برنام

 -1تواند شامل این موارد باشد: میکیفیت آموزش مدیریت ورزش  تربررسی گسترده. کرده است

 -3طول دوره و ساختار دوره؛  -2 و مدرسان مدیریت ورزش؛ آموزاندانشی هاویژگیزمینه و 

؛ ایهحرف ماهیت و طول تجربة -5؛ هاارزیابی دوره و ارزیابی روش -4محتوای دوره و حالت تحویل؛ 

 ،8)اسكینر و گیلبرث داران مدیریت ورزشی مختلفمیان سهامماهیت و قدرت مشارکت در -6

ایجاد و تقویت رویكرد تفكر انتقادی در تدریس  ( برای2005) 9پكینزها (. بولستد و125، 2007

ی بین تعلیم تفكر انتقادی، برنامة هماهنگبر و  اندی مدیریت ورزشی ابراز امیدواری کردههابرنامه

دادن و اند و مشارکت دانشجویان را در فرایند شناختن، پرسیدن، پاسخدرسی و ارزیابی تأکید کرده

در  ویدر دانشگاه اوها ،بار نخستین اند.ضروری شمرده ،ی مختلف »انتقادی«هاویژگیدادن به بازتاب

توسط انجمن مدیریت  ،1980 ةدر دهو  آغاز شد یورزش تیریمد ة آموزشیبرنام، 1966سال 
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 یدرس ةبرنام یهادستورالعمل  ةتوسعشد و وان یک رشته شناخته عنبه 1ورزشی آمریكای شمالی

انجمن   شزاراساس گبر .دشرهبری این انجمن انجام با به بعد زمان  آناز  ،ورزشیمدیریت رشته 

آموزش مدیریت آمریكا  ةکالج در ایاالت متحد /دانشگاه 166، مدیریت ورزشی آمریكای شمالی

تعداد به  نی، ا2015(. در سال 2008، بروکس و مک، 1ارائه دادند )جونز 2003در سال را ورزش 

؛ کندمیآموزش مدیریت ورزش نیز رشد  ،یجهان اسی. در مقافزایش یافت (برابربرابر )سه 473

انجمن مدیریت ورزشی آمریكای که توسط  یورزش تیریمد یالمللنیب ةتعداد برنامکه مفهومبدین

دو برابر تعداد  باًیاست که تقر افتهی شیافزابرنامه  79 به 2015مشخص شده است، در سال  شمالی

عنوان یک عنصر  کردن بهالمللیکه بینمعتقدند  (2012) ن و شریها است. 2003برنامه در سال 

 در عرصةکند تا قادر می را آموختگاندانشو اهمیت است برنامة درسی، برای مدیریت ورزش دارای 

مدیریت ورزش باید  که دانشگاهیان اندکردهکید تأ ها، آن همچنین .کار کنندجهانی صنعت ورزش 

 در یالمللنیب یهابرنامهاز  یبرخ ن،یابرعالوه. درسی توجه کنند شدن برنامةالمللیبه چگونگی بین

 20از  شیمثال، بعنوانبه ؛دندارنوجود  انجمن مدیریت ورزشی آمریكای شمالیآمار فهرست و 

اما تنها  اند،هدادرا ارائه  یورزش تیریمدرشته و گرایش در چین  2015در سال  یآموزش ةسسؤم

رشد که کنند . این اعداد تأیید می(83 ،2016 ژانگ و همكاران،) فهرست قرار دارد  ایندانشگاه  کی

دادن انجام به وجود دارد که ایتازه  نسبتاً ةزمین  و توجه است آموزش مدیریت ورزشی قابل

، تجارب دانشجویان ایهدرسی، مطالعات مقایس ، برنامةکیفیت آموزشی گسترده دربارةی هاپژوهش

 ریزیبرنامهو ی متمرکز دارد ریزی درسی آموزش عالی ساختاربرنامه ،در ایران. دارد غیره نیاز و

درسی  ریزیبرنامهشورای عالی  وسیلةهای آموزش عالی، بهها و مؤسسه درسی برای کل دانشگاه

ریزی حق برنامه صورت جداگانه و منفردهای آموزش عالی بهو مؤسسه  هادانشگاهشود و انجام می

در این  میعلخالت یا مشارکت ناچیز اعضای هیئت زمینه را ندارند. دگیری دراین ی و تصمیمدرس

ریزی های برنامهیا گروه)پاسخ به فراخوان نظرسنجی( ها طریق شرکت در کمیسیون فعالیت، از

کنون در که تادهد نشان می پژوهش بررسی پیشینة .(133، 2009 منی،فتحی و مؤ) درسی است

آموزش از »و  مدیریت ورزشی و محتوای آموزشی انجام نشده است ی در حوزةکشور پژوهش

غفلت شده است. مدیریت ورزش آموزش ها، در رشته  عنوان یک جریان نوپدید در همة« بهپژوهشی

ای آموزش در مدیریت ورزشی دست حرفه  توان به توسعةندادن پژوهش نمیکه بدون انجامییآنجااز

رشته  یآموزش ةبرنام ةسیمقا زمینةدر یمقدماتکیفی و  پژوهشی شودتالش می تارنوش نیادر یافت، 

 نیو عناو شودمنتخب انجام  یهاو دانشگاه رانی( ایدولت یها)دانشگاه رانیدر ا یورزش تیریمد
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درسی رشته  برنامةحاضر با هدف شناسایی  ة، مطالعنابراینبداده شوند؛  قیو تطب یبررس یدرس

ی هااز ضرورت  .شودمیانجام  جهان ی منتخبهادانشگاهمدیریت ورزشی در ایران و مقایسه با 

مدیریت ورزشی است. رشتة درزمینة برنامة درسی  میمطالعات رس نشدنانجامچنین موضوعی، 

است که با ید ام و ی جهان نیز از نتایج این پژوهش استهادانشگاهدر شده  آشنایی با برنامة ارائه

آینده لعات گوهای آینده و مطاوسكویی برای گفت طریق این پژوهش،از وضعیت حاضر آشكارکردن

حاضر این است که برنامة درسی فعلی دروس پژوهش سؤال  ،بنابراین در این حوزه فراهم شود؛

جهان ی دیگر هادانشگاهدرسی  رشتة مدیریت ورزشی تا چه میزان با برنامةارشد مقطع کارشناسی

رشتة  ارشد برنامة دروس مقطع کارشناسیهای و تفاوت هاشباهتو مطابقت دارد؟ در این مقطع 

  ؟اندی منتخب جهان کدامهادانشگاهایران و ی هادانشگاهمدیریت ورزشی در 

 

 پژوهش  شناسیروش
 1ارشد، به بررسی و مقایسة برنامة درسی رشتة مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسیاین پژوهشدر 

توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با ، روش این پژوهش شود.ی منتخب پرداخته میهادانشگاهدر ایران و 

ی درسی هابرنامهد. رهای کاربردی قرار داپژوهش ، در محدودةنظر هدفرویكرد کیفی است و از

 ،آموزش عالی ریزیبرنامهدرسی مصوب دفتر  رشتة )گرایش( مدیریت ورزشی کشور براساس برنامة

برای  .ریافت شدندالی( دریزی آموزش ع وری )دفتر برنامهز سایت وزارت علوم تحقیقات و فناا

 می صورت هدفمند به سایت رسارشد در جهان به دسترسی به برنامة درسی مقطع کارشناسی

 برنامة دروس و رتبة که  یی توجه شدهادانشگاه ، بهنهایتی متعددی مراجعه شد و درهادانشگاه

ورزشی و در ساتید مدیریت ابا مشورت  ،د و انتخاب نهایی آن دانشگاهنها مشخص باشجهانی آن

 قیت دریافت شد که برنامةدانشگاه با موف 16درسی  ، برنامةنهایتسطوح مختلف انجام شد. در

 بود.  انجمن مدیریت ورزشی امریكای شمالییید دانشگاه موردتأ  11 درسی
 

 

 نتایج
ارشد که برنامة درسی مقطع کارشناسی مطالعهموردی هادانشگاهبندی در جدول شمارة یک، رتبه

 نشان داده شده است.  ،اندها مقایسه و تحلیل شدهنمدیریت ورزشی آ

 

 
 

 
شود؛ بنابراین، برای مطالعه و ارشد آغاز میتعریف و اساس رشتة مدیریت ورزشی در داخل کشور از مقطع کارشناسی. 1

 این مقطع درنظر گرفته شده است. مقایسه، 



 1398اسفند و بهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         44
 

 مطالعههای موردبندی دانشگاهرتبه -1جدول 

 دانشگاهعنوان  کشور ردیف
اساس بندی بررتبه

webometric 
(2018) 

 University of Florida 32 ایاالت متحده )فلوریدا( 1

 University of Kansas 138 )کانزاس( ایاالت متحده 2

 Georgetown University 125 ایاالت متحده )واشنگتن( 3

 Northeastern University 240 ایاالت متحده )ماساچوست( 4

 Washington State University 170 ایاالت متحده )واشنگتن( 5

 University of Southern Indiana 2482 تحده )ایندیانا(ایاالت م 6

 OHIO University 543 ایاالت متحده )اوهایو( 7

8 
متحده ایاالت 

 پی(سیسی)می
The University of Southern 

Mississippi 
820 

 

 Manchester University 5182 انگلستان 9

 Bucks New University 3556 انگلستان 10

 Leeds Beckett University 1139 انگلستان 11

 Adelphi University 1529 ایاالت متحده )نیویورک( 12

 Virginia Commonwealth ایاالت متحده )ویریجینیا( 13

University 
217 

 Gonzaca University 1541 ن(واشنگتایاالت متحده ) 14

 Fresno Pacific University 5240 ایاالت متحده )کالیفرنیا( 15

 Ondokuz Mayıs 1749 ترکیه 16

 

 و 1384 ،1382 هایدر سال ،ارشد مدیریت ورزشیی درسی مقطع کارشناسیهابرنامهسرفصل 

ر تغییر عنوان رشته و گرایش مقطع سیتغییراتی یافته است. جدول شمارة دو،  1390

  دهد.ارشد مدیریت ورزشی را نشان میکارشناسی
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 سال گذشته 30ارشد مدیریت ورزشی در عنوان رشته و گرایش مقطع کارشناسیر تغییر سی -2جدول 

 عنوان رشته، عنوان گرایش بازة زمانی

 بدنی و علوم ورزشی )بدون گرایش(رشتة تربیت 1382-1368

 رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی 1384-1382

 ورزشی، گرایش مدیریت ورزش قهرمانی، گرایش مدیریت ورزش همگانیبدنی و علوم رشتة تربیت 1390-1384

 تا کنون 1390

رشتة مدیریت ورزشی، گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش، گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات 

های تفریحی، گرایش مدیریت راهبردی در فراغت و ورزشورزشی، گرایش مدیریت اوقات

 های ورزشی، گرایش مدیریت رویدادهای ورزشیمدیریت رسانههای ورزشی، گرایش سازمان

 

د مدیریت ورزشی ارشکارشناسیشمارة سه، سیر تغییر برنامة درسی مقطع در جدول  ،همچنین

 نشان داده شده است.

بندی اند، اما در تقسیمدلیل تعدد عناوین درسی، دروس پایه و انتخابی درج نشدهدر این جدول، به

مقاطع  آموختگاندانشهای عمومی اند. تواناییموضوعی، دروس انتخابی و پایه درنظر گرفته شده

 های رشتة مدیریت ورزشی به شرح زیر است:ارشد گرایشکارشناسی

های مختلف های کاردانی و کارشناسی رشته تدریس دروس مدیریت ورزشی در دوره ➢

 بدنی و علوم ورزشیتربیت

 های ورزشی دولتی و خصوصیهای آموزشی ویژة مدیران سازمانتدریس در کارگاه ➢

 های ورزشیها و باشگاهادارة امور کانون ➢

 ادارة امور و کارشناسی اماکن ورزشی ➢
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 سال گذشته 30 کشور طی رشد مدیریت ورزشی دراسیر تغییر برنامة درسی مقطع کارشناسی -3 جدول

 دوره عناوین درسی

 بدنیریزی در تربیتبرنامهمدیریت و  •

 بدنیفلسفة تربیت •
1368-1382 

 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی •

 مدیریت بازاریابی در ورزش •

 سمینار در مدیریت ورزشی •

 های ورزشیکارورزی در سازمان •

های اصول و مبانی مدیریت در سازمان •

 ورزشی

 های تفریحیورزش فراغت ومدیریت اوقات •

 سازمانی در ورزشمدیریت رفتار  •

 مدیریت اداری و مالی •

1382-1384 

 یورزش همگان تیریمد شیگرا

 و محلیهای سنتی، بومی بازی •

 مبانی آمادگی جسمانی در ورزش همگانی •

 فراغت و تفریحات سالماوقات •

 مطالعة تطبیقی ورزش همگانی •

 ریزی توسعة ورزش همگانیبرنامه •

 سمینار در ورزش همگانی •

 اماکن و تأسیسات ورزش همگانیمدیریت  •

 مدیریت نیروی انسانی در ورزش •

 کارورزی در ورزش همگانی •

 سیر تحوالت ورزش همگانی در کشورهای جهان •

 پایان نامه •

                                گرایش مدیریت ورزش قهرمانی

مدیریت نیروی انسانی و کاربرد آن در  •

                   ورزش قهرمانی

 اصول و مبانی مدیریت                                                            •

 ریزی و مدیریت ورزش قهرمانیبرنامه •

 مدیریت منابع مالی در ورزش قهرمانی •

مبانی آمادگی جسمانی و علم تمرین در  •

 ورزش قهرمانی

های اطالعات در ورزش مدیریت سیستم •

 قهرمانی

 های حقوقی ورزش قهرمانیهجنب •

 های ورزشیپیشگیری و صدمات و آسیب •

 سمینار در ورزش قهرمانی •

 نامهپایان •

 

