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 های استان مازندرانهای مدیریت ورزشی دانشگاهنامهبررسی سیر موضوعی پایان
 . فرزام فرزان3. محمد ساالری  2. مجید شهائیان  1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی1
 . عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت2
 . استادیار دانشگاه مازندران3

 مقدمه
 .های استان مازندران بودهای مدیریت ورزشی دانشگاهبررسی سیر موضوعی پایان نامههدف از تحقیق حاضر، 

 شناسیروش
ن نامه رشته مدیریت پایا  266جام گرفت. جامعه آماری پژوهش را ای انتحلیلی بود که به صورت کتابخانه -روش تحقیق توصیفی

به  92-93ورزشی چهار دانشگاه )آزاد واحد ساری، آزاد واحد آمل، غیرانتفاعی شمال و دانشگاه مازندران(که تا پایان نیمسال اول 
( 1325از چک لیست تعدیل شده )کوه بمی  هادهند. برای گردآوری دادهشمار تشکیل میکتابخانه تحویل شده بودند به صورت تمام

نفر اساتید و صاحب نظران گرایش مدیریت ورزشی اصالح گردید. با توجه به  12لیست برحسب نظرات استفاده شد. روایی سازه چک
استفاده از روش  نفر با 3نامه یکسان توسط پایان 12های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی بودند برای بدست آوردن پایایی، اینکه داده

لیست مورد تأیید قرار گرفت. برای کدگذاری توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان پایایی چک
 دهی اطالعات استفاده گردید. و از آمار توصیفی برای گزارش  SPSSافزار ها از نرمداده

 هایافته
درصد بیشترین سهم  2/22و  2/62مدیدیت راهبردی ورزشی و مدیریت بازاریابی ورزشی به ترتیب  با نتایج حاکی از آن است، حوزه 

-درصد کمترین حوزه 1/2و  1/1با  مدیریت رویدادهای ورزشیهای ورزشی و های مدیریت رسانهرا به خود اختصاص داده، ولی حوزه
 های کار شده بودند.

 گیرینتیجه
های استان مازندران در حوزه مدیریت های کار شده در دانشگاهنامهتوان گفت بیشترین تمرکز پایانآمده میبا توجه با نتایج به دست 

های دیگر به خصوص حوزه مدیریت رسانه و مدیریت رویدادهای ورزشی کار بسیار کمتری صورت راهبردی ورزش بوده و در حوزه
های پژوهشی با توجه به نیاز استان جی پژوهشی صورت گیرد و اولویتبایست نیازسنرسد در این خصوص میگرفته که بنظر می

 مشخص گردد. 
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