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 چکیده
 یدادهایرو یبرگزار تیریکتاب در حوزۀ نظری مد یموضوعوضعیت  لیتحل قیتحق نیهدف از ا
 یو از نظـر اسـترات    یاز نظر هدف کـاربرد  قیتحق روشبود.  یسیو انگل یدو زبان فارسبه  یورزش
پـ وه  شـامل تمـا      یآمـار  ۀبود. جامعـ  یکم یمحتوا لیاجرا از نوع تحل ریو از نظر مس یفیتوص
در  1399بـود کـه در اسـف د     یسـ یو انگل یبه دو زبان فارس یورزش یدادهایرو تیریمد یها کتاب
و  یکتاب فارسـ  هفتادتعداد  نیشده بودند. ب ابرا هینما« گوگل اسکوالر»و « کتاب ۀخان» های تیسا

پـ وه    نیـ در ا لیـ شدند. واحـد تحل  یصورت کل شمار انتخاب و بررسبه  یسیکتاب انگل پ جاه
مللفـان و   تیـ سال انتشار، تعـداد مللفـان، مو ع   راست،یها، و ها، پوش  سرفصل شامل ع وان کتاب
 یو دسـتورالعمل کدگـذار   یکدگذار ۀرگب کیها  داده یآور ته شد. ابزار جمعناشران درنظر گرف

 قیـ نظـر از رر  تن از افراد صاحب دهتوافق  بیابزار با کمک ضر نیا ییو محتوا یصور ییبود. روا
اسـکات   یآن با کمک آزمون پ تی یع ای ییایپا نیشد. همچ  دییتأ 92/0 زانیآزمون کوکران به م

در  قیـ تحق های داده لیتحل و  هی. تجزدیسر دیی/. به تأ87 زانیکدگذار به م دو توافق بیضر نییو تع
 انجا  گرفت.  یها و آزمون خ یفراوان عی الب جدول و نمودار توز

 یاختالفـ  چیلفـان هـ  لو تعـداد م  راستیها، و نشان داد که از نظر ع وان، موضوع سر فصل جینتا      
 تیـ هـا، سـال انتشـار، مو ع    اما از نظر ابعاد تعداد سرفصـل  ،وجود ندارد یسیو انگل یکتب فارس نیب

نکتۀ مهم  اختالف مع ادار مشاهده شد. یسیو انگل یکتب فارس نیناشران ب تیلفان و وضعلم یعلم
هـای م تشرشـده بـه     این بود که باوجود فراوانی بیشتر تعداد کتب م تشرشده به زبان فارسی از کتاب

های جمعـی متخصصـان بـا پوشـ       محدودتر، الز  است تا نگارشزبان انگلیسی با وجود مخارب 
  المللی مورد توجه  رار گیرد. های بین بر کتاب روز و مبت ی های به انواع سرفصل

 تیریمـد  ،اسـکوالر  گوگـل  کتـاب درسـی،   ،کتاب ۀخان ،یکم یمحتوا لیتحل: ی کلیدیها واژه
 .ناشر ،یورزش یدادهایرو
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Abstract 

The purpose of this study was situation analysis of books in the theoretical field of 

sporting event management in both Persian and English.The research method was 

applied in terms of purpose and descriptive in terms of strategy and quantitative 

content analysis in terms of implementation. The statistical population of the study 

included all sports event management books in both Persian and English, which 

were indexed in March 2016 on the "Khane Ketab" and "Google Scholar" sites. 

Therefore, 70 Persian books and 50 English books were recognized and reviewed in 

total. The unit of analysis in this study included the title of books, cover of titles, 

editing, year of publication, number of authors, position of authors and publishers. 

The data collection tool was a coding sheet and coding instructions. The validity of 

this instrument was confirmed by Cochran's test of 0.92 with the agreement 

coefficient of 10 experts. Also, its reliability or objectivity was confirmed by the 

Scott's pi test and determining the agreement coefficient of 2 coders at the rate of 

0.83. The analysis of research data was performed in the form of tables and graphs 

of frequency distribution and chi-square test.The results showed that in terms of 

title, subject matter, edition and number of authors, there is no difference between 

Persian and English books, but in terms of dimensions, number of titles, year of 

publication, scientific position of authors and status of publishers, there is a 

significant difference between Persian and English books. Despite the limited 

audience, the number of books published in Persian were more than the number of 

books published in English. Collective writings of experts covering a variety of up-

to-date topics based on international books needs to be considered.  

Keywords: Google Scholar, Khane Ketab, Publisher, Quantitative Content 

Analysis, Sports Event Management,Textbook..k  
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 مقدمه 

 رشـته  هر  یعلم شرفتیتواند در پ است که می یهای اساس از شاخص یکی یعلم های کتاب
 و تـداو   دانـ   کتاب علمی به انتقـال (. 1388، یشاهرود یی)مهرا  و توانا دداشته باشنق  

 میسـر  علمی دستاوردهای و ها اندیشه این امر با انتقال. ک د کمک می بشری جوامع پیشرفت
هـای   مفـاهیم و یافتـه   ارادی، و رـور آگاهانـه   های خود به اغلب با کتاب شود. دانشم دان می

 ده ـدۀ سـهم   علمـی نشـان   هـای   کتـاب (. 1397 اسـمی،  ) ده ـد  می انتقال یکدیگر خود را به
 پ وهشـگران مللـ    ارزشـیابی  برای کیحوزۀ مربوره و مال دان  پیشرفت پ وهشگران در

 از یکــی ع ــوانبــه  آن کمیــت کــه اســت حــد بــدان تــا علمــی هــای  کتــاب اهمیــت. اســت
 افـراد  تعـداد  جمعیـت،  صـ ایع،  تولیـد  از بیـل  هـا  شـاخص  دیگر ک ار در توسعه های شاخص
 لمـی ع وضـعیت  از را محقـق  ت ها نه علمی های  کتاب مطالعۀ. گیرد می امثال آن  رار و باسواد
 و سـازد  می آگاه محققان دیگر های یافته از را محققان بلکه ک د، می باخبر خاص ای درزمی ه

شـود   مـی  کـاری  دوبـاره  مـانع  افزای ـد،  مـی  مطالعـات  دیگر غ ای بر ای که بر افزون مورد این
بـه   معمـوالا  کـه  اسـت  غیرداستانی اثری علمی کتاب دروا ع، (.1397فر و همکاران،  فهیمی)

بـا هـدف    دانشـم د  غیـر  وسـیلۀ بـه   او ـات  گـاهی  یا استاد یا پ وهشگر دانشم د، کی وسیلۀ
 سـخ ی  (.1391 همکـاران،  و رودپشـتی  ره مـای ) است شده بخشی نوشته آموزش یا آگاهی