1384-1390 

 گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی

 یورزش یاب یبازار یمبان  و اصول •

 یورزش یاب یبازار در راهبردی یزیربرنامه •

 یجهان  یاب یبازار تیریمد •

 یورزش یاب یبازار در ناریسم •

 تیریمد و سازمان یهاهینظر •

 در یفروشیتبل و( برند) نشان تیریمد •

 یورزش یهاسازمان

 

فراغت و  گرایش مدیریت اوقات 

 های تفریحیورزش

 یحیتفر یهاورزش و فراغتاوقات تیریمد •

 فراغتاوقات در یانسان  منابع تیریمد •

 و یهمگان  یدادهایرو و اردوها تیریمد •

 یحیتفر

 یورزش یگردشگر •

 فراغتاوقات یمبان  و هاهینظر •

 فراغتاوقات یشناسجامعه •

تا  1390

 کنون
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سال  30ارشد مدیریت ورزشی در کشور طی سیر تغییر برنامة درسی مقطع کارشناسی -3جدول ادامه 

 گذشته

 دوره عناوین درسی

های گرایش مدیریت راهبردی در سازمان

 ورزشی
 یورزش یهاسازمان در عملكرد تیریمد •

 ورزش راهبردی تیریمد در ناریسم •

 راهبردی یزیربرنامه •

 یورزش یهاسازمان در یاب یارزش و نظارت •

 ورزش در یاب یبازار تیریمد •

 ورزش در یمال و یادار تیریمد •

 تیریمد و سازمان یهاهینظر •

 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
 یورزش بزرگ یدادهایرو یراهبرد تیریمد •

 در المللنیب  و عمومی روابط تیریمد •
 ورزش

 مسابقات در یمنیا و تیامن تیریمد •
 یورزش

 ورزش در یالمللنیب  یهاسازمان با ییآشنا •

 یورزش یدادهایرو در یاب یبازار تیریمد •

 یورزش یدادهایرو تیریمد در ناریسم •

 های ورزشیگرایش مدیریت رسانه 
 رسانه حقوق و یورزش حقوق •

 یفارس زبان نگارش نییآ •

 یجمع ارتباط یمبان  و هاهینظر •

 یورزش غاتیتبل و رسانه یشناسجامعه •

 یورزش ینگارروزنامه و یخبرنگار •

 یشناسارتباط •

 تیریمد و سازمان یهاهینظر •

 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 زاتیتجه و اماکن ینگهدار و یطراح تیریمد •

 یورزش

 ورزش در المللنیب  و عمومی روابط تیریمد •

 و هااردوگاه ینگهدار و زیتجه توسعه، تیریمد •
 یحیتفر یورزش اماکن

 یورزش اماکن در یمنیا تیریمد •

 یورزش اماکن در تیامن تیریمد •

تا  1390
 کنون

 

های مدیریت ورزشی های تخصصی هریک از گرایششمارة چهار، تواناییدر جدول  ،همچنین
 .اندتفكیک بیان شدهبه
 

ارشد مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی هاییک از گرایشتوانمندی تخصصی موردانتظار برای هر -4 جدول

 در ایران

 هانقش و توانمندی بازه زمانی

1368-1382 

 بدنی در مقطع کاردانیتدریس دروس تخصصی تربیت •

 آموزش عالیهای ها و مؤسسهدانشجویان دانشگاهبدنی و ورزش عمومی تدریس دروس تربیت •

 بدنیها و مراکز آموزش تربیتبدنی دانشگاهریزی و مدیریت آموزشی در تربیتبرنامه •

 های تربیت مربی ورزشتدریس دروس نظری و عملی اختصاصی ورزش در دوره •

 های رزشی کشور نهادهای انقالبی و بخش خصوصیبدنی سازمانرزی و مدیریت در تربیتبرنامه •

 هابدنی و ورزش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهتربیت انجام پژوهش در مسائل •

 تدریس در موسسات اموزش عالی برای تربیت متخصصان و معلمان تربیت بدنی در سطح کارشناسی •
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ارشد مدیریت های مقطع کارشناسیتوانمندی تخصصی موردانتظار برای هریک از گرایش -4جدول ادامه 

 ورزشی در ایران

 هاتوانمندینقش و  بازه زمانی

1382-

1384 

 بدنیتدریس دروس مدیریت ورزشی در مقاطع کاردانی و کارشناسی تربیت •

 های ورزشیهای آموزشی ویژة مدیران سازمانتدریس در کارگاه •

 های ورزشی دولتی و خصوصی کشورادارة امور و کارشناسی سازمان •

 رزشی کشورهای وها و انجمنها، هیئتادارة امور و کارشناسی فدراسیون •

 های ورزشیها و باشگاهادارة امور و کارشناسی کانون •

 های ورزشیها و کاروانسرپرستی تیم •

 های کشورادارة امور و کارشناسی اماکن ورزشی و ورزشگاه •

1384-

1390 

 گرایش مدیریت ورزش قهرمانی  

ریزی برای توسعة ورزش قهرمانی برنامه •

 کشور

ها و مسابقهریزی برای اجرای برنامه •

های ورزشی در همة سطوح و در رقابت

 نهادهای مختلف

 ورزشیریزی و ادارة اردوهای مختلف برنامه •

 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی •

آشنایی با چگونگی تولید اطالعات و  •

 گیریها در تصمیماستفاده از آن

 آشنایی با مدیریت نیروی انسانی زیرپوشش •

های نهادهای ورزشها و آشنایی با سازمان •

 قهرمانی جهانی و داخلی

آشنایی با مدیریت بحران و حقوقی در  •

 ورزش قهرمانی

های آشنایی با مدیریت پیشگیری از آسیب •

 ورزشی و تغذیة ورزشكاران

مدیریت امور مالی و بازاریابی در ورزش  •

 قهرمانی

های تحقیق و پژوهش در آشنایی با روش •

 ورزش قهرمانی

 یورزش همگان تیریمد شیگرا

 مقاطعدر  یورزش تیریدروس مد سیتدر •

 یبدن تیترب  یو کارشناس یکاردان 

ورزش  ةژیو یآموزش یهادر کارگاه سیتدر •

 یهمگان 

 یهااماکن و برنامه یامور و کارشناس ةادار •

 کشور یو خصوص یدولت یورزش همگان 

 هائتیه ها،ونیفدراس یامور و کارشناس ةادار •

 یورزش همگان  یهاو انجمن

 یهاها و باشگاهکانون یاداره امور و کارشناس •

 یورزش

و  یاماکن ورزش یاداره امور و کارشناس •

 کشور یهمگان  یهاورزشگاه
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ارشد مدیریت های مقطع کارشناسیتوانمندی تخصصی موردانتظار برای هریک از گرایش -4جدول ادامه 

