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 چکیده

 و است پژوهش در علوم ورزشی محتوای مقاالت مدیریت ورزشی نشریۀهدف این پژوهش تحلیل 
مطالعاتی،  های حوزهپژوهی نویسندگان، استنادات، تحقیق، میزان هم های روشابعادی از جمله 

ت مدیریت آماری تحقیق حاضر، تمام مقاال ۀ. جامعکرده استبررسی  را جوامع مطالعاتی و ...
با توجه  .بود 3130تا بهار  3110پژوهش در علوم ورزشی از زمستان  ورزشی چاپ شده در نشریۀ

(. ابزار مورد =311Nآماری در نظر گرفته شد ) ۀآماری برابر با جامع ۀجامعه، نمون کمبه حجم 
 نفر از استادان ششکدگذاری بود که روایی آن توسط  چک لیستمل استفاده در این تحقیق شا

، اسکات آزمونبا استفاده از تحلیل محتوا سنجیده شد.  ۀمدیریت ورزشی و متخصص در زمین
از آمار  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  دست آمد.هدرصد ب 30 از یشترب ضریب توافق بین کدگذاران

روش تحقیق پیمایشی  دهدمینتایج نشان ( استفاده شد. اسکات آزمونتوصیفی و استنباطی )
چند درصد از مقاالت  3/32. بیشتر استفاده شده است ها روشدرصد( در مقایسه با سایر  3/64)

 .اند شدهسه نویسنده ارائه  اب ها آندرصد از  3/11دارند که  )بیش از یک نویسنده( نویسنده
دارای تحصیالت زشی این نشریه توسط پژوهشگران درصد از مقاالت مدیریت ور 3/47 همچنین،

 های رشتهتربیت بدنی و  های گرایشتوسط پژوهشگران سایر  ها آن ۀمدیریت ورزشی و بقی
 64بیشتر نویسندگان مقاالت ) دهدمینشان  ها یافتههمچنین، . اند شدهنگاشته تربیت بدنی غیر

مطالعاتی رفتار سازمانی  ۀمربوط به حوز مقاالتدرصد  6/13 و دارندعلمی استادیار  ۀدرصد( درج
آماری دانشجویان انجام  ۀمقاالتی که روی جامع تعداد عالوه بر این، شناسی مدیریت است.نو روا
آموزشی که دو بخش  است و حوزۀ، بیشتر اندشده، از مقاالتی که روی جوامع دیگر انجام اند هشد

، بیشترین تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده ردگی میرا در بر  ها دانشگاهآموزش و پرورش و  
شریات علمی ن ۀریزی در حوزبرنامه برایراهنمای مناسبی  تواند مینتایج این تحلیل محتوا است. 

 .باشدپژوهشی  - تربیت بدنی و سایر نهادهای علمی تخصصی پژوهشکدۀ

تربیت  ۀ، پژوهشکدوهشیعلمی پژ ۀتحلیل محتوا، مقاالت مدیریت ورزشی، نشری :کلید واژگان
 بدنی و علوم ورزشی

 Email: hpszarandi@gmail.com                                                                    *نویسنده مسئول
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 مقدمه

و داشته است. دانشمندان  ای گستردهلوم ورزشی توسعه و پیشرفت ع ،اخیر های دههدر 

مختلف  های حوزهدر  زیادی های پژوهشمختلف،  های گرایشپژوهشگران علوم ورزشی در 

 - خود را در نشریات علمی های پژوهش های یافتهو  دهندمیتربیت بدنی و علوم ورزشی انجام 

نشریات  میان،در این . کنند میالمللی عرضه ، ملی و بینای منطقه های کنفرانسپژوهشی و 

زیادی سهولت استفاده برای دیگران اهمیت  چاپی بودن و قابلیت دلیلپژوهشی به -علمی

 های گرایشو  ها زمینهپژوهشی ورزشی از جمله نشریاتی هستند که در  -. نشریات علمیدارند

گامی  ها آن 6با تحلیل محتوای توان میو  دهند میمختلف علوم ورزشی، مقاالت متعددی ارائه 

ز جمله امتیازات روش تحلیل ا(. 6برداشت ) یورزشعلوم در جهت بهبود روند علمی شدن 

پژوهش از نظرهای  های یافته، امکان عملی انجام آن و دور نگه داشتن ها روشسایر  برمحتوا 

(. همچنین، با 2) شود میتا حدی دیده  ها روشست که احتماالً در سایر ها تعصبشخصی و 

را تجزیه و  ها آنخاب و کارآمدترین منابع اطالعاتی را انت توان میاز روش تحلیل محتوا استفاده 

پژوهشگران، بخش  ۀا توجه به نظر و سلیقب تواند میکارآمدترین منابع (. 3) دکرتحلیل 

که گرایش مدیریت ورزشی قدمت زیادی با توجه به اینمطالعاتی و ... باشد.  های حوزهاستنادی، 

ش باید به دقت در کشور ما ندارد، محتوای مقاالت انتشار یافته توسط پژوهشگران این گرای

 2این گرایش در کشور شود. در این زمینه، پیتس ۀتا موجب پیشرفت و توسع بررسی شود

که محتوای مقاالت مدیریت ورزشی باید به چالش کشیده شود و  کند مینیز اظهار ( 2996)

  (.4این امر در هر زمانی باید توسعه یابد )

علوم  ۀپژوهشی کشور در زمین - علمی پژوهش در علوم ورزشی یکی از نشریات معتبر ۀنشری

این  ۀاولین شمار .شود میچاپ تربیت بدنی و علوم ورزشی  ۀورزشی است که از طرف پژوهشکد

( تمام مقاالت 17)زمستان  26و تا شماره  انتشار یافت 6319شماره( در زمستان نشریه )پیش

