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 ـ علمی نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت مقاالت روند و محتوا تحلیل

  پژوهشی
 

 4، فریده افروزی3، یاسر صفار2، کیانوش شجیع1زادهسید مرتضی عظیم

 

 *دانشگاه فردوسی مشهدحرکتی و مدیریت ورزشی،  رفتاراستادیار . 1

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 2

 دانشگاه فردوسی مشهد ،مدیریت ورزشی ارشدشناسکار. 4و3

 
 01/08/1395تاریخ پذیرش:                      08/12/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ی ـعلمشده در نشریات و روند مقاالت مدیریت ورزشی چاپ ی کمیتحلیل محتوا پژوهش حاضر،هدف از 

پژوهشی طی  ـ علمی ۀنشری هشتی موجود در های الکترونیکنسخه ،منظوردینبود. ب پژوهشی ایران

کاررفته در بهروش موردبررسی قرار گرفت.  همقال 710 گردید وآوری جمع( 1392) تا( 1380) هایسال

شده بود که روایی آن گزاریلیست کدیک چک نیزاستفاده . ابزار موردبودتحلیل محتوا روش ، پژوهش

ها با استفاده پایایی برگه ذکر است کهشایان. قرار گرفت ن مدیریت ورزشی موردسنجشاتوسط متخصص

 تحلیل اطالعاتودست آمد. برای تجزیهدرصد به 85گزاران )آزمون اسکات( درحدود ضریب توافق بین کد

نشان  هایافتهو استنباطی )مجذور خی دو( استفاده شد.  اشکال(از دو روش آماری توصیفی )جداول و  نیز

 براین،عالوه. باشدرفتار سازمانی می ۀمقاالت مدیریت ورزشی مربوط به حوزاز درصد  45 حدود دهد کهمی

کل مقاالت را  از درصد 66حدود  درمجموع، ( و مطالعات مدیریت ورزشیحرکتمدیریت ورزشی ) ۀنشری

شمار به پژوهشاز دیگر نتایج این نیز کار وسمت بازاریابی، کارآفرینی و کسبدهند. گرایش بهپوشش می

بررسی حاکی از افزایش کمیت هایی موردتحلیل روند مقاالت مدیریت ورزشی در حیطه ،کلیطوررود. بهمی

ای و روند صعودی آن آینده غیره بودهاستفاده و های موردافزار، نرمپژوهشهای در گرایش مقاالت، روش

 شود.بخش را برای این رشته متصور میامید

 

 حلیل محتوا، روند، مقاالت، مدیریت ورزشیت :کلیدیگان واژ

 

 

                                                           
 Email:mortezaazimzade@um.ac.ir                                                        نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه

 در مطالعات بسیاری را، علمی مختلف هایگرایشدر دانشمندان و پژوهشگران  اخیر، هایدههدر 

 هایکنفرانسپژوهشی و ی ـ خود را در نشریات علم هاییافتهو  دادهانجام  متفاوت هایحوزه

، حاضرحالدر (.156:1393، عسگری، الهی و پورسلطان) اندکردهعرضه  المللیبینملی و  ،ایمنطقه

باعث  مجازی ودر بخش دیجیتالی  فناوری اطالعات ویژهبه ؛جمعیارتباط وسایلپیدایش و گسترش 

 رو عصر فرهنگ نوشتاری ،کلیطورو به مطبوعات یا نشریاتدوران شده است تا برخی گمان برند که 

کایت از اجتماعی حمتخصصان علوم ارتباطی و  هایبررسیو  طالعاتمنتایج  اما ؛خواهد بود اتمام به

رقابت برای بلکه  است؛ نشریات کاسته نشده گونهاین اعتبار وتنها از میزان ارزش آن دارد که نه

ر را ضکه عصر حاطوریبه ؛است یافتهپژوهشی در نشریات چاپی افزایش  ـ علمی هاییافتهانعکاس 

 قرار توجه عموم مردممورد بدنیتربیت ۀرشت، اخیر هایسال در .اندداده بقل "صنعتیعصر فرا"

 این در. اندکرده پیدا ورزش آموزشیو  تفریحی ،قهرمانی هایجنبه به زیادی ۀعالق هاآن وگرفته 

 اطالعاتی و آموزشی هایزمینهدر را سزاییهب نقش ورزشی دانشمندان علوم و پژوهشگران ،ارتباط

 زیادی ۀسابق از مختلف کشورهایدر بین  مدیریت ورزشی ۀحوز میان،ایندر .دارند عهدهبر ورزش

 ،دلیلهمینبه ؛رسدنمی دهه چند از بیشبه  ما کشور در رشته این ۀسابقاما  باشد؛برخوردار می

 ینا شدنپربارتر به تواندمی پژوهشی ـ علمی نشریات سویاز شدهچاپ مقاالت محتوای به توجه

 (.33:1392، ها، ضیایی و بخشودنیعسگری) شود منتهی کشور در رشته

 که دهندمی را ارائه متعددی مقاالت ،ورزشی علوم مختلف هایگرایش و هازمینهدر پژوهشگران 

 امروزه، .برداشت ورزشی علوم شدنعلمی روند جهت بهبوددر گامی، هاآن محتوای تحلیل با توانمی

 علمی اتنشری در همقال قالبدر را هاآن خود، مطالعات نتایج ترسریع هرچه ۀارائ نظورمبه پژوهشگران

از  برخی وبوده  دانشمندان میان ارتباط رسمی و اصلی مجرای ،علمی مجالت .رسانندمی چاپ به

، الهی و ضیایی) دانندمی فنی و علمی مؤسسات و هاسازمانۀ تپند قلب را هاآن پژوهشگران

 ؛روندمی شماربه دانش تبادل مهم فرایندهای از یکی علمی مجالت تردید،بی (.1393، هابخشودنی

 هاآن در که هستند دانشگاهی همانند و اشتهد المللیبین ایپهنه ات،نشری از بسیاری دیگریانببه

 یفیتکدارای  هایپژوهش گفت توانمی ،روایناز ؛دشومی گذاشته بحث به پژوهشی هاییافته

خواهد  پژوهشی کارهای پیگیری برای پژوهشگران دیگر در انگیزه ایجاد و تشویق به منجر مطلوب،

 ۀو دانشجویان رشت مندانعالقهمدیریت ورزشی در بین  ۀبا توجه به رشد چشمگیر رشت .شد

 که تانسانی، بدیهی اسمختلف علوم مباحث دروسیع این رشته  ۀگرفتن گسترنظربدنی و با درتربیت

