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معصومه هاللیزاده ،1محمودرضا تقیزاده ،2مصطفی افشاری
*

 .1استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
 .2دکترای فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس ،دانشگاه شهید بهشتی
 .3استادیار گروه مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1396/03/08 :

تاريخ پذيرش1396/08/24 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مطالعة تطبيقي و بررسي محتوايي نشريههاي علمي -پژوهشي فيزيولوژي ورزشي
داخلي بين سالهاي  1388-1395بود .پس از جستوجو بين نشريههاي علمي -پژوهشي ،هشت نشرية
اختصاصي فيزيولوژي ورزشي داخل کشور شناسايي شدند .پس از مراجعه به نسخة بايگاني شمارههاي هر
نشريه و ورود دادههاي کمي خام در برگة کدگذاري ،شاخصهاي آماري توصيفي با نرمافزار اس.پي.اس.اس.
محاسبه شدند و جدولهاي توزيع فراواني تنظيم شدند .پس از تحليل محتواي هر نشريه ،مطالعة تطبيقي
شاخصها دربين نشريهها انجام شد .جمعبنديها نشان داد که در فاصلة بين سالهاي  1388تا ،1395
تعداد  1045مقاله در مجالت علمي -پژوهشي فيزيولوژي ورزشي بهچاپ رسيده است .دراينميان ،نشرية
پژوهشگاه تربيتبدني و علوم ورزشي با  263مقاله ،داراي پرتعدادترين مقاله و نشرية دانشگاه بيرجند با
 56مقاله ،کمتعدادترين مقاله بود .ازلحاظ سرعت پذيرش مقاالت و سهم مشارکت نويسندگان داراي مرتبة
استاد تمام ،نشرية جهاد دانشگاهي ،رتبة اول و نشرية دانشگاه مازندران ،آخرين رتبه را کسب کردند.
نشرية دانشگاه سبزوار ،باالترين درصد مطالعات تجربي ( 24/30درصد) و نشرية دانشگاه مازندران،
بيشترين درصد مطالعات حوزة ورزش و بيماريها را ( 19/80درصد) در برداشتند .ازلحاظ تنوع گروههاي
مختلف سني آزمودنيها ،نشرية دانشگاه گيالن ،بيشترين و نشرية دانشگاه سبزوار ،کمترين تنوع گروه
سني را در مقاالت داشتند .همچنين ،ازنظر تنوع حيطة مطالعاتي ،مقاالت نشريههاي دانشگاه مازندران و
دانشگاه شهيد بهشتي از بيشترين توازن موضوعي برخوردار بودند و مقاالت نشرية دانشگاه سبزوار
کمترين توازن موضوعي را داشتند .درمجموع ،براي افزايش سطح کيفيت نشريهها و مقاالت چاپشده،
تعيين اولويتهاي پژوهشي و ايجاد برخي محدوديتها توسط نشريهها ضروري بهنظر ميرسند.
واژگان کلیدی :مطالعة تطبيقي ،تحليل محتوا ،نشرية علمي -پژوهشي ،فيزيولوژي ورزشي
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مقدمه
درمیان مدارک و منابع انتشاراتی ،نشریههای علمی -پژوهشی بهعلت سرعت نشر و نقش مؤثری که
در انتقال اطالعات دارند ،از مهمترین منابع علمی محسوب میشوند .میزان تولید و کیفیت
نشریههای ادواری علمی و نیز میزان استفاده از این منابع ،یکی از شاخصهای رشد علمی در جامعه
بهشمار میروند ( .)1این نشریهها عالوهبر نقش مرجعیت یافتههای علمی و تخصصی ،مورداستفادة
بیشتر اعضای جامعة علمی (اساتید ،دانشجویان و دانشآموختگان) قرار میگیرند ( .)2،3در سالهای
اخیر ،میزان نشر مقاالت علمی -پژوهشی در حیطة علوم ورزشی و بهویژه فیزیولوژی ورزشی رشد
چشمگیری داشته است .دراینمیان ،سنجش فعالیتهای پژوهشی در هر حیطة علمی ،یکی از
روشهای ارزیابی توسعه و پیشرفت آن رشتة علمی است (.)4،5
تحلیل تطبیقی به توصیف و تبیین مشابهتها و تفاوتها بین واحدهای مختلف میپردازد .هدف
اصلی این روش ،شناسایی تفاوتها دربین سیستمها و بخشهای مختلف و تعیین تأثیر این تفاوتها
بر پارهای از پدیدههای مشاهدهشده است ( .)6در گسترة وسیع منابع منتشرشده در یک حیطة
علمی و پژوهشی ،انجام یک مطالعة تطبیقی ،عالوهبر آشکارسازی سیر تکوینی مطالعات آن حیطه و
شناسایی تفاوتها و شباهتها ،راهنمایی برای ساماندهی و مدیریت هرچهبهتر نشر آثار پژوهشی
بهشمار میآید .با هدف دستیابی به این هدف ،گام نخست ،تحلیل محتوای هریک از نشریههای
مرتبط است که مبتنی بر تشریح کیفیت پیامها ،پدیدهها و برنامههای هر نشریه است .بهکارگیری
این روش موجب استنتاج معتبر از اطالعات موجود در متن ،فراهمشدن دانش ،تشریح وسیع
اطالعات ،بینش جدید و راهنمای کاربردی برای عمل میشود ( .)7،8در این روش ،محتوای
قابلمشاهده و پیامها بهصورت نظامدار و کمّی توصیف میشوند؛ بهطوریکه دادههای کیفی به
دادههای کمّی تبدیل میشوند ( .)9بررسی گزارش نتایج مطالعات تطبیقی به افراد متخصص در یک
رشتة علمی این امکان را میدهد که از دانش موجود در ارتباط با حیطة پژوهشی و شغلی خود بهرة
الزم را ببرند و نقاط ضعف و قوت واحدهای موردمقایسه را دریابند ( .)10،11ازآنجاییکه پیش از
این ،تحلیل تطبیقی محتوای نشریههای علمی -پژوهشی فیزیولوژی ورزشی در سطح کشور انجام
نشده بود ،جایگاه مجالت در نشر علم و پژوهشهای افزایندة دانش و بینش این حیطه نیز مشخص
نبود .تنها چند مطالعة محدود به تحلیل محتوای نشریههای علوم ورزشی پرداخته بودند که در اکثر
