
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1395بهار ، 1شمارة ، 8دورة 
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  پژوهشي مديريت ورزشي در نشريات تخصصي ايران ـ ارزيابي مقاالت علمي
  

  5حسين بخشنده  – 4احمدي حميدرضا -   3محسن بهنام -  2زهرا هاشمي  -  1يسيدنصراله سجاد
استاديار مديريت ورزشي دانشكده . 3  .، تهران ، ايران دانشگاه تهران زشي دانشكده تربيت بدني مديريت ور دانشيار. 1

، دانشگاه تهران مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني  كارشناس ارشد.4و2 . تربيت بدني  دانشگاه اروميه ، اروميه ، ايران
   .، تهران ، ايرانربيت بدني و علوم ورزشيپژوهشكدة تمديريت ورزشي دانشجوي دكتري . 5 . تهران ، ايران

  )1391/ 10/  13 :، تاريخ تصويب 1391/ 07/ 20 : تاريخ دريافت ( 
  
  
 

 چكيده

طرح تحقيق كيفي و روش . بود پژوهشي مديريت ورزشي در نشريات تخصصي ايران - هدف از پژوهش حاضر ارزيابي مقاالت علمي
جامعه و نمونه پژوهش تمامي مقاالت مديريت ورزشي در نشريه هاي حركت، . بود تحقيق مشاهده اي از نوع تحليل محتواي كمي

پس از تأييد روايي چك . بود 1389تا سال  1378مقاله از سال  433پژوهش در علوم ورزشي، المپيك و علوم حركتي و ورزش به تعداد 
نتايج نشان داد كه مهارت هاي . بدست آمد 82/0 ليست توسط متخصصان، پايايي بين كدگذاران با استفاده از آلفاي كريپندورف

بيشترين حوزه هاي كار شده در %) 46/9(و تئوري هاي سازماني در ورزش %) 62/10(، آموزش و ورزش )%18/37(مديريتي در ورزش 
حرفه اي  ، ورزش%)20(در بين اجزاي صنعت ورزش، بيشترين مقاالت به ورزش دانشگاه و مدارس . بودند نشريات تخصصي ايران

درصد بر  85/7در صد مقاالت بر ورزش مردان،  62/16در رابطه با تمركز جنسيتي مقاالت،  .اختصاص داشت%) 8(و آموزش %) 5/14(
مي توان چنين . درصد مقاالت هم تمركز جنسيتي شان نامعلوم بود 34/44. درصد بر هر دو جنس متمركز بود 17/31ورزش زنان و 

الت انجام شده بطور كامل حوزه هاي محتوايي و اجزاء صنعت اين رشته را پوشش نمي دهند و نياز به انجام نتيجه گيري كرد كه مقا
از نظر جنسيتي نيز با اينكه تعادل بهتري . هاي محتوايي و اجزاء صنعت ورزش، كه كمتر كار شده مي باشد تحقيقات بيشتر در حوزه
وجود دارد اما نياز است كه تحقيقات بيشتري در ورزش زنان انجام شود ) نعت ورزشحوزه محتوايي و اجزاء ص(نسبت به دو بخش قبلي 

  .درصد جامعه را تشكيل مي دهند 50چرا كه 
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 مقدمه

رشته  در گسترده اي پيشرفت هاي اخير، دهه چند در
 بهره گيري از اينرو از است، داده رخ علمي ناگونگو هاي

 ضروري پيشرفت ها اين سنجش براي معتبر شاخص هاي
 بر آن را بسياري پژوهشگران مسئله اين .مي رسد به نظر
 پيشرفت هاي ثبت براي سنجش را روش هايي كه داشت
 اين روش .گيرند به كار آنها چون و چند بررسي و علمي

 مجموع اما كنند، جلوه ناكافي اول نگاه در است ممكن ها
 وضعيت يك مورد در علمي ديدگاهي مي تواند آنها

 آن وضعيت مقايسة و آورد فراهم ناحيه يا كشور سازمان،
 از بسياري). 13(سازد  آسانتر دنيا مناطق ديگر با را كشور

 پژوهشگران و پيشروان علمي در رشته دانشگاهي مديريت
 ز ، به اين نكته توجه دارند كهورزشي از آغاز و حتي امرو

 اي بايد از ساختار جامعي از ادبيات پيشينه يك فرد حرفه
 تحصيل و يحوزه برخوردار باشد تا او را برا ينو دانش ا
 صنعت رمناسب با تأكيد بر مشاغل موجود د يادگيري

 واقع يك ساختار دانش بايد در). 12( ورزش آماده سازد
 بيان 1همچنان كه هانچر. شدتعريف حوزه مورد مطالعه با

 يدارد، ساختار ادبيات مطالعاتي بايد شامل حداقل مبان مي
 اي و و دانشي باشد كه در تهيه آن تعدادي افراد حرفه

 ، به نقل از1994( صاحب نظر حضور داشته باشد
 از آنجا كه گسترش دانش. )1991و همكاران،  2فيلدينگ

 هر جامعه و توليد علم، يكي از شاخصه هاي توسعه
 محسوب مي شود، ضرورت دارد تا پژوهشگران رشته هاي
 مختلف در حيطه هاي مختلف فعاليت كنند، كارگروه ها و
 انجمن هاي علمي به صورت مستمر و با تمهيداتي مانند
 فراخوان پژوهش، مقاله، برگزاري كنفرانس و يا سخنراني

هاي علمي و اعطاي بورس هاي تحصيلي به شناخت خالء 
 ي موجود بپردازند و پس از آن زمينه را براي ايجادها

                                                           
1 . Hancher 
2 . Fielding 

 پژوهشكده، نشر مجله تخصصي و ايجاد رشته تحصيلي
 عدم توجه به اين مهم، باعث مي شود. جديد فراهم آورند

 تا جامعه علمي در يك كشور به سمت و سويي محدود و
 معين معطوف شود و پژوهشگران در حيطه اي واحد و

 اي موضوعي به تحقيق و تفحصغافل از ديگر قلمرو ه
 نهاد اساسي محورهاي از يكي علمي ارتباط). 6(بپردازند 
 ازمجاري يكي تخصصي علمي مجالت. است علم اجتماعي

 دو ايفاء در سعي و شده تلقي علمي ارتباط و علمي توليد
 علمي مختلف هاي درحوزه انديشمندان ميان فوق كاركرد

 دهد مي نشان علوم تاريخي بررسي .هستند دار عهده را
 توسعه و رشد پيدايش، گيري، درشكل موثري عوامل كه

 خاص طور به مديريت دانش و عام طور به علوم يافتگي
 علمي مجالت توان مي ميان آن از كه اند داشته نقش

 تخصصي علمي مجالت .داد قرار نظر مورد را تخصصي
 در و منظم زماني فاصله با كه هستند تخصصي نشريات

 در موارد مختلف، .)2(شده اند  منتشر نامعلوم مدت
 تبادالت و ارتباطات علمي پژوهشگران در سراسر جهان، با
 چاپ مقاالت علمي در مجالت مختلف مورد مطالعه قرار

مي گيرد تا ميزان توليد، رشد و توسعه علم در هر كشور و 
يا رشته خاص نمايان شود و بتوان از آن جهت سياست 

آموزشي و پژوهشي كشور بهره برداري  گذاري در نظام
يكي از شيوه هاي بررسي وضعيت كلي پژوهش، . كرد

استفاده از مطالعات كتابسنجي است، كه با بررسي مقاالت 
. پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي صورت مي گيرد

در اين مطالعات از توليدات علمي، اندازه گيري كمي به 
واني پژوهش هاي هر عمل مي آيد تا مشخص شود كه فرا

كشور، نهاد و رشته علمي چگونه است؛ پژوهشگران چه 
زمينه هايي را براي پژوهش خود بر مي گزينند؛ چه زمينه 
هايي در آن رشته مورد غفلت واقع شده است؛ چه كساني 
و چه نهاهايي و در كجا پژوهش ها را انجام مي دهند؛ تا 
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ي شود؛ اين چه حد از اين پژوهش ها حمايت هاي مالي م
  ). 4(پژوهش ها چه اثرگذاري بر محيط علمي دارند 