 دانـ   بـر  کـه  باشـد  جـالبی  تحقیـق  حاصـل  و بـدیع  بکـر،  باید آید، می علمی کتاب در که
 سیاسی اجتماعی، ا تصادی، مبادالت در فن و علم روزافزون نق  و اهمیت. بیفزاید موجود

 بـه  جهـان  ملـل  تمـایز  و های تفکیک است که یکی از مالک  دری مهم به جهان فره گی و
ارزش  .(1390رسـولی و امیرآتشـانی،   ) شود ش اخته می توسعه درحال و یافته توسعه گروه دو
هـا   ولیـدات علمـی آن  تموجـود در   یهـا  توان براساس داده را میپ وهشگران  و اهدافکار 

تـوان م ـابع    از روش تحلیل محتـوا مـی   اده(. با استف2016، و همکاران 1ی)ماج ش اسایی کرد
 (. 2007 و همکاران، 2تحلیل کرد )کوکو را انتخاب  یارالعات

 ای کـه . بـا توجـه بـه    توان د از علو  مختل  انتخاب شـوند  م ابع ارالعاتی و علمی می
م تشرشـده توسـ     هـای  کتـاب در کشـور مـا نـدارد،     یادیـ  ـدمت ز  یورزش تیریمدرشتۀ 

کتـب  شـود.   ۀ آن ش اسـایی و توسـع  شـرفت یتـا پ  ید ـت بررسـ  به  دیبا  یگرا نیمحققان ا
هـا فـراهم    و اثربخشـی آن توسعه تا زمی ۀ د نشو دهیچال  کشنقد و به  دیبا یورزش تیریمد

                                                                                                                                        
1.  Majhi 

2.  Cook 
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 رو بـه  یمختل  علو  ورزشـ  های زمی هعلم در  دیتول ر،یاخ یاندر سال(. 2001، 1)پیتس دشو
 یهـا    ورزش و رشته ،یبدن  تی  تربوعل است که چ دین دههبه  کیاست. اک ون نزد  یافزا

پـر کـردن خـ      یبـرا  یورزشـ  یهـا  کتـاب  دیتولایجاد و اما  ،اند وارد شده رانیبه ا یورزش
مشـارکت    یو افـزا  یعـال  وزشبا گسترش آم .گرفتموردتوجه  رار  رتریدان  ورزش د

 یشتریشتاب ب یورزش یها و توجه به ابعاد مختل  ورزش در جامعه، ص عت کتاب یزشور
 . (1397به خود گرفت )الماسی و زردشتیان، 
هـایی کـه هـر     دلیل گسـتردگی و دربرگیـری گـرای    به  رشتۀ علو  ورزشی امروزه
ای نزدیک شـده اسـت. رشـتۀ مـدیریت ورزشـی       اند، به حیطه کدا  به یک رشته تبدیل شده

ریـزی، بازاریـابی، رسـانه، رویـداد، او ـات       برنامـه »هـای مختلفـی چـون     ت هایی از گرای  هب
 ریـزی،  برنامـه »بـر واـایفی چـون     ورزشـی  تشکیل شده است. مـدیریت « فراغت و امثال آن

 و مـدیران  تربیـت  رشـته  ایـن  هـدف . تأکیـد دارد « ک ترل سازماندهی، کارگزی ی، هدایت و
. (1397 اسمی و همکـاران،  )است  کشور ورزشی های سازمان امور کارش اسانی برای ادارۀ

 ایـ وکارها  کسب ها، تیافراد، فعال ۀهم ۀمطالعامروزه کارش اسان، حوزۀ مدیریت ورزشی را 
ک  ـد   معرفـی مـی  محصول مرتب  با ورزش انواع  جیترو ل،یتسه د،یدر تولی فعال ها سازمان
هــای  ع ــوان یکــی از حــوزهبــه  یرویــداد ورزشــ . مــدیریت(2020 ،و همکــاران 2)پدرســن

 رویـدادها  برگزاری و دهی سازمان ب دی، بودجه ریزی، بر برنامه تخصصی مدیریت ورزشی،
 ورزشـی  رویـدادهای  درزمی ـۀ . تأکید دارد های جهانی و المپیک محلی تا بازی های بازی از

رویـداد،   فروشـی  اماکن، بلیت رویداد، مدیریت بازاریابی»های  موضوعات مختلفی در زمی ه
 گیـرد. صـ عت   موردبحـ   ـرار مـی   « رویـداد و امثـال آن   رویداد، برگـزاری  ام یت و ایم ی

 و «ورزشـی  محصـوالت » ،«ورزشـی  مشـتریان » ع صـر  سـه  دربردارنـدۀ  ورزشـی  رویدادهای
 توان د شامل تماشـاگران، حامیـان،   می مشتریان. است «ورزشی رویدادهای برگزارک  دگان»

محصوالت ورزشـی شـامل خـود رویـداد و انـواع محصـوالت و        ش د.ها و امثال آن با رسانه
 یـا  تـیم   الب در ک  دگان شرکت»خدمات ج بی آن است. برگزارک  دگان رویدادها شامل 

مــدیران و کارک ــان برگــزاری »و  «پزشــکی هیئــت»، «داوران»، «مربیــان»، «انفــرادی ر یبــان
  (.2010، 3ایمری) هست د« رویداد

بـا پوشـ  اصـطالحات     و میالدی 1990 دهۀ اواخر از رزشیو رویدادهای اصطالح

                                                                                                                                        
1.  Pitts 
2.  Pedersen 
3.  Emery 
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 دیــدار، نمایشــی، مســابقات  هرمـانی،  هــای ر ابــت مســابقات، برگـزاری »رایـج  بلــی مان ــد  
 سراسـر  در ورزشـی  رویـدادهای (. 2007، 1پـراس )مطـرح شـد   « امثال آن و ک گره همای ،
از « ای رشته چ د یا یک»های  لشک و به س ین تما  در ناتوان و توانا و زنان مردان برای جهان

ک  ـده، ا تصـادی،    ایـن پدیـده کارکردهـای سـرگر      شود. می سطح محلی تا جهانی برگزار
از ابعـاد   تـوان  مـی  رسمی را ورزشی رویداد . یک(2010ایمری، )فره گی و اجتماعی دارد 

ز تفریحـی معمـول متمـای    ورزشـی  هـای  ر ابت محوری و مشارکت باال را با تخصصی، برنامه
 (.2004 ،و همکاران 2مالفاس)کرد 