 ورزشی در ایران

 هاتوانمندینقش و  بازه زمانی

تا  1390

 کنون

فراغت و  تگرایش مدیریت اوقا 

 های تفریحیورزش

ای به مراکز ورزشی و انجام خدمات مشاوره •

 سالم هایتفریح

های توانایی اجرا و هدایت برنامه •

 سالم ورزشی هایفراغت و تفریحاوقات

های تفریحی و مراکز توانایی مدیریت پارک •

 هاشهرداریورزشی متعلق به 

های آموزشی توانایی تدریس در کارگاه •

 های تفریحیفراغت و ورزشاوقات

توانایی کارشناسی و مدیریت در فدراسیون  •

 های همگانیورز

 های ورزشیگرایش مدیریت رسانه 

تحریریة توانایی عضویت در هیئت •

 های ورزشیرسانه

 هایانجام امور کارشناسی و تحلیل موضوع •

 فرهنگی -ورزشی

ها و وظایف مدیر توانایی انجام مسئولیت •

 های ورزشیمسئول و سردبیری رسانه

ای درزمینة مطبوعات انجام خدمات مشاوره •

 ها برای مدیران ورزشیو رسانه

توانایی پذیرش مسئولیت مدیریت روابط  •

 های ورزشیالملل سازمانو بینعمومی

در  های آموزشیتوانایی تدریس در کارگاه •

 های ورزشیرسانهزمینه 

 گرایش مدیریت بازاریابی

ها و ای در مؤسسهانجام خدمات مشاوره •

 های بازاریابی ورزشیشرکت

ریزی درزمینة بازاریابی توانایی برنامه •

 رویدادهای بزرگ ورزشی

های ها و شرکتتوانایی مدیریت مؤسسه •

 بازاریابی ورزشی

های انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاه  •

 های برترلیگ

های گرایش مدیریت راهبردی در سازمان

 ورزشی

رئیس و های دبیر، نایبتوانایی انجام مسئولیت •

های رئیسة فدراسیونهریک از اعضای هیئت

  رزشی

های استان های ورزشیریاست در همة هیئت •

 کشور

های باشگاه مدیره و مدیریتعضو هیئت •

 ورزشی کشور

ها و ای در باشگاهمشاورهانجام خدمات  •

 های ورزشیسازمان

های برگزار کارگاههای آموزشی برای سازمان •

 ورزشی

های عضویت در شوراهای راهبردی طرح •

 جامع ورزشی
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ارشد مدیریت های مقطع کارشناسیتوانمندی تخصصی موردانتظار برای هریک از گرایش -4جدول ادامه 

 ورزشی در ایران

 هانقش و توانمندی بازه زمانی

تا  1390

 کنون

گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات 

 ورزشی

ریزی برای احداث، بازسازی و توانایی برنامه •

 نگهداری از اماکن و تأسیسات ورزشی

های آموزشی اماکن و برگزاری کارگاه •

 تأسیسات ورزشی

های توانایی مدیریت اماکن و ورزشگاه •

 های ورزشیباشگاه

مدیریت در همة اماکن و تأسیسات توانایی  •

بدنی و ورزشی متعلق به سازمان تربیت

 بدنیهای کل تربیتاداره

های توانایی ارائة مشاوره به مدیران مجموعه

 ورزشی

 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

توانایی مدیریت و برگزاری رویدادها و  •

 های ورزشی داخلیمسابقه

های ای در زمینهانجام خدمات مشاوره •

 گوناگون برگزاری رویدادهای ورزشی

های مختلف توانایی انجام مسئولیت بخش •

 المللی ورزشی در داخل کشوررویدادهای بین

های آموزشی درزمینة رویدادهای برگزاری کارگاه

 ورزشی

 

 . اندشدهخب نشان داده تی منهادانشگاهدروس در ایران و  عناوینشمارة پنج،  جدولدر 
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 گیریو نتیجه  بحث
  شاغل زیادی در ارتباط با این رشتة ممدیریت ورزش، دربرگیرندة حوزة اجتماعی وسیعی است. 

ورزش  زمینه به توسعةروز دراینبیت نیروهای متخصص، توانمند و بهتر تحصیلی وجود دارند و

انجام عنوان یک رشته، برای تعریف »مدیریت ورزش« به  ی زیادیهاتالشخواهد انجامید.  کشور

( معتقدند که برنامة درسی مدیریت ورزشی، یک برنامة 2012ن و شری )ها اما ،شوندمی

دهد. میشناسی، اقتصاد و بازاریابی را پوشش ی مدیریت، جامعههااست که جنبه  ایه رشتچند

ی مدیریت ورزشی بسیار درس برنامةدهد نشان می ی منتخبهادانشگاهعناوین دروس در  تطبیق

ی هابرنامهتحصیلی توسط  یار گسترده و متفاوتی در این رشتةعناوین درسی بسمتنوع است و 

در  دلیل تنوع به گستردگی این اند.استفاده شده ،ارشدمختلف آموزشی در مقطع کارشناسی

آن ایالت و آن کشور  اساس جایگاه مدیریت دربه مدیریت ورزشی است که بررویكردهای مختلف 

گویای نیاز به  ،و اقتصادی در آموزش مدیریت ورزشی ایه یک از رویكردهای توسعشود. هرمطرح می

، نورث ایسترن، مقطع مثالعنوان ان مدیریت ورزشی در آن زمینه هستند؛ بهپرورش متخصص

عناوینی ازجمله  کند وارائه می ارشد مدیریت ورزشی را با رویكرد رهبری در ورزشکارشناسی

ن ای هورود ب های«، »رهبری اخالقی« و »رهبری سازمان ورزشی« را از ملزومقابلیت رهبری »توسعة

 .ددهارائه می مدیریت صنعت ورزش مدیریت ورزشی را با رویكرد تاونجرجدانشگاه  رد.شمادوره می