( تا 11)بهار  22 ۀشمار. از شد میمختلف تربیت بدنی در قالب یک نشریه چاپ  های گرایش

 :تخصصی شامل ۀار نشریهپژوهش در علوم ورزشی در قالب چ ۀ( نشری09)بهار  39 ۀشمار

 0و تاکنون  شود میمدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزش، رفتار حرکتی و طب ورزشی چاپ 

مدیریت  ۀنامصورت ویژهنشریه به 67 ۀالبته شمار. چاپ شده است ها آنتخصصی از  ۀشمار

                                                           
1 - Content Analysis  
2 - Pitts 
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مدیریت ورزشی  در زمینه ای مقاله 22و  0، 3، 6 های شمارهدر شی چاپ شد و همچنین، ورز

 39شماره و پیش یکشماره ) 36 حاضر مطالعۀدر مجموع تا زمان انجام . چاپ نشده است

مقاله در گرایش مدیریت ورزشی است.  611شامل شماره( از این نشریه چاپ شده است که 

پژوهش در  ۀنشری رمدیریت ورزشی انتشار یافته د ۀمقاالت حیط ۀیاین مطالعه در نظر دارد کل

از چند بعد دارای  تواند مینتایج تحقیق حاضر از این رو  کند؛علوم ورزشی را تحلیل محتوا 

و  یتتحریریه را از کم هیئتاجرایی و  هیئتاعضای  تواند میاول،  ۀدر درج :باشداهمیت 

نشریه  رشد رفع کمبودها، برایریزی هدفمند وجب برنامهو  م ندکمحتوای مقاالت آگاه  یتکیف

مدیریت  ۀمقاالت حوزنویسندگان به  تواند میبعدی،  ۀدر وهل ؛علمی رشته شود ۀو نهایتاً توسع

-را به ها آنمطالعات و مقاالت برخاسته از موجود،  وضعیت تا با توجه به کندورزشی کمک 

 یریت ورزشی سوق دهند. مد ۀعلمی رشت ۀصورتی هدفمند به سوی توسع

. در نون چندین مقاله انتشاریافته استعلوم ورزشی تا ک ۀتحلیل محتوای مقاالت حوز ۀدر زمین

 ،ه استشدمدیریت ورزشی انجام  ۀطور خاص روی مقاالت حوزکه به ای مطالعهاین زمینه تنها 

یریت ورزشی دمبررسی محتوای مقاالت آن به در است که ( 6310قاسمی و همکاران ) ۀمطالع

 های سالی در بین نشریات المپیک، پژوهش در علوم ورزشی، حرکت و علوم حرکتی و ورزش

 4/64درصد، مدارس  4/36 رفتار سازمانی های حوزه ها آنپرداخته شده است.  6317تا  6319

 1/9کارورزی  ،درصد 3/4درصد، آموزش  2/1درصد، بازاریابی  4/64درصد، اجتماع و ورزش 

درصد،  2/3اخالق و ورزش درصد،  0/1درصد، ارتباطات ورزشی  1اقتصاد و ورزش درصد، 

درصد از مجموع مقاالت را در حوزه مدیریت ورزشی  1/0درصد و سایر  6/2سیاست و ورزش 

، ورزش ای حرفههای ورزش دانشگاهی، ورزش مؤلفه. همچنین، اند دادهبه خود اختصاص 

، توریسم ورزشی و یالمللن، پزشکی ورزشی، ورزش بینهمگانی، ورزش بانوان، مدیریت اماک

درصد از مقاالت این نشریه را  3/63و  1/3، 7/2، 1/9، 6/61، 1/1، 0، 67، 6/27ترتیب سایر به

مطالعاتی پرداخته شده  های حوزهبا این حال، در این پژوهش تنها به  (.6) دهند میتشکیل 

البته، احتماالً این . شود نمییل محتوا در آن دیده تحل های بخشاست و اطالعاتی در مورد سایر 

 رسد می، به نظر همچنیننشریه( بوده است.  چهاردلیل تعداد بیشتر نشریات )مسئله به

مطالعاتی مدیریت ورزشی  های حوزهقاسمی و همکاران از  ۀمطالعاتی در مطالع های حوزه

گرایش مدیریت ورزشی کشور ایران مطالعاتی  های حوزهنشریات التین اقتباس شده است و با 

  زیادی ندارد.و همخوانی تشابه 
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 ۀصورت کلی و نه اختصاصی در زمینبرخی نویسندگان ایرانی نشریات علوم ورزشی را به

( در تحقیقی 6310عنوان نمونه سجادی و همکاران )اند؛ بهکردهمدیریت ورزشی تحلیل محتوا 

درصد از مقاالت این نشریه  33رکت بیان کردند که ح ۀبا عنوان تحلیل محتوای مقاالت نشری

 46به مقاالت مدیریت ورزشی اختصاص دارد که از نظر تعداد پس از مقاالت فیزیولوژی ورزش )

درصد دو  24صورت یک نفری، درصد از مقاالت به 26دوم قرار دارد. همچنین  ۀدرصد( در رتب

 اندنوشته شدهدرصد پنج نفری و بیشتر  1درصد چهار نفری و  29درصد سه نفری،  39نفری، 

المپیک از  ۀبه تحلیل محتوای مقاالت فصلنام ای مطالعه( نیز در 6311(. عیدی و همکاران )1)

مقاله  19مقاله پژوهشی،  223بررسی شده،  مقالۀ 362پرداختند. از مجموع  33 تا یکشماره 

-نشان می پژوهی محققانین همگری بوده است. همچنمقاله به شکل بازن 30به شکل ترجمه و 

درصد  26درصد سه نفری،  61درصد دو نفری،  60صورت یک نفری، درصد مقاالت به 11 دهد

 (.1) اندارائه شدهپنج و شش نفری صورت بهچهار نفری و بقیه 

ر خارج از کشور انتشار یافته علوم ورزشی مقاالتی نیز د ۀ تحلیل محتوای مقاالت حوزۀدر زمین