پژوهشي، نشريات تخصصي  -مجالت علمي      
هستند كه با فاصله زماني معين منتشر مي شوند و به 
ايفاي دو كاركرد اجتماعي توليد علمي و ارتباط علمي مي 

امروزه پژوهشگران براي اينكه نتايج پژوهش هاي . پردازند
سريع و به صورت روز آمد در اختيار ديگران قرار  خود را

دهند، آن ها را به صورت مقاله در نشريات چاپ مي كنند 
و به همين دليل نشريات در پاسخگويي به نيازهاي 

با توجه به . محققان از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند
نقش و اهميت مجله هاي علمي در عرصة علم و دانش، 

ارزيابي دقيقي قرار گيرند و براي اين  الزم است كه مورد
). 5(منظور مي توان از روش تحليل محتوا استفاده كرد 

 هاي داده و مواد كمي و علمي بررسي به محتوا تحليل

 مختلفي و متنوع كيفي طيف هاي داده .توجه دارد كيفي

 در شده ارائه مقاالت دانشگاهي، هاي نامه پايان شامل

 علمينشريات  مقاالت ينچن هم و هاي علمي همايش

نشريات محتواي  تحليل .گيرند مي بر در را تخصصي
 متعددي پژوهشي هاي حوزه شامل نيز تخصصي -علمي

 هاي گرايش زمينه مقدماتي در مطالعات .باشد مي

 كاربردي تحقيقات بر آغازينشريات،  مقاالت پژوهشي

 موجب علمينشريات  انتشار .شود مي مجالت محسوب

 اين الزمه تداوم .گردد مي علمي معرفت و دانش توليد

  . )2(باشد  مي مجالت عملكرد سنجش و ارزيابي كاركرد
 محتواي تحقيقي در) 2003( 1پدرسن و مونديلو     

بررسي  2000 -2002سالهاي  بين را ورزش اقتصاد مجلة
درصد مقاالت  ينباالتر و نشان دادند كه )مقاله 55(كردند 

 آن و حقوق و دستمزد، پس از يمتبر عملكرد  )درصد 20(
دستمزد  ييندر تع يض، تبع)درصد 9/12( بازار كار يقتحق

 )درصد 4/9( )داريحكومت(نظارت ، و )درصد 4/9(

                                                           
1 . Mondello & Pedersen 

از نظر تمركز جنسيتي مقاالت، اكثريت  .متمركز بودند
بر  )درصد 1/14(بر ورزش مردان و  )درصد 2/81(مقاالت 

 )درصد 7/4(. ندروي هر دو جنس مرد و زن متمركز بود
 اي مقاله يچهيتي بودند و فاقد تمركز جنس مقاالت
تعداد كل نويسندگان  .نبودبر ورزش زنان متمركز  اًمنحصر
نفري  1مقاله بصورت  33نفر بود كه  77مقاله،  55در اين 

مقاله  8و ) درصد 25(نفري  2مقاله  14، )درصد 60(
از نظر . نفري منتشر شده بودند 3بصورت ) درصد 5/14(

درصد از  3/95جنسيت با توجه به آرايش نويسندگان، 
درصد نويسنده اش زن  7/4مقاله ها نويسنده اش مرد و 

تحليل  در پژوهشي) 2005(و پدرسن  2پيتز .بودند
مجله مديريت  در تحقيقات مديريت ورزشي بدنه محتواي
مقاله با ميانگين  233در مجموع . كردند بررسيرا  ورزشي

از نظر جنسيت از مجموع . هر شماره تعيين شدبراي  5/4
و تعداد ) درصد 61(از آنها مرد  263نويسنده، تعداد  435
از ) درصد 3(نفر  14تعداد  زن بودند و) درصد 36( 158

 68(مقاله  158. ان تشخيص داده نشدشآنها جنسيت
مقاله از  1مقاله از طرح كيفي و  74از طرح كمي، ) درصد

. استفاده كرده بودند) و كيفي با هم  كمي( طرح تركيبي 
 22. ،توصيفي) درصد 51(مقاله  38مقاله كيفي 74 براي

با روش ) درصد 10(مقاله  7نظري و ) درصد 30(مقاله 
در هر يك از . ، تحقيق را انجام داده بودندمصاحبه

مقاله  2هاي متمركز  نگاري، فلسفي و گروه هاي قوم حوزه
 .بوداله از نوع تاريخي و يك مق) درصد 3هر كدام (

در رابطه با حوزه ) درصد 38(بيشترين درصد مقاالت 
بازاريابي . هاي سازماني در ورزش بودند مديريت و مهارت

 ، قرار داشت) درصد 18(مقاله  41ورزش در مرتبه دوم با 
 ،)درصد 10(مقاله  24صنعت ورزش در محتواي اجتماعي

در رتبه  )ددرص 19(مقاله  20 آموزش مديريت ورزشي
 2(مقاله  4ورزش  در و ارتباطاتهاي سوم و چهارم بودند 

                                                           
2 . Pitts 
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همچنين از نظر تمركز . در رده آخر قرار داشت) درصد
مقاله بدون تمركز جنسيتي  110جنسيتي مقاالت، 
مقاله  38مقاله باقيمانده،  123از . تشخيص داده شدند

بر ) درصد 11(مقاله  14بر ورزش مردان، ) درصد 31(
بر روي هر دو جنس ) درصد 58(مقاله  71زنان و ورزش 

و  يچودر يك تحقيق ديگر . مرد و زن متمركز بودند
 يريتمجله مد گرايش ها ي پژوهشي بين) 2007( 1پارك

 .را مقايسه كردند يورزش يريتمد اي و مجله كره ورزشي
 ورزشي اكثراً يريتكه مجله مد دريافتند شانمطالعه  در

 يابيو بازار) از مقاالت درصد 18( ينسازما تئوريدر مورد 
 اي در مجله كره كرده است اما منتشرمقاله ) درصد 14(

به  مقاالت را ودرصد از  52 يابيبازار ي،ورزش يريتمد
 مقاالت را به خوددرصد از  7 يو رهبر يريتمدآن دنبال 

در ) 1389(سجادي و همكاران . داده اند اختصاص
تا  1ة حركت از شمارة پژوهشي به تحليل محتواي نشري

 9.94مقاله با ميانگين  338مجموع  در. پرداخته اند 34
 بيشترين ميان اين از براي هر شماره مشخص شد كه

و ) درصد 30مقاله،  104(نفري  3 به صورت مقاالت
 5مقاله،  17(نفري و بيشتر  5كمترين مقدار بصورت 

 استناد 7139 مجموع در. منتشر شده بودند) درصد
براي هر مقاله صورت گرفته  21.12ميانگين  با عيمنب
 158 با تحقيق براي اجراي توصيفي روش. بود

 مورد 21 با پس رويدادي روش و بيشترين مورد
 .داشتند را استفاده مورد كمترين
با توجه به هزينه و زمان و انرژي اي كه صرف      

نگارش مقاله ها مي شود، انتظار مي رود كه آنها در نزد 
بنابراين . جامعه علمي كشورها ارزش وااليي داشته باشند

تعيين حوزه محتوايي، طرح ها و روش هاي پژوهشي بكار 
رفته در مقاله ها براي تصميم گيري درمورد تحقيقات آتي 

                                                           
1. Choi & Park 

بيان  )2001( 2عالوه بر اين آيتچيسون .ضروري است
داشت كه بررسي نقشي كه جنسيت در تعيين حوزه 

اي پژوهشي بكار رفته، بازي مي كند محتوايي و روش ه
يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي تواند . ضروري است

حوزه هاي محتوايي، طرح ها و روش هاي پژوهشي بكار 
رفته، تمركز جنسيتي و اجزاء صنعت ورزش را در مقاالت 

پژوهشي مديريت ورزشي مشخص كند و اقالم  -علمي 
اله ها را نيز مشخص مورد توجه و ناديده گرفته شده در مق

همچنين يافته هاي اين تحقيق مي تواند . مي سازد
دانشجويان و پژوهشگران را از وضعيت مقاله ها آگاه سازد 
و آنان را در تصميم گيري و انتخاب حوزه ي محتوايي، 
تمركز جنسيتي و اجزاء صنعت ورزش براي تحقيقات شان 