مرتبط با هریک از شش  واحد تخصصی 14 ،ورزشی های مدیریتیک از گرایش در ایران نیز هر

 ،مثالعنوانبه دارند؛ پوشانیتاحدودی همهای دیگر گرایشبا  د کهندهارائه مینظر زمینة مورد

نشان و ریابی شامل عناوین درسی از جمله »مدیریت بازاریابی جهانی«، »مدیریت گرایش بازا

 کنندگان و شرکانقش حمایت»و  ای ورزشی«، »اصول و مبانی بازاریابی«هفروشی در سازمانبلیت

 این رویكردها، مجموعاست. درو عناوین تخصصی اختیاری در موضوع بازاریابی  ورزش« در بازاریابی

و تطبیق  اندکردهایجاد  درسی مدیریت ورزشی در کشوردر عناوین را تنوع بسیاری  هاو گرایش

عنوان یک رشته ارشد مدیریت ورزشی را به ارشناسیککه مقطع  هادانشگاهسایر  عناوین درسی را با

ها موجب این رویكردها و گرایش ،. همچنیندنکنمشكل می ،دهندو بدون گرایش ارائه می

در  شود،مالحظه میطورکه در جدول شمارة سه مثال همانعنوان بهشوند؛ ایی میهسؤال شدن مطرح

وجود  موضوعات مدیریت راهبردیدو درس مرتبط با  فقط گرایش مدیریت راهبردی در ورزش

کنار دروسی همچون مدیریت « که درراهبردی« و »سمینار در مدیریت راهبردیریزی برنامه» د:ندار

آیا این حال، سؤال این است که شوند. ئه میمدیریت مالی و اداری اراعملكرد، مدیریت کیفیت و 

الزم است د؟ نکنعناوین برای پرورش نیروی متخصص در مدیریت راهبردی ورزش کفایت می

ارشد و ارائة عناوین درسی براساس در مقطع کارشناسی ضرورت تفكیک و ایجاد این گرایش درمورد



 1398اسفند و بهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         56
 

 . و بررسی بیشتری انجام شود بحث ،این گرایش آموختگانهای موردانتظار از دانشنیازها و توانمندی

که  شود، چنین استنباط میمطالعهموردی هادانشگاهشده در براساس تحلیل عناوین درسی ارائه

ی هابرنامه بیشتردر  است. ایرانپوشانی عناوین درسی با گرایش بازاریابی ورزشی در بیشترین هم

مرتبط با آن  هایتبط با بازاریابی ورزشی و موضوعحداقل دو عنوان درس مر ،شدهدرسی برررسی

رزشی ی وهامدیریت رسانه های مدیریت رویداد وشانی در گرایشپواین هم . پس از آن،دنوجود دار

درمورد شماریعناوین انگشت ،ی منتخبهادانشگاهاین درحالی است که در  شود.مشاهده می

از . دنداروجود ویژه مدیریت راهبردی و به فراغتمدیریت اوقات ،سیسات ورزشیمدیریت اماکن و تأ 

شی در مقطع کارشناسی وجود ز( مدیریت ورگرایش )یا رشتة ،ن است که در ایرانایبحث نكات قابل

ارشد کارشناسیتحصیل در این گرایش را از مقطع  ،مند به مدیریت ورزشیندارد و دانشجویان عالقه

ی اول مقطع هامتر مدیریت را دردروس متنوع ، پایه دانشکنند و برای کسب آغاز می

ریت و دانش کلی از مدی ،میترباید در یک فرصت چهار ،بنابراین گذرانند؛میارشد کارشناسی

)یكی از شش گرایش( نیز سمینار و شده سب کنند و در گرایش تخصصی انتخابکمدیریت ورزش 

های الزم براساس توانمندی شایستگیامكان کسب  ،بنابراینارائه کنند؛  را پروژة پژوهشی

این مسئله ارائة یک  نقد و بحث است.قابلها یک از دورهبرای هر ،زمانی در این بازة شدهمعرفی

ال برای مثال، این سؤ ؛کندمی کامل آموزش مدیریت ورزشی را در کشور با مشكل مواجه  برنامة

همراه به اختیاری عنوان درس هفت عنوان درس تخصصی و سه  ا گذراندنیآ هک شودمیمطرح 

پژوهشی  زمینه، انجاماینانجامد؟ درمی آن گرایششده در تعریفهای دینتوانمسب به ک ،نامهپایان

ی موردانتظار هامدیریت ورزشی با توانمندی شدةوانی عناوین و محتوای دروس ارائه خبا موضوع هم

یان ورزشی ورزشی و دانشجواز دیدگاه اساتید، نخبگان ، رزشیی مدیریت وهایک از گرایش برای هر

  شود.پیشنهاد می

 در  آموزشی مدیریت ورزشی دارای بیشترین تنوع دهد که برنامةناوین درسی نشان میتطبیق ع 

ی منتخب هادانشگاهمدیریت ورزشی نسبت به  گرایش درزمینة در بیشترین تنوع عناوین درس و

 گرایش( است که دارای تنوع بیشتری )در شش  عنوان 60 حدودمدیریت ورزشی است. تعداد عنوان 

های گرایش ،بررسیی منتخب موردهادانشگاهی منتخب است. در هادانشگاهنسبت به هریک از 

فراغت و مدیریت راهبردی در ورزش مدیریت اوقات ایش مدیریت رسانه،مدیریت ورزشی نظیر گر

  صورت رشتة ، بهی ورزشیهاهایی نظیر مدیریت رسانهگرایشها، در برخی دانشگاهد. نوجود ندار

اکنون این  .دنشومیارائه های تخصصی رسانه و سایر رشته رشتة کارشناسیمقطع  برپایة مستقل و

مقاطع  به دانشجویان مقطع کارشناسی کدام رشته آمادگی ورودشود که سؤال مطرح می

رشتة آموختگان دیگر( را دارند؟ دانش هایگرایشهای ورزشی )و نیز یریت رسانهارشد مدکارشناسی
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بسیار پیچیده  ،این سؤال کردنمطرح رسانه؟رشتة کارشناسی مقطع  آموختگاندانشعلوم ورزشی یا 

شناخت های تجربی و در زمینه  ،علوم ورزشیآموختگان رشتة دانش برانگیز است؛ زیرا،و چالش

و شناخت محیط رسانه شایستگی  های نظریهدر زمینه  ،آموختگان رشتة رسانهمحیط ورزش و دانش 

حل مطرح شود. عنوان راهتواند بهمی ایرشته مقطع آموزشی کارشناسی بین وجود، در اینجا .دارند

درسی  »نقش اقتصاد ورزش در برنامةپژوهشی با عنوان ( 2007همفری و مكسكی ) ،زمینهدراین