 ،روازاین ؛مختلف مدیریت ورزشی افزایش یابد هایبخشمورد در پژوهشتمایل افراد برای بررسی و 

 هایپژوهشپژوهشگران و تحلیل روند مقاالت و  مطالعۀنوع انتخاب و  ،بررسی و تحلیل مقاالت
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 عنوانبه زشیمدیریت ور ۀرشت دیگر،سویاز .کندمیجلوه  بااهمیتپیش اززمینه بیشاینآینده در

حالی این در باشد؛برخوردار میکنونی  ۀجامع در بسیاری اهمیت از پرمخاطب و جذاب ۀرشت یک

 که اندیافته رواج متعددی پژوهشی ـ علمی نشریات رشته، این خاص جایگاه به عنایت است که با

ی کاربردی در هاپژوهش ۀمجل" ،"های معاصر در مدیریتپژوهش"ات نشری به توانمی میانایندر

نمود  اشاره "های فیزیولوژی و مدیریت ورزشیپژوهش ۀنامفصل"و  "المپیک ۀنامفصل" ،"مدیریت

ای در ادبیات علمی تولید علم جایگاه ویژه براین،عالوه. (34:1392ها، )عسگری، ضیایی و بخشودنی

ران و اگذری از سیاستاذهان بسیا ،افزاریکه نهضت تولید علم و جنبش نرمطوریبه ؛کشور دارد

 ـ نشریات علمی ،راستاایندر خود مشغول کرده است.پژوهشی کشور را به ریزان علمی وبرنامه

اندرکاران فعالیت علمی محسوب تخصصی یکی از مجاری برقراری ارتباطات علمی میان دست

گسترش مقاالت  ،دیگرسویاز .گیردتبادل علمی نیز صورت می ،از طریق این نشریات کهشود می

های ارزیابی از جمله شاخص ،ترویجی داخلی و خارجیپژوهشی ـ  شده در نشریات علمی ـچاپ

رو، ؛ ازاین(62:1391، ، هریجانی و عسگریشریفی) شودفناوری کشور محسوب می وضعیت علم و

تا با  باشند های به این نشریات داشتدانشجویان و اساتید مدیریت ورزشی نگاه ویژه رودانتظار می

 علوم بردارند. ۀجهت توسعدرهایی اساسی بتوانند گاماستفاده از این منابع 

پژوهشی  ـ در نشریات علمی شدهچاپتحلیل مقاالت وکه بررسی و تجزیهییجاآنازبراین، عالوه

سوی و، گرایش به سمتشودمیمقاالت مدیریت ورزشی در کشور  شدن وضعیتباعث روشن

فنی  ،1تحلیل محتوا .شودمیمطرح جهت تحلیل فنی مقاالت مدیریت ورزشی در پژوهش هایروش

و ماهیت و قدرت نسبی  کندمیذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه  هایتوصیفاست که 

، 2موندلو و پدرسن) سازدمیصورت عینی آشکار ، بهشودمی ارائهرا که به شخص  هاییمحرک

. مطرح شده استکمی و کیفی  ۀگون تحلیل محتوا، دو هایتقسیم ترینجدیدر یکی از (. 66:2003

هایی که در اساس بودن یا نبودن ویژگیاستنباط نتایج بر در آن روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی

کاربردی  ـ ل در علوم اجتماعیئ، غالبًا برای اجرای بهتر مساگیردصورت می پیام تعریف شده است

 دراند که تردید قرار دادهگرفته است. حامیان فنون کیفی این فرض را موردتوجه قرار مورد

ممکن است  . از نظر این گروهباشدمی هاآناهمیت دهندۀ نشان لزوماً  هاشاخصفراوانی  ،گیرینتیجه

                                                           
1. Content analysis 

2. Mondello & Pedersen 
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ت دیگر اهمیت بیشتری داشته وجود یا حذف صنعتی واحد در اسناد، از فراوانی نسبی خصوصیا

 . باشد

 اتمطالعیکی از . سازدمیپیش اهمیت موضوع را نمایان اززمینه بیشاینادبیات پژوهشی در ۀگستر

است که در آن به بررسی  (1389) و همکاران قاسمی پژوهش، تحلیل محتوا ۀزمیناساسی در

 علوم" و "حرکت" ،"ورزشی علوم پژوهش در" ،"المپیک"محتوای مقاالت مدیریت ورزشی نشریات 

 نشان پژوهش این نتایج. است شده پرداخته( 1387) تا( 1380) هایسال بین "شیورز و حرکتی

 درصد، 4/14 ورزش و اجتماع ،درصد 4/14 مدارس درصد، 4/31 سازمانی رفتار هایحوزه که داد

 درصد، هشت ورزش و اقتصاد درصد، 5/0 کارورزی درصد، 3/4 آموزش درصد، 2/5 بازاریابی

 6/9 سایر و درصد 2/3 ورزش و اخالق درصد، 1/2 ورزش و سیاست درصد، 9/6 ورزشی ارتباطات

  .اندداده اختصاص خودبه ورزشی مدیریت ۀحوز در را مقاالت مجموع از درصد

 پژوهشی ـ علمی مقاالت بررسی بهدر پژوهش خود  (1392) همکاران و سجادی براین،عالوه

 مدیریت هایمهارت داد نشان که نتایج ندپرداخت ایران ایحرفه مجالت در ورزش مدیریت ۀزمیندر

 سازمانی هایتئوریو  (درصد 62/10) پرورشوآموزش ورزشی مدیریت ،(درصد 18/37) ورزش در

 صنعت بخش برای. نداهبود ایرانی ایحرفه مجالت برای موارد ترینشایع( درصد 46/9) ورزش در

 5/14) ایحرفه ورزش ،(درصد 20) مدارس و هادانشگاه در ورزش هب مقاالت از بسیاری نیز ورزش

 ،براینعالوه اختصاص داده شده است.( صددر هشت) پرورشوآموزش مدیریت ورزش و (درصد

گروه هر دو  بهدرصد  17/31 و زنان ورزش بهدرصد  85/7 ورزش مردان، از مقاالت بهدرصد  62/16

از به موضوعاتی که فارغ نیز ها ژوهشدرصد از پ 34/44 و ورزش مردان و بانوان پرداخته بودند