آنها ،تمرکز روی یک حیطة خاص نبود و کل گرایشهای رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی تحلیل
شده بودند؛ برای مثال ،گزارش شده است که بیشترین مقاالت چاپشده در رشتة علوم ورزشی
متعلق ب ه گرایش فیزیولوژی ورزشی و کمترین مقاالت متعلق به گرایش بیومکانیک و آسیبشناسی
و حرکات اصالحی هستند ()2،12،13؛ این درحالی است که هیچگونه اطالعات کمی دیگری
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(ازجمله ویژگی نویسندگان ،جامعة آماری ،متغیرهای مستقل ،وابسته و غیره) درمورد گرایش
فیزیولوژی ورزشی گزارش نشده بود .در پژوهش دیگری ،صوفی و همکاران ( )14با بررسی مقاالت
چاپ شده از نویسندگان ایرانی در پایگاه وب آف ساینس 1بیان کردند که بیشترین مقاالت مربوط به
حیطة فیزیولوژی ورزشی بوده است.
نشریههای علمی -پژوهشی تخصصی در حیطة فیزیولوژی ورزشی ،عموماً توسط دانشگاهها و مراکز
پژوهشی منتشر میشوند؛ بنابراین ،مطالعة تطبیقی محتوای نشریههای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
که در زمینهها و گرایشهای مختلف این حیطه مقاالت متعددی را چاپ میکنند ،گامی درجهت
بهبود روند علمیشدن ورزش کشور تلقی میشود ( .)12ازیکسو ،حجم گستردة پژوهشها در
حیطة فیزیولوژی ورزشی و ازسویدیگر ،جایگاه علمی نشریههای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
بهعنوان نشردهندة اطالعات علمی روز و ایجاد سوق پژوهشی ،ضرورت مطالعة تطبیقی محتوا و
دستهبندى موضوعى مقالههای این نشریهها را ایجاب میکند؛ زیرا ،عالوهبر شناخت هرچهبهتر
حیطة مطالعاتی فیزیولوژی ورزشی ،زمینة هدفمندسازی حرکت علمى و تعیین اولویتهاى پژوهشى
این رشته فراهم شود و ضعفها و کمبودهاى تولید علم در این حیطه شناسایی شوند؛ بنابراین ،در
این پژوهش سعی شده است که با انجام مطالعهای تطبیقی در محتوای نشریههای تخصصی رشتة
فیزیولوژی ورزشی در سطح کشور و تحلیل مقاالت چاپشده در آنها ،شاخصهای کیفیت نشریات
ارزیابی شوند .همچنین ،اطالعات جامعی دربارة متغیرهای مدت زمان پذیرش مقاالت ،سطح
تحصیالت و مرتبة علمی نویسندگان ،روش و نوع پژوهشها ،حیطههای مطالعاتی فیزیولوژی
ورزشی ،ویژگیهای آزمودنیهای بهکارگرفتهشده در مطالعات ،نوع متغیرهای مستقل و وابسته در
هر پژوهش و منابع فارسی و التین بهکاررفته در هشت نشریة علمى -پژوهشى فیزیولوژی ورزشی،
طی سالهاى  1388تا  ،1395جمعآوری و مقایسه شوند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع توصیفی -تحلیلی بود و رویکرد آن انجام مطالعة تطبیقی ازطریق تحلیل
محتوای نشریههای منتخب بود .در این روش ،محتوای قابلمشاهده بهصورت کمی و نظاممند
توصیف شد و ازلحاظ موضوعی بررسی گردید .جامعة آماری مورداستفاده در این پژوهش ،هشت
نشریة تخصصی در حیطة فیزیولوژی ورزشی هستند (جدول شمارة یک) و نمونههای پژوهش همة
مقاالت چاپشده در این نشریهها از سال  1388تا  1395هستند .معیار ورود نشریات به مطالعه،
تخصصیبودن در حیطة فیزیولوژی ورزشی و داشتن حداقل  50مقالة چاپشده در آنها بود.
1. Web of Science
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دراینمیان ،نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی ،بهدلیل دارابودن
تعداد قابلقبولی مقاالت تخصصی در حیطة فیزیولوژی ورزشی و قابلیت تفکیک دقیق و آسان
مقاالت این حیطه ،انتخاب شدند و از سایر نشریات غیرتخصصی فیزیولوژی ورزشی در حوزة علوم
ورزشی صرفنظر شد .در این مطالعه 1045 ،مقالة منتشرشده در تمامی شمارههای هشت نشریة
منتخب بررسی شدند .شمارههای هر نشریه ازطریق سامانه جمعآوری شدند .ابزار گردآوری دادهها
شامل چکلیستی بود که براساس نظر چند نفر از متخصصان حیطة فیزیولوژی ورزشی تهیه شد.
این چکلیست (برگة کدگذاری) شامل سال و شمارة نشریه ،عنوان مقاله ،مدت زمان پذیرش،
نویسندگان ،میزان تحصیالت و مرتبة علمی نویسندگان ،نوع آزمودنیها ،روش و نوع پژوهش،
متغیرهای مستقل ،وابسته و غیره بود .برای تعیین زیربخشهای هر متغیر ،از نظرهای سه متخصص
فیزیولوژی ورزشی استفاده شد و درنهایت ،از مجموع نظرهای آنها زیربخشها انتخاب شدند.
بررسی همة مقاالت براساس عنوان ،سپس ،ازطریق چکیده و درنهایت ،ازطریق کل متن مقاله بود.
همچنین ،برای تعیین قابلیت اعتماد چکلیستها ،سه فرد آموزشدیده و متخصص فیزیولوژی
ورزشی بهطور مجزا از هم چکلیستهای مربوط را تکمیل کردند و میزان ضریب قابلیت اعتماد با
استفاده از فرمول اسکات محاسبه شد .در این مطالعه ،این ضریب حدود  0/85بود که نشاندهندة
توافق زیاد بین کدگذاران است .درنهایت ،دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 1.نسخة  23و ازطریق آمار توصیفی تجزیهوتحلیل شدند.
جدول  -1نشريههاي علمي -پژوهشي فيزيولوژي ورزشي
رديف