ی مدیریت ورزشی ایاالت متحده هاهبرنامنظرسنجی از براساس ها انجام دادند. آن« مدیریت ورزشی

ی برنامة هاورود »اقتصاد در ورزش« در دستورالعمل  وجود ی درسی خود نشان دادند که باهابرنامهو 

ی مدیریت ورزشی هابرنامهدر طور گسترده، آموزش اقتصاد، درسی مدیریت ورزشی و پذیرش آن به 

ی مدیریت هابرنامه با توسعه صنعت ورزش کردند کهها ادعا نیاز نیست. آنمورد ه طور گستردبه

اما  اندهدست آوردبه مرتبط با حوزه ورزش را خالی ی هاکردن موقعیتپر فرصتتازگی ورزشی به

در این کافی  هایمدیریت ورزش، آمادگی انجام پژوهش دکترایآموختگان جدید دانشاحتماال 

و  شوندآموخته میافراد زیادی از مقطع دکتری دانش ،اقتصاد که در رشتةد؛ درحالینزمینه را ندار

رشد درحال  یک زمینةاقتصاد ورزشی  توانند در پر کردن این خال پژوهشی تاثیرگذارتر باشند.می

نقش در برنامة درسی مدیریت ورزشی ریزی الزم، با برنامه ممكن است در آینده؛ بنابراین، است

 .ایفا کندرا  میمه

و آموزش متمرکز  صورت متمرکز استی دولتی ایران، آموزش مدیریت ورزشی بههادانشگاهدر 

ی درسی مدیریت هابرنامهبر  امكان نظارت ،جمله مزایای آنمدیریت ورزشی مزایا و معایبی دارد. از

در مدیریت ورزش  روزبه تغییر و تطبیق با تحوالتدر  ، ناتوانیترین معایب آنورزشی است و از مهم

 نیاز دارد.الزم  به مصوباتو  استبر زمان یفراینددرسی  برنامةتغییر  ح جهان است. درواقع،طس

( 2009) و همكاران فراهانی ،راستا. دراین استدر آن محدود  ، امكان مشارکت و ارائة نظرهاهمچنین

  محتوای دروس زمینة سرفصل و ان ورزشی دربدنی و کارفرمایبیتتر دانشجویان هایبررسی نظربه 

کید کردند. تأ  نطباق سرفصل و محتوای دروس با نیازهای جامعها پرداختند و بر بدنیبیتتر

درسی  ریزیبرنامههای تحقق نظام مصوب چالش( 2011حسینی )نژاد، رهنما و شاهسبحانی

كیالتی متناسب نبود ساختار تشهایی نظیر ها چالشغیرمتمرکز دانشگاهی را بررسی کردند. آن

صصی محور و نبود توانمندی تخدرسی استاد ریزیبرنامهنشدن فرهنگ دانشگاهی، نهادینه

ن نتیجه ای هنیز ب (2009) منیمؤ را شناسایی کردند. فتحی و میعلریزی درسی اعضای هیئتبرنامه

 یپیامدها لیو ،تـسا بمطلو تجها ریبسیا از سیدر ییزربرنامه یندافر نشدنامتمرکزرسیدند که 

، (2012ن و شری )ها هایهمسو با یافته در بررسی کلی ماهیت عناوین درسی، نا دارد. منفی

 های اروپادانشگاههای داوطلبانه در و نقشسوگیری مشخصی بین عناوین متمرکز بر بخش عمومی 
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برای  شودپیشنهاد می نشد.استنباط  ایاالت متحدهعناوین تجاری و حامیان مالی در  ، ارائةعكسو بر

های عمومی و اجتماعی یا حوزة تجاری و مالی حوزهیک از کدامر آموزش، ال که دپاسخ به این سؤ

های ورزشی نظام یا فرهنگکید های موردتأسرفصلای براساس مطالعه ،تری دارندنقش مهممدیریت 

ی هادانشگاهارشد در یمقطع کارشناس این مطالعه براساس مقایسةدر  ،همچنین .متفاوت انجام شود

ورزشی از مقطع مدیریت  نیاز است تحصیل در رشتة که شودمنتخب با ایران، این نتیجه حاصل می

الزم برای ورود به مقطع مند بتوانند دانش و بینش هتا دانشجویان عالق کارشناسی آغاز شود

ودن بمیبر عموزشی مقطع کارشناسی علوم ورزشی ریزان آموبرنامهکنند.  ارشد را کسبکارشناسی

ی هاها و حوزهکنند و کسب حداقل دانش در گرایشکید میاین رشته در مقطع کارشناسی تأ 

گیری حرکتی، بیومكانیک شناسی، رشد و یادلوژی ورزشی، آسیب ازجمله فیزیومختلف ورزش 

 ند. فارغ از این فلسفة دانوم ورزشی بدیهی و ضروری میرا برای یک کارشناس علورزشی و غیره 

برای تربیت نیروی متخصص نیاز است برنامة درسی مدیریت ریزان آموزشی که ذکر شد، برنامه

 کسب دانش مدیریت،برای ی آغاز شود و همچنین، شناسصورت تخصصی از مقطع کارورزش به

ر مدیریت ورزشی، زمان کافی های کارورزی و تمرین دآشنایی با مدیریت ورزشی و گذراندن دوره

منتخب  یهادانشگاهاز  ،انجمن مدیریت ورزشی آمریكای شمالی اساسبر. شوددرنظر گرفته 

 وپی سیسییانای جنوبی، اوهایو، مواشنگتون، ایندیکانزاس، ایالتی ی هادانشگاه ،بررسیمورد

 دامةبرای ادهند و در مقطع کارشناسی ارائه میمدیریت ورزشی را  صورت تخصصی رشتةگونزاکا به

، مقطع کارشناسی که در ایراندرحالی ؛ارشد وجود داردمقطع کارشناسی ،هادانشگاهتحصیل در این 

ناوین متنوع کیبی از ع تر با ،کلی از دانش ورزش صورت یک حوزةبا عنوان »علوم ورزشی« و به

تری شدهتر و تفكیکهای تخصصی ، گرایشارشدکارشناسیمقطع در  ،عكسشود و برمی درسی ارائه 

مرتبط توان نتیجه گرفت که دروس د؛ بنابراین، مینداروجود ی موردمقایسه هادانشگاهنسبت به 

آموختگان دانش ،برای مثال ؛ند کافی نیستهای تخصصی احتماالًکارشناسی برای ورود به دورهمقطع 

ادامة تحصیل  «مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی»شی که در گرایش کارشناسی علوم ورز مقطع

ا عنوان »مدیریت رویدادها و اماکن ورزشی« به ارزش ب این گرایش را ، تنها درس مرتبط بادهندمی