المللی بین مجلۀ( با تحلیل محتوای مقاالت 2991) 6پدرسنپیتس و عنوان نمونه است؛ به

درصد از آزمون  61درصد از مقاالت تنها از آمار توصیفی،  61 نشان دادند که 2مدیریت ورزشی

t تحلیل آزمون درصد از  0خی دو و آزمون درصد از  1طرفه، مستقل و تحلیل واریانس یک

نی در سازما های مهارتمدیریت و  ۀ، حوزمطالعه. در این اند کردهاده طرفه استفواریانس چند

بیشترین  3اقتصاد در ورزش ، مدیریت آموزش ورزش وتجارت ورزشیورزش، بازاریابی ورزش، 

( 2993) و پدرسن  4وموندلهمچنین،  (.7)تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده بودند 

 1/42و نشان دادند  کردندبررسی  2992تا  2999 ایه سالمحتوای مجله اقتصاد ورزش را در 

درصد استادیار،  63درصد دانشیار،  1/61علمی استاد،  د از نویسندگان مقاالت دارای رتبۀدرص

درصد دانشجوی  1/6درصد دانشجوی کارشناسی ارشد،  4/7درصد دانشجوی دکتری،  1/60

با عنوان تحلیل محتوای  ای مطالعهر د نیز (2991) 1(. اسموکر و گراپندرف1کارشناسی بودند )

، بازاریابی 1المللیمدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی بین مجلۀپنج  مقاالت مدیریت ورزشی

                                                           
1 - Pitts and Pedersen 
2 - Journal of Sport Management  
3 - Finance in Sport 
4 - Mondello 
5 - Smucker and Grappendorf 
6 - International Journal of Sport Management 
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گزارش کردند که تعداد  3قانونی ورزش های جنبهو  2، ورزش و موضوعات اجتماعی6ورزشی

. است (7/37) ندهبسیار بیشتر از مقاالت با یک نویسدرصد(  3/12)مقاالت با چند نویسنده 

 3/73یسنده و بازاریابی ورزشی دارای بیش از یک نو درصد از مقاالت مجلۀ 1/11همچنین، 

  (.0) ورزش و موضوعات اجتماعی دارای یک نویسنده بودند درصد از مقاالت مجلۀ

مطالعاتی، جوامع مطالعاتی و  های حوزهدر این تحقیق عالوه بر تحلیل محتوایی )بررسی 

مکانی، سنی و جنسیتی( به تحلیل استنادی، تحلیل ساختاری )نوع مقاالت،  های حوزه

و  مؤسساتعلمی، رشته و گرایش و  درجۀپژوهی نویسندگان، تحقیق، میزان هم های روش

تحریریه و نوع پرسش  هیئتاجرایی و  هیئتمتبوع نویسندگان، عضویت در  های دانشگاه

 ( مقاالت نیز پرداخته شده است.ها نامه

 پژوهش وشر

تمام مقاالت  به این منظورست. روش تحلیل محتوا ،مطالعهاین  روش تحقیق مورد استفاده در

 6309تا بهار  (6319زمستان ) از ابتدای نشر پژوهش در علوم ورزشی ۀمدیریت ورزشی نشری

صورت به ها داده کلیۀ. بودمقاله  611برابر با شده تعداد کل مقاالت بررسی .بررسی شد

الکترونیکی )موجود در  های نسخهاز طریق  ها داده. برای این منظور شد آوریجمع ای خانهکتاب

 ۀ)موجود در کتابخان پژوهش در علوم ورزشی ۀنشری تربیت بدنی( و چاپی ۀسایت پژوهشکد

 ک لیستچابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل . آوری شدندتربیت بدنی( جمع ۀپژوهشکد

مدیریت ورزشی و متخصص در  شش نفر از استادانروایی محتوایی آن توسط بود که کدگذاری 

شده و جلوگیری از اطمینان از صحت اطالعات ثبت. برای تحلیل محتوا سنجیده شد ۀزمین

. ب توافق بین کدگذاران استفاده شدتعصبات و نظرات شخصی از سه کدگذار برای تعیین ضری

مقاله( توسط سه کدگذار  36درصد از مقاالت ) 29ی، مقدمات ای مطالعهبرای این منظور در 

 09از  یشترباسکات، ضریب توافق بین کدگذاران  آزمونبا استفاده از  و شددیده بررسی آموزش

      .دست آمدهدرصد ب

Pi=℅OA-(℅EA/1-EA)  ،Pi  )به معنی ضریب توافق، )پی اسکاتOA شده و توافق مشاهده

EA  مطالعۀ در آماری ۀنموندرصد از  61تا  69در این روش باید است.  انتظارتوافق مورد 

                                                           
1 - Sport Marketing Quarterly 
2 - Journal of Sport and Social Issues 
3 - Journal of Legal Aspects of Sport 



    3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                   340

 

 79بیش از  ها آنو در صورتی که ضریب توافق بین  شوندبررسی مقدماتی توسط سه کدگذار 

 ۀابراز کرد که بین کدگذاران توافق وجود دارد و پس از آن تمام نمون توان میدرصد باشد، 

از آمار  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل . (69) شودمی وسیله یکی از آن کدگذاران بررسیآماری به

 آزمونتوصیفی )جداول فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )

استفاده  60ۀ نسخ SPSSافزار نرم ها از برای تجزیه و تحلیل داده . همچنین( استفاده شداسکات

 . شد

  نتایج

درصد(  0/6) لۀمقا 3درصد( پژوهشی و  6/01) ۀمقال 612چاپ  دۀدهننشان 6جدول  های یافته

. همچنین از مجموع استدر علوم ورزشی  نشریۀ پژوهشمدیریت ورزشی در  ۀدر حوز مروری

صورت مقاله به روش کیفی و یک مقاله به 3ی، مقاله به روش کمّ 641پژوهشی،  ۀمقال 612

  روشدرصد بیشترین و  6/41قیق پیمایشی با عالوه بر این، روش تح ترکیبی انجام شده است.