گیری کلی خود به درصد اشاره داشتند. سجادی و همکاران در نتیجه ،باشدمیمسائل جنسیتی 

ویژه ورزش بانوان به ی؛های مهم در مدیریت ورزشموضوعات و حوزه رخی ازشده به بپایین پرداخته

علوم " ۀ( تحلیل محتوای مقاالت نشری1392)و همکاران  ضیایی ،مشابه پژوهشیداشتند. در  اشاره

پذیرش  میانگین که یج نشان دادادادند. نت بررسی قراردانشگاه خوارزمی را مورد "حرکتی و ورزش

مطالعات  پژوهیهم درصد ترینبیش ،همچنین. ه استبود ماه 4/6 طور میانگینبرای هر مقاله به

است. با تحلیل نتایج مربوط به  شده گاشتهن نویسنده سه توسط که باشدمی مقاالتی به مربوط

استفاده کمی  پژوهشدرصد( از روش  2/95مقاله ) 159که  شناسی مقاالت مشخص گردیدروش

 7/43مقاله ) 73 ،همچنین. اندکار گرفتهرا بهدرصد( روش کیفی  8/4مقاله ) هشتو تنها اند کرده

اند. بستگی استفاده نمودههم ز روشا درصد( 3/26مقاله ) 44تجربی و درصد( از روش نیمه

و فیزیولوژی  مدیریت ۀدر دو حیطتنها  درصد( 8/56بیش از نیمی از مقاالت )ذکر است که شایان

 مورد تحلیل( به پژوهش در1391)و همکاران  عسگریبراین، عالوه شده است. شتهورزشی نگا
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 4879 ،مجموعدر زارش کردند کهو گ پرداختند "علوم حرکتی و ورزش" ۀاستنادی مقاالت نشری

است که متوسط تعداد  مورداستفاده قرار گرفتهمقاله  167 در( منبع )بدون احتساب تکرار منابع

 پنجمنابع مربوط به از درصد  86/29همچنین،. باشدمیمورد  1/29منابع استنادی برای هر مقاله 

سال قبل و  10تا  پنجد مربوط به درص 8/30، بوده است نشریه سویسال قبل از دریافت مقاله از

تعداد منابع  ذکر این نکته ضرورت دارد که. باشدمیسال قبل  10درصد مربوط به بیش از  12/40

شده در این نشریه بسیار باالتر از تعداد منابع فارسی استفاده مورد بود که 3847شده التین استفاده

تحلیل  ،گرفتانجام  (1393) ی و همکارانعسگر توسطدیگری که  پژوهشدر براین، عالوه. است

 بررسی گردید و نشان داده شد کهارشد های کارشناسیمبنای گرایشمقاالت مدیریت ورزشی بر

های ورزشی، های اوقات فراغت، بازاریابی ورزشی، مدیریت راهبردی، مدیریت رسانهگرایش

مقاالت مدیریت ورزشی را تشکیل  زا درصد 50مدیریت اماکن ورزشی، کمتر از  ورویدادهای ورزشی 

 ۀ( به تحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی نشری1393) و همکاران عسگری ،همچنین. اندداده

 هامقایسه با سایر روشپیمایشی در پژوهشکه  و عنوان کردندپرداختند  "پژوهش در علوم ورزشی"

 هستندچند نویسنده دارای مقاالت  درصد از 2/92 و است استفاده شده بیشتر درصد 1/46میزان به

درصد از مقاالت  1/67 که ذکر استبه. الزم(اندشده ها با سه نویسنده ارائهصد از آندر 1/38)

 مابقیو نوشته شده مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیالت مدیریت ورزشی 

اند. از دیگر بدنی نگاشته شدهتربیتی غیرهابدنی و رشتههای تربیتتوسط پژوهشگران سایر گرایش

 (درصد 46)بیشتر نویسندگان مقاالت  اشاره کرد که واردتوان به این مهای این پژوهش مییافته

مطالعاتی رفتار سازمانی و  ۀمقاالت مربوط به حوز از درصد 4/39و بوده علمی استادیار  ۀدارای درج

 باشد.شناسی مدیریت میروان

 "اقتصاد و ورزش" ۀبه تحلیل محتوای مجل در پژوهش خود (2003) پدرسن و موندلو این،برعالوه

 و (درصد 20) ایحرفه هایتیم عملکرد بر مقاالت درصد باالترین کهو گزارش کردند  پرداختند

ای با نیز در مطالعه (2008) 1اسموکر و گراپندرفند. اهبود متمرکز( درصد 12) بازار در پژوهش

مدیریت ورزش " ،"مدیریت ورزشی" ۀتحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی پنج مجل" عنوان

 "های قانونی ورزشجنبه"و  "ورزش و موضوعات اجتماعی"، "بازاریابی ورزشی"، "المللیبین

 بسیار بیشتر از مقاالت با یک ،درصد( 3/62گزارش کردند که تعداد مقاالت با چند نویسنده )

                                                           
1. Smucker & Grappendorf 
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دارای  "بازاریابی ورزشی" ۀدرصد از مقاالت مجل 6/85 ،راستادراین .باشدمی د(درص 7/37نویسنده )

دارای یک  "و موضوعات اجتماعی مجله ورزش"درصد از مقاالت  3/73و بوده بیش از یک نویسنده 

( در پژوهش خود اظهار داشت که نقش جنسیتی در 2011) 1اتکیسون ،اینبرعالوه .استنویسنده 

راستا، وی عنوان دراین .باشدبرجسته میپژوهشی  ی ـتحلیل مقاالت علموو تجزیهتحلیل محتوا 

 شودمی مشاهدهبیشتری  جنسیتی تفاوت اند،شده انجامصنعت ورزش  ۀزمیندر مقاالتی که درنمود 

تحلیل ودر پژوهشی به تجزیه (2014) و همکاران 3پیتز دیگر،ازسوی. (2002، 2نئوندورف)

نتایج با توجه به . پرداختند( 2012) تا( 1994) زمانی ۀباز در "یریت ورزش اروپامد ۀنامفصل"

 هایمهارتمدیریت و  :شامل مدیریتی ۀحوزچهار  در تمقاالاتفاق بهه اکثریت قریبمشخص شد ک

انجام  بازاریابی ورزش و اقتصاد ورزش ،ورزشی در بافت اجتماعی وکارکسبدر ورزش،  سازمانی

 .استگرفته 

، محتوا تحلیل اساسبر ورزشی مدیریت ۀزمیندر پژوهشیلمی ـ ع مقاالت بررسی اهمیت ،کلیطوربه