 میتما احتماالً ،های این درساساس سرفصلو بر اندم تحصیلی گذراندهتر واحد در یکدو 

دروس   ،نیهمچنگذشته است.  « جداول ورزشی« و »مدیریت مسابقات»آموزش  م بهتر هایجلسه 

 ند؛در مقطع کارشناسی وجود ندار «ورزشتمرین مدیریت در »و  «یادگیری تجربی»، «کارورزی»

های مدیریت ورزشی ندارد. این ایشرتحصیل در گ کافی درمورد ادامة اطالعات دانشجو ،بنابراین

ارشد علوم های مقطع کارشناسیشود که در زمان انتخاب رشته ازبین سایر رشتهمسئله موجب می

و مدیریت ورزشی، شناسی، یادگیری حرکتی ورزشی، آسیبورزشی همانند گرایش فیزیولوژی 
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و کاربردی طور کافی دلیل وسعت حوزة مطالعاتی و موضوعی و آشنانبودن فرد به مدیریت ورزشی به

های رشته ه انتخاب سایر باشد و دانشجویان توانمند بیشتر تمایل ب ، جذابیت کمتری داشتهبا مباحث

نداشتن دلیل بهمند به مدیریت ورزشی دانشجویان عالقه ،طرفیازباشند.  داشته ارشدکارشناسی

  های مدیریت ورزشی داشته باشند.بین گرایش ایهتوانند انتخاب آگاهاننیز نمیآشنایی تخصصی 

در کشورهای مختلف، های مدیریت مختلف و ساختار صنایع ورزشی با توجه به سیستم 

گرفتن محل کارشان، باید در سطح جهانی آگاه باشند بدون درنظر آموختگان مدیریت ورزشدانش

تكامل است و (. مدیریت ورزشی یک رشتة تحصیلی است که هنوز درحال30، 2012 ،)هان و شری

، )هان و شری کردن برنامة درسی پژوهشی انجام نشده باشدالمللیدربارة بین آور نیست که تعجب

 ةاشار ،مرتبط با آن هایگستردگی قانون و موضوع  ةواسطهب، (2019) پیرزبه عقیدة  (.36، 2012

کردن صنعت المللیبین است.مهم  ،دقیق به مواردی که بیشتر در مدیریت ورزشی کاربرد دارند

مدیریت  ةدرسی آموزش عالی درزمین ةالمللی در برنامی بینهاتقاضا برای ادغام دیدگاهورزش به 

 . شودمنجر می  ،سریع ةتوسع قادر به کار در این صنعت درحال آموختگاندانش ایجادبرای  ،ورزشی

اساس شرایط اجتماعی و زیست مدیریت دهد تنوع عناوین درسی بریج این پژوهش نیز نشان مینتا

د. نهای مشترک بسیار زیادی وجود دارحوزه  ی مختلف متفاوت است، اماهادانشگاهورزش در 

، «مدیریت رسانه»، «حقوق »، «اریابیباز»دروس  ،دطورکه در جدول شمارة چهار مشخص شهمان

اما  ی مختلف مشترک هستند،هادانشگاهدر « مدیریت مبانی« و »مدیریت و رهبری»، «وکارکسب »

ای«، »جنسیت و تنوع ورزشی« و رشته ، دانشگاه نورث ایسترن عناوین »مبانی بینمثالعنوان به

د لحاظ ورا در دروس انتخابی خ بر جنسیت« ی از خشونت مبتنی راستراتژی تماشاچی برای پیشگی»

و  »توسعة ورزشكار«، »توسعة شخصیت در ورزش«دروس ، دانشگاه فلوریدا کرده است. همچنین

درس  تاوناست. دانشگاه جرجا در دروس اختیاری خود گنجانده ر شناسی ورزشی«روان »

مسائل معاصر« را  ورزش ودرس » یاناندای هدانشگاورزش« و  در کردن»مسئولیت اجتماعی و جهانی

 تیریمد» درس، هیکتر سیدر دانشگاه اوندوکوز ما برجسته از دروس .انددر دروس خود لحاظ کرده

 یدانشگاهو  میعل یهارشته  میکه در تماپژوهش در آموزش  كردیرو .است «در ورزش  یآموزش

آموزش  یبرا ییو مبنا کندمی یبررسرا  یآموزش یهاتی، موقعشودینو شناخته م كردیرو کی

در  یپژوهش تینقادانه و موقع هة مواج ةدهندنشاننیز موزش است و آ تیفیو بهبود ک یپژوهش

  د. ارائة این درس بر کنیآموزش کمک م ایه حرف  ةاست و به توسع یورزش تیریآموزش ورزش و مد

. کندکید میرشته تأ مدیریت آموزشی این  رویكرد انتقادی به آموزش مدیریت ورزشی و نحوة

 می ستیو س یاجتماع  كردیبا رو یورزش تیریآموزش مدبر  ،سیدانشگاه اوندوکوز ما ،کلیطوربه

آن  یآموزش ةدر برنام یابیمحدود مرتبط با بازار نی. عناوکندمی دیکأ ت یتجار یكردهاینسبت به رو
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، «در ورزش یاجتماع  تیامن»، «باشگاه ارالت ساختكو مش تیریمد»همچون  ینسبت به دروس

 « مقامات محلی و ورزشی»و  «یمسائل جار»، «هیکتر و ساختار سازمان ورزش در یخیتار ةتوسع»

 .دنوجود دار

مدیریت ورزشی زش در ی آموهادرسی و روش ریزیبرنامهی هاروش رزمینةی ددی متعدهاپژوهش

 تیریمد انیدهند که نقش مربمی حیتوض( 2007) اسكینر و گیلبرث ،مثالعنوان به اند؛انجام شده

با  ،در مدیریت ورزش و عمل شهیاند وندیپ  یرا برا خود آموزاندانش ییاست که توانا نیا یورزش

، در این مرحله  تفكر بازتابنده است ،اول : مرحلةتوسعه دهند ایه مرحلدو یندیاستفاده از فرا

اندیشی شروع درون  قیطررا از ودخ یزندگ اتیتفكر و تجرب یندهایاخود، فر از با درکجویان دانش

 ییتوانا ،و سپس فكر، شناخت و عملت یخود برا یذهن ییبر توانا ینیطور ع به دیها باآن کنند؛می

معتبر  راتییتغ عامل ،یعمل بازتاب ییتوانا قیطرازها آن  بنابراین، ؛کنند تمرکز ،یریپذانعطاف

نسبت به افراد  یتفكر بازتاب ،یذهن /هدف یكپارچگیاست که فراتر از  رویهدوم،  ةمرحل ؛شوندمی