لزو  ارالع و آگاهی از چگونگی برگزاری رویدادهای ورزشی یا شرکت مـلثر در  
اسـت.   های متعددی را در این زمی ه فراهم کرده انواع رویدادهای ورزشی زمی ۀ انتشار کتاب

دربـارۀ  های مختل ، امـا بررسـی    دربارۀ رشته و گرای  یس ج تابباوجود تعدد مطالعات ک
تر علو  ورزشی مان د رویدادهای ورزشـی در   های تخصصی تولیدات علمی در برخی حوزه

هـای داده و موتورهـای    از رریق پایگـاه (. 1393و همکاران،  عسگریسطح مطلوبی نیست )
هـای م تشرشـده در زمی ـۀ رویـدادهای ورزشـی را       تـوان کتـاب   وجـوی مختلـ  مـی    جست

از سـال  ای  بـا سـابقه  « خانـۀ کتـاب  »و در دسـترس در ایـران   ش اسایی کرد. یک پایگاه معتبر 
هـای   گسترش بانـک »، «اعتالی فره گ کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی»هدف و  1372

بهبـود وضـع اهـالی    »، و «رسانی الکترونیکی و ای ترنتی های ارالع نشر، شبکه ۀارالعاتی حوز
م ظـور در دسـترس  ـرار دادن    بـه   هپایگاه ای ترنتی این ملسسـ است. « نشر و پدیدآورندگان

 مشخصـات  . در ایـن پایگـاه ارالعـاتی،   است  تأسیس شده 1377ها، در سال  ارالعات کتاب
 و جلـد  روی تصـویر  کوتاه، م تشرشده در ایران شامل معرفی های کتاب تما  ش اختی کتاب
 و عابـدی ) دسترسـی اسـت    ابـل  شـود و بـرای عمـو     مـی  ثبت نخستین صفحات تصویر نیز
وجـوی در دسـترس،    الملل و داخلی هـم یـک موتـور جسـت     در سطح بین (.1389 واخی،ش
رایگـان و تقریبـاا    جـوی و یـک موتـور جسـت    گوگـل اسـکوالر  اسـت.   3«گوگل اسکوالر»

ازجملـه  توانـد اکثـر م ـابع مطالعـاتی      اسـت کـه بـا دارا بـودن م ـابع بسـیار زیـاد مـی         جامعی
 وجـو  جسـت  نتـایج رـور رایگـان نشـان دهـد.      بهرا های م تشرشده و نمایه شده در آن  کتاب
 مرتـب  اسـکالر  گوگـل  در. شـود  مـی  فهرست جست وجوشده واژۀ با ارتباط میزان براساس
اسـت. ایـن    مللفـان  دیگـر  توسـ   آن بـه  ارجـاع  میـزان  وجو براساس های جست یافته کردن

                                                                                                                                        
1.  Preuss 

2.  Malfas 

3.  Google Scholar 
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 لسـا  هـای مختلـ  برحسـب    زبـان  هـا بـه   انواع کتاب جوی و جست جو امکان و موتور جست
  (.2020 ،1گازنبروئر و هاداوی)ک د  ها را فراهم می ارجاع شمار انتشار و مشاهده

هــای ورزشــی  دهــد کــه مطالعــۀ کتــاب شــده نشــان مــی مــروری بــر مطالعــات انجــا 
هـای   موردتوجه پ وهشـگران و ناشـران ورزشـی  ـرار گرفتـه اسـت. مطالعـه دربـارۀ کتـاب         

هـای تخصصـی، از    اهـور انـواع گـرای    ورزشی، همراه با رشد و توسـعۀ علـو  ورزشـی و    
 یورزشـ  یهـا  کتـاب  تیوضـع  لیتحل(. 1397اهمیت بیشتری برخوردار شده است ) اسمی، 

شـده   هـای انجـا     پـ وه  شـود.   سـ جی معرفـی مـی    یـا کتـاب   یش اس کتاباغلب با ع اوین 
به  کم بوده وهای ورزشی از لحاظ کمی و کیفی بسیار  س جی کتاب وضعیت کتاب مورددر
 رار بررسی مورد صورت مست دبه  های علو  ورزشی کلی، وضعیت چاپ و نشر کتاب رور
 اسـ ادی جملـه  هـا از  . این درحالی است که کتاب(1398و همکاران،  موسوی) ه استنگرفت

متعـدددی را   مطالـب ، ی تخصصی مان د مـدیریت رویـدادهای ورزشـی   ها هست د که در زمی ه
هـا   محتـوای آن گـامی در جهـت بهبـود    تـوان   مـی  هـا  تحلیـل محتـوای آن   ده د و با ارائه می
نه، رویدادهای ورزشی زیادی السا(. از ررف دیگر، 1396و همکاران،  زاده عظیمبرداشت )

هـا، سیاسـتمداران، صـاحبان صـ ایع و دیگـر       شود و رسانه می در نقاط مختل  جهان برگزار
م دی مرد  به تماشـای ایـن    ه الدلیل ماهیت جذاب ورزش و عبه  المللی ان ملی و بیننفع ذی

ب ـابراین بـدیهی اسـت کـه     انـد.   سمت رویدادهای ورزشی گرای  پیـدا کـرده  به  رویدادها،
مدیریت صحیح این رویدادهای ورزشی امر بسیار ضروری و حائز اهمیت است و به همـین  

توان ـد دانـ     های م تشرشده در این زمی ه در صورت داشتن محتوای م اسب می دلیل کتاب
نحوی شایسته در اختیار مسئوالن مربوره  ـرار  به  ز  را برای مدیریت رویدادهای ورزشیال

تواند به ش اسـایی نقـاط    رو، مطالعۀ عمیق کتب مدیریت رویدادهای ورزشی می ده د. ازاین
هـا کمـک ک ـد و گـا  مهمـی در جهـت        ها و ارتقـای کیفیـت آن    وت و ضع  این کتاب

سایر افراد مرتب  با مدیریت رویدادهای ورزشـی بـردارد    افزای  آگاهی مدیران ورزشی و
م ـد وضـع    شده، ضع  شـ اخت نظـا    . شکاف پ وهشی درک(1394و همکاران،  دولتشاه)

به دو زبان فارسی و انگلیسـی  « رویدادهای ورزشی»شده با موضوع  موجود دربارۀ کتب تهیه
آمـوزش علـو  محسـوب    کتب علمی راه ما، چـارچوبی بـرای   است که  است. این درحالی 