  .ياري كند
حوزه هاي اهداف اصلي اين پژوهش تحليل      

محتوايي، تحليل تمركز مقاالت بر اجزاء صنعت ورزش و 
پژوهشي مديريت  -مقاالت علمي تمركز جنسيتي تحليل 

مقاله از سال  433ورزشي در نشريه حركت به تعداد 
حوزه محتوايي مورد استفاده . است 1389تا سال  1378

براي اين مطالعه با توجه به برنامه درسي مديريت ورزشي 
ران و با استفاده از نظر متخصصان اين رشته تنظيم در اي

  ).1جدول شماره (گرديد 
و  3اجزاي صنعت ورزش همانطور كه توسط پاركس

شناسايي شد، با اندكي تغيير در اين ) 1998(همكاران 
).2جدول شماره (مطالعه مورد استفاده قرار گرفت 

                                                           
2 . Aitchison 
3 . Parks 
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  حوزه محتوايي مديريت ورزشي. 1جدول 
  در ورزش) مديريتي( تئوري هاي سازماني

  )اصول و مباني مديريت(مهارت هاي مديريتي در ورزش 
  بازاريابي ورزشي

  مديريت رويدادهاي ورزشي
  مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي

  مديريت اوقات فراغت و ورزش
  مديريت امور مالي و اقتصادي در ورزش

  ارتباطات در ورزش
  فلسفه و تاريخ ورزشي

  ورزشيقوانين و حقوق 
  )در مديريت ورزشي... شامل موضوعاتي چون آموزش، برنامه آموزشي و ( آموزش و ورزش 

  ساير
  

 اجزاي صنعت ورزش. 2جدول 

  ورزش حرفه اي
  ورزش همگاني

  بازاريابي ورزشي
  مديريت تسهيالت و رويداد ورزشي

  توريسم ورزشي
  ورزش دانشگاه و مدارس

  ارتباطات ورزشي
  ليورزش بين المل
  ترويج سالمتي

  آموزش و ورزش
  ساير

 

  روش شناسي تحقيق
روش تحقيق مشاهده اي در زمرة طرح هاي كيفي 
است و يكي از انواع روش هاي تحقيق مشاهده اي، تحليل 

). 8(كمي و كيفي : تحليل محتوا دو نوع است. محتوا است
 تكرارپذير و مند نظام شامل بررسي محتواي كمي تحليل

 عددي هاي ارزش آن، طي كه است رتباطيا نمادهاي

  داده نسبت متن به گيري و اندازه براساس قوانين معتبر

 آماري، روابط هاي از روش استفاده با سپس .شوند مي

بنابراين در اين  ).1(شود  مي تحليل ها ارزش آن بين

مطالعه از طرح كيفي و روش تحقيق مشاهده اي از نوع 
. صيف داده ها استفاده شدتحليل محتواي كمي براي تو

جامعه و نمونه پژوهش تمامي مقاالت مديريت ورزشي در 
تا  1378مقاله از تير ماه سال  184نشريه حركت به تعداد 

براي جمع آوري اطالعات . مي باشد 1389پاييز سال 
پس از نظر خواهي از اساتيد (مورد نياز از يك چك ليست 

) و تاييد آنهامتخصص در اين رشته و اعمال نظر ها 
  .استفاده شد
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پس از آموزش كدگذاران دربارة نحوة كدگذاري در 
مقاله انتخاب شد و در  10چك ليست مربوطه، تعداد 

اين كار براي رفع . اختيار هر يك از كدگذارن قرار داده شد
  .مشكالت احتمالي در هنگام كدگذاري انجام شد

  آزمون پايايي بين كدگذارن
توا به اين مسأله توجه دارد كه پايايي در تحليل مح

يك  .است به چه ميزان كدگذارياران در ذتوافق كدگ
درصد  80استاندارد قابل قبول و مورد توافق، پايايي باالي 

درصد باشد،  70هنگامي كه ضريب پايايي كمتر از . است
ابزاري آنالين  "Recal3").   1(تفسير نتايج دشوار است 

دگذاران يا ارزيابان را براي است كه ضريب پايايي بين ك
داده هاي اسمي كدگذاري شده توسط سه يا چند كدگذار 

 "Recal3"يكي از ضرايبي كه . اندازه گيري مي كند
براي پايايي داده هاي اسمي در بين چند كدگذار اندازه 

آلفاي . است 1گيري مي كند، آلفاي كريپندورف
اندازه كريپندورف يك ضريب پايايي توسعه يافته براي 

گيري توافق بين مشاهده كنندگان، كدگذاران، قضاوت 
اين ضريب در تحليل محتوا  .كنندگان و ارزيابان است

ظهور يافته است اما بطور گسترده اي براي ارزيابي ميزان 
توافق بين دو يا چند شيوة پردازش داده ها براي مجموعة 
يكساني از موضوعات يا واحدهاي تحليل بكار رفته 

با توجه به حجم زياد مقاالت براي بررسي ). 11(است
. دقيق علمي، در اين مطالعه از چهار كدگذار استفاده شد

درصد مقاالت  10براي تعيين پايايي اين مطالعه، تقريباً 
بطور تصادفي انتخاب گرديد تا حجم معقولي براي تعيين 

، و سپس براي )18(پايايي مطالعه انتخاب شده باشد
در اين . ختيار كدگذاران قرار داده شدكدگذاري در ا

مطالعه ضريب آلفاي كريپندورف در بين چهار كدگذار 
اين ضريب آلفا نشان دهنده توافق باال . بدست آمد 82/0

  .بين كدگذاران است

                                                           
1. Krippendorff 

 نتايج و يافته هاي تحقيق

نتايج حوزه هاي محتوايي در مديريت  3جدول شماره 
مقاله مديريت  433از مجموع . ورزشي را نشان مي دهد

آن در ) مقاله 161(درصد  18/37ورزشي در نشريات 
در رتبه . حوزه مهارت هاي مديريت ورزشي كار شده است

قرار ) مقاله 46(درصد  62/10دوم آموزش و ورزش با 
در ورزش با ) مديريتي(تئوري هاي سازماني . گرفته است

، مديريت اوقات فراغت و ورزش )مقاله 41(درصد  46/9
درصد  6، بازاريابي ورزشي با )مقاله 28(درصد  46/6با 

درصد  08/5، مديريت رويدادهاي ورزشي با )مقاله 26(
 مديريت امور مالي و اقتصادي در ورزش با، )مقاله 22(

 54/2، ارتباطات در ورزش با )مقاله 11(درصد  54/2
، مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي با )مقاله 11(درصد 

 05/1، فلسفه و تاريخ ورزشي با )مقاله 10(درصد  20/2
 1(درصد  1، قوانين و حقوق ورزشي با )مقاله 5(درصد 
 161از مجموع . در مكان هاي بعدي قرار دارند) مقاله

% 5/37مقاله در حوزه مهارت هاي مديريتي در ورزش 
در رتبه دوم . در نشريه حركت كار شده است) مقاله 69(

 50(درصد  88/37با نشريه پژوهش در علوم ورزشي 
درصد  29/35نشريه المپيك با . قرار گرفته است) مقاله

 73/36و نشريه علوم حركتي و ورزش با ) مقاله 24(
از . در مكان هاي بعدي قرار دارند) مقاله 18(درصد 
) مقاله 26(درصد  13/14مقاله در حوزه ساير  71مجموع 

 در رتبه دوم نشريه. در نشريه حركت كار شده است
، )مقاله 20(درصد  15/15پژوهش در علوم ورزشي با 

و نشريه علوم ) مقاله 15(درصد  05/22نشريه المپيك با 
در مكان ) مقاله 10(درصد  40/20حركتي و ورزش با 
مقاله در آموزش و  46از مجموع . هاي بعدي قرار دارند

در نشريه حركت كار ) مقاله 20(درصد  86/10ورزش 
دوم نشريه پژوهش در علوم ورزشي با در رتبه . شده است