نشريه

صاحب امتياز

1
2
3
4
5
6
7
8

فیزیولوژی ورزشی
سوختوساز و فعالیت ورزشی
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
علوم زیستی ورزشی
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
ورزش و علوم زیست حرکتی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیالن
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بهشتی
دانشگاه تهران
جهاد دانشگاهی
دانشگاه سبزوار
دانشگاه مازندران

سال شروع

تعداد

چاپ

مقاله

1388
1390
1392
1387
1388
1388
1387
**
1388

263
63
56
125
238
*
77
107
116

*  :تعداد مقاالت تخصصی حیطة فیزیولوژی ورزشی
**  :سال شروع انتشار شمارگان تخصصی فیزیولوژی ورزشی
1. SPSS
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نتایج
براساس نتایج بهدستآمده ،نشریة فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با 263
مقاله ،دارای پرتعدادترین مقاله و نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند با
 56مقاله ،کمتعدادترین مقاله بود .بررسی مدت زمان پذیرش مقاالت نشان داد که درمجموع 1045
مقالة چاپشده در نشریههای منتخب 44/55 ،درصد از مقاالت طی مدت زمان یک تا چهار ماه،
 32/15درصد طی مدت زمان پنج تا هشت ماه 13/88 ،درصد طی مدت زمان نه تا  12ماه4/31 ،
درصد طی مدت زمان  13-16ماه و  1/34درصد از مقاالت در مدت بیش از  17ماه پذیرش شدهاند.
عالوهبراین ،درمورد  2/77درصد از مقاالت نیز اطالعاتی دردسترس نبود .در جدول شمارة دو ،مدت
زمان پذیرش برای هر نشریه بهطور خالصه ارائه شده است.
جدول  -2درصد فراواني مدت زمان پذيرش مقاالت براي نشريههاي فيزيولوژي ورزشي
4-1

8-5

12-9

16-13

بيش از

نبود

ماه

ماه

ماه

ماه

 17ماه

اطالعات

30

44/5

14/8

6/5

0/4

3/8

سوختوساز و فعالیت ورزشی
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

34/92
78/57
39/2

42/86
19/64
30/4

20/3
1/79
19/2

0
0
5/6

0
0
3/2

1/59
0
2/4

علوم زیستی ورزشی

45/38

36/98

12/6

2/1

0/84

2/1

پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

89/6

10/4

0

0

0

0

ورزش و علوم زیست حرکتی

70/1

20/6

2/8

0

0

6/5

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

25/9

21/6

30/2

13/8

6

2/6

نشريه
فیزیولوژی ورزشی

در مطالعة حاضر ،نویسندگان مقاالت از جنبههای مختلفی بررسی شدند .نتایج توزیع جنسیتی
نویسندگان نشان داد که ازمجموع  3250نویسندة مشارکتکننده در  1045مقاله 72/52 ،درصد از
نویسندگان ،مذکر و  27/30درصد از آنها مؤنث بودهاند .توزیع نویسندگان برحسب مرتبطبودن با
رشتة فیزیولوژی ورزشی نیز نشان داد که  86درصد از نویسندگان دارای رشتة تحصیلی مرتبط و
 14درصد از آنها نامرتبط با رشته بودند.
درمجموع  1045مقاله ،توزیع نویسندگان برحسب تحصیالت نیز نشان داد که میزان مشارکت افراد
با مدرک کارشناسی  0/57درصد ،دانشجویان کارشناسیارشد  4/92درصد ،با مدرک
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کارشناسیارشد  33/67درصد ،دانشجویان دکتری  11/35درصد و با مدرک دکتری تخصصی
 49/49درصد بود .میزان مشارکت نویسندگان برحسب مرتبة علمی دانشگاهی نیز نشان داد که
مرتبة مربی  4/86درصد ،استادیار  27/09درصد ،دانشیار  21/72درصد ،استاد  8/35درصد و افراد
فاقد مرتبة علمی  37/98درصد بودند .در جدول شمارة سه ،بهصورت خالصه میزان مشارکت
نویسندگان ازنظر مرتبة علمی در نشریههای مختلف ارائه شده است.
جدول  -3مرتبة علمي نويسندگان برحسب درصد
نشريه

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

فاقد مرتبه

فیزیولوژی ورزشی
سوختوساز و فعالیت ورزشی
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
علوم زیستی ورزشی
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
ورزش و علوم زیست حرکتی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی

6/15
3/41
1/12
7/88
3/39
1/20
6/07
6/75

27/52
23/42
26/97
26/85
26/28
24
31/50
29/09

23/08
23/42
19/66
19/95
22/3
20/40
23/12
20/26

8/88
11/71
6/18
7/39
8/73
12/40
5/78
5/19

34/36
38/05
46/07
37/93
39/38
42
33/53
38/70

بررسی روش پژوهش مقاالت در هشت نشریة تخصصی فیزیولوژی ورزشی نشان داد که  7/21درصد
از مقاالت از روش توصیفی 76/06 ،درصد از روش نیمهتجربی 15/96 ،درصد از روش تجربی و
 0/77درصد از سایر روشها استفاده کرده بودند .در شکل شمارة یک ،میزان استفاده هر نشریه از
روشهای پژوهشی ذکرشده نشان داده شده است .بررسی نوع پژوهش بهکاررفته در مقاالت نیز
آشکار کرد که درمجموع 97/70 ،درصد از مقاالت ازنوع کاربردی 0/86 ،درصد ازنوع بنیادی و 1/43
درصد از سایر انواع پژوهشها بودهاند.
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شکل  -1درصد فراواني روش پژوهش بهکاربردهشده در نشريههاي فيزيولوژي ورزشي

ازنظر وضعیت سالمت ،بررسی نمونههای (آزمودنیها) مقاالت نشان داد که  39/08درصد از مقاالت
از آزمودنیهای سالم غیرورزشکار 35/73 ،درصد از آزمودنیهای ورزشکار 13/22 ،درصد از
آزمودنیهای بیمار و  11/97درصد از افراد چاق و دارای اضافة وزن استفاده کرده بودند .در شکل
شمارة دو ،درصد فراوانی آزمودنیها در نشریههای مختلف ،ازنظر سالمت خالصه شده است.

شکل  -2درصد آزمودنيها ازنظر وضعيت سالمت در نشريههاي فيزيولوژي ورزشي
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آزمودنیهای بهکارگرفتهشده در پژوهشها ،ازنظر سن نیز بررسی شدند .نتایج آمار توصیفی درمورد
سن آزمودنیها نشان داد که  18/82درصد از مقاالت از نمونههای کودک 9/57 ،درصد از نمونههای
نوجوان 58/66 ،درصد از نمونههای جوان 9/85 ،درصد از نمونههای میانسال و  1/72درصد از
مقاالت از نمونههای سالمند استفاده کردهاند .همچنین ،درمورد  18/37درصد از مقاالت اطالعات
کافی درمورد سن آزمودنی ها دردسترس نبود .در شکل شمارة سه ،درصد استفادة مقاالت هر نشریه
از گروههای سنی مختلف بهعنوان آزمودنی ،خالصه شده است.