، هـا  پوشـ  سرفصـل  ، ع ـوان »تـوان از ابعـاد مختلفـی همچـون      شوند و یک کتب را مـی  می
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با این توضـیحات ایـن پرسـ     موردتحلیل  رار داد. « ناشرانو  لفانلم، انتشار سال، راستیو
هـای بـا موضـوع مـدیریت برگـزاری       کلی برای پ وهشگران ایجاد شد که وضـعیت کتـاب  

بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی چگونـه اسـتک هـدف کلـی پ وهشـی           رویدادهای ورزشی
به دو زبان فارسـی و  « رویدادهای ورزشی»ش اخت وضعیت موجود کتب موجود با موضوع 

 راسـت، وی هـا،  ع وان، پوش  سرفصل»های اختصاصی از ابعاد  انگلیسی و در راستای پرس 
 بود.  «لفان و ناشرانلسال انتشار، م
 

  شینۀ پژوهشمبانی نظری و پی
 یو جوامـع محلـ   زبانیرا برای کشورهای م ارزشم دیهای  فرصت مهم یورزش دادهاییرو
نفـس   اعتمادبـه   ینـا  تجـاری و افـزا    یبازش اسـ  ،یا تصادی، بهبـود سـرگرم   رشدم ظور  به

 نیـ ااغلـب  تماشاگر و رسـانه در   کن،یباز دک  ده،یبازدزیادی  . تعدادک  د یجوامع فراهم م
گردشـگر بـرای تماشـا و مشـارکت در      ادییـ ز تعـداد  ن،ی. همچ ـ شوند یم ریگدر دادهایرو
محلـی یـا ملـی اثرگـذار     ا تصـاد  ک  د و این بـر رویکـرد    پیدا میبزرگ حضور  دادهاییرو

 دک  ـدگان یبازد میرمسـتق یغ و میمسـتق  های  هیبزرگ، هز دادهاییرو دیفوا نیتر مهماست. 
نـو و   هـای  رسـاخت یز جـاد یو ا دیـ آمـدهای جد اشتغال و در  یامر باع  افزا نیاست که ا

. اهمیـت ایـن   (2012و همکـاران،   1بـالگو ) شـود  یمـ  زبانیجانبۀ شهر م توسعۀ همه ت،یدرنها
های دانشگاهی و آموزشگاهی بـرای تربیـت نیـروی انسـانی مـورد       موضوع باع  توجه نظا 

عـددی در ایـن   هـا، مقـاالت و کتـب مت    همین م ظور پ وه  نیاز در این عرصه شده است. به
هـای توسـعۀ کیفـی ایـن      عرصه تدوین و مبانی نظری مشخصی ایجاد شده است. یکی از راه

 مبانی نظری و کاربردی شدن آن، نقد و تحلیل مبانی نظری و ادبیات پیشـی ه موجـود اسـت.   
ها و ادبیات پیشی ه در حوزۀ کتب علو  ورزشـی، مربـوط بـه مطالعـۀ مـوردی       اغلب پ وه 

ریافته اختصاص دارد. در این رویکرد مطالعاتی بـا تأکیـد بـر نقـد کتـاب بـه       های انتشا کتاب
(. این درحالی 1392شود )رحمانی،  بررسی وا عیات یک کتاب از ابعاد مختل  پرداخته می

 در م تشرشـده  هـای  کتـاب  مجموعـه  وضـعیت  درمورد تحلیل کمی بسیار است که مطالعات
ایــن خــ  مطالعــاتی در حــوزۀ  . اســت شــده انجــا  ورزشــی علــو  تخصصــی حــوزۀ یــک

در زمی ـۀ   متعددی توان به مطالعات شود. در این راستا می رویدادهای ورزشی بیشتر دیده می
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 در علمـی  مقـاالت  تولیـد  مقاالت علمی اشاره کرد. بـرای نمونـه در چ ـدین مطالعـه، سـهم     
 تخصصـی  هـای  حـوزه  دیگـر  از تـر  کـم  بسـیار  را ورزشـی  رویـدادهای  مـدیریت  های حوزه

 همکـاران،  و شریفیان ؛1398 شمسی، عسگر و  اسمی) شده است گزارش ورزشی مدیریت
ازجملــه (. 1393 زردابــی و همکــاران،  عســگری ؛1396 زاده و همکــاران، عظــیم ؛1398

تـوان بـه    هـا در یـک حـوزۀ تخصصـی مـی      مطالعات موردبررسـی بـر روی مجموعـه کتـاب    
 بـدنی  تربیت  در تحقیق روش فارسی کتب محتوای تحلیل ع وان با( 1397)پ وه   اسمی 

 بـه  زمی ـه  این در کتاب چهارده اشاره کرد که ری آن نشان داده شد که ت ها ورزشی علو  و
. اسـت  بوده ترجمه ها آن مورد سازده و تألی  ها آن مورد سه و است انتشار یافته فارسی زبان

 توسـ   کـه  داشـت  وجـود  اصـلی  کتـاب  پ ج ت ها شده، ترجمه کتاب یازده جمع از همچ ین
ــه  مختلــ  هــای گــروه ــود شــده  ترجمــه تکــراری صــورتب ــی . ب ــۀ در( 1396)تکل  مطالع
 دربـارۀ  مطالعـات  سـهم  تـرین  کـم  که دریافت تهران دانشگاه ورزشی مدیریت های پ وه 

 مطالعـات  نتایج که است درحالی این. بود «ورزشی رویداد و فراغت او ات اردو، وضعیت»
 مـدیریت  حـوزۀ  در مشـکالت  تـرین  مهـم  از یکی که دهد می اننش( 1395) یوسفی و عیدی

 ایـران  در ورزشـی  بـزرگ  رویـدادهای  میزبانی شرای  و است ورزشی رویدادهای ورزشی،
( 1394) دولتشـاه و همکـاران   .اسـت  نیـاز  بیشـتری  مطالعـات  بـه  زمی ه این در و ندارد وجود

 در ورزشـی  یـدادهای رو برگـزاری  مـدیریت  درس کتب وضعیت بررسی ع وان با پ وهشی
 مطالعـۀ  از حاصـل  هـای  یافتـه  بـه  توجـه  با. دادند انجا  1393 سال پایان تا ایران های دانشگاه
 بُعـد  از دانشـجویان  و اسـتادان  دیـدگاه  از مسـابقات  اجـرای  رـرز  و مدیریت کتب وضعیت
 بـر  مطالعـه  ایـن  نتـایج . است م اسب صوری و ساختاری بُعد از ولی نیست، م اسب محتوایی

. داشـت  تأکید ورزشی رویدادهای مدیریت با مرتب  علمی تولیدات بر بیشتر مطالعات زو ل
 وزارت در شـده  انجـا   هـای  پـ وه   فهرسـت  در کـه  داد نشـان  نیـز ( 1389) علیزاده مطالعۀ
 رویـدادهای  درمـورد مـدیریت   موضـوعی  بـدنی و ـت( نیـز    )سازمان تربیت وجوانان ورزش
   .نداشت وجود ورزشی