 هایگیریتصمیم برای تواندمی که را اساسی و پایه اطالعات که باشدمی مجالتاین  وضعیت تعیین

و  وسعت این با هایهپدیدالزم است  ،بنابراین ؛دهدمی قرار اختیار در ،شود گرفته قرار نظرمد آینده

 بسیاری و ورزشی مدیریت هایحوزه ،ورزش صنعت نظیری مختلف هایجنبه از مخاطب فراوانی این

 این ریزانبرنامه بتوان وسیلهبدین تا دنگیر قرار محتوایی تحلیل و بررسیمورد دیگر هایجنبه از

هستیم تا  آنوهش حاضر در پی در پژ ،روازاین؛ رساند یاری آینده هایگیریتصمیم برای را حوزه

نظر  ،براینعالوه است؟ پژوهشی مدیریت ورزشی چگونه بوده ـ روند و سیر مقاالت علمی کهبدانیم 

 مقاالت مدیریت ورزشی به کدام بخش یا حوزه ،در آیندهتوان پی برد که به تحلیل روند مقاالت می

که مجالت و  دنبال آن استبهاین پژوهش  ،کلیطوربه ؟خواهد بودنزدیک یا دور  ،این مجموعه از

 شدهگرفتهکاربه هایافزارو نرم های آماریروش ،رویکردها ،هانشریات داخلی را از منظر گرایش

 .مایدبررسی ن

 

 پژوهش شناسیروش
نظر در این نوع روش عناصر مورد. بود ی کمیتحلیل محتوا روش پژوهش این در استفادهمورد روش

 پژوهشگر ،روایناز؛ (1391شریفی و همکاران، د )گردتحلیل میوبندی و تجزیه، طبقهشده یگردآور

 کند وتحلیلتجزیه تکرارپذیر و مندنظام صورتبه را ارتباطی نمادهای روش، این از استفاده کوشید با

                                                           
1. Atkinson 

2. Neuendorf 

3. Pitts 
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 ارزیابیمورد شوند،می داده نسبت متن به که را گیریاندازه معتبر قوانین براساس های عددیارزش و

پژوهشی  ی ـدر نشریات علم شدهچاپ مدیریت ورزشی ۀحوزتمامی مقاالت  ،منظوردیندهد. ب قرار

ها داده ۀبررسی قرار گرفت. کلیمورد (مقاله 710( )1392) تا( 1380) هایشده در سالمنتشر

. گردیدآوری معهای چاپی نشریات مدیریت ورزشی جاز طریق نسخه و ایصورت کتابخانهبه

قالب دردرصد فراوانی  و فراوانیها از آمار توصیفی )تحلیل دادهوبرای تجزیهکه است ذکر شایان

 افزارها توسط نرمتحلیلوتجزیه تمامی و دو( استفاده شدآزمون خیجداول و نمودارها( و استنباطی )

 . انجام گرفت کسلاو  201.اساس.پی.اس

 ها( اخص)ش واحدهای تحلیل

 موضوعاین  به یافتهاختصاص صفحات تعداد و ورزشی مدیریت مقاالت ۀکلی مقاالت:

این گرایش ها براساس رویکردهای پژوهشی رایج در بین  های تخصصی مدیریت ورزشی:گرایش

 "سـایر" ۀها از حـوزان این گرایشدر می باید عنوان نمود کهمحققان این حوزه تقسیم بندی شدند؛ 

های ها و حوزهای خارج از گرایشمقاالت بر حوزه رخی ازفاده شده است که علت آن تمرکز بیز استن

 باشد.شده میعنوان

  ای است که در مقاالت مورد بررسی به کار رفته بود. روش های آماریمنظور،  :پژوهشهای روش

اری پرکـاربرد در افزارهـای آمـبـا هـدف بررسـی محتـوا و میـزان کـارایی نرم آماری:افزارهاینرم

 اند.گردیدهآوری پژوهشی مدیریت ورزشی آورده شده است، جمعی ـ انسانی که در مجالت علمعلوم

براساس  که بود گذاریکد ۀبرگ ،پژوهش این در اطالعات آوریجمع ابزار: آوری اطالعاتابزار جمع

 فـرد دو ابـزار، پایایی تعیین ظورمنبه. شدند آوریجمع گذاریکد دستورالعمل به توجه با هادادهآن 

 توافـق میـزان و نمودنـد اقدام تمام نشریات گذاریکد برای یکدیگر از مستقل صورتبه دیدهآموزش

بـرای همچنـین، درصـد(.  85د )حـدود گردی محاسبه 2اسکات فرمول به توجه پایایی( با) هاآن میان

                                                           
1. SPSS 20 

به کدگذاری  آید، برای اعتماددست میاز طریق تحلیل محتوا به پژوهشهای دادهها در آنهایی که در تمام پژوهش . 2

جداگانه  صورتبهبرای هر مقوله  (ضریب قابلیت اعتماد )پایایی الزم است رعایت اصل عینیت ،نتیجهها و درمقوله

برای مقیاس اسمی ارائه کرده است،  اسکات توان از فرمولی کهمی ضریب قابلیت اعتماد ۀرای محاسبب .محاسبه شود

 .نموداستفاده 

%PI=%OA-%EA 

 .انتظار استدرصد توافق مورد  EAو شدهدرصد توافق مشاهده OA که در آن
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خبرگـان  از نفـر چهـار میـان پژوهش اهداف همراهبه سیاهه این کدگذاری، ۀسیاه روایی از اطمینان

 ییـدأتمورد برگـه صوری روایی نهایی، بازنگری و ایشان نظرات اعمال با و شد توزیع مدیریت ورزشی

 .گرفت قرار

 

 نتایج
فراوانـی و درصـد  ۀپـس از محاسـبدر بخـش آمـار توصـیفی شده آوریهای جمعدر این بخش داده

و  (پـژوهشال ؤس شش) شده داده نشان اشکالجداول و  قالبدر پژوهشاالت ؤفراوانی با توجه به س

 فرضـیه( دوهای پژوهش )فرضیه ،در بخش آمار استنباطی که گفتنی استند. بررسی قرار گرفتمورد

 آزمون گردیدند.ها میانگین ۀدو برای مقایسمجذور خی با استفاده از
 

 تفکیکبه داخلی نشریات در شدهچاپ رزشیو مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت محتوای ؤال اول:س