نشريه المپيك . قرار گرفته است) مقاله 16(درصد  12/12
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و نشريه علوم حركتي و ورزش ) مقاله 6(درصد  82/8با 
از . در مكان هاي بعدي قرار دارند) مقاله 4(درصد  16/8با 

مقاله در حوزه تئوري هاي سازماني  41مجموع 
در نشريه ) مقاله 23( درصد 5/12در ورزش ) مديريتي(

در رتبه دوم نشريه پژوهش در . حركت كار شده است
. قرار گرفته است) مقاله 8(درصد  06/6علوم ورزشي با 

و ) مقاله 8(درصد  32/16نشريه علوم حركتي و ورزش با 
در مكان هاي ) مقاله 2(درصد  94/2نشريه المپيك با 
مديريت  مقاله در حوزه 28از مجموع . بعدي قرار دارند

در نشريه ) مقاله 13(درصد  7اوقات فراغت و ورزش 
در رتبه دوم نشريه پژوهش در . حركت كار شده است

. قرار گرفته است) مقاله 8(درصد  06/6علوم ورزشي با 
و ) مقاله 4(درصد  41/4نشريه علوم حركتي و ورزش با 

در مكان هاي ) مقاله 3(درصد  16/8نشريه المپيك با 
  .دارندبعدي قرار 

درصد  7مقاله در حوزه بازاريابي ورزشي  26از مجموع 
در رتبه دوم . در نشريه حركت كار شده است) مقاله 13(

قرار ) مقاله 7% (30/5نشريه پژوهش در علوم ورزشي با 
و ) مقاله 3(درصد  41/4نشريه المپيك با . گرفته است

در مكان ) مقاله 3% (12/6نشريه علوم حركتي و ورزش با 
مقاله در حوزه  22از مجموع . هاي بعدي قرار دارند

در ) مقاله 8(درصد  8/3مديريت رويدادهاي ورزشي 
در رتبه دوم نشريه حركت . نشريه المپيك كار شده است

نشريه پژوهش در . قرار گرفته است) مقاله 7% (54/4با 
و نشريه علوم ) مقاله 6(درصد  76/11علوم ورزشي با 

در مكان هاي بعدي ) مقاله 1% (04/2حركتي و ورزش با 
مقاله در حوزه مديريت امور مالي  11از مجموع . قرار دارند

در نشريه ) مقاله 5(درصد  17/2و اقتصادي در ورزش 

در رتبه دوم . پژوهش در علوم ورزشي كار شده است
نشريه . قرار گرفته است) مقاله 4% (79/3نشريه حركت با 

و نشريه علوم حركتي و  )مقاله 2% (94/2المپيك با 
. در مكان هاي بعدي قرار دارند) مقاله 0(درصد  0ورزش با

مقاله  5مقاله در حوزه ارتباطات در ورزش  11از مجموع 
در رتبه . در نشريه پژوهش در علوم ورزشي كار شده است

. مقاله قرار گرفته اند 3دوم نشريه حركت و المپيك با 
مقاله در مكان بعدي  0نشريه علوم حركتي و ورزش با 

مقاله در حوزه مديريت اماكن و  10از مجموع . قرار دارد
مقاله در نشريه پژوهش در علوم  5تجهيزات ورزشي 

 4در رتبه دوم نشريه حركت با . ورزشي كار شده است
مقاله و نشريه  1نشريه المپيك با . مقاله قرار گرفته است

ي بعدي قرار مقاله در مكان ها 0علوم حركتي و ورزش با 
مقاله در حوزه فلسفه و تاريخ ورزشي  5از مجموع . دارند

در مكان هاي . مقاله در نشريه حركت كار شده است 2
مقاله، نشريه  1بعدي نشريه پژوهش در علوم ورزشي با 

 1مقاله و نشريه علوم حركتي و ورزش با  1المپيك با 
ين و مقاله در حوزه قوان 1از مجموع . مقاله قرار دارند
مقاله در نشريه پژوهش در علوم ورزشي  1حقوق ورزشي 
 0در مكان هاي بعدي نشريه حركت با . كار شده است

مقاله و نشريه علوم حركتي و  0مقاله، نشريه المپيك با 
همانگونه كه مشاهده مي شود . مقاله قرار دارند 0ورزش با 

ي پژوهش در  مقاله، نشريه 184ي حركت با تعداد  نشريه
مقاله و  65ي المپيك با  مقاله، نشريه 132لوم ورزشي با ع

مقاله از نظر تعداد  49ي علوم حركتي و ورزش با  نشريه
مقاله داراي بيشترين تا كمترين مقاله در زمينه مديريت 

  .ي زماني اين پژوهش قرار دارند ورزشي در دوره
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 نتايج حوزه هاي محتوايي در مديريت ورزشي. 3جدول 

  درصد

عداد ت
  كل
  
  

تعداد مقاالت در 
نشريه علوم 
  حركتي و ورزش

تعداد مقاالت در 
  نشريه المپيك

تعداد مقاالت در
نشريه پژوهش در 

  علوم ورزشي

تعداد مقاالت در 
  حوزه محتوايي  نشريه حركت

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد  درصد

مهارت هاي مديريتي در   69  5/37%  50  88/37%  24  29/38%  18  73/36%  161  18/37%
  ورزش

  ساير 26 13/14% 20 15/15% 15  05/22%  10  40/20%  71  39/16%
  آموزش و ورزش  20  86/10%  16  12/12%  6  82/8%  4  16/8%  46  62/10%

تئوري هاي سازماني   23  5/12%  8  06/6%  2  94/2%  8  32/16%  41  46/9%
  در ورزش) مديريتي(

مديريت اوقات فراغت و   13  7%  8  06/6%  3  41/4%  4  16/8%  28  46/6%
  ورزش

  بازاريابي ورزشي 13 7% 7 30/5% 3  41/4%  3  12/6%  26  6%

مديريت رويدادهاي   7  8/3%  6  54/4%  8  76/11%  1  04/2%  22  08/5%
  ورزشي

مديريت امور مالي و   4  17/2%  5  79/3%  2  94/2%  0  0%  11  54/2%
  اقتصادي در ورزش

  ارتباطات در ورزش 3 63/1% 5 79/3% 3  41/4%  0  0%  11  54/2%

مديريت اماكن و تجهيزات   4  17/2%  5  79/3%  1  47/1%  0  0%  10  20/2%
  ورزشي

  فلسفه و تاريخ ورزشي 2 1% 1 1%> 1  47/1%  1  04/2%  5  05/1%
  قوانين و حقوق ورزشي 0 0% 1 1%> 0  0%  0  0%  1  1%>

  مجموع 184  100% 132 100% 68  100%  49  100%  433  
  

نتايج تمركز مقاالت بر اجزاء صنعت  4اره جدول شم
يافته ها نشان دادند از مجموع . ورزش را نشان مي دهد

مقاله مديريت ورزشي در نشريات ورزش دانشگاه و  433
نسبت به ساير اجزاء ) درصد 09/20(مقاله  87مدارس با 

 55/14(مقاله  63ورزش حرفه اي با . بيشتر كار شده است
 08/8(مقاله  35آموزش با . استدر رديف دوم ) درصد
، )درصد 61/4(مقاله  20، بازاريابي ورزشي با )درصد

 31/5(مقاله  23مديريت تسهيالت و رويداد ورزشي با 
، )درصد 23/3(مقاله  14، ورزش همگاني با )درصد

، ارتباطات )درصد 84/1(مقاله  8توريسم ورزشي با 
مقاله  9ا ، ترويج سالمتي ب)درصد 1(مقاله  3ورزشي با 

) درصد 1(مقاله  1و ورزش بين المللي با ) درصد 07/2(
مقاله در  170از مجموع . در مكان هاي بعدي قرار دارند

مقاله در نشريه  74زمينه اجزاي صنعت ورزش ساير با 

در رتبه . حركت نسبت به ساير اجزاء بيشتر كار شده است
 مقاله قرار 55دوم نشريه پژوهش در علوم ورزشي با 

مقاله و نشريه علوم  17نشريه المپيك با . گرفته است
مقاله در مكان هاي بعدي قرار  24حركتي و ورزش با 