 ک  ـد.  هشگران در خارج از کشـور نیـز نتـایج مشـابهی را گـزارش مـی      مطالعات پ و
م د پیشی ۀ رویدادهای بزرگ  بررسی نظا پ وهشی با ع وان ( در 2019و همکاران ) 1تامسون

 ۀدربـار  عـه مطالمتعددی بـه   یکشورهاورزشی دریافت د که تعداد کمی از پ وهشگران و در 
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درحـالی اسـت کـه رویـدادهای ورزشـی       متمرکز هست د و ایـن  یورزشبزرگ  یدادهایرو
( بـا  2018) 1گراپ ـدورف  باالترین ج بـۀ نمـای  و درگیـری را در جوامـع دارد. اسـماکر و     

مـدیریت رویـدادهای   که مطالعات عملکرد اعضای علمی مدیریت ورزشی دریافت د  مطالعۀ
 تیریآموزش مد( در بررسی 2017) 2میراجایا و سوارس .سـهم کمـی داشـته استورزشی 

، «محتــوای آموزشــی»، «یدرســ ۀبرنامــ»ات موضــوعی نشــان دادنــد کــه ورزشــرویــدادهای 
نیـاز بـه بـازنگری و تقویـت اساسـی دارنـد.       « پـذیری  اشتغال»، «عملی یریادگی ی وارورزک»

 قیـ رری بایـد از  ورزشـ رویـدادهای   تیریمـد هـای   ب ابراین محتواهای آموزشی مان د کتاب
ــا ارف یآموزشــ دیــجد یکردهــایرو ی، خوداشــتغالی و بهبــود بهبــود تفکــر انتقــادیــت و ب

 ۀوتحلیـل فصـل ام   در تجزیـه  (2014) و همکـاران  3پیتـز ها برای یادگیرندگان باشـ د.   مهارت
هـای   مـدیریت و مهـارت  » های هت در حوزالمقانشان دادند که اغلب  اروپا مدیریت ورزش

بـه مـدیریت رویـدادهای    تـر   بودند و کـم « و ا تصاد ورزش بازاریابی ،وکار کسب ،سازمانی
 ( در مطالعـۀ انـواع رویـدادهای    2010ایمـری )  رـور مسـتقیم پرداختـه شـده بـود.      ورزشی به

مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشـی   تیموفقها نتیجه گرفت  بزرگ ورزشی و مدیریت آن
گـذاران   هیهـا و سـرما   ورزش، رسـانه  ۀثر و کارآمد در روابـ  سـه جانبـ   لم تیریبر مد مبت ی
تـر   برای ایـن م ظـور و رونـق اثـربخ     شانس است.  عیمحدود کردن و ا نیهمچ  و دادیرو
هـا، ام یـت و امـور     یوراف ـ  ،درک بهتـر ا تصـاد   ها بـه  باید در آموزش دادیص عت رو  دهیآ

( در مطالعات خود بـه  2010و همکاران ) 4توجه داشت. کوارترمن یجهانفره گی در سطح 
در تولیدات علمی اشاره کردند. در این زمی ه محتـوای  ها  موضوع ناشران و اهمیت اعتبار آن

هـای   م تشرشدۀ تخصصی از سوی ناشران تخصصی، اعتبار بیشتری درپی خواهـد شـد. یافتـه   
( نیـز نشـان داد کـه    JSM) مدیریت ورزشی ۀمحتوای مجل ( در مطالعۀ2005) 5پدرسن و پیتز

ردبررســی وجــود موضــوع مــدیریت رویــدادهای ورزشــی در فهرســت ع ــاوین مقــاالت مو
 نداشت. 

دهد که مطالعات مربوط به بررسـی   ب دی از ادبیات پیشی ۀ موردبررسی نشان می جمع
تـر موردمطالعـه  ـرار گرفتـه اسـت.       وضعیت گروهی کتاب در یک موضوع مشـخص، کـم  
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ــه برگــزاری »رــور مشــخص در حیطــۀ بســیار تخصصــی و مهــم در علــو  ورزشــی یع ــی    ب
ع مختل  آموزشـی بـه آن پرداختـه شـده اسـت، پـ وه        ورزشی که در مقار« رویدادهای

المللـی انگلیسـی در ک ـار     هـای بـه زبـان بـین     نگر و تأکید بر کتـاب  جامعی با رویکرد جهان
های با زبان فارسی دیده نشد. این امر جالی خالی پ وه  حاضر را در میان مطالعـات   کتاب
  دهد. شده، نشان می انجا 

 
 روش 

 ینظـر اسـترات    ازهـا کمـی،    آوری داده بردی، از نظـر نـوع جمـع   پ وه  از نظر هدف کار
جامعـۀ آمـاری پـ وه  شـامل تمـا        .بود ی کمیمحتوا لیاجرا تحل مسیر از نظرو  یفیتوص
هـای   های مدیریت رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود در سایت کتاب

شده تعداد هفتاد کتاب فارسی  نجا جوی ا و بود. در جست« گوگل اسکوالر»و « خانۀ کتاب»
یافت شد. بر این اسـاس   2021مارس  20و  1399اسف دماه ماه  29و پ جاه کتاب انگلیسی تا 
شده با موضـوع رویـدادهای ورزشـی بـود کـه بـا        کتاب ش اسایی 120جامعۀ پ وه  تعداد 

جـو در   و هـای جسـت   شمار و بررسی کل تعداد جامعه، کار دنبال شد. کلیدواژه رویکرد کل
و در انگلیســی « مــدیریت برگــزاری مســابقات»و « مــدیریت رویــدادهای ورزشــی»فارســی 

«sports event management» ،«sports event » و«sport event management »   بـود. بعـد از
تعیین و ش اسایی واحدهای ثبت و تهیۀ برگـۀ کدگـذاری و دسـتورالعمل کدگـذاری بـرای      

ه نفر از اسـتادان و خبرگـان رشـتۀ مـدیریت ورزشـی اسـتفاده شـد و در        تأیید اعتبار از نظر د
به تأیید رسید. در ادامه به کمک بررسی یـک موضـوع    92/0 الب آزمون کوکران و میزان 

واحد توس  دوکدگذار مختل ، وضعیت پایایی و عی یت بررسـی شـد. نتیجـۀ آزمـون پـی      
ی یت ابزار را تأیید کرد. کدگـذاری در  از میزان توافق دو کدگذار، ع 83/0اسکات به میزان 

یک مرحله توس  پ وهشگر براساس دستورالعمل کدگـذاری انجـا  شـد. تجزیـه و تحلیـل      
انجـا    22افزار اس.پی.اس.اس. نسـخل   دو و به کمک نر  ها با آزمون کائسکوئر یا خی داده
  شد.