بر  دیتمرکز با جای تدریس(،ی )بهریادگی ندیدر فراثر، ؤمناسب و م یریادگیآموزش و  یبرا .است

 ةجامع تیریمد یهاوهیو مشارکت در شتبط مر ةشامل تجرب دیو با باشد سیتدر یجابه یریادگی

 این پژوهش لزوم ارائة دورس عملیاتی و تجربی در .(127، 2005 )اسكینر و گیلبرث، باشد یورزش

کند. همچنین، بینش و رویكرد مدرسان حوزة مدیریت تر میدیریت ورزش را پررنگمحیط واقعی م

 1پیرز و مدیندروو ،راستا. دراینکندمحسوب میورزشی را یک عامل اساسی و فراتر از برنامة درسی 

بازی نقش  پرداختند. درسی مدیریت ورزشی ةدر برنام 2«بازی نقش»ارزیابی اثربخشی به  (2008)

در دستیابی به اهداف آموزشی مدرسان مدیریت ورزش به تواند میآموزشی است که  راهبرد یک

محیط به اند محیط آموزشی مدیریت ورزشی را توآموزشی می ن راهبردایها دریافتند . آنکمک کند

 ، گیریتصمیم ی الزم برایهابه مهارت  انشجویاند مجهزشدنحین درو د یادگیری فعال تبدیل کن

 ةمحتوای برنامکید بر اینكه ( با تأ 2009) وجود آورد. پترسون و پیرزبهو عمل  تعادلی بین نظریه

تبدیل  برنامةنوان ع ورزشی به ایههای حرفسازمان کارشناسی مدیریت ورزشی برایمقطع  درسی

 ، 3ملی فوتبالهای لیگثیرگذار است، نظر متخصصان منابع انسانی تأ  به کارکنان آموختگاندانش

مقطع کارشناسی عنوان درسی  61درمورد  را آمریكا 5و لیگ برتر بیسبال 4انجمن ملی بسكتبال

اختالف حیطة برنامة درسی  10ها بین . آننامه( بررسی کردندقالب پرسشمدیریت ورزشی )در

 
1. Pierce &Middendorf 

2. Role Playing 

3. National Football League (NFL) 

4. National Basketball Association (NBA) 

5. Major League Baseball (MLB) 
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های حقوقی، : تجربیات میدانی، ارتباطات، جنبهند ازاتیب رتبه عبارتترکه به یافتندمعناداری 

 و های اجتماعیاخالق، مدیریت و رهبری، بازاریابی، اقتصاد، بودجه و مالی، حكمرانی و جنبه 

شناسی ورزشی، اخالق، ها شامل جامعهفت عنوان متفاوت معنادار بین لیگه ،فرهنگی. همچنین

 /ط کار، اقتصاد ورزشگاه و مدیریت ریسککار نویسندگی، روابوبازار، کسببندی/ سهام رتبه 

مدیریت  یدرس یهابرنامهاصالح  ایند به توسعه نتوامی جینتا نیاها، آنبه عقیدة . ندمسئولیت بود

 کنند.آماده  یورزش ایهحرف یازهاین یرا برا نجویادانشو ند نکمک کورزشی 

ارشد مدیریت ورزشی در ایران و در این پژوهش، به بررسی و مقایسة برنامة درسی مقطع کارشناسی

دلیل تنوع  های موردمطالعه پرداخته شده است. تنوع برنامة درسی مدیریت ورزشی بهدانشگاه

رویكردهای مختلف به آن است که براساس جایگاه و کاربرد مدیریت ورزشی در هر جامعه و کشور 

ای و اقتصادی در آموزش مدیریت ورزشی، گویای نیاز شود و هریک از رویكردهای توسعهرح میمط

های دولتی ایران، آموزش مدیریت ورزشی به پرورش متخصصان در آن زمینه هستند. در دانشگاه

صورت متمرکز است و مزایا و معایبی دارد. در ایران، مقطع کارشناسی با عنوان »علوم ورزشی« و به

شود و برعكس، در صورت یک حوزة کلی دانش ورزش، با ترکیب عناوین متنوع درسی ارائه میبه

های موردمقایسه تری نسبت به دانشگاهشدهتر و تفكیکهای تخصصیارشد، گرایشمقطع کارشناسی

توان نتیجه گرفت که دروس مرتبط مقطع کارشناسی برای ورود به وجود دارند؛ بنابراین، می

 های تخصصی احتماالً کافی نیستند. دوره

توجهی را در عناوین درسی »بازاریابی«، پوشانی قابلهای موردمطالعه، هممقایسة ایران با دانشگاه

دهد. بین ایران و بسیاری می نشان »مدیریت رویداد«، »ارتباطات«، »حقوق«، »اخالق« و »رسانه«

های بارزی در تأکید بر عناوین درسی »مدیریت اماکن و تسهیالت های منتخب، تفاوتاز دانشگاه

فراغت« و »مدیریت راهبردی در ورزش« وجود دارند. همچنین، عناوین ورزشی«، »مدیریت اوقات

یش مطابقت داشته باشد؛ بنابراین، های موردانتظار در آن گراباید با توانمندی درسی در هر گرایش

ارشد و الزم است مطالعات بیشتری درمورد ضرورت تفكیک و ایجاد این گرایش در مقطع کارشناسی

آموختگان این گرایش انجام های موردانتظار از دانشارائة عناوین درسی براساس نیازها و قابلیت

 شوند. 
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Abstract 
The sport management curriculum is considered as one of the most important pillars of 

sport management in the country. This study examined and compared the curriculum of 

Master's degree of sport management in Iran and selected universities. The method of this 

research is descriptive-analytical-comparative with qualitative approach. Sports 

management’s approved curriculum were received from the Ministry of Science website 

(Higher Education Planning Office) then adapted and compared with curricula of 16 

universities in the world. Examining the curriculum of selected universities showed that, 

from the six sport management’s academic orientation in Iran, there is more overlap to the 

topics of the sport marketing orientation and also the slightest similarities with the 

Strategic Management in Sport and Leisure Management and Recreational Sports. Also 

there is most variety of course titles and the most diversity of orientation toward other 

universities. More than 90% of curriculum of selected universities were segregated into 

26 subject areas, sport management education has been addressed to 21 subject areas in 

Iran. The bachelor's degree in Iran is defined in a general and comprehensive manner and 

sport management is a small part of that with limited titles. On the contrary, at the master 

level, there are more specialized and differentiated academic orientation for sport 

management. Based on this, it seems to be lack sufficient cognitive and empirical skills to 

select and enter to master of sports management in Iran. 

 

Keywords: Curriculum, Courses, Sport Management Education Sports Management, 

Selected Universities. 
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