 7/9با  خورند میکه بیشتر در مقاالت فیزیولوژی ورزش به چشم  تجربیشبهو  تجربیتحقیق 

  . استدر مقاالت مدیریت ورزشی  شدهاستفاده های روشدرصد کمترین 

 ها آندر  شدهاستفاده های روش. توزیع فراوانی و درصد فراوانی نوع مقاالت و 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 
 مقاله( 611) نوع مقاالت

 

 6/01 612 پژوهشی

 0/6 3 مروری

 مقاله( 612)روش تحقیق 

 

 4/07 641 کمی

 2 3 کیفی

 7/9 6 ترکیبی

 مقاله( 612) روش تحقیق

 2/34 12 همبستگی

 6/41 79 پیمایشی

 1/64 22 ای مقایسه - علی

 2 3 تحلیل محتوا

 7/9 6 بیتجرشبه

 7/9 6 تجربی

 2 3 هنجاریابی
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مقاله یک  66پژوهی پژوهشگران در مقاالت، بر اساس میزان هم دهد مینشان  2نتایج جدول 

 2مقاله پنج نفری و  1مقاله چهار نفری،  33مقاله سه نفری،  10مقاله دو نفری،  44نفری، 

 .اندارائه شدهمقاله شش نفری 

 پژوهی نویسندگاناساس میزان همر. توزیع مقاالت ب2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین درصد فراوانی فراوانی تعداد نویسندگان

  6/7 66 یک نفری

 

 

 0/2 

 

 

 

 924/6 

 4/21 44 دو نفری

 6/31 10 سه نفری

 3/26 33 چهار نفری

 0/3 1 پنج نفری

 3/6 2 شش نفری

 699 611 مجموع

 

 ۀنویسنده با رشت 392 در زمان چاپ مقاالت دهد میپژوهشی نشان  یها یافتههمچنین، 

با نویسنده  24تربیت بدنی به غیر از مدیریت ورزشی و  ۀنویسنده با رشت 624مدیریت ورزشی، 

. اند داشته مقاالت نقش نگارشغیرتربیت بدنی )بدون احتساب تکرار نام نویسندگان( در  ۀرشت

ارشد،  نفر کارشناس 71، نفر کارشناس یکفر مربی و معلم، ن 31همچنین از بین نویسندگان 

)جدول  اند بودهنفر استاد  63نفر دانشیار و  73نفر استادیار،  297نفر دانشجوی دکتری،  46

3.) 
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 علمی نویسندگان ۀ. توزیع مقاالت بر اساس رشته و درج1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 نویسندگان ۀرشت

 6/17 392 مدیریت ورزشی

 1/27 624 تربیت بدنی های گرایشسایر 

 3/1 24 غیرتربیت بدنی های رشته

 علمی نویسندگان ۀدرج

 1/7 31 معلم و مربی

 2/9 6 کارشناسی التحصیل فارغدانشجو و 

 3/67 71 کارشناسی ارشد التحصیل فارغدانشجو و 

 6/0 46 دانشجوی دکتری

 41 297 استادیار

 2/61 73 دانشیار

 0/2 63 استاد

 4/9 2 نامشخص
 

)سردبیر،  نشریه اجرایی هیئت عضو یک کمدست مقاله 4در  دهد مینشان  4جدول  های یافته
 7 در و تحریریه هیئتیک عضو  کمدستمقاله  20، مدیر مسئول، مدیر داخلی و مدیر اجرایی(

مقاله هیچ از  661 در و ندا داشتهشرکت تحریریه  هیئتاجرایی و هم  هیئتعضو مقاله هم 
 .اند نداشتهشرکت اجرایی و تحریریه  هیئتاعضای 

 تحریریه هیئتاجرایی و  هیئت. توزیع مقاالت بر اساس عضویت نویسندگان در 6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی 

 1/2 4 اجرایی هیئتعضو 

 7/61 20 تحریریه هیئتعضو 

 1/4 7 اجرایی و تحریریه هیئتعضو 

 2/74 661 ضویتبدون ع
 

مقاله تنها از  2مقاله از ترکیب منابع فارسی و انگلیسی و  613 دهدنشان می 1نتایج جدول 
منبع )بدون احتساب تکرار منابع( در این  3011و در مجموع  اند کردهمنابع انگلیسی استفاده 

. مورد است 1/21که متوسط تعداد منابع استنادی برای هر مقاله  مقاله استفاده شده است 611
 7/21سال قبل از دریافت مقاله از طرف نشریه،  1درصد منابع مربوط به  1/49همچنین، 

 سال قبل است.  69درصد مربوط به بیش از  1/39و  سال قبل 69تا  1بین درصد مربوط به 
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 . توزیع مقاالت بر حسب زبان و زمان منابع مورد استفاده در مقاالت1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ورد استفادهمنابع م روزآمدی 

 منابع فارسی

 1/67 104 سال قبل 1تا 

 6/66 442 سال قبل 69تا  1بین 

 1/1 331 سال قبل 69بیش از 

 6/37 6474 مجموع

 منابع التین

 23 062 سال قبل 1تا 

 1/67 101 سال قبل 69تا  1بین 

 2/22 114 سال قبل 69بیش از 

 0/12 2404 مجموع

 699 3011 مجموع

 نامۀمقاله تنها از پرسش 19، مقاله( 646) اند کردهاز مجموع مقاالتی که از پرسشنامه استفاده 
استاندارد و یک  ۀمقاله از یک پرسشنام 4ساخته و محقق ۀمقاله تنها از پرسشنام 77استاندارد، 

از یک  کمدستکه  ای مقاله 16همچنین از مجموع . اند کردهساخته استفاده محقق ۀپرسشنام
مقاله  3، و محتوایی مقاله تنها از روایی صوری 73، اند کردهساخته استفاده ۀ محققپرسشنام