 

 ها یافته
وضوع رویدادهای ورزشـی بـه   با مم تشرشده  یها کتاب تیوضعهای حاصل از بررسی  یافته

 دست آمد.  به 1شرح جدول 
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 های حاصل از بررسی کتب مدیریت رویدادهای ورزشی  یافته   1جدول 

 واحدهای تحلیل مقوله
 کتب انگلیسی کتب فارسی

 آزمون خی دو
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 ع وان

=Χ2 18 9 9/12 9 بازاریابی رویداد 65/6  

df=6 

P= 365/0  
 18 9 3/34 24 یت برگزاریمدیر

 22 11 10 7 توسعۀ پایدار
 4 2 ¾ 3 حمایت مالی

 6 3 6/8 6 های رویدادها مدیریت مجموعه
 18 9 6/18 13 مدیریت ایم ی و ام یت و بهداشت

 فروشیبلیت
 

8 4/11 7 14 

از بُعد پوش  
 ها سرفصل

 

 موضوعات تخصصی
29 4/41 27 54 Χ2= 852/1  

df=2 

P= 396/0  
 18 9 9/22 16 موضوعات عمومی

 ترکیب تخصصی ـ عمومی
 

25 7/35 14 28 

 از بُعد ویراست

=Χ2 50 25 1/67 47 ویراست اول 129/4  

df=3 

P= 248/0  
 28 14 4/21 15 ویراست دو 

 12 6 1/7 5 ویراست سو  تا پ جم
 10 5 3/4 3 بار 6ویراست بی  از 

از بعد سال 
 انتشار

 

 2000ز سال  بل ا
4 7/5 11 22 Χ2= 225/12  

df=3 

P= 007/0  
 34 17 1/27 19 2010تا  2001از 
 26 13 3/24 17 2015تا  2010از 
 18 9 9/42 30 به بعد 2015از 

از بُعد تعداد 
 مللفان

 

 یک ملل 
23 9/32 22 44 Χ2= 589/1  

df=2 

P= 452/0  
 38 19 1/47 33 دو ملل 

 18 9 20 14 بی  از سه ملل 

از بُعد مو عیت 
 مللفان

 

 همگی استاد دانشگاه
22 3/41 36 72 Χ2= 125/22  

df=2 

P= 001/0  
 4 2 30 21 همگی دانشجو

 24 12 6/38 27 ترکیب استاد ـ دانشجو

 از بعد ناشران

 

 المللی ناشر بین
2 9/2 20 40 Χ2= 473/27  

df=3 

P= 001/0  
 20 10 7/25 18 ناشر دانشگاهی

 10 5 3/15 10 عمومیناشر 
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هـا، از بُعـد    ( از نظـر ع ـوان، موضـوع سرفصـل    p > 0/05ها در سطح ) با توجه به یافته
ویراست بین کتب فارسی و انگلیسی هیچ اختالف مع اداری وجود ندارد، اما از نظـر تعـداد   

دهـد کـه تعـداد کتـب      هـا نشـان مـی    ها و ناشران اختالف مع ادار مشاهده شد. یافتـه  سرفصل
المللی م تشرشده به زبان انگلیسی بیشتر است، امـا   های بین م تشرشده به زبان فارسی از کتاب

   دار است. المللی مع ی های درسی، اختالف بین م ابع داخلی با م ابع بین در پوش  سرفصل
 

   گیری بحث و نتیجه
ن فارسـی  کتاب شامل هفتاد کتاب به زبـا  120در زمی ۀ مدیریت رویدادهای ورزشی حدود 

، ع ـوان »ها از ابعاد مختلفی همچون  و پ جاه کتاب به زبان انگلیسی ش اسایی شد و این کتاب
 مورد تحلیل  رار گرفت د.  « ناشرانو  مللفان، انتشار سال، راستیو، ها پوش  سرفصل

بین کتب فارسی و انگلیسی هیچ اختالف مع اداری « ع وان»ها از نظر  با توجه به یافته
شت و در هر دو گروه بیشترین توجه به مدیریت برگزاری رویداد، مباح  ایم ی، وجود ندا

ام یت و بهداشت رویداد و بازاریابی رویداد پرداخته شده بـود. کتـب رویـدادهای ورزشـی     
اند و این  فارسی و انگلیسی بیشترین تمرکز را حول و حوش چ د ع وان اصلی متمرکز کرده

رشـد رویـدادهای ورزشـی، نیـاز بـه تولیـد        بعاد گسترده و روبـه دهد که با توجه به ا نشان می
ای و روابـ    روابـ  رسـانه  »، «بازاریابی رویدادهای ورزشـی »تری ازجمله  محتوای تخصصی

و امثـال آن وجـود   « ش اسـی رویـدادهای ورزشـی    جامعه»و « عمومی در رویدادهای ورزشی
بقات و رویـدادها متمرکزنـد و   دارد. از سوی دیگر بیشتر ع اوین روی چگونگی اجرای مسا

تـر   ای، اجتماعی، ا تصادی و مشابه آن کم درمورد توسعۀ رویدادهای ورزشی، مسائل حاشیه
هـای   هـای مشـابهی بـه تـألی  کتـاب      ها و چارچوب بح  شده است. مللفان اغلب در  الب
بـر  ( 1398اند. در ایـن رابطـه  اسـمی و همکـاران )     مدیریت رویدادهای ورزشی ا دا  کرده

وجود ت وع در محورهای موردمطالعه در کتب و مقاالت و عـد  توجـه کـافی مسـئوالن بـر      
بـه کمبـود    (1393) ی و همکـاران زردابـ  یعسـگر ک  ـد.   هـا اشـاره مـی    سـازی آن  کاربردی

تبـع آن تولیـد محتـوای    بـه   هـا و  مطالعات دربارۀ رویدادهای ورزشی و لزو  توسعۀ پ وه 
 ت د.  ها اشاره داش علمی برای کتاب

فصـل بودنـد و از نظـر     12تـا   7های کتاب اغلـب بـین    ها تعداد فصل با توجه به یافته
هـای   ها بین کتب فارسی و انگلیسـی اخـتالف مع ـاداری مشـاهده نشـد. فصـل       موضوع فصل