شکل  -3درصد فراواني گروههاي سني مختلف بهعنوان آزمودني در نشريههاي فيزيولوژي ورزشي

یافتههای توزیع درصد فراوانی نوع متغیر وابسته (حیطة مطالعاتی فیزیولوژی ورزشی) در 1045
مقالة مورد بررسی نشان داد که  163مقاله ( 15/60درصد) متغیرهای مربوط به فعالیت بدنی،
ترکیببدنی و سالمت 312 ،مقاله ( 29/85درصد) متغیرهای مربوط به متابولیسم ورزشی175 ،
مقاله ( 16/75درصد) متغیرهای مربوط به علم تمرین و عملکرد ورزشی 273 ،مقاله ( 26/12درصد)
متغیرهای مربوط به قلب و عروق و تنفس و  122مقاله ( 11/67درصد) متغیرهای مربوط به عصب
و عضله داشتهاند .در جدول شمارة چهار ،میزان اختصاص هر نشریه به حیطههای مختلف
فیزیولوژی ورزشی براساس متغیر وابسته خالصه شده است.
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جدول  -4توزيع حيطة مطالعاتي برحسب متغير وابسته در هر نشريه برحسب درصد
فعاليت بدني،
نشريه

ترکيب بدن و
سالمت

متابوليسم
ورزشي

علم تمرين و

قلب و

عصب

عملکرد

عروق و

و

ورزشي

تنفس

عضله

فیزیولوژی ورزشی
سوختوساز و فعالیت ورزشی

17/10
12/70

26/20
47/62

15/20
12/7

30/40
14/29

11/00
12/70

مطالعات کاربردی علوم زیستی در
ورزش

33/93

19/64

19/64

16/07

10/71

13/60
12/20

25/60
30/7

19/20
13/40

27/20
29/40

14/40
14/30

15/60

28/60

20/80

28/60

6/50

7/50
21/60

44/90
23/30

16/80
22/40

22/40
21/60

8/40
11/20

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
علوم زیستی ورزشی
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت
در ورزش
ورزش و علوم زیست حرکتی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی

تجزیهوتحلیل متغیر مستقل (نوع مداخله) نشان داد که  460مقاله ( 44/02درصد) از مجموع
مقاالت موردبررسی ،متغیر تمرین ورزشی 357 ،مقاله ( 34/16درصد) از مقاالت موردبررسی ،متغیر
فعالیت حاد 17 ،مقاله ( 1/63درصد) فعالیت حاد و تمرین ورزشی 85 ،مقاله ( 8/13درصد) متغیر
تمرین ورزشی و مکمل تغذیهای 92 ،مقاله ( 8/80درصد) فعالیت حاد و مکمل تغذیهای و  34مقاله
( 3/25درصد) ورزش و شرایط محیطی را بهعنوان متغیر وابستة خود برگزیده بودند .در جدول
شمارة پنج ،اطالعات مربوط به نوع متغیر مستقل در مقاالت موجود در هر نشریه خالصه شده است.
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جدول  -5توزيع متغير مستقل در هر نشريه برحسب درصد
فعاليت

تمرين ورزشي

فعاليت حاد

ورزش و

به همراه

و مکمل

و مکمل

شرايط

تمرين

تغذيهاي

تغذيهاي

محيطي

7/20

8/40

3/00

11/11

3/17
1/79

تمرين

فعاليت

ورزشي

حاد

فیزیولوژی ورزشی

43/00

35/70

2/70

سوخت ساز و فعالیت
ورزشی

47/62

30/16

1/59

6/35

33/93

42/86

0

12/50

8/93

46/40

28/80

1/60

8/00

8/80

6/40

45/80

31/90

0/8

9/70

9/20

2/50

41/60

28/60

1/30

10/40

14/30

3/90

45/80

38/30

2/80

2/80

7/50

2/80

43/10

38/80

0/90

9/50

5/20

2/60

نشريه

علوم

مطالعات کاربردی
زیستی در ورزش
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت
بدنی
علوم زیستی ورزشی
پژوهشهای فیزیولوژی و
مدیریت در ورزش
ورزش و علوم زیست
حرکتی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی

بررسی منابع بهکاررفته در همة مقاالت نشان داد که  27/56درصد از مقاالت فاقد منبع فارسی،
 67/50درصد از مقاالت حاوی یک تا  10منبع فارسی 4/74 ،درصد از مقاالت حاوی  11-20منبع
فارسی و تنها  0/19درصد از مقاالت حاوی  21-30منبع فارسی بودند .درمورد منابع التین نیز
نتایج نشان داد که  0/19درصد از مقاالت فاقد منبع التین 1/06 ،درصد از مقاالت حاوی یک تا 10
منبع التین 17/71 ،درصد از مقاالت حاوی  11-20منبع التین 44/72 ،درصد از مقاالت حاوی
 30-21منبع التین 26/72 ،درصد از مقاالت حاوی  31-40منبع التین 7/94 ،درصد از مقاالت
حاوی  41-50منبع التین بودند و  1/65درصد از مقاالت بیش از  50منبع التین داشتند.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،به بررسی تحلیل محتوای هشت نشریة معتبر در حیطة فیزیولوژی ورزشی
پرداخته شد .یافتههای پژوهش حاضر درمورد مدت زمان پذیرش در نشریههای مختلف نشان داد
که بیشتر مقاالت در مدت زمان یک تا هشت ماه پذیرش شدهاند و نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و
مدیریت در ورزش سریعترین فرایند داوری و پذیرش را بهخود اختصاص دادهاند؛ بهگونهایکه
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 89/60درصد از مقاالت بین یک تا چهار ماه پذیرش شده بودند؛ درحالیکه نشریة فیزیولوژی
ورزشی کاربردی آهستهترین فرایند داوری و پذیرش را داشت .در این نشریه 50 ،درصد از مقاالت
در مدت زمان بیش از نُه ماه پذیرش شده بودند .براساس یافتههای پژوهشهای دیگر در حوزة علوم
ورزشی نشان داده شده است که در نشریة پژوهش در علوم ورزشی ،مدت زمان پذیرش برای هر
مقاله حدود هشت ماه و در نشریة حرکت حدود  4/5ماه است .همچنین ،میانگین مدت زمان الزم
برای پذیرش مقاالت در چهار نشریة علوم ورزشی 5/5 ،ماه گزارش شده است ( .)2بههرحال،
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مدت زمان پذیرش از یک نشریه به نشریة دیگر متفاوت است.
مدت زمان بیشتر در برخی از مجالت مانند نشریة فیزیولوژی ورزشی ممکن است بهدلیل تعداد
محدود داوران موردتأیید و مشغلة زیاد و دقت نظر باالی داوران باشد .بهعالوه ،با توجه به اعتبار
باالی این نشریه نسبت به سایر مجالت ،احتماالً حجم مقاالت ارسالی به این نشریه و همچنین،
نشریة فیزیولوژی ورزشی کاربردی باالتر از دیگر نشریات است و بههمیندلیل منجر به باالرفتن
مدت زمان فرایند داوری و پذیرش میشود ( .)15کمتربودن مدت زمان پذیرش در برخی نشریهها
ممکن است به این دلیل رخ دهد که حجم زیادی از مقاالت ،توسط ارکان همان نشریه و
نویسندگانی ارسال شده باشد که به هر نحوی با آن نشریه همکاری داشتهاند (.)16
توزیع نویسندگان برحسب جنسیت نشان داد که در هر هشت نشریة بررسیشده مردان بهطور
قابلتوجهی بیش از زنان مشارکت داشتهاند .مشارکت اندک زنان در مقاالت با سایر پژوهشهای
انجامشده همخوانی دارد ()5 ،20-17؛ برای مثال ،سجادی و همکاران ( )18با بررسی مقاالت
علمی -پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریههای معتبر ایرانی نشان دادند که  86/25درصد از
نویسندگان را مردان و  13/75درصد از نویسندگان را زنان بهخود اختصاص میدهند .مشارکت
اندک زنان را میتوان به عوامل مختلفی مانند یکساننبودن تعداد دانشآموختگان مرد و زن در
رشتة فیزیولوژی ورزشی و تناسبنداشتن سهم مردان و زنان در سطوح علمی ،پژوهشی و نهادهای
علمی و تخصصی نسبت داد ( .)5از دیگر دالیل پایینبودن مشارکت زنان در فعالیتهای پژوهشی
شاید این مورد باشد که نقش مادری و پرداختن به امور منزل نزد زنان ایرانی در مقایسه با کارهای
علمی و پژوهشی اولویت دارد ( .)19در بررسی نویسندگان ازنظر سطح تحصیالت ،یافتههای پژوهش
نشان داد که باالترین سطح تحصیالت در هر هشت نشریة بررسیشده دکتری تخصصی (با دامنة
 49تا  61درصد) و بعد از آن ،کارشناسیارشد (با دامنة  22تا  36درصد) و دانشجویان دکتری
بودهاند .همچنین ،در همة نشریهها ،نویسندگان با مدرک کارشناسی سهم بسیار ناچیزی داشتند.
بدونشک ،اعضای هیئتعلمی که در بخش وسیعی از مقاالت حضور دارند ،منجر به باالرفتن سهم
افراد دارای مدرک دکتری تخصصی شدهاند .افزونبراین ،با توجه به عالقة افراد به حضور در مقطع
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تحصیلی دکتری و نیاز به تقویت رزومة علمی و پژوهشی ،این عالقه در افراد دارای مدرک
کارشناسیارشد وجود دارد که با نوشتن مقاالت و چاپ در نشریههای معتبر علمی -پژوهشی ،اعتبار
علمی خود را افزایش دهند .بهعالوه ،دانشآموختگان این مقطع با انتشار مقاالت از پایاننامة خود،
سعی در نشر یافتههای علمی خود درطول دوران تحصیل دارند که متعاقباً منجر به افزایش درصد
مشارکت آنها شده است .همچنین ،با توجه به بخشنامهها و آییننامههای تحصیالت در مقطع
دکتری ،دانشجویان این مقطع برای مجوز دفاع از رساله و دانشآموختگی به چاپ یا پذیرش مقاالت
با عنوان دانشجوی دک تری در دانشگاه خود نیاز دارند و این از دالیل سهم زیاد دانشجویان دکتری
دربین نویسندگان مقاالت است (.)15
بررسی نویسندگان ازنظر مرتبة علمی نیز نشان میدهد که در همة نشریههای بررسیشده ،افراد
فاقد مرتبة علمی ،استادیاران و دانشیاران بیشترین سهم را داشتند .این نتایج با یافتههای سایر
پژوهشها در حوزة علوم ورزشی همسو بود ( .)2،16زیادبودن افراد فاقد مرتبة علمی با سطح
تحصیلی نویسندگان رابطه دارد؛ چنانکه بیشترین سهم در آن بخش ،مربوط به دکتری تخصصی،
کارشناسان ارشد و دانشجویان دکتری بود .بسیاری از افراد دارای دکتری تخصصی ممکن است هنوز
بهعنوان عضو هیئتعلمی در مراکز آموزشی مشغولبهکار نشده باشند و بههمیندلیل ،فاقد مرتبة
علمی باشند .علت مشارکت بیشتر اساتید با مرتبة علمی استادیار و دانشیار را نیز میتوان به تعداد
بسیار بیشتر آنها و همچنین ،نیاز برای ارتقای رتبة علمی دانست ( .)15بههرحال ،برای باالرفتن
کیفیت مقاالت ازنظر علمی نیاز به حضور اساتید با مرتبة علمی استاد احساس میشود .بیشترین و
کمترین درصد فراوانی مرتبة علمی استاد بهترتیب متعلق به نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و
مدیریت در ورزش ( 12/40درصد) و نشریة فیزیولوژی ورزشی کاربردی ( 5/19درصد) بود .از
نقطهنظر مرتبطبودن رشتة تحصیلی ،یافتهها نشان میدهد که رشتة تحصیلی بیشتر نویسندگان در
هشت نشریة بررسیشده با دامنة  71تا  91درصدی (بهطور میانگین  86درصد) ،با رشتة فیزیولوژی
ورزشی مرتبط بوده است .دربین نشریههای بررسیشده ،بیشترین و کمترین سهم نویسندگان
نامرتبط با فیزیولوژی ورزشی بهترتیب متعلق به نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