 اند کردهاستفاده  ها اینمقاله از ترکیب هر دو  1و  تأییدیاکتشافی یا  تنها از تحلیل عاملی
 (. 1)جدول 

 شدهاستفاده های نامه. توزیع مقاالت بر اساس نوع پرسش4جدول 

 فراوانیدرصد  فراوانی نوع پرسش نامه

 6/44 14 استاندارد

 ساختهمحقق

 3/19 73 و محتوایی فقط روایی صوری

 6/2 3 فقط تحلیل عاملی

 4/3 1 روایی صوری و تحلیل عاملی

 

اغت و درصد مقاالت بیشترین و اوقات فر 4/30رفتار سازمانی با  حوزۀ دهد مینشان  7جدول 
. همچنین، مقاالتی که اند دادهمقاالت را به خود اختصاص  درصد کمترین 0/6گردشگری با 

 ،اند هشد، از مقاالتی که روی جوامع دیگر انجام اند هشدآماری دانشجویان انجام  ۀروی جامع
را در بر  ها دانشگاهآموزشی که دو بخش آموزش و پرورش و   ۀند. عالوه بر این، حوزبیشتر

ۀ جنسیتی مقاالت د مقاالت را به خود اختصاص داده است. بررسی حوز، بیشترین تعداگیرد می



    3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                   346

 
 1/76ۀ زنان و درصد مقاالت روی جامع 1/66مردان،  درصد مقاالت روی جامعۀ 1/61 نشان داد

 .اندنگاشته شدهجنسیتی خاصی  درصد مقاالت بدون تأکید بر

 نی، سنی و جنسیتیمطالعاتی، طبقات شغلی، مکا ۀ. توزیع مقاالت بر اساس حوز7جدول 

 ها مقیاسخرده 
فراوانی )درصد 

 فراوانی(
 ها مقیاسخرده

فراوانی )درصد 

 فراوانی(

 ۀحوز

 مطالعاتی

 1( 0/3) مدیریت اماکن و تجهیزات 1( 0/3) اقتصاد

 1( 2/1) کنترل، نظارت و ارزشیابی 1( 2/3) بازاریابی

 61( 7/0) نی در مدارستربیت بد 4( 1/2) ارتباطات، فناوری اطالعات و رسانه

 26( 1/63) اجتماع و ورزش 16( 4/30) شناسی مدیریترفتار سازمانی و روان

 4( 1/2) آموزش 66( 6/7) مدیریت راهبردی

 66( 6/7) سایر 3( 0/6) اوقات فراغت و گردشگری

جوامع 

 مطالعاتی

 7( 1/4) آموزاندانش 1( 2/1) مدیران

 21( 6/61) دانشجویان 1( 0/3) مربیان

 62( 7/7) کارمندان 60( 3/62) ورزشکاران

 1( 2/3) خاص ای طبقهبر  تأکیدبدون  1( 2/3) علمی هیئتاعضای 

 60( 3/62) سایر 69( 1/1) معلمان

 مکانی ۀحوز

 29( 0/62) ای حرفه 19( 7/31) آموزشی

 30( 2/21) خاص ای طبقهبر  تأکیدبدون  61( 7/0) همگانی

 4( 1/2) سایر 67( 66) قهرمانی

 سنی ۀحوز

 2( 3/6) ساالن بزرگ 1( 2/3) کودکان

1( 2/3) نوجوانان  9 سالمندان 

1( 0/3) جوانان  637( 4/11) خاص ای طبقهبر  بدون تأکید 

 ۀحوز

 جنسیتی

 61( 1/66) زنان 21( 1/61) مردان

  666( 1/76) خاص ای طبقهبر  بدون تأکید

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران و  ۀنویسندگان پژوهشکد دهد مینشان  ها یافتههمچنین، 
 1مقاله ) 33درصد( و  1/64مقاله ) 19درصد(،  3/61مقاله ) 17به ترتیب با  تهران تربیت معلم

 .(1)جدول  اند کردهبیشترین مقاالت را در این نشریه چاپ  (درصد
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  در مقاالت مدیریت ورزشی متبوع مؤسساتو  ها دانشگاهتعداد نویسندگان . توزیع 1جدول 

 فراوانی )درصد فراوانی( متبوع مؤسساتو  ها دانشگاه فراوانی )درصد فراوانی( متبوع مؤسساتو  ها دانشگاه

 1( 3/6) تبریز 17( 3/61)  پژوهشکده تربیت بدنی

 1( 6/6) باهنر کرمان 19( 3/63) تهران

 4( 0/9) الزهرا 33( 1) تربیت معلم تهران

 4( 0/9) یزد 32( 3/7) یت مدرس تهرانترب

 3( 7/9) زنجان 22( 0/4) ارومیه

3( 7/9) صنعتی شاهرود 29( 4/4) اصفهان  

3( 7/9) کردستان 60( 2/4) گیالن  

 2( 4/9) رازی کرمانشاه 63( 0/2) فردوسی مشهد

2( 4/9) تربیت معلم رجایی 62( 1/2) بیرجند  

2( 4/9) بندرعباس آزاد واحد 62( 1/2) پیام نور تهران  

2( 4/9) آزاد واحد ساری 66( 4/2) و تحقیقات مآزاد واحد علو  

2( 4/9) اصفهان آزاد واحد مبارکۀ 69( 2/2) شهید چمران اهواز  

2( 4/9) آزاد واحد شیراز 69( 2/2) آزاد تهران مرکز  

2( 4/9) آزاد واحد بروجرد 7( 1/6) عالمه طباطبایی  

2( 4/9) آزاد کرج 7( 1/6) ادارات آموزش و پرورش  

 29( 4/4)  سایر 1( 3/6) شهید بهشتی

 31( 4/1) دانشگاهنام بدون ذکر  1( 3/6) علی همدانبو
 

آلفای آماری  های آزمونمورد استفاده در مقاالت نشان داد  های آزمونبررسی نوع  ،همچنین
و  32، 12 ،611 رتیب باتطرفه بهدو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک tپیرسون، کرونباخ، 