انـد کـه از دالیــل    کتـب فارسـی و انگلیسـی همچـون ع ـاوین دارای مشــابهت زیـادی بـوده       
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 و ترجمۀ نویس دگان داخلی از نویس دگان خارجی باشد. تواند الگوگیری  احتمالی آن می
بین کتـب فارسـی و انگلیسـی اخـتالف مع ـاداری       راستیاز بُعد وها  با توجه به یافته
های بعدی، ت ها یـک ویراسـت داشـت د.     چاپ درصد کتب دارای 75مشاهده نشد و بی  از 

زمی ـۀ رویـدادهای    این نتیجـه بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه کتـب فارسـی و انگلیسـی در         
ک  ـد. همچ ـین اغلـب     تری برای بروز شدن و اعمال تغییرات احسـاس مـی   ورزشی، نیاز کم

وی ه به زبان فارسی ت ها یک چاپ داشت د و به چاپ بعـدی نرسـیده    های چاپ شده به کتاب
هـا   شـده بـا کیفیـت الز  در آن    های ش اسـایی  بودند. این امر هم نشان از آن دارد که فراوانی

ها استقبال چ دانی نشده است. ب ابراین نیاز است که کتب هـم از   همخوانی ندارد، زیرا از آن
های بعـدی بـه اصـالح و تقویـت و توسـعۀ       نظر مع ایی و علمی تقویت شوند و هم در چاپ

 کتب بیشتر توجه شود.  
هــا نشــان داد کــه از نظــر ســال انتشـار بــین کتــب فارســی و انگلیســی اخــتالف   یافتـه 

مـیالدی بودنـد    2010درصد کتب فارسی برای بعد از سال  70اری وجود دارد. حدود مع اد
تا بـه امـروز داشـت د. در م ـابع خـارجی       2000و کتب انگلیسی دارای توزیع یکسانی از  بل 

ــوالنی    ــابقۀ ر ــی س ــدادهای ورزش ــه موضــوع روی ــرداختن ب ــی دارد،   پ ــابع داخل ــری از م  ت
موضـوع رویـدادهای ورزشـی سـابقۀ زیـادی نـدارد و       که در م ابع فارسی و داخلی  درحالی

( نیـز تأکیـد   1392تولید محتوای آن نسبتاا جدید است. در این رابطـه موسـوی و همکـاران )   
های اخیر و در عـین حـال دارای رشـد     داشت د که بیشتر کتب علمی در کشور مربوط به سال

 تصاعدی بوده است.
یسی اخـتالف مع ـادار نبـود، امـا از نظـر      از نظر تعداد مللفان بین کتب فارسی و انگل

مو عیت علمی مللفان بین کتب فارسی و انگلیسی اختالفـی مع ـادار وجـود داشـت. مللفـان      
 4تری )زیـر   درصد استادان دانشگاهی بوده و دانشجویان سهم کم 70کتب انگلیسی بی  از 
ش کتـاب  که در کتـب فارسـی دانشـجویان سـهم زیـادی در نگـار       درصد( داشت د، درحالی

داشت د. از دالیل احتمالی این امر آن اسـت کـه کتـب رویـدادهای ورزشـی در ایـران یـا از        
اند و تشابه ع اوین یا فراتر از یک  های مستخرج شده نامه و رساله های کالسی یا پایان تحقیق

در خارج از کشور نگارش کتـاب تخصصـی    های آن باشد. تواند از نشانه چاپ نرفتن نیز می
گیـرد و بـه    توس  اعضای هیئت علمی و پس از مطالعات پ وهشی متعدد صورت مـی بیشتر 

و عسـگر   ی اسـم تـر اسـت.    رنـگ  های انگلیسـی کـم   همین دلیل نق  دانشجویان در کتاب
در تحقیق خود نشان دادنـد کـه بیشـتر    ( 1390) و همکاران یصوف ییرضاو  (1398) یشمس
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د و ایـن امـر فراوانـی مورداشـاره در تـألی       تولیدات علمی دارای بی  از سه نویس ده بودنـ 
 ک د. ها را تأیید می کتاب

از نظــر ناشــران کتــب فارســی و انگلیســی در حــوزۀ مــدیریت رویــدادهای ورزشــی 
درصـد( بـین المللـی و     70اختالف مع اداری وجود داشت. ناشـران کتـب انگلیسـی اغلـب )    

دانشـگاهی و   ن تخصصی،درصد( ناشرا 80تخصصی بودند، اما کتب فارسی، اغلب )حدود 
ملی داشت د. در ایران کتب رویدادهای ورزشی بیشتر توسـ  سـه تـا چهـار ناشـر تخصصـی       

اند یا ای کـه اگـر کتبـی مربـوط بـه اسـتادان دانشـگاه باشـد توسـ            کتب ورزشی چاپ شده
المللی و تخصصـی   دانشگاه متبوع به چاپ رسیده بود. اما در کتب انگلیسی ت وع ناشران بین

ایـن نتـایج بـا نتـایج      خـورد.  چشـم مـی  بـه   انایی نشر و توزیع کتب در سراسر دنیا بیشـتر با تو
 همخوانی داشت.  ( 2010کوارترمن و همکاران )

از  یتعداد کتب م تشرشده به زبـان فارسـ   شتریب یبود که باوجود فراوان نیمهم ا تۀنک
 های است تا نگارش با وجود مخارب محدودتر، الز  یسیم تشرشده به زبان انگل های کتاب
 المللـی  نیبـ  هـای  کتـاب  بـر  مبت ـی  و روز بـه  هـای  متخصصان با پوش  انواع سرفصـل  یجمع

  .ردیموردتوجه  رار گ
رسانی  در دنیای امروز ابزارهای ارالعاتی چون کتاب، بهترین م بع در جهت آگاهی

 م زلـۀ مرجعـی تخصصـی   بـه   توانـد  تخصصی در علو  مختل  هست د. هر کتاب خـوب مـی  
برداران  رار گیرد و آگـاهی علمـی آنـان را افـزای  دهـد. در زمی ـۀ        مورداستفادۀ تما  بهره
ک  ـدگان و   ان مختلفی از مدیران و برگزارک  دگان، تـا شـرکت  نفع ذیرویدادهای ورزشی 

های جمعی وجود دارند. عال ه و  حامیان رویداد و درنهایت تماشاگران، دانشجویان و رسانه
ع ذیفعان به موضوعات مرتب  با رویداد، نشان از ارفیتی بالقوه در زمی ۀ میل به نیاز مبر  انوا
هـا بیشـتر از تأکیـد بـر      در ایـن کتـاب   های مرتب  با رویدادهای ورزشـی دارد.  مطالعۀ کتاب