( 28/66درصد) و سوختوساز و فعالیت ورزشی ( 8/76درصد) بود .این درحالی است که در
پژوهشهای گذشته ،صرف ًا نویسندگان براساس مرتبطبودن با رشتة تربیتبدنی بررسی شده بودند؛
برای مثال ،ضیائی و همکاران ( )16در بررسی نویسندگان مقاالت نشریة علوم حرکتی و ورزش
دانشگاه خوارزمی نشان دادند که  87/4درصد از نویسندگان ،مرتبط و  2/4درصد نیز غیرمرتبط با
رشتة تربیتبدنی بودند .نتایج پژوهش آنها با پژوهش سجادی و همکاران ( )13نیز همسو بود.
بههرروی ،تربیتبدنی و علوم ورزشی و بهویژه رشتة فیزیولوژی ورزشی ،حیطههایی بینرشتهای
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هستند .بسیاری از پژوهشها در این حیطه نیازمند تعامل سازندة پژوهشگران این رشته با سایر
رشتهها هستند .میزان مشارکت پژوهشگران غیرمرتبط با فیزیولوژی ورزشی از سایر مطالعات بیشتر
است؛ اما باز هم میتوان این میزان را پایین ارزیابی کرد .مشارکت متخصصان خارج از رشته نهتنها
کیفیت کارهای پژوهشی را افزایش میدهد ،بلکه منجر به پذیرش و مقبولیت رشته در جامعة علمی
کشور نیز میشود ()21؛ بنابراین ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود تاحدامکان از دانش و تجربة سایر
علوم در پژوهشهای مشترک استفاده شود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که روش پژوهش غالب در بخش اعظمی از مقاالت نشریههای
منتخب ،روش نیمهتجربی بود .پس از آن ،روش تجربی و توصیفی دارای بیشترین فراوانی بودند.
ازبین نشریههای منتخب ،بیشترین سهم پژوهشهای انجامشده با روش نیمهتجربی متعلق به نشریة
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ( 83/20درصد) ،بیشترین سهم پژوهشهای انجامشده با روش
تجربی متعلق به نشریة ورزش و علوم زیست حرکتی ( 24/30درصد) و بیشترین سهم پژوهشهای
انجامشده با روش توصیفی متعلق به نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (14/29
درصد) بود .درمجموع ،این نتایج با سایر مطالعات حوزة علوم ورزشی ناهمسو است ( .)2،5در
پژوهشهای گذشته ،صرف ًا رشتة تربیتبدنی بررسی شده است و با توجه به اینکه روشهای پژوهشی
غالب در هر گرایش با یکدیگر متفاوت هستند ،نتیجهگیری دقیقی نمیتوان گرفت؛ برای مثال ،نشان
داده شده است که  53/14درصد از مقاالت در تربیتبدنی از روش توصیفی و  34/3درصد از روش
نیمهتجربی استفاده کردهاند ( .)2همچنین ،براساس نوع پژوهش نیز یافتهها نشان میدهد که در
مجالت موردبررسی ،بیشترین سهم مربوط به مطالعات کاربردی و کمترین سهم مربوط به
پژوهشهای بنیادی بود .بههرحال ،براساس ماهیت رشتة فیزیولوژی ورزش ،بیشتر پژوهشها در این
حیطه با روش نیمهتجربی قابلیت اجرا دارند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که آزمودنیهای مقاالت ازنظر سطح فعالیت بدنی اکثراً
غیرفعال بودند و بعد از آن ،نمونههای فعال و قهرمان ورزشی در رتبههای بعدی قرار داشتند .بررسی
نمونهها ازنظر وضعیت سالمت نیز نشان میدهد که بیشترین فراوانی در تمامی نشریهها در گروه
سالم غیر ورزشکار و گروه ورزشکار بود .بیشترین درصد فراوانی استفاده از نمونههای سالم
غیرورزشکار ،در مقاالت نشریة علوم زیستی ورزشی ( 44/10درصد) ،بیشترین درصد فراوانی استفاده
از نمونههای ورزشکار در مقاالت نشریة فیزیولوژی ورزشی کاربردی ( 39/70درصد) و نشریة
پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ( 39درصد) بود .همچنین ،نشریة فیزیولوژی ورزشی
کاربردی دانشگاه مازندران بیشترین درصد مطالعات حوزة ورزش و بیماریها را ( 19/80درصد) در
برداشت؛ چنانچه بیشترین درصد فراوانی استفاده از نمونههای بیمار در مقاالت این نشریه و پس از
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آن ،در نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ( 19/64درصد) بود .همچنین ،بیشترین
درصد فراوانی استفاده از نمونههای چاق و دارای اضافهوزن در مقاالت نشریة سوختوساز و فعالیت
ورزشی ( 23/81درصد) بود .بررسی آزمودنیها براساس سن نیز نشان میدهد که بیشترین درصد
در تمامی نشریهها ،مربوط به گروه سنی جوان بوده است .بیشترین سهم استفاده از نمونههای
کودک مربوط به نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ( 5/36درصد) و کمترین آنها
مربوط به نشریة ورزش و علوم زیست حرکتی (صفر درصد) بود .بیشترین سهم استفاده از نمونههای
نوجوان مربوط به نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش و نشریة سوختوساز و فعالیت
ورزشی ( 14/30درصد) و کمترین آنها مربوط به نشریة فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی (6/40
درصد) بود .بیشترین سهم استفاده از نمونههای میانسال مربوط به نشریة سوختوساز و فعالیت
ورزشی ( 11/11درصد) بود .بیشترین و کمترین سهم استفاده از نمونههای سالمند نیز بهترتیب
مربوط به نشریة علوم زیستی ورزشی ( 2/50درصد) و نشریة سوختوساز و فعالیت ورزشی (صفر
درصد) بود .همچنین ،همة مجالت با دامنة  13-24درصد فاقد اطالعات سن نمونهها بودند.
درمجموع ،ازلحاظ تنوع گروههای مختلف سنی آزمودنیها ،نشریة سوختوساز و فعالیت ورزشی
دانشگاه گیالن ،بیشترین و نشریة ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه سبزوار ،کمترین تنوع گروه
سنی در مقاالت را داشتند .با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجامشده در دانشگاهها و مراکز
آموزشی بوده است و بیشتر افراد حاضر در این اماکن افراد جوان و غیرفعال هستند ،درصد باالی
نمونههای جوان و غیرفعال در مقاالت توجیهشدنی است .میزان کم نمونههای کودک ،سالمند و
بیمار نیز احتماالً بهدلیل دسترسینداشتن قشر پژوهشگر به این جامعهها و همچنین ،ماهیت
تهاجمی و تداخلی رشتة فیزیولوژی ورزش و تمایلنداشتن این جوامع به شرکت در پژوهشهای این
حیطه است .بههرحال ،با توجه به سیر جمعیت کشور بهسوی سالمندی و توسعة روزافزون
بیماریهای ناشی از فقر حرکت و سالمندی ،نیاز به افزایش انجام پژوهشها دراینزمینه احساس
میشود .دراینزمینه ،بهکارگیری سیاستهای حمایتی توسط مسئوالن نشریهها ،پژوهشگران را به
انجام پژوهش روی این نمونهها ترغیب خواهد کرد .همچنین ،با توجه به نبود اطالعات درمورد سن
نمونهها در برخی از مقاالت ،بهنظر میرسد که مدیریت نشریهها باید دقت نظر بیشتری روی
اطالعات جزئی داشته باشند تا کیفیت مقاالت افزایش یابد (.)15
از ویژگیهای مهم این پژوهش بررسی متغیر مستقل (نوع تداخل) و وابسته (حیطه مطالعاتی) در
مقاالت نشریههای منتخب در حیطة فیزیولوژی ورزشی بود .یافتههای متغیر مستقل نشان میدهد
که در تمامی مجالت ،سهم مداخله با تمرین ورزشی بهتنهایی (صرفنظر از نوع آن) بیشترین تعداد