 ورزش چگونه است؟ مدیریت در مختلف هایرویکرد و هاگرایش

 
 های تخصصی مدیریت ورزشیجدول فراوانی مقاالت در گرایش ـ1 جدول

های تخصصیگرایش فراوانی درصد  

69/11  بازاریابی ورزشی 83 

98/10  ورزش همگانی 78 

97/1  ارتباطات و رسانه 14 

56/10  برنامه ریزی راهبردی 75 

81/2  گردشگری ورزشی 20 

09/3  کارآفرینی و کسب و کار 22 

80/3  اماکن ورزشی 27 

54/1  مدیربیت و رویدادهای ورزشی 11 

15/9  متفرقه 65 

44/36  رفتار سازمانی 315 

 

( درصد 36/44) ، بیشترین میزان فراوانی مربوط به گرایش رفتار سازمانییک ۀاساس جدول شماربر

 54/1باشد )و کمترین سهم درصدی مقاالت مربوط به گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی میبوده 

 (. درصد

های سال بینشده در نشریات داخلی پژوهشی مدیریت ورزشی چاپ ـ روند مقاالت علمی :ال دومؤس

 ش چگونه است؟ها و رویکردهای مختلف در مدیریت ورزتفکیک گرایشبه( 1392) تا( 1380)
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 های تخصصی مدیریت ورزشیـ تحلیل روند مقاالت در گرایش1شکل 

 

های تخصصی مربوط بـه مـدیریت ، تمامی گرایششودمشاهده می یک ۀطور که در شکل شمارهمان

ازمانی، بازاریـابی رفتار س انندهایی مباشند که این نرخ رشد در گرایشورزش دارای روند صعودی می

چـاپ  ،(1388) تـا( 1386) هایسـالدر  ذکر اسـت کـهشـایانتر اسـت. نمایانو مدیریت راهبردی 

 .است رشد بیشتری داشتههای مربوط به مدیریت ورزشی گرایش مقاالت در

 داخلـی نشـریات در شـدهچاپ ورزشـی مـدیریت پژوهشـی ی ـعلمـ مقـاالت محتوای :سومال ؤس

 معتبر مدیریت ورزشی چگونه است؟ نشریات و مجالت رد چاپ تفکیکبه
 

 

 مدیریت ورزشی ۀفراوانی مقاالت در نشریات تخصصی حوز ـ2 جدول

 نشریات تخصصی فراوانی درصد

81/2 ورزش تیریو مد یولوژیزیف یهاپژوهش 20   

68/7 ورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش 54   

49/5 یرکتح ورزش و علوم تیریمد یهاپژوهش 39   

92/4 یورزش و رفتار حرکت تیریمد یهاپژوهش 35   

49/35 ورزش )حرکت( تیریمد 252   

1/28 ورزش تیریمطالعات مد 200   

45/8 کیالمپ 60   

04/7 یورزش و علوم حرکت تیریمد ۀنامپژوهش 50   
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مربوط به  بیشترین سهم میزان چاپ مقاالت شود،دو مشاهده می ۀطور که در جدول شمارهمان

های مدیریت پژوهش" ۀنشری از آنو کمترین درصد بوده ( درصد 49/35) "مدیریت ورزش" ۀشرین

 (.درصد 92/4باشد )می "ورزش و رفتار حرکتی

 طیداخلی  نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت روند :چهارمال ؤس

معتبر مدیریت ورزشی چگونه  نشریات و مجالت در چاپ تفکیکبه( 1392) تا( 1380) هایسال

 است؟
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 مدیریت ورزشی

و رفتار حرکتی

مدیریت ورزش

 مطالعات مدیریت

ورزش

پژوهشنامه 

مدیریت ورزش و 

علوم حرکتی

 مدیریت ورزشی ۀشده در نشریات تخصصی حوزتحلیل روند مقاالت چاپ ـ2 شکل
 

این نرخ رشد  که باشدصعودی می "حرکت" ۀ، روند چاپ مقاالت در نشریۀ دوبا توجه به شکل شمار

باید عنوان  خورد.چشم مینیز به "لعات مدیریت ورزشیمطا" ۀدر مجلبه بعد ( 1390) از سالمثبت 

های کاربردی در پژوهش" ۀروند نزولی چاپ مقاله در نشری ،توجهاز نکات قابل نمود که یکی

 .( است1390) از سال پس "مدیریت ورزشی

 داخلی نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت محتوای :پنجمال ؤس

 آماری چگونه است؟ هایشرو تفکیکبه
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  رفتهکارهای آماری بهتفکیک روشفراوانی مقاالت به ـ3 جدول

های آماریروش فراوانی درصد  

22/4 یبندتیاولو 30   

98/10 ریساختا معادالت و یعامل لیتحل 78   

78/34 یفیتوص 208   

66/13 ونیرگرس 97   

98/0 یو معادالت ساختار یعامل لیتحل ون،یرگرس 7   

28/10 یاسهیمقا 73   

87/18 یستگبهم 134   

69/11 ونیو رگرس یستگبهم 63   

95/2  سایر 30 
 

 

آماری در مقاالت مربوط به روش  های، بیشترین سهم استفاده از روشسه ۀبه جدول شمار با توجه

روش آماری رگرسیون، تحلیل عاملی و معادالت  از آن سهمو کمترین بوده ( درصد 78/34توصیفی )

 باشد.( میدرصد 98/0تاری )ساخ

 طی داخلی نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت روند: ششمال ؤس

 است؟ آماری چگونه هایروش تفکیکبه (1392) تا( 1380) هایسال
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 های آماریتفکیک روشتحلیل روند مقاالت به ـ3 شکل
 

 

با  باشد؛میبیشترین میزان روند صعودی مربوط به روش آماری توصیفی ، ۀ سهشکل شمار براساس

داشته است.  توجهیروند نزولی قابل( 1390) این توضیح که استفاده از این روش آماری در سال

بیشترین میزان نرخ ( دارای 1388) تا( 1386) هایسال طیروش آماری رگرسیون براین، عالوه

 روند صعودی خود را ادامه داده است.  ،به بعد( 1386) از سال و بودهها یگر سالمقایسه با درشد در

 
 

 افزارهای آماریتفکیک نرمفروانی مقاالت به ـ4 جدول

های آماریروش فراوانی درصد  

29/79  563 Spss 

69/1  12 Lisrel  

98/0  7 Expertchosie 

42/0  3 Excel 

98/0  7 Amos 

80/3  27 Spss- lisrel 

70/0  5 Spss-amos 

22/4  30 Excel-spss 

88/7  سایر 56 
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 داخلی نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت محتوای :هفتمال ؤس

 استفاده در مقاالت چگونه است؟مورد هایافزارنرم تفکیکبه

افـزار استفاده مربوط به نرمافزار موردنرم در ارتباط با، بیشترین میزان ۀ چهاربا توجه به جدول شمار

spss (29/79 درصد ) افزار و کمترین آن به نرمبودهexcel (98/0 درصد )اختصاص دارد . 