رویدادها باید به فرای دهای اجرای اثربخ  رویدادهای ورزشـی در سـطوح مختلـ      تاریخ
 کتـب  نشـر  حـامی  ملسسـات  کـه  شـود  مـی  پیشـ هاد  پ وه  تایجن به توجه پرداخته شود. با

 ک  د ایجاد م تشرشده و موردحمایت موضوعات و ع اوین تعیین نحوۀ در تغییراتی ورزشی،
و م سـجم احتمـال    مـ ظم  هـای  وجـود فصـل   .بگیرند درنظر کتب نشر برای استانداردهایی و

هـا، انـواع    بـه تحـوالت ف ـاوری   دهـد. بـا توجـه     مطالعه و اثرپذیری مخاربان را افـزای  مـی  
هـا   هـا جدیـد از ضـرورت    روزرسـانی و ویراسـت   ها و الگوهای برگزاری رویدادها، به رسانه

وجود محتوای م اسب برای این تخصص است. با توجه بـه محـدودیت دسترسـی بـه وجـود      
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هـای   هـای ارالعـاتی و زبـان    های با موضـوع مـدیریت ورزشـی در سـایر پایگـاه      سایر کتاب
هـای مورداشـاره صـورت     های دیگری با توجـه بـه مللفـه    شود پ وه  ، پیش هاد میمختل 
 گیرد. 

 

 منابع 
(. رراحی سیستم ارالعات مـدیریت رویـدادهای ورزشـی در ادارات    1397) ش. ،زردشتیان س.، و ،الماسی

 . 26ـ 15(، 2) 6، مدیریت ارتبارات در رسانه های ورزشی. ورزش و جوانان
، (1) 4 ،سـ جی کاسـپین   علـم محتوا.  لیدانشگاه تهران: تحل یورزش تیریهای مد پ وه (. 1396)ه.  ی،تکل

 .51ـ45
ــاه ــمی ر.، و ،صــابونچی ف.، ،دولتش ــزاری   1394) ح. ، اس ــدیریت برگ ــب درس م ــی وضــعیت کت (. بررس

 ،های ورزشی مدیریت ارتبارات در رسانه. 1393های ایران تا پایان سال  رویدادهای ورزشی در دانشگاه
 .29ـ 21 ،(4) 2
 ش اسان. . تهران: جامعهیکتب درس کردیمحتوا با رو لیتحل(. 1390) ز. ،یآتشان ریام  .، و ،یرسول

 ۀدارای رتبـ  ، تحلیل محتوای نشـریات (1391)  .کاویان،  ب.، ورالبی دهکردی،  ب ی ف.،ره مای روپشتی، 
 .143ـ121 ،(15) 5 ،حسابداری مدیریت .حسابداری در ایران ۀپ وهشی رشت ـعلمی 

محتـوا و رونـد مقـاالت     لیـ تحل(. 1398 . ) ،یو دهقـان   .،نـ اد،   یمـ یکر ک.، ،یزیـ  هرمان تبر ا.، ان،یفیشر
 یهـای کـاربرد   پـ وه   یاجالس مل نیچهارم ،یپ وهش یعلم اتیشده در نشر چاپ یورزش تیریمد

 . تهران ،یو  هرمان یعلو  ورزش ،بدنی در تربیت
  19، راهبرد. ش اسی پ وه  کمی و کیفی در علو  رفتاری روش ۀمقایس(. 1389) .ع.ر ،شواخی و ا.، ،عابدی
 .168ـ153(، 54)

 مقـاالت  مطالعـاتی  حیطـۀ  تحلیـل (. 1393) ک. پور، عیدی ح.، و  اسمی، ح.، عیدی، ب.، زردابی، عسگری
 رزشی،و های رسانه در ارتبارات مدیریت. ارشد کارش اسی مقطع های گرای  برمب ای ورزشی مدیریت

 . 16ـ9، (4)1
 یۀنشـر  یورزش تیریمقاالت مد یمحتوا لی(. تحل1393) ح.، یپورسلطانی زرند ع.ر.،، یاله ب.،، یعسگر

 .172ـ155 (،22)6، یورزش تیری. مطالعات مدیپ وه  در علو  ورزش
 یتمـدیر  مقـاالت  رونـد  و محتوا (. تحلیل1396ف. ) افروزی، صفار، ی.، و ک.، شجیع، س. .، زاده، عظیم

، (ورزشـی  علـو   در پ وه ) ورزشی مدیریت مطالعاتپ وهشی.  علمی نشریات در شده چاپ ورزشی
 .236ـ 217(، 43) 9

. 1388 تـا  1372بـدنی از سـال    شده در سازمان تربیت های انجا  پ وه  یمحتوا لیتحل، (1389)  .علیزاده، 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. ارشد  یکارش اس ۀنام پایان

 یفیتـأل  هـم  ۀو شـبک  یعلمـ  داتیتول تیوضع یبررس(. 1397، س. )پور غال  ، ب.، وپور غال  ، س.،فر یمیفه
 یرــ  سیســا آف وب یاســت اد گــاهیدر پا یو علـو  ورزشــ  یبــدن  تیــترب ۀدر حــوز رانیــپ وهشـگران ا 

 .58ـ37، 49 ورزشی، مدیریت مطالعات. 2006-2016 یها سال
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و ورزش  یبدن  تیترب ۀدر حوز یعلم یها ه وپ  یمحتوا لی(. تحل1398)  . ی،عسگر شمس ح.، و ی، اسم
 .84ـ61 ،(16)7 ،یتیپ وه  در ورزش ترب. رانیوپرورش ا وزارت آموزش

و  تیریمـد . یبدنی و علو  ورزشـ   در تربیت قیروش تحق یکتب فارس یمحتوا لی(. تحل1397) ح.، ی اسم
 .173ـ154 (،1)7 ورزش، ۀتوسع

 . تهران: علم و حرکت. مبانی مدیریت ورزشی(. 1397و راسخ، ن. )  اسمی، ح.، کشکر، س.،
: رانیـ شـ اختی ا  روان یپ وهش یعلم های مجله یمحتوا لی(. تحل1388) ع. ،یشاهرود ییو توانا ب.، مهرا ،

 . 118ـ109(، 22) 6، ش اسی تحولی روان پ وه . های موضوع و روش
در   س جی و توزیـع موضـوعی کتـاب    (. تحلیل کتاب1398)  . ،پور ابراهیم ر.، و ،ن اد رمضانی ش.، ،موسوی

پـ وه  و   .گیـری موضـوعی   سـ جی و جهـت   حوزۀ نظری علو  ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب
  .103ـ87(، 31) 17 ،نگارش کتب دانشگاهی
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