در علوم ورزشی  نشریۀ پژوهشتکرار بیشترین استفاده را در مقاالت مدیریت ورزشی  39
 .اند داشته

 کلیدواژه 3است و مقاالت با  11/3±001/9 برابر نیز مقاالت هایکلیدواژهمیانگین تعداد 

دارند )بدون احتساب  تعداد را کمترینکلیدواژه  1و مقاالت با  درصد( 1/42تعداد ) بیشترین

در هر مقاله در کلیدواژه  16/2طور میانگین همچنین، بهه(. ژواکلید 7یک و مقاالت با تعداد 

. است  شدهذکر  مقاله در عنوانها کلیدواژهدرصد از  2/11 یعنی ؛ذکر شده است مقاله عنوان

آمده  مقاله در عنوان ها آنمورد از  310در مجموع مقاالت استفاده شده و کلیدواژه  176 ضمناً

 .است
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 گیریبحث و نتیجه

درصد(  6/01صورت پژوهشی )در علوم ورزشی بیشتر به نشریۀ پژوهشمقاالت مدیریت ورزشی 

نیز مربوط به سه  تألیفی. البته این تعداد مقاالت درصد( 0/6اند )تألیفیصورت  و کمتر به

خاص به  یست که این نشریه توجهنخست این نشریه است. این موضوع کامالً مشخص ا ۀشمار

درصد مقاالت پژوهشی این نشریه با سایر مجالت  ۀبا مقایس که چاپ مقاالت پژوهشی دارد

( 1المپیک ) درصد از مقاالت نشریۀ 1/76ه تنها طوری کپژوهشی قابل مشاهده است، به -علمی

 4/07مچنین، ه. اند( پژوهشی2سالمت )اطالعات درصد از مقاالت مجله مدیریت  2/11و 

. اند هشدصورت کیفی انجام درصد به 2ی و تنها صورت کمّصد از مجموع مقاالت پژوهشی بهرد

به  توجهبا ( همخوانی دارد. 6311مهرام و توانایی شاهرودی )پژوهش با نتایج  ها یافتهاین 

ان و علوم انسانی توجه بیشتر پژوهشگر ۀدر حوزویژه ، بهافزون تحقیقات کیفی افزایش روز

عالوه بر این، روش تحقیق . رسد مینویسندگان به انجام تحقیقات کیفی ضروری به نظر 

، بیشترین استفاده را در مقاالت دشو میسنجی انجام نگرش یابی وصورت زمینهکه بهپیمایشی 

با نتایج تحقیقات  ها یافتهدر علوم ورزشی داشته است. این  نشریۀ پژوهشمدیریت ورزشی 

( همسویی و با نتایج تحقیق مهرام و توانایی 6311( و آذرانفر )6317اب الحوائجی )سیدین و ب

( میزان استفاده 6311( مغایرت دارد. در تحقیق مهرام و توانایی شاهرودی )6311شاهرودی )

ششم قرار داشت. با  ۀپس از پنج روش تحقیق دیگر در رددرصد بود که  1از روش پیمایشی 

ول و دوم ا های ردهدر  ای مقایسه - همبستگی و علی های روش کر شده، در تحقیق ذاین حال

دوم و سوم قرار دارند. از چهار روش دیگر نیز  ۀکه در تحقیق حاضر نیز در رد قرار داشتند

 های روشالبته اجرای  درصد بود. 4/1 ها آنکه مجموع درصدی  ه استشدن ۀ زیادیاستفاد

دارد، اما با این حال  نیاز دیریت ورزشی به شرایط خاصیم در رشتۀ تجربیو شبه تجربیتحقیق 

 آزمونسازی یک تحلیل محتوا )روش تحقیق پژوهش حاضر( و هنجاریابی )مناسب های روش

شده و پژوهشگران باید به این  ۀ اندکیبرای جامعه از لحاظ هنجار، اعتبار و روایی( استفاد

 بیشتر توجه کنند. ها روش

سه نویسنده  با ها آندرصد از  6/31چند نویسنده و  باصد از مقاالت در 0/02در این پژوهش 

-است، به زیادپژوهی )چند نویسنده بودن مقاله( در این نشریه بسیار . درصد هماند شدهارائه 

(، عیدی و همکاران 6310پژوهی این نشریه از گزارش سجادی و همکاران )درصد همطوری که 

پژوهی را در نشریات ( که هر کدام درصدهای هم2911)( و اسموکر و گراپندرف 6311)
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 های فعالیتاین نشریه به  ۀتوجه ویژ ۀدهند، بیشتر است و این امر نشاناند کردهمختلف گزارش 

 است. بوده پژوهشی گروهی 

 سط پژوهشگران مدیریت ورزشی و بقیۀدرصد از مقاالت مدیریت ورزشی این نشریه تو 6/17 

غیرتربیت بدنی انجام  های رشتهتربیت بدنی و  های گرایشان سایر توسط پژوهشگر ها آن

بخش مدیریت و ورزش تشکیل  مدیریت ورزشی از دو ۀ. با توجه به این مسئله که رشتاند هشد

در کنار پژوهشگران مدیریت  ها حوزهبینابینی است، حضور پژوهشگران این  ایو رشته شده

 0/32مقاالت توسط  شته داشته باشد. ارائۀاین ر ۀعسزایی در توسهنقش ب تواند میورزشی، 

درصد از  3/1با این حال تنها  در حد مطلوبی است، امادرصد از پژوهشگران غیرمدیریت ورزشی 

در علوم ورزشی، بلکه سایر  نشریۀ پژوهشتنها . نهاندتربیت بدنیغیر های رشتهنویسندگان از 

از جمله  ها رشتهجذب پژوهشگران سایر  برایا نشریات مدیریت ورزشی نیز باید اقداماتی ر