مقاله در زمينه ورزش دانشگاه ها و  87از مجموع . دارند
در رتبه . مقاله در نشريه حركت كار شده است 43مدارس 

مقاله قرار  22دوم نشريه پژوهش در علوم ورزشي با 
مقاله و نشريه علوم  16نشريه المپيك با  .گرفته است

. مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند 6حركتي و ورزش با 
مقاله در  21مقاله در زمينه ورزش حرفه اي  63از مجموع 

در رتبه دوم نشريه پژوهش . نشريه حركت كار شده است
نشريه . مقاله قرار گرفته است 17در علوم ورزشي با 

 9له و نشريه علوم حركتي و ورزش با مقا 16المپيك با 
مقاله  35از مجموع . مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند
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مقاله در نشريه حركت كار شده  15در زمينه آموزش 
 13در رتبه دوم نشريه پژوهش در علوم ورزشي با . است

مقاله و نشريه  4نشريه المپيك با . مقاله قرار گرفته است
مقاله در مكان هاي بعدي قرار  3 علوم حركتي و ورزش با

 10مقاله در زمينه بازاريابي ورزشي 20از مجموع . دارند
در رتبه دوم نشريه . مقاله در نشريه حركت كار شده است

. مقاله قرار گرفته است 7پژوهش در علوم ورزشي با 
مقاله و نشريه علوم حركتي و ورزش  2با  نشريه المپيك

 23از مجموع . مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند 1با 
 8مقاله در زمينه مديريت تسهيالت و رويداد ورزشي 
در . مقاله در نشريه پژوهش در علوم ورزشي كار شده است

 7رتبه دوم نشريه حركت و نشريه المپيك هر كدام با 
 1نشريه علوم حركتي و ورزش با . مقاله قرار گرفته اند

مقاله در  14از مجموع . مقاله در مكان بعدي قرار دارد
مقاله در نشريه حركت كار شده  6زمينه ورزش همگاني 

 5در رتبه دوم نشريه پژوهش در علوم ورزشي با . است
 2نشريه علوم حركتي و ورزش با . مقاله قرار گرفته است

قاله در مكان هاي بعدي قرار م 1مقاله و نشريه المپيك با 
مقاله  6مقاله در زمينه توريسم ورزشي  8از مجموع . دارند

در رتبه دوم نشريه . در نشريه حركت كار شده است
نشريه علوم حركتي و . مقاله قرار گرفته است 2المپيك با 
مقاله در مكان هاي  0مقاله و نشريه المپيك با  0ورزش با 

مقاله در زمينه ارتباطات  3وع از مجم. بعدي قرار دارند
مقاله در نشريه حركت، پژوهش در علوم ورزشي  1ورزشي 

در رتبه دوم نشريه علوم حركتي . و المپيك كار شده است
مقاله در زمينه  9از مجموع . مقاله قرار دارد 0و ورزش با 

مقاله در نشريه پژوهش در علوم ورزشي  4ترويج سالمتي 
وم نشريه علوم حركتي و ورزش در رتبه د. كار شده است

مقاله و  1نشريه المپيك با . مقاله قرار گرفته است 3با 
از . مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند 1نشريه حركت با 

مقاله در  1مقاله در زمينه ورزش بين الملل  1مجموع 
نشريه پژوهش در علوم . نشريه المپيك كار شده است
علوم حركتي و ورزش با  ورزشي، نشريه المپيك و نشريه

همانگونه كه . مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند 0
مقاله،  184ي حركت با تعداد  مشاهده مي شود نشريه

ي  مقاله، نشريه 132ي پژوهش در علوم ورزشي با  نشريه
ي علوم حركتي و ورزش با  مقاله و نشريه 65المپيك با 

رين تا كمترين مقاله از نظر تعداد مقاله داراي بيشت 49
مقاله در زمينه تمركز مقاالت بر اجزاء صنعت ورزش در 

  .ي زماني اين پژوهش قرار دارند دوره
تمركز جنسيتي مقاالت را نشان مي  5جدول شماره 

) مقاله 72(درصد  16.62تمركز مقاالت بر مردان . دهد
 34(درصد  7.85بود در حالي كه تمركز مقاالت بر زنان 

بر ) مقاله 135(درصد مقاالت  31.17مچنين ه. بود) مقاله
مقاله در زمينه  72از مجموع . هر دو جنسيت متمركز بود

مقاله در نشريه حركت  28) مرد(تمركز جنسيتي مقاالت
در رتبه دوم نشريه پژوهش در علوم . كار شده است

 17نشريه المپيك با . مقاله قرار گرفته است 19ورزشي با 
مقاله در مكان  8ركتي و ورزش با مقاله و نشريه علوم ح
مقاله در زمينه تمركز  34از مجموع . هاي بعدي قرار دارند

مقاله در نشريه پژوهش در علوم  14) زن(جنسيتي مقاالت
 14در رتبه دوم نشريه حركت با . ورزشي كار شده است
مقاله و نشريه  6نشريه المپيك با . مقاله قرار گرفته است
مقاله در مكان هاي بعدي قرار  3ا علوم حركتي و ورزش ب

  .دارند
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  نتايج اجزاي صنعت ورزش. 4جدول 

تعداد  درصد
 كل

تعداد مقاالت در 
نشريه علوم 
 حركتي و ورزش

تعداد مقاالت در 
 نشريه المپيك

تعداد مقاالت در
نشريه پژوهش در 

 علوم ورزشي

تعداد مقاالت در 
 اجزاي صنعت ورزش نشريه حركت

درصد صددر تعداد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد
26/39%  170 98/48%  24 25% 17 67/41% 55 22/40% 74  ساير

09/20%  87 24/12%  6 53/23%  16 67/16%  22 37/23% ورزش دانشگاه و  43 
 مدارس

55/14%  63 37/18%  9 53/23% 16 88/12% 17 41/11% 21 ورزش حرفه اي
08/8%  35 12/6% 3 88/5% 4 85/9% 13 15/8% 15  آموزش
61/4%  20 04/2% 1 94/2% 2 30/5% 7 43/5% 10 بازاريابي ورزشي

31/5%  23 04/2%  1 29/10%  7 06/6%  8 8/3% مديريت تسهيالت و  7 
 رويداد ورزشي

23/3%  14 08/4% 2 47/1% 1 79/3% 5 26/3% 6  ورزش همگاني
84/1%  8 0% 0 94/2% 2 0% 0 26/3% 6  توريسم ورزشي
<1%  3 0% 0 47/1% 1 <1% 1 <1% 1 ارتباطات ورزشي
07/2%  9 12/6% 3 47/1% 1 03/3% 4 <1% 1  ترويج سالمتي
<1%  1 0% 0 47/1% 1 0% 0 0% 0 ورزش بين المللي

100%  433 100% 49 100% 68 100% 132 100% 184  مجموع
  

  تمركز جنسيتي مقاالت. 5جدول 

تمركز 
جنسيتي 
  مقاالت

تعداد مقاالت در 
ه حركتنشري  

تعداد مقاالت در
نشريه پژوهش در 

 علوم ورزشي

تعداد مقاالت در 
 نشريه المپيك

تعداد مقاالت در
نشريه علوم حركتي 

 و ورزش
تعداد 
  درصد  كل

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

%25 17  %40/14  19  %22/15  28  مرد  8 33/16%  72   62/16%  
%82/8 6  %61/10  14  %98/5  11  زن  3 12/6%  34   85/7%  

%94/27 19  %80/31  42  %06/32  59  زن و مرد  15 61/30%  135   17/31%  
%23/38 26  %18/43  57  %74/46  86  نامعلوم  23 94/46%  192   34/44%  
%100 68  %100  132  %100  184  مجموع  49 100%  433  100%  

 33، )درصد 91(مقاله كمي  387از نظر طرح تحقيق  
. بود) درصد 2(مقاله تركيبي  13و ) درصد 7(ي مقاله كيف

مقاله اي كه بصورت كمي كار شده بودند، روش  387از 
. مقاله نيمه تجربي بود 7مقاله غير تجربي و  380تحقيق 

مقاله  15مقاله كيفي، روش تحقيق  33همچنين از 
مقاله  4مقاله ،  5توصيفي، نظري و قوم نگاري هر كدام 