داخلی از  نشریات در شدهچاپ ورزشی مدیریت پژوهشی علمی ـ مقاالت روند: هشتمال ؤس

 چگونه است؟استفاده در مقاالت مورد هایافزارنرم تفکیکبه( 1392) تا( 1380) هایسال
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 استفادهافزارهای آماری موردتفکیک نرمتحلیل روند مقاالت به ـ4 شکل

 

ها مقایسه با دیگر سالدر( 1392) در سال اساس.پی.اس.افزار نرم ۀ چهار،با توجه به شکل شمار

استفاده افزارهای موردند دیگر نرممیزان رو که است ذکرقابلباشد. دارای بیشترین روند صعودی می

ه همراافزارهای لیزرل بهباشد. نرخ صعودی نرمدر مقاالت مدیریت ورزشی شبیه به یکدیگر می

 .استمشاهده در شکل باال از دیگر موارد قابل اس.اس.پیاس.
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یریت های تخصصی مدها و حوزهتفکیک گرایشاول: بین تعداد مقاالت مدیریت ورزشی به ۀفرضی

 دارد.نورزش تفاوت معناداری وجود 

. مورداستفاده قرار گرفتدو آزمون خی ،های ناپارامتریکبرای تعیین معناداری تفاوت میان داده

های مورد تفاوت بین تعداد مقاالت در گرایشدر دونتایج آزمون خیدهندۀ ۀ پنج نشانجدول شمار

 . باشدمیمختلف مدیریت ورزشی 
 

 بین تعداد مقاالت مدیریت ورزشی  دوآزمون خی نتایج ـ5 جدول

 های تخصصی مدیریت ورزشها و حوزهتفکیک گرایشبه

 نتیجه سطح معناداری 2X درجۀ آزادی

 رد فرض صفر 001/0 044/1 9

P≤0/05 

 

های تخصصی تفکیک گرایش، میان تعداد مقاالت مدیریت ورزشی بهۀ پنجبه جدول شمار با توجه

 .شودمیفاوت معناداری مشاهده مدیریت ورزشی ت

تفکیک چاپ در نشریات تخصصی مدیریت ورزش دوم: بین تعداد مقاالت مدیریت ورزشی به ۀفرضی

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

دو استفاده های ناپارامتریک از آزمون خیبرای تعیین معناداری تفاوت میان دادهدر این پژوهش 

مورد تفاوت بین تعداد مقاالت مدیریت ورزشی در دومون خینتایج آز شش، ۀجدول شماردر شد. 

 . ارائه شده استشده در نشریات تخصصی مدیریت ورزش چاپ
 
 

 بین تعداد مقاالت مدیریت ورزشی دونتایج آزمون خی ـ6 جدول

 تفکیک چاپ در نشریات تخصصی مدیریت ورزشبه

 نتیجه سطح معناداری X2 درجۀ آزادی

 فرض صفررد  001/0 93/5 7

P≤0/05 

 

تفکیک چـاپ در نشـریات ، میان تعداد مقـاالت مـدیریت ورزشـی بـهشش ۀبه جدول شمار با توجه

 .شودمیتفاوت معناداری مشاهده  مدیریت ورزش ۀتخصصی حوز
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 گیریبحث و نتیجه
های پای پیشرفتبهانسانی پاهای علوممدیریت ورزشی در کنار دیگر رشته ۀرشتهای اخیر، در دهه

بدنی به مدیریت ورزشی، تربیت ۀدانشجویان رشت گرایشعلمی و فناوری جدید توسعه یافته است. 

های تخصصی مانند حقوق ورزشی، اخالق در ورزش، رسانه و ارتباطات در ورزش، توجه به گرایش

افزایش داوطلبان المللی، افزایش نرخ رشد چاپ مقاالت مدیریت ورزشی در نشریات بین

مدیرت ورزشی برای قبولی در آزمون دکتری، افزایش ظرفیت این رشته در  ۀلتحصیل رشتافارغ

بار به یک متخصص اولین ی اعتماد مجلس شورای اسالمی برایأر ،های سراسر کشوردانشگاه

 ۀدهنداز جمله مواردی است که نشان غیرهمنصب وزارت ورزش و جوانان و  برایمدیریت ورزشی 

زمینه اینتوجه به تولیدات علمی در ،لذا ؛باشدو توجه آحاد افراد جامعه به آن میافزون پیشرفت روز

به  پژوهشدر این  ،روایناز ؛رسدنظر میبهپیش ضروری ازتحلیل کمی و کیفی آن بیشوو تجزیه

 یهاسال طیتحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی مدیریت ورزشی 

 مقاله پرداخته شد.( 710) (1392)تا ( 1380)

مقاالت رفتار  ۀدرصد از مقاالت در گرایش مدیریت ورزشی به مجموع 45 حدود نتایج مبنایبر

 .است ( همخوان1389قاسمی و همکاران ) پژوهش که این یافته با نتایج سامانی اختصاص دارد

رد مردم، افراد، گروه و برخو ۀنحو ۀعلم مطالعه و کاربرد دانش دربارعنوان بهرفتار سازمانی که 

ها، ارتباط اکتشاف در روابط بین مردم و سازمان دلیل(، به2009، رابینزشود )ها تعریف میسازمان

 و انسانیسوی پژوهشگران علومافراد با یکدیگر و دستیابی به اهداف انسانی، سازمانی و اجتماعی، از

دسترسی آسان به باشد. یشتری برخوردار میمدیریت ورزشی از جذابیت ب ۀرشت پژوهشگرانویژه به

زمینه، ایندر های موجودها و کتابنامهتعدد مقاالت، پایان دلیلبه پژوهش ۀادبیات نظری و پیشین

بودن روایی خارجی در بودن برای جامعه و دارالمسآماری، قابل ۀتر به جامعه و نموندسترسی ساده

دیگر مواردی است که نمایانگر توجه و  از یریت ورزشیهای مربوط به این حوزه از مدپژوهش