 کمک کنند.کار بندند تا به پربار تر شدن هر چه بیشتر این گرایش مدیریت به های رشته

ند صد( دارای درجه علمی استادیاردر 41نتایج نشان داد بیشترین درصد از نویسندگان مقاالت )

( 1تحقیقات خارجی ) ۀخوانی و با نتیج( هم1، 2داخلی ) تحقیقات های یافتهکه این موضوع با 

 ۀبا درج علمی هیئتعضای ا تعداد زیادمغایرت دارد. دلیل اصلی این نتیجه احتماالً وجود 

 ۀوسیلدرصد از مقاالت به 1/42( 2993. در تحقیق موندلو و پدرسن )استاستادیار در ایران 

دانشجویان و  کم بود. همچنین، حضور نوشته شدهعلمی استاد  ۀپژوهشگران با درج

روش تحقیق و  ااین افراد ب نبودن دلیل آشناکارشناسی در اجرای تحقیقات، به التحصیالن فارغ

اجرایی و  هیئتدر  ، حدود یک چهارم نویسندگان مقاالتاین براصول مقاله نویسی است. عالوه 

نه امکان مقیاس مناسب در این زمی نبودکه با توجه به  اند داشتهضویت تحریریه ع هیئت

 وجود ندارد.قطعی گیری نتیجه

 1/21از  طور میانگین در هر مقالهبه ؛ یعنیمنبع در مقاالت استفاده شده 3011در این پژوهش 

، 61) ها پژوهشاست. این مقدار از میانگین استنادهای گزارش شده در سایر  شدهاستفاده  منبع

 69ذکر شده مربوط به  های پژوهشه کتوجه نکنیم ( بیشتر است. اگر به این مسئله 61 ،67

نتیجه  توان میمحدودتر بوده است، به منابع  ها آنمیزان دسترسی سال قبل بوده و احتماالً 

. همچنین، در حد خوبی استمدیریت ورزشی  ۀگرفت که میزان دسترسی به منابع در رشت

 های یافتهکه این نتایج با  اند بودهفارسی  ها آن ۀالتین و بقی شدهدرصد از منابع استفاده 0/12

از جمله  دارد دالیل زیادی( همسویی دارد. البته این موضوع 61، 61، 66) ها پژوهشسایر 
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کمبود منابع فارسی  ،نشریات و کتب خارجی در مقایسه با نشریات و کتب داخلی زیادتر تعداد

. انشجویان تربیت بدنیبه اینترنت و تقویت زبان انگلیسی د تر آسان، دسترسی ها زمینهدر برخی 

مختلف مدیریت ورزشی  های زمینهدر  ها پژوهشبا این حال، احتماالً با توجه به رشد روزافزون 

به مقاالت استفاده از مقاالت التین  نسبتشاهد کاهش  رود میاحتمال  در چند سال آینده

سال قبل از زمان  1درصد از منابع مورد استفاده مربوط به  1/49عالوه بر این،  فارسی باشیم.

مدیریت  های پژوهشروزآمد بودن منابع و رشد  تا حدی که انددریافت مقاله توسط نشریه

 .دهد میرا نشان  این نشریه ورزشی

در مقایسه با  ،درصد( 0/11ساخته )محقق های نامهدر مقاالت مدیریت ورزشی بیشتر از پرسش

تحقیق است. در هر تحقیق اساس و مبنای  ابزاراستفاده شده است.  ،استاندارد های نامهپرسش

بنابراین  ؛گیری متغیرهاستمدیریت ورزشی پرسشنامه پرکاربردترین ابزار اندازه ۀتحقیقات حوز

اهمیت دوچندان دارد. بدیهی است استفاده از  ها پرسشنامهتعیین اعتبار و پایایی  لنحو

 در معرضا نتایج بلکه کل مقاله را تنهنه تواند میو روایی کافی  ربدون اعتبا های پرسشنامه

برای ساخته محقق های نامهدرصد از پرسش 6/09 نشان داد ها یافتهانتقادات جدی قرار دهد. 

استفاده از سایر انواع تعیین  و اند کردهاستفاده  و محتوایی روایی صورینوع تنها از تعیین روایی 

بسیار کاربرد است کمتر مشاهده  یا پرسشنامهروایی همانند روایی سازه که در مطالعات 

 های نامهبر غنای پرسش تواند میو اکتشافی  تأییدیتحلیل عاملی  های روش. استفاده از شود می

 ساخته بسیار کمک کند.ترجمه شده و محققاستاندارد 

مطالعاتی رفتار سازمانی  ۀدرصد( مربوط به حوز 4/30در این پژوهش، بیشترین درصد مقاالت )

( و پیتس و پدرسن 6310قاسمی و همکاران ) های یافتهناسی مدیریت است که عیناً با شو روان

تنها در کشور ما، بلکه در سایر رفتار سازمانی نه ۀحوز رسدبه نظر می( همخوانی دارد. 2991)

 های حوزهکشورها نیز مورد توجه پژوهشگران مدیریت ورزشی است. همچنین در این پژوهش، 

همگانی و تفریحی ورزش  های بخشاتی که ع)مطال مدارس و اجتماع و ورزشتربیت بدنی در 

( 6310بعدی قرار دارند که با تحقیق قاسمی و همکاران ) های رتبهدر  (پردازد میدر جامعه 

( موضوعات بازاریابی و اقتصاد در ورزش در 2991در پژوهش پیتس و پدرسن )همسویی دارد. 