 1اهده و فلسفي و مصاحبه هر كداممقاله مش 2تاريخي، 
مورد مقاله اي كه  387از نظر روش آماري، از . مقاله بود

مقاالت از % 27.13بصورت كمي كار شده بودند، بيش از 
  ) مورد اسپيرمن 28مورد پيرسون و  77(همبستگي ها 

 60(درصد مقاالت % 15.5بيش از . استفاده كرده بودند
خالصه كردن اطالعات از آمار توصيفي براي ) مقاله

درصد مقاالت براي  13.69نزديك به . استفاده كرده بودند
 2مورد تي مستقل،  T )48تجزيه و تحليل يافته ها، انواع 

. را بكار برده بودند) مورد تي يك راهه 3مورد تي وابسته و 
از روش كاي اسكوار ) مقاله 31(مقاالت % 8در بيش از 

 32(مقاالت % 8.25ر استفاده شده بود و د) خي دو(
ساير . بكار رفته بود) ANOVA(آناليز واريانس ) مقاله

تحليل عاملي : روش هاي آماري بكار رفته عبارت بودند از
مقاله، يو  16مقاله، انواع رگرسيون  21مقاله، فريدمن  25
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مقاله  18مقاله و  11مقاله، كراسكال واليس 15من ويتني 
  .ساير آزمون هاي آماري

تعداد نويسندگان هر مقاله را نشان  6اره جدول شم
 3با توجه به يافته ها بيشتر مقاالت بصورت . مي دهد

 98(نفري  2مقاالت . چاپ شده است) مقاله 152(نفري 
 65(نفري  1، مقاالت )مقاله 93(نفري  4، مقاالت )مقاله
در مكان هاي ) مقاله 25(نفري  6يا  5و مقاالت ) مقاله

 184يافته ها نشان دادند از مجموع . بعدي قرار دارند
مقاله به  55مقاله مديريت ورزشي در نشريه حركت 

 1مقاله  39نفري،  4مقاله به صورت  47نفري،  3صورت 
از . نفري كار شده است 6يا  5مقاله به صورت  15نفري و 
مقاله مديريت ورزشي در نشريه پزوهش در  132مجموع 

مقاله به  40نفري،  3مقاله به صورت  53علوم ورزشي 
مقاله به  11نفري،  4مقاله به صورت  23نفري،  2صورت 
نفري كار شده  6يا  5مقاله به صورت  5نفري و  1صورت 

مقاله مديريت ورزشي در نشريه  68از مجموع . است
مقاله به صورت  19نفري،  3مقاله به صورت  21المپيك 

صورت  مقاله به 11نفري،  4مقاله به صورت  14نفري،  2
از . نفري كار شده است 6يا  5مقاله به صورت  3نفري و  1

مقاله مديريت ورزشي در نشريه علوم حركتي  49مجموع 
مقاله به صورت  11نفري،  3مقاله به صورت  23و ورزش 

 1مقاله به صورت  4نفري،  4مقاله به صورت  9نفري،  2
  .نفري كار شده است 6يا  5مقاله به صورت  2نفري و 

  
  تعداد نويسندگان در هر مقاله. 6دول ج

  نشريه
 تعداد نويسندگان

  درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد  مجموع  نفري6يا 5  نفري 4 نفري3 نفري2  نفري 1
  184  %15/8 15  %54/25 47 %89/29 55 %22/15 28 %19/21  39  حركت

پژوهش در 
علوم 
  ورزشي

11  33/8%  40  3/30%  53  15/40%  23  42/17%  5  79/3%  132  

  68  %41/4  3  %59/20 14 %88/30 21 %94/27 19  %18/16  11  المپيك
علوم 

حركتي و 
  ورزش

4  16/8%  11  45/22%  23  94/49%  9  38/18%  2  08/4%  49  

  433  25  93 152 98  65  مجموع

  
هيأت علمي تربيت  مشاركت اعضاي 7جدول شماره 

االت را بر اساس نام اول نويسنده بدني دانشگاه ها در مق
اعضاي هيأت علمي تربيت بدني دانشگاه . نشان مي دهد

مقاله بيشترين مشاركت را داشته  71تهران در مجموع با 
مقاله در رتبه بعدي قرار  46دانشگاه گيالن نيز با . اند

مقاله، تربيت  38دانشگاه هاي آزاد كل كشور با .دارد
مقاله،  33تربيت معلم تهران با  مقاله، 33مدرس تهران با 

مقاله،  20با )كل كشور(مقاله، پيام نور  23اصفهان با 

مقاله،  14مقاله، شهيد چمران اهواز با  15اروميه با 
مقاله،  9مقاله، فردوسي با  12پژوهشكده تربيت بدني با 

 7مقاله، تبريز با  8مقاله، عالمه طباطبائي با  9مازندران با 
مقاله و ساير دانشگاه  7مقاله، اراك با  7ء با مقاله، الزهرا

يافته ها . مقاله در مكان هاي بعدي قرار دارند 81ها با 
مقاله مديريت ورزشي در  184نشان دادند از مجموع 

نشريه حركت اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه 
دانشگاه . مقاله بيشترين مشاركت را داشته اند 52تهران با 
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دانشگاه . مقاله در رتبه بندي بعدي قرار دارد 19گيالن با 
) كل كشور(مقاله،پيام نور  17هاي تربيت مدرس تهران با 

مقاله،  8و تربيت معلم تهران با )كل كشور(مقاله، آزاد 9با 
مقاله، عالمه طباطبائي و  6مقاله، اصفهان با  7مازندران با 

از و مقاله،اروميه و شهيد چمران اهو 5اراك هر كدام با 
 2مقاله، فردوسي با  3مقاله، الزهرا با  4تبريز هر كدام با 

مقاله در مكان هاي  1مقاله، پژوهشكده تربيت بدني با 
مقاله مديريت  132از مجموع . بعدي  قرار داشته اند

ورزشي در نشريه پژوهش در علوم ورزشي اعضاي هيات 
مقاله  15با ) كل كشور(علمي تربيت بدني دانشگاه آزاد

دانشگاه هاي . بيشترين ميزان مشاركت را داشته اند
 11تهران، گيالن و پژوهشكده تربيت بدني هركدام با 

مقاله،  9مقاله، تربيت مدرس تهران و اروميه هر كدام با 
 6هر كدام با ) كل كشور(تربيت معلم تهران و پيام نور

مقاله، شهيد  5مقاله، اصفهان و فردوسي هر كدام با 
مقاله، عالمه طباطبائي  3مقاله، الزهرا با  4ز با چمران اهوا

 0مقاله، مازندران با  1مقاله، اراك با  2و تبريز هر كدام با 
 68از مجموع . مقاله در رتبه هاي بعدي قزار داشته اند

مقاله مديريت ورزشي در نشريه المپيك اعضاي هيات 
مقاله بيشترين  13علمي تربيت بدني دانشگاه گيالن با 

مقاله در رتبه  7اصفهان با . زان مشاركت را داشته اندمي
تربيت مدرس تهران و تربيت معلم . بندي بعدي قرار دارد
و شهيد ) كل كشور(مقاله، آزاد  6تهران هر كدام با 

 4مقاله، تهران و پيام نور هر كدام با  5چمران اهواز با 
 مقاله، 2مقاله، اروميه، فردوسي و مازندران هر كدام با 

مقاله، تبريز، الزهراء  1عالمه طباطبائي و اراك هر كدام با 
مقاله در رتبه  0و پژوهشكده تربيت بدني هر كدام با 

مقاله مديريت  49از مجموع . بندي بعدي قرار داشته اند
ورزشي در نشريه علوم حركتي و ورزش اعضاي هيات 

مقاله  13علمي تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران با 
كل (دانشگاه آزاد . يشترين ميزان مشاركت را داشته اندب

اصفهان . مقاله در رتبه بندي بعدي قرار دارد 10با ) كشور
مقاله، تربيت مدرس  3مقاله، گيالن  4مقاله، تهران با  5با 

، شهيد چمران اهواز، تبريز و )كل كشور(تهران، پيام نور 
ده تربيت مقاله، اروميه، پژوهشك 1الزهراء هر كدام با 