را داشته است؛ بهاستثنای نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش که در آن ،بیشترین سهم
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مداخله مربوط به فعالیت ورزشی بوده است .در همة نشریهها ،فعالیت ورزشی ازنظر فراوانی در
جایگاه بعدی قرار داشت .در تمامی نشریهها ،متغیر مستقل استفادة همزمان از تمرین ورزشی و
فعالیت ورزشی حاد و همچنین ،ورزش و شرایط محیطی کمترین سهم را داشتند .بههرحال،
همانطورکه از عنوان رشته نیز مشخص است ،ورزش بخش جداییناپذیری از پژوهشهای این
حیطه است که به اشکال و شیوههای گوناگونی قابلیت اعمال دارد؛ اما در سالهای اخیر ،گروهی از
پژوهشگران حیطة فیزیولوژی ورزشی توجه ویژهای به مداخالت همراه با ورزش نظیر رژیم تغذیهای
و مصرف انواع مکملهای گیاهی و سینتتیک و نیز شرایط محیطی مانند آلودگی هوا داشتهاند که
خود در توسعة علوم بینرشتهای و افزایش تعامل پژوهشگران فیزیولوژیست ورزش با پژوهشگران
سایر رشتهها نقش دارد .استفادة محدود از تمرین ورزشی بههمراه فعالیت ورزشی حاد نیز میتواند
بدیندلیل باشد که پژوهشگران برای افزایش تعداد مقاالت خود این دو بخش را از یکدیگر بهصورت
جداگانه بهچاپ میرسانند.
بررسی یافتههای متغیر وابسته که درواقع گرایشهای رشتة فیزیولوژی ورزشی هستند ،نشان
میدهد که در تمامی مجالت ،دو موضوع متابولیسم ورزشی و قلب و عروق و تنفس موضوع غالب
هستند و متغیرهای بیشتر مقاالت حول محور این دو حیطه به مطالعه پرداختهاند .تنها در نشریة
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ،بیشترین سهم مربوط به حیطة فعالیت بدنی ،ترکیب
بدنی و سالمت ( 33/93درصد) و پس از آن ،متابولیسم ورزشی بود .در ارتباط با سایر حیطهها،
بیشترین و کمترین فراوانی مقاالت در حیطة عصب و عضله بهترتیب متعلق به نشریة فیزیولوژی
ورزش و فعالیت بدنی ( 14/40درصد) و نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش (6/50
درصد) بود .در حیطة علم تمرین و عملکرد ورزشی نیز بیشترین و کمترین درصد مقاالت بهترتیب
متعلق به نشریة فیزیولوژی ورزشی کاربردی ( 22/40درصد) و نشریة سوختوساز و فعالیت ورزشی
( 12/70درصد) بود .بهطورکلی ،ازنظر تراکم موضوعی در هر نشریه توازن مناسبی بین حیطههای
مختلف فیزیولوژی ورزشی وجود ندارد .درمجموع ،از نقطهنظر تنوع حیطههای مطالعاتی ،مقاالت
نشریة فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران و نشریة فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
دانشگاه شهید بهشتی از بیشترین توازن موضوعی برخوردار بودند و مقاالت نشریة ورزش و علوم
زیست حرکتی دانشگاه سبزوار کمترین توازن موضوعی را داشتند .این ناهمگنی با نتایج برخی از
پژوهشها در حیطة مدیریت ورزشی همخوانی دارد ( .)18،22سجادی و همکاران ( )18نشان دادند
که برخی از حیطههای مدیریت ورزشی مانند مهارتهای مدیریتی در ورزش ( 37/18درصد) بیش
از سایر حیطهها مطالعه شدهاند .یافتههای این پژوهش نیز نبود توازن موضوعی را در حیطههای
مختلف فیزیولوژی ورزشی نشان میدهد .دلیل زیادبودن پژوهشها در حیطة قلب و عروق و تنفس
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و متابولیسم ورزشی میتواند با تعداد زیاد پژوهشگران این حیطهها و همچنین ،دامنة وسیع
متغیرهای قرارگرفته در این دو حیطه مرتبط باشد .همچنین ،وجود بیماریهای بسیاری ازجمله
بیماریهای متابولیک (دیابت ملیتوس) و قلبی -عروقی (فشارخون) در این دو حیطه منجر به توجه
بیشتر به این دو حیطه شدهاند؛ اما با توجه به اولویتهای پژوهشی بینالمللی که بهطور ویژه طی
 10سال اخیر با محوریت مطالعه روی مغز ،ژنوم و میکروبیوم تعریف شده است ،کمبود قابلتوجه
پژوهشهایی در این سه حیطه در داخل کشور احساس میشود (.)15
یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با منابع فارسی بهکاررفته در نشریههای منتخب نشان میدهد
که بیشترین تعداد منبع فارسی بهکاررفته در مقاالت با دامنة  61تا  78/50درصد از یک تا 10
منبع فارسی استفاده کرده بودند .همچنین ،با دامنة  16تا  32درصدی ،از هیچ منبع فارسی استفاده
نشده بود .تعداد محدودی از مقاالت نیز از  11-20منبع فارسی استفاده کرده بودند .درمورد منابع
التین استفادهشده نیز نتایج نشان میدهد که در بیشتر مقاالت (بهاستثنای درصد بسیار کمی از
مقاالت) ،در تمامی نشریهها از منبع التین استفاده شده است .در تمامی نشریهها ،بیشترین فراوانی
و تراکم منابع التین بین  21-40و پس از آن ،بین یک تا  20منبع بود .از این نظر ،یافتههای این
پژوهش با نتایج مطالعة شریفی و همکاران ( )2تقریباً همخوانی دارد .آنها نشان دادند که در
مجالت منتخب تربیتبدنی و علوم ورزشی 20 ،درصد از منابع مورداستفاده فارسی و  80درصد
التین بودند .همچنین ،نشان دادند که میانگین استفاده از مقاالت التین  20و میانگین مقاالت
فارسی پنج بود ( .)2بهنظر میرسد که تعداد منابع مورداستفاده در هر مقاله و فارسی و التینبودن
آنها بستگی به حیطة مطالعاتی دارد؛ زیرا ،در دیگر رشتهها مانند جغرافیا نشان داده شده است که
تعداد منابع فارسی بیش از التین است ( .)23در رابطه با تعداد خوداستنادی نویسندگان و نشریه نیز
یافتهها حاکی از این بود که در نشریة فیزیولوژی ورزشی بهترتیب  251و  ،252در نشریة
سوختوساز و فعالیت ورزشی بهترتیب  32و دو ،در نشریة مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
بهترتیب  36و سه ،در نشریة فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی بهترتیب  51و دو ،در نشریة علوم
زیستی ورزشی بهترتیب  69و  ،29در نشریة پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش بهترتیب
 26و دو ،در نشریة ورزش و علوم زیست حرکتی بهترتیب  49و چهار و در نشریة فیزیولوژی ورزشی
کاربردی بهترتیب  70و  26مورد خوداستنادی نویسنده و نشریه وجود داشته است .بخشی از منابع
بهکاررفتة فارسی را میتوان به همین خوداستنادیهای نویسندگان نسبت داد؛ زیرا ،پژوهشگران با
حیطة پژوهشی مشخص قبالً در آن زمینه مقاالتی را بهچاپ رساندهاند و مسلماً به کارهای قبلی
خود اشاره میکنند ( .)15درمجموع ،تعداد بسیار زیاد منابع التین در این پژوهشها میتواند نشانة
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توجه پژوهشگران به مسائل روز دنیا و استفاده از روشهای استاندارد در نگارش مقاالت باشد.
دراینبین ،بیشترین درصد خوداستنادی به نشریة فیزیولوژی ورزشی اختصاص دارد.
در پایان ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،بهطور مختصر پیشنهادهایی ارائه میشوند که در
افزایش کیفیت نشریههای فیزیولوژی ورزشی میتوانند کمککننده باشند.
•