در این پژوهش  شدهدرصد(، اما در مقاالت بررسی 31جموع بعدی قرار دارند )در م های رده

 نبوددلیل این موضوع  احتماالًدرصد(.  6/7توجه زیادی به این دو حوزه نشده است )در مجموع 

مطالعاتی در  ۀو نو بودن این حوز ها دانشگاهبازاریابی ورزشی و اقتصاد ورزش در  های گرایش

مطالعاتی پیشرفت تدریجی توجه به این دو  های حوزهال سال به س ۀشاید مطالعکشور ما باشد. 
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 های حوزهمقاالت در  زیاداحتماالً درصد بسیار همچنین اخیر نشان دهد.  های سالگرایش را در 

زیاد دلیل حجم درصد( به 6/13رفتار سازمانی، تربیت بدنی در مدارس و اجتماع و ورزش )

 سترس بودن این جوامع برای پژوهشگران بودهو در د مطالعاتی های حوزهآماری این  جامعۀ

تربیت بدنی  اداراتورزشی،  های فدراسیونملی المپیک،  ۀسازمان تربیت بدنی، کمیت است.

و ... کارمندان زیاد و  ها شهرستانو  ها استان ورزشی های هیئت، ها شهرستانو  ها استان

در اختیار پژوهشگران قرار  مناسبی پژوهشیجامعۀ که  دارندپراکندگی جغرافیایی مناسبی 

تربیت بدنی در مدارس و اجتماع و  یمطالعات ۀآماری حوز ۀ. این مسئله در مورد جامعدهد می

 .خورد میورزش بیشتر به چشم 

. به اند هشدآماری دانشجویان انجام  ۀدرصد( روی جامع 6/61بیشتر مقاالت مدیریت ورزشی )

و پاسخگویی بهتر دانشجویان در مقایسه با سایر  رت آسانکه با توجه به دسترسی  آید مینظر 

از  .عالقه دارندخود در این بخش  های پژوهشبه انجام  بیشتر جوامع مطالعاتی، پژوهشگران 

تحصیالت تکمیلی دانشجویان  های نامهآنجا که بسیاری از مقاالت نشریه برخاسته از پایان

دلیل احتمال تعامل بهتر با بوده بهمحقق اصلی که خود دانشجو  رسد میهستند، به نظر 

ده است. همچنین کمترین درصد کرآماری انتخاب ۀ جامع عنواندانشجویان این جامعه را به

-و دانش (درصد 0/3(، مربیان )درصد 2/3علمی ) هیئتآماری اعضای  ۀمقاالت روی جامع

ت به اعضای ه است. با توجه تعداد محدودتر و دسترسی سخشددرصد( انجام  1/4آموزان )

اما این  ،آماری، این موضوع قابل توجیه است جوامعسایر  ، در مقایسه باعلمی و مربیان هیئت

در  ها آنو احساسی بودن  یدقتبیبه دلیل  تواند میآموزان دانشۀ در مورد جامع کمدرصد 

این  مورد شده است پژوهشگران تحقیقات کمتری در وجباالت باشد که مؤپاسخگویی به س

 آماری انجام دهند. ۀمعجا

آموزشی توجه دارند. این حوزه شامل دو  ۀدرصد( به حوز 7/31بیشتر مقاالت ) نشان داد ها یافته

. این نتیجه با پردازد میآموزان و دانشجویان و به ورزش دانش ستها دانشگاهبخش مدارس و 

ورزش دانشگاهی ( همسویی دارد. در پژوهش ذکر شده، 6310قاسمی و همکاران ) های یافته

. بودمدیریت ورزشی را به خود اختصاص داده  مقاالت درصد از مجموع 6/27تنهایی به

 66درصد(، قهرمانی ) 7/0همگانی ) های بخشهمچنین، درصد تقریباً مشابهی از مقاالت به 

-نکته تواند میکه با توجه به اهمیت هر سه بخش  اند پرداخته( درصد 3/62) ای حرفهدرصد( و 

 مثبت محسوب شود. ای
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محتوایی، ساختاری  های ویژگیاستانداردهای الزم برای  نبوددلیل  به رسد میبه نظر  ،در نهایت

کیفیت این  در مورد مطلوب بودن توان نمی مقاالت علمی پژوهشی مدیریت ورزشیو استنادی 

زشی این نشریه کیفیت مقاالت مدیریت ور ۀ. با این حال، با مقایسکرد گیری کلینتیجه مقاالت

این نشریه در سطح مطلوبی قرار دارد. این گفت که  توان میبا سایر نشریات داخلی و خارجی 

پژوهی نویسندگان مقاالت، مقاالت پژوهشی نشریه، میزان هم تعداد زیاد اب توان میادعا را 

از  تحریریه در نشریه و استفادۀ زیاد اجرایی و هیئتاعضای  ۀشدمقاالت چاپ کمدرصد 

یید کرد. یکی از نکات مثبت این مقاالت، ها تأاستاندارد در اجرای پژوهش های نامهپرسش

دیگر در اجرای مقاالت است. با توجه به اینکه گرایش  های گرایشو  ها رشتهشرکت نویسندگان 

بینابینی است و از دو بخش مدیریت و تربیت بدنی تشکیل شده است،  ایمدیریت ورزشی رشته

 های حوزهدر اجرای مطالعات مدیریت ورزشی شرکت و  توانند میان این دو حوزه نیز نویسندگ

شده در این هنوز هم نقاط ضعفی در مقاالت چاپ ،. با این حالکنندجدیدی را وارد این گرایش 

از مقاالت  زیادیطوری که درصد به شود میمطالعاتی مشاهده  های حوزهویژه در نشریه، به

هایی و به حوزه شود میشناسی مدیریت مربوط رفتار سازمانی و روان ۀحوز درصد( به 4/30)

ند، در نشریات مشابه خارج از کشورمطالعاتی مهم  های حوزهاقتصاد و بازاریابی که از  مانند

    شده است.کمتر پرداخته 

 منابع
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؛ اندانشگاه شهید چمر . اهواز:پایان نامه کارشناسی ارشد ،تربیت معلم شهید چمران و شیراز

6319. 
 

 ونکوورارجاع مقاله به روش 

 

 

 

 
 

 

 

تحلیل محتوای مقاالت مدیریت عسگری بهمن، الهی علیرضا، پورسلطانی حسین. 

(: 22) 1؛ 6303مطالعات مدیریت ورزشی،  .ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی

72-617 

 

 