بدني، فردوسي، مازندران، عالمه طباطبائي و اراك هرك 
  .مقاله در رتبه بندي بعدي قرار داشته اند 0دام با 

 59% (75/13جنسيت نويسندگان بر اساس نام اول 
 8جدول شماره  .مرد بودند) نفر 374% (25/86زن و ) نفر

ميزان مشاركت نويسندگان بر اساس رتبه علمي نشان مي 
با توجه به جدول نويسندگان با رتبه علمي استاديار . دهد

را در نوشتن ) درصد مقاالت 60(بيشترين مشاركت 
). براساس نام اول نويسنده در مقاله(مقاالت داشته اند 

 12(، دانشيار )درصد مقاالت 15) (كارشناس ارشد(مربي 
، )درصد مقاالت 8(، دانشجوي دكتري )درصد مقاالت

، استاد )درصد مقاالت 84/1(ارشد دانشجوي كارشناسي 
. در رتبه هاي بعدي قرار داشته اند) درصد مقاالت 61/1(

مقاله مديريت ورزشي بر اساس رتبه بندي  184از مجموع 
مقاله بيشترين  110علمي در نشريه حركت استاديار با 

مربي .  ميزان مشاركت را در نوشتن مقاالت داشته اند
مقاله،  23ه، دانشيار با مقال 25با ) كارشناس ارشد(

مقاله، استاد و دانشجوي  16دانشجوي دكتري با 
مقاله در مكان هاي بعدي  5كارشناسي ارشد هر كدام با 

مقاله مديريت ورزشي بر  132از مجموع . قرار داشته اند
اساس رتبه بندي علمي در نشريه پژوهش در علوم ورزشي 

كت را داشته مقاله بيشترين ميزان مشار 87استاديار با 
 14مقاله، دانشيار با  23با ) كارشناس ارشد(مربي . اند

مقاله،  2مقاله، استاد با  6ي دكتري با .مقاله، دانشج
مقاله در رتبه بندي هاي  0دانشجوي كارشناسي ارشد با 

مقاله مديريت ورزشي  68از مجموع . بعدي قرار داشته اند
استاديار با بر اساس رتبه بندي علمي در نشريه المپيك 

دانشيار . مقاله بيشترين ميزان مشاركت را داشته اند 41
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مربي . مقاله در رتبه بندي بعدي قرار دارد 13با 
مقاله،  6مقاله، دانشجوي دكتري با  8با ) كارشناس ارشد(

مقاله در  0استاد و دانشجوي كارشناسي ارشد هر كدام با 
مقاله  49وع از مجم. رتبه بندي هاي بعدي قرار داشته اند

مديريت ورزشي بر اساس رتبه بندي علمي در نشريه علوم 
مقاله بيشترين ميزان  22حركتي و ورزش استاديار با 

دانشجوي دكتري و مربي . مشاركت را داشته اند
مقاله،  4مقاله، دانشيار با  10هر كدام با ) كارشناس ارشد(

له در مقا 0مقاله، استاد با  3دانشجوي كارشناسي ازشد با 
  .رتبه هاي بعدي قرار داشته اند

  

  
  مشاركت اعضاي هيأت علمي تربيت بدني دانشگاه ها در مقاالت بر اساس نام اول نويسنده. 7جدول 

  نشريه               
  مجموع  علوم حركتي و ورزش  المپيك  پژوهش در علوم ورزشي  حركت  دانشگاه

  71  4  4 11 52  تهران
  46  3  13 11 19  گيالن

  38  10  5 15 8  )كل كشور(د آزا
  33  1  6 9 17  تربيت مدرس تهران
  33  13  6 6 8  تربيت معلم تهران

  23  5  7 5 6  اصفهان
  20  1  4 6 9  )كل كشور(پيام نور 

  15  0  2 9 4  اروميه
  14  1  5 4 4  شهيد چمران اهواز

  12  0  0 11 1  پژوهشكده تربيت بدني
  9  0  2 5 2  فردوسي
  9  0  2 0 7  مازندران

  8  0  1 2 5  المه طباطبائيع
  7  1  0 2 4  تبريز
  7  1  0 3 3  الزهراء
  7  0  1 1 5  اراك
  81  9  10 32 30  ساير

  433  49  68 132 184  مجموع
  

  ميزان مشاركت بر اساس رتبه علمي. 8جدول 

رتبه علمي 
  نويسنده

تعداد مقاالت در 
 نشريه حركت

تعداد مقاالت در نشريه
پژوهش در علوم 

 ورزشي

قاالت در تعداد م
 نشريه المپيك

تعداد مقاالت در 
نشريه علوم حركتي و 

 ورزش
تعداد 
  درصد  كل

 درصد تعداد درصدتعداد درصد تعداد درصد  تعداد

%0 0 %51/1 2 %72/2  5  استاد  0 0%  7   61/1%  
%12/19 13 %61/10 14 %5/12  23  دانشيار  4 16/8%  54   47/12%  
%29/60 41 %91/65 87 %78/59  110  استاديار  22 9/44%  260   04/60%  

%82/8 6 %54/4 6 %69/8  16  دانشجوي دكتري  10 41/20%  38   77/8%  
كارشناسي (مربي

%76/11 8  %42/17  23  %59/13  25  )ارشد  10 41/20%  66   24/15%  

دانشجوي 
%0 0  %0  0  %95/5  5  كارشناسي ارشد  3 12/6%  8   84/1%  

%100 68 %100 132 %100  184  مجموع  49 100%  433  100%  
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 96/48: ابزار بكار رفته در مقاالت عبارت بودند از  
از پرسشنامه محقق ساخته، ) مقاله 212(درصد مقاالت 

، )مقاله 134(درصد از پرسشنامه استاندارد  94/30
درصد از  07/2،)مقاله 24(درصد از اسناد و مدارك 54/5

ز درصد ا 1، كمتر از )مقاله 9(مشاهده غير مستقيم 
از ) مقاله 51(درصد تركيبي  77/11و ) مقاله 3(مصاحبه 

درصد  70از نظر نوع پژوهش،  همچنين. اين موارد بود
 130(درصد مقاالت  30و ) مقاله 303(مقاالت كاربردي 

ميانگين سرعت پذيرش و چاپ . ارزشيابي بودند) مقاله
همچنين تعداد . روز بود 239و  175مقاالت به ترتيب 

  .منبع بود 15و  40/9ي و التين به ترتيب منابع فارس

  
  بحث و نتيجه گيري

: براساس يافته هاي اين تحقيق، نتايج زير بدست آمد
پژوهشي در حيطه  -مقاله علمي 433در اين نشريات 

در قسمت حوزه محتوايي . مديريت ورزشي چاپ شده بود
و ادبيات مقاالت در بعضي از حوزه ها تعداد مقاالت اندك 

مانطور كه نتايج نشان داد مهارت هاي مديريتي در ه. بود
درصد نسبت به ساير حوزه ها بيشتر  18/37ورزش با 

بعد از آن آموزش و ورزش با . تحقيق انجام شده بود
اين يافته ها نشان مي دهد كه . درصد قرار داشت 62/10

اين يافته . ميزان تمركز حوزه هاي محتوايي نابرابر است
در مورد نابرابر بودن ) 2005(ز و پدرسن نتيجه تحقيق پيت

حوزه هاي محتوايي و تمركز در چند حوزه در مقاالت 
  .را تاييد مي كند مديريت ورزشي

در بخش صنعت ورزش، در اين پژوهش ورزش 
درصد و ورزش حرفه اي نيز  20دانشگاهي و مدارس 

اين يافته . درصد مقاالت را به خود اختصاص دادند 5/14
از حيث عدم تعادل و ) 2005(يتز و پدرسن با پژوهش پ

آنها . صنعت ورزش همخواني دارد نابرابري بخش هاي
درصد مقاالت بر ورزش دانشگاهي تمركز  5/39يافتند كه 

درصد و ورزش حرفه اي  5/13داشتند و ورزش همگاني 
. درصد در مرتبه هاي بعدي قرار داشتند 8/12نيز با 