با محدودکردن سهم مقاالت مسئوالن هر نشریه در پذیرش و چاپ میتوان مدت زمان پذیرش سایر
مقاالت را کاهش داد و متعاقباً رضایت پژوهشگران را افزایش داد .افزونبراین ،زیادبودن مدت زمان
پذیرش و فرایند داوری در برخی از مجالت را میتوان با استفاده از داوران مستعد و متخصص در
حیطههای گوناگون فیزیولوژی ورزشی کاهش داد و رضایت پژوهشگران را افزایش داد.

•

سهم زیادی از مقاالت چاپشده در نشریههای تخصصی فیزیولوژی ورزشی ازنظر نوع پژوهش ،به
پژوهشهای کاربردی اختصاص یافته است؛ بااینوجود ،هنوز میزان استفاده و کارایی این مقاالت
برای ارگانهای مرتبط (وزارت ورزش و جوانان ،کمیتة ملی المپیک ،وزارت بهداشت و غیره)
بهخوبی مشخص نشده است .بهعبارتدیگر ،مشخص نیست که برونداد پژوهشهای دانشگاهی
موجب ارتباط بین دانشگاه و صنعت شده است یا خیر .بهنظر میرسد که تشکیل کارگروهی برای
تبدیل برونداد حاصل از مقاالت تخصصی کاربردی ،برای هرکدام از ارگانهای یادشده ضروری
باشد؛

•

با توجه به مشارکت اندک اعضای هیئتعلمی با مرتبة علمی استاد و نیاز مسلم به این قشر برای
غنای علمی مقاالت ،تدبیری درجهت افزایش حضور این قشر صورت پذیرد؛ برای مثال ،سیاستهای
تشویقی اساتید درجهت جذب مشارکت بیشتر بهویژه ارائه طرحها و مقاالت سفارشی یا تقاضای
نگارش مقاالت مروری میتواند راهگشا باشد؛

•

با توجه به میانرشتهایبودن حیطة فیزیولوژی ورزش بهنظر میرسد که استفاده از پژوهشگران
رشتههای دیگر مانند پزشکی ،علوم آزمایشگاهی و غیره ،موجب افزایش سطح کیفی مقاالت
میشود .بهنظر میرسد که ایجاد کارگروههای پژوهشی بین مراکز آموزشی -پژوهشی و سایر
نهادهای علمی و پژوهشی منجر به افزایش حضور پژوهشگران بینرشتهای در این حیطه شود؛

•

در مقاالت چاپشده ،کمبود توجه به قشر بیمار ،چاق و دارای اضافهوزن و قشر سالمند احساس
میشود .با توجه به سونامی بیماریهای غیرواگیر و اهمیت پیشگیری و درمان این بیماریها بهویژه
در افراد سالمند ،نیاز به انجام پژوهشها در این زمینه امری ضروری است؛ برهمیناساس ،ایجاد
اولویتهای پژوهشی برای نشریههای تخصصی فیزیولوژی ورزشی میتواند میزان انجام پژوهشها
روی این اقشار را افزایش دهد؛
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 هنوز به،با توجه به تخصصگرایی در عصر حاضر و ایجاد گرایشهای مختلف فیزیولوژی ورزش
 انتشار مقاالت در حیطههای مختلف با نسبت.برخی از حیطههای این گرایش توجه کمتری میشود
 تعیین نیازهای پژوهشی، همچنین.مساوی در هر شماره از نشریه می تواند این کمبود را جبران کند
،توسط نشریهها میتواند پژوهشگران را بهسوی حیطههای دیگر که توجه کمتری به آنها میشود
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Abstract
The aim of this study was to compare the content of Iranian scholarly journals in
exercise physiology between the years 2009-2016. After searching the scholarly
journals, eight journals in exercise physiology were found. After referring to
archived published issues of each journal and entering raw quantitative data in
encoded forms, descriptive statistics were calculated and frequency tables were
created by SPSS software. Then, the content of all journals was analyzed and
comparative study was done. A total number of 1045 articles have been published
in all those journals. The most articles (263) were published in journal of Sport
Sciences Research Institute and the minimum number of articles (56) were
published in journal of Birjand University. In terms of review and acceptance
speed and the contribution rate of full-professor authors, journal of Jahad
Daneshgahi ranked first and journal of Mazandaran University ranked last. The
highest percentage of experimental studies (24.30%) were published in journal of
Sabzevar University and the highest percentage of disease studies (19.80%) were
published in journal of Mazandaran University. In the case of age category
variation of subjects in articles, journals of Guilan University and Sabzevar
University had the most and lowest diversity, respectively. In terms of research
area variety of articles, journals of Mazandaran University and Shahid Beheshti
University had the highest balance and journal of Sabzevar University had the
least balance. Generally, in order to increase the quality of publications,
determining research priorities and making some restrictions on publications by
journals are necessary.
Keywords: Comparative Study, Content Analysis, Scholarly Journals, Exercise
Physiology
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