 که ذکر استبهالزم ،همچنین باشد.مدیریت ورزشی می ۀاستقبال از این گرایش تخصصی در حوز

 مطالعاتهایی که در آن عنوان اولین حوزهانسانی دارای قدمت باالیی بوده و بهاین حوزه از علوم

یافته در این تعداد زیاد مقاالت اختصاص ،بنابراین ؛شودعلمی صورت پذیرفته است، شناخته می

مدل شش " انندهای نوین ماستفاده از ابزارها و مدلباید عنوان نمود که . کندحوزه منطقی جلوه می

 ۀهایی چون توسعتوجه به بخش ،ها و همچنیندر سازمان "کارت امتیازی متوازن"و یا  "سیگما
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های اخیر در این گرایش بیشتر به جمله مواردی است که در سالاز  شغلی و کیفیت زندگی کاری

  شود.آن پرداخته می

 تا( 1380)های سال شده طینگارشمدیریت ورزشی درصد از مقاالت  12بالغ بر  ،نتایج مطابق با

آغاز شده ( 1390) ن از سالباشد که روند صعودی آمربوط به مقاالت بازاریابی ورزشی می (1392)

در اثر گرایش به این حوزه از مدیریت  هانامهافزایش نگارش پایان ناشی ازتواند یامر ماین  که است

در کنار روند  است،( همسو 1393) و همکاران عسگریپژوهش با نتایج که این یافته ورزشی باشد. 

شدن تبدیل ،کار و همچنینوبه تمرکز بر مقاالت کارآفرینی و کسب پژوهشگرانصعودی گرایش 

های اخیر، حکایت از گرایش پژوهشگران به این حوزه ساز در سالورزش به یک صنعت تجاری و پول

های جدید در سوی حوزهوتبلیغات، برند و برندسازی، گرایش به سمتاز مدیریت ورزشی دارد. 

از جمله  غیرهو  1بازاریابی پنهان در ورزش و بازاریابی ویروسی، بازاریابی دیجیتالی انندبازاریابی م

ها بازاریابی ورزشی که با ارضای خواسته .باشدمیهای اخیر شگران در سالهتوجه پژوهای موردبخش

ها در محیط ورزش، گذاری فرصتهای افراد در محیط بازار سروکار دارد، شناسایی و ارزشو نیاز

محصوالت و  ۀجهت توسعرهای بازار دطرح ۀبازارهای ورزشی، توسع ۀشیو ۀتحلیل بازار، توسعوتجزیه

همراه دارد کنترل و بررسی نتایج حاصل از بازارهای ورزشی را با خود به همچنین،خدمات و 

این  درهای علمی و پژوهش مطالعاتتمرکز و انجام  پژوهش،رو ایناز ؛(2014 دنیلچاک و کوارتمن،)

پیشنهاد  راستا،اینباشد. درانکار میقابلشدن ورزش غیردر عصر صنعتی حوزه از مدیریت ورزشی

کنون که روند صعودی مقاالت بازاریابی آغاز شده تا( 1390) از سال) های آتیدر پژوهش شودمی

کردن درصد سهم نرخ ، به تحلیل محتوای این گرایش تخصصی از مدیریت ورزش و مشخص(است

 . ه شودمربوط به آن پرداخت هایروند بخش

درصد از مقاالت مدیریت ورزشی مربوط به  دوتنها نزدیک به  اد کهبراین، نتایج نشان دعالوه

نمودار تحلیل روند مقاالت حاکی از  ،باشد. همچنینمقاالت مدیریت رویدادهای ورزشی می ۀمجموع

های فراوان در برگزاری و وجود محدودیت. بودیک روند ثابت در این حوزه از مدیریت ورزشی 

آماری این حوزه از مدیریت ورزشی در خارج از  ۀرسی به جامعه و نمونعدم دستو  میزبانی رویدادها

جهت گرایش به در پژوهشگرانکمتر  ۀعالقو رغبت  راستایدر توجیهتواند از موارد قابلمی کشور

 این حوزه از مدیریت ورزشی باشد.

اهمیت سالمت، توجه به  و ورزش بانوان، توجه به اوقات فراغت مردم از طریق ورزش ۀنظر به توسع

. با باشدمیهمگانی در تمام اقشار جامعه  اهمیت ورزش رشد و قوای جسمانی افراد جامعه حاکی از

 ،این حوزه اختصاص پیدا کرده است بهدرصد از مقاالت مدیریت ورزشی  10که تنها توجه به این

                                                           
1. Ambush Marketing 
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 ؛افزایش یابد تتخصصی می بایس ۀکه کمیت مقاالت در این حوزکند این یافته آشکارا بیان می

مشاهده بوده و قابل( 1391)و ( 1390) ورزش همگانی از سالمقاالت حوزه هرچند روند صعودی 

 حیاتی از مدیریت ورزشی دارد. ۀاز گرایش پژوهشگران به این حوز شانن

پژوهشی در بخش متفرقه  ـ شده در نشریات علمیمقاالت چاپ از درصد 10نزدیک به براین، عالوه

باشند. این این مقاالت می ۀشناسی ورزشی از جملجامعه و اخالق در ورزش، حقوق ند؛تقرار گرف

شدن آن ترتخصصی سمتحرکت بههای مدیریت ورزشی و مهم نشان از افزایش تعداد گرایش ۀیافت

مدیریت  هایافزایش در گرایش تنوع و با توجه به افزایش روند این مقاالت، این ،شکدارد. بی

 تر خواهد بود. محسوس 90 ۀده در ورزشی

از  درصد 36با چاپ بیش از  "مدیریت ورزشی )حرکت("پژوهشی  ـ علمی ۀنشری برمبنای نتایج،

طور به ،مقاالت از درصد 29 حدودبا چاپ  "مطالعات مدیریت ورزشی" ۀنشریو  این حوزهمقاالت 

بیشتر  ۀسابقاند. رساندهکل مقاالت مدیریت ورزشی را به چاپ از درصد  66چیزی حدود  مشترک

خبره، تسریع در روند  ۀتحریریتأچاپ مقاالت، ثبات در مدیریت، استفاده از اعضای هی ۀزمیندر

مهم  ۀاز جمله دالیل این یافت دهی مطلوب نشریاتچاپی و پاسخ ۀداوری مقاالت، اشتراک نسخ

های مدیریت ورزش و پژوهشروند نزولی نشریات مطالعات کاربردی در  که است ذکرقابلباشد. می