نيز  )2003(رسون پد و مونديلوهمچنين با پژوهش 
آنها در مطالعه بر روي مجله اقتصاد ورزش . مطابقت دارد
 1/7درصد مقاالت بر ورزش حرفه اي و  80دريافتند كه 

با توجه به . درصد مقاالت بر ورزش دانشگاهي متمركزند
يافته هاي مطالعه حاضر مي توان چنين نتيجه گرفت كه 

وجود  در بخش صنعت ورزش نيز نابرابري بين بخش ها
دارد چرا كه در بعضي بخش ها يا تحقيقي انجام نشده يا 
اگر هم انجام شده بسيار اندك است و نياز ورزش و صنعت 

  .ورزش را تامين نمي كند
در رابطه با تمركز جنسيتي مقاالت، نسبت به دو 

 62/16قسمت قبلي تعادل بهتري برقرار بود، بطوري كه 
درصد بر ورزش  7.85در صد مقاالت بر ورزش مردان، 

 34/44. درصد بر هر دو جنس متمركز بود 17/31زنان و 
با اين . درصد مقاالت هم تمركز جنسيتي شان نامعلوم بود

حال بر ورزش مردان بيشتر تمركز شده است كه اين يافته 
، مونديلو و پدرسون )2005(با تحقيقات پيتز و پدرسن 

و نتايج  همخواني دارد) 2001(و پدرسن و پيتز ) 2003(
  .آنها را تاييد مي كند

 75/13جنسيت نويسندگان بر اساس نام اول      
اين شايد به علت  .مرد بودند درصد 25/86زن و  درصد

در تحقيق پيتز و . تعداد بيشتر محققان مرد در كشور باشد
درصد  61درصد نويسندگان زن و  36، )2005(پدرسن 

ق مونديلو و و در تحقي) درصد نامعلوم 3(مرد بودند 
 7/4درصد نويسنده ها مرد و  3/95، )2003(پدرسون 

نتايج تحقيقات ذكر شده با تحقيق حاضر . درصد زن بودند
همخواني دارد و نشان مي دهند كه مردان بيشتر از زنان 

شايد يك علت آن بخاطر . در پژوهش ها شركت داشته اند
  .تعداد بيشتر پژوهشگران مرد نسبت به زن باشد
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جموع، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه در م
مقاالت انجام شده بطور كامل ادبيات اين رشته را پوشش 
نمي دهد و نياز به انجام تحقيقات در ساير حوزه هاي 

همچنين در قسمت . محتوايي كه كمتر كار شده مي باشد
اجزاء صنعت ورزش نيز نابرابري در بين بخش هاي تمركز 

است تا در ساير بخش ها كه كمتر  شده وجود دارد كه نياز
. كار شده يا اصالً كار نشده نيز پژوهشگران متمركز شوند

از نظر جنسيتي نيز با اينكه تعادل بهتري نسبت به دو 
وجود ) حوزه محتوايي و اجزاء صنعت ورزش(بخش قبلي 

دارد اما نياز است كه به ورزش زنان همچون ورزش مردان 
درصد جامعه را تشكيل  50توجه بيشتري شود چرا كه 

به عنوان مثال بازي ( مي دهند و در مسابقات مختلف 

نقش زيادي در موفقيت كشور ها ) هاي المپيك و آسيايي
  . دارند

در پايان به مديران و سردبيران نشريات تخصصي 
ايران پيشنهاد مي شود كه نيازهاي پژوهشي را براي 

ه هاي حوز(پژوهشگران در سال هاي آتي مشخص كنند 
البته انتخاب حوزه ها به دلخواه پژوهشگران ). محتوايي

است ولي مديران و سردبيران نشريه مي توانند 
پژوهشگران را بسوي نيازهاي پژوهشي و كمبودهاي 

اين امر با يك برنامه جامع . پژوهشي موجود هدايت كنند
  .و كارشناسي شده امكان پذير خواهد بود

عتبارات معاونت پژوهش و اين پژوهش با استفاده از ا
) 6/1/4501007: شماره طرح(فناوري دانشگاه تهران 

  .انجام شده است
  
  و مĤخذ  منابع

 در كمي محتواي تحليل كاربرد :اي رسانه هاي پيام تحليل ).1381( .فيكو جي فردريك و ليسي استفن دانيل، رايف،.1

  .46، ص شسرو تهران، انتشارات علوي، بروجردي مهدخت ترجمه .تحقيق
.  مديريت تخصصي علمي مجالت پژوهشي در گرايشهاي محتواي تحليل بررسي). 1385. (زكي، محمد علي  .2

  .43-74، صص 75، شماره 19فصلنامه دانش مديريت، سال 
  -تحليل توصيفي نشرية علمي. )1389(. سجادي، سيد نصراله؛ عيدي، حسين؛ مهرباني، جواد؛ عباسي، همايون .3

  .141-153، صص 5فصلنامه حركت، شمارة  .كتپژوهشي حر
  .89-91، )2( 5تازه هاي علوم شناختي، . علم سنجي و علوم شناختي). 1382. (شريفي، ونداد .4
تحليل محتوايي و استنادي ). 1390. (قهنويه، حسن؛ فريده، موحدي؛ يار محمديان، محمد حسين؛ عجمي، سيما .5

؛ شماره 8مديريت اطالعات سالمت ؛ دوره . ي مديريت اطالعات سالمتپژوهش - مقاالت چاپ شده در مجله علمي
  . 82-92؛ صص 1

: پژوهشي روان شناختي ايران –تحليل محتواي مجله هاي علمي . )1388(. مهرام، بهروز؛ توانايي شاهرودي، عفت  .6
 .109 -118، صص 22فصلنامه روانشناسان ايراني، سال ششم، شماره  .موضوع و روش هاي پژوهش

7.Aitchison, C. (2001). Gender and leisure research: The codification of knowledge. 

Leisure Sciences, 23, 1-19. 

8. Andrew, D.P.S., Pedersen, P.M., McEvoy, C.D. (2011). Research Methods and Design in 

Sport Management. 1th   . ED. Champaign, Human Kinetics, p 56. 



  1395بهار  ،1 ، شمارة8 ةهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دور نشرية پژوهش  
 

 

50

9.Choi, J., & Park, S. (2007). The comparison of research trends between Journal of 

Sport Management and Korean Journal of Sport Management. International Journal 

of Asian Society for Physical Education, Sport, and Dance, 5(2), 10-15. 
10. Fielding, L. W., Pitts, B. G., & Miller, L. K. (1991). Defining quality: Why should 

educators in sport management programs be concerned about accreditation?. Journal 

of Sport Management, 5, 1- 17. 

11. Klaus Krippendorff (2004). Content Analysis, an Introduction to Its Methodology. 

2nd Edition.Thousand Oaks, C  . A: Sage Publications – especially Chapter 11, pages 211-

256. 

12. Mahony, D. F. & Pitts, B. G. (1998). Research outlets in sport marketing: The need 

for increased specialization. Journal of Sport Management, 12, 259-272. 

13.Malekzadeh, R. Mokri, A. Azarmina, P. (2001). Medical science and research in Iran. 

archive of Iranian medicine, 4, PP: 27-39. 
14. Mondello, M.J. & Pedersen, P.M. (2003). A content analysis of the Journal of Sports 

Economics. Journal of Sports Economics, 4 (1), 64-73. 
15. Parks, J. B., Zanger, B., & Quarterman, J. (1998). Contemporary sport management. 

Champaign, IL: Human Kinetics, p 49. 

16. Pedersen, P. M. & Pitts, B. G. (2001). Investigating the body of knowledge in sport 

management: A content analysis of the Sport Marketing Quarterly. The Chronicle of 

Physical Education in Higher Education, 12(3), 8-9, 22-23. 

17. Pitts, E.G., & Pedersen, P.M. (2005). Examining the body of scholarship in sport 

management: A content analysis of the Journal of Sport Management. Sport 

Management and Related Topics Journal, 2(I), 33-52. 

18. Potter, W. J. & Levine-Donnerstein, D. (1999). Rethinking validity and reliability in 

content analysis. Journal of Applied Communication Research, 27, 258-284. 