که چاپ مقاالت مدیریت ورزشی در تا جایی ؛خوردچشم میبه فیزیولوژی و مدیریت ورزش کامالً

معتبر  ۀل نشریانحالتوان به می ،میاناین(. درشمارۀ دو رسد )شکلصفر می ۀبه نقط( 1392) سال

مدیریت ورزش یکی از  ۀحوزپژوهشگران  ،سفانهأاشاره کرد که متهای اخیر در سال "المپیک"

با یک  در این نشریه که تقریباً نشریات معتبر خود را از دست داده و از چاپ مقاالت مدیریت ورزشی

با  ،کلیطوربهبهره ماندند. پرداخت، بیمقاالت مدیریت ورزشی میچاپ به ( 1980ۀ )ثبات در ده

به تعداد نشریات بیشتری جهت چاپ مدیریت ورزشی  ۀبه افزایش روند تعداد مقاالت، جامع توجه

 .استمقاالت خود نیازمند 

بیشترین  دارای درصد 35روش آماری توصیفی با سهم  ،های حاصل از تحلیل محتوایافته براساس

( و 1389) و همکاران قاسمی پژوهش این یافته با نتایج. بودهای آماری میان دیگر روش درسهم 

های ترسیمی، ها، نمایشبندی آسان دادهتنظیم و طبقهدارد. ( همخوانی 1393عسگری و همکاران )

از جمله  غیرهکاربرد و ساده در این روش آماری و های آماری پراستفاده از جدول و نمودار، آزمون

آماری  هایبیشتر به روش ،ورزشی مدیریت ۀپژوهشگران حوز دنشوکه باعث می هستندمواردی 

تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری این، نتایج نشان داد که برعالوهتوصیفی روی بیاورند. 
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پوشش مقاالت را تحت از درصد 11های آماری چیزی حدود دیگر روش صورت مشترک در کناربه

نشان از گرایش  (1390) اند. این روند صعودی با شیب زیاد در این روش آماری از سالقرار داده

های آماری دارد. این یافته افزایش گونه روشزشی به ایندانشجویان و پژوهشگران مدیریت ور

رگرسیون که براین،  عالوهکند. یید میأنیز ترا ( 1390) افزارهای تحلیل عاملی از سالاستفاده از نرم

 هایها اشاره از دیگر روشلفهؤبینی مسازی ارتباط بین متغیرها و برآورد پیشبررسی و مدل هب

روند به بعد ( 1386) باشد که از سالمدیریت ورزشی می ۀوهشگران حوزپژ ۀعالقآماری مورد

 ادامه داده است. طور کامل به( 1392) صعودی خود را تا سال

افزارهای آماری با اختالف بسیار زیاد به اساس نتایج بیشترین میزان استفاده از نرمبربراین، عالوه

و  پژوهشگراندرصد( که نشان از استقبال  80)نزدیک به  شتتعلق دا اس پی اسافزار نرم

دسترس، کاربری سهل و آسان و های آموزشی درافزار دارد. کتب و جزوهدانشجویان از این نرم

 .استانسانی کاربرد در علومپرافزار ها از دالیل گرایش به این نرمسادگی در تحلیل خروجی

 (،1392( تا )1380های )ذکر است که طی سالشایان

پژوهشی مدیریت ورزشی کشور به چاپ ی ـ مدیریت ورزشی در مجالت علم ۀمقاله در حوز 710

سال داشته باشیم، آمار بیانگر  12تری به کمیت مقاالت در این رسیده است. اگر بخواهیم نگاه دقیق

که  رسیده است پژوهشی کشور به چاپ ـ مقاله در نشریات علمی 60در هر سال  است که تقریباً آن

به هرچه بیشتر  با توجه ذکر است کهبهالزم. داشته باشدافزایش بهرود این تعداد روتظار میان

این تعداد مقاله همچنان شکاف میان صنعت و دانشگاه را  ما، شدن ورزش در دنیا و در کشورصنعتی

سلیقه و  هشی، روند کند داوری مقاالت، دخالتوپژ ـکشد. تعداد پایین نشریات علمی تصویر میبه

رسیده در این حوزه چاپهایی از این دست در کمیت مقاالت بهاعمال نفوذ در چاپ مقاالت و آسیب

 . باشدمیثیر نأتبی

کمی مقاالت و تحلیل  ۀجهت ارائمقاالت مدیریت ورزشی در کمی تحلیل محتوای ،کلیطوربه

. این پژوهش جدا از تحلیل تاستوصیفی آن امری بود که در مقاالت مختلف به آن پرداخته شده 

و  پژوهشهای متعدد به روش پژوهشگرانخصوص گرایش گزارش در ۀمحتوای مقاالت و ارائ

، اطالعات جدیدی را در طول زمانتحلیل روند این مقاالت در ه، از طریقاستفادافزارهای موردنرم

گر تحقیقات نزدیک به پژوهش نظر به یافته های پژوهش و دی .داداختیار پژوهشگران این حوزه قرار 

به تفکیک روش های نه تنها تحلیل محتوای کمی مقاالت  پژوهشباید گفت که در این  ،حاضر

مورد بررسی قرار گرفته بلکه تحلیل روند مقاالت نیز مد نظر آماری، نرم افزارها و گرایشات تخصصی 

حال و آینده مقاالت مدیریت  گروه تحقیق بوده، امری که به صورت دقیق می تواند وضعیت گذشته،

  ورزشی را ترسیم نماید.
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Abstract 
This research aims at reviewing content analysis and trend of scientific- research 

sport management printed articles in domestic publications. To this end, 

electronic versions available in eight scientific research publications 

between1380-1392 were gathered. In this research, 710 articles were reviewed. 

The methodology of this research is also content analysis. The used material 

consists of a coded list check that its narration was measured by sport 

management specialists. To assure from accuracy of the data, we use coded 

papers. It is worth mentioning that analysis of data is done by excel and SPSS 20 

software at the meaningful level of 0.05. Findings of this research show that near 

to 45 percent of sport management articles refers to organizational behavior 

area. Also, sport management publications and Sport management studies, all 

together cover about 66 percent of all articles. Tendency toward marketing, 

entrepreneurship and enterprise is another result of this research. Generally 

speaking, analysis of sport management articles in researched areas shows the 

increase of quantity in articles tendency, research methods, used software and its 

incremental trend all identify a hopeful future for this field. 
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