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 بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت فیزیولوژی ورزشی ۀنشریتحلیل محتوای 

 4، راضیه ایرانی3، مصطفی افشاری2زاده، محمودرضا تقی1زادهمعصومه هاللی

 *و علوم ورزشی بدنیاستادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت. 1

 دانشگاه شهید بهشتیفیزیولوژی ورزشی،  یدکتردانشجوی . 2

 بدنی و علوم ورزشیاستادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت. 3

های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه پیام نور شمیرانات، سیستممهندسی . دانشجوی کارشناسی ارشد 4

 بدنی و علوم ورزشیکارشناس پژوهشگاه تربیت
 

 12/02/1396تاريخ پذيرش:                 01/10/1395تاريخ دريافت: 

 چکیده 
 محتوا تحليل بود.( 1388ـ1395) زماني ۀدر باز يفيزيولوژي ورزش ۀحاضر تحليل محتواي نشري پژوهش هدف

 ۀشدهاي منتشربايگاني شماره ۀپس از مراجعه به نسخ .شد انجام پراكندگى موضوعى لحاظصورت كمى و بههب

 اساس.پي.اس.افزار هاي آماري توصيفي توسط نرمكدگذاري، شاخص ۀهاي كمي خام در برگنشريه و ورود داده

شده بررسي ۀمقال 263كه از مجموع  دهدمينتايج نشان  د.گرديهاي توزيع فراواني تنظيم و جدول شد محاسبه

در ساير  درصد 3/13ورزش قهرماني و  ۀدر حوزدرصد  4/22، سالمت ۀدر حوز درصد 3/64مطالعاتي،  ۀلحاظ حوزبه

 درصد 5/12تجربي، نيمه درصد 8/76مقاالت توصيفي،  درصد 9/9 پژوهش نيزروش  نظر. از بوده استمباحث 

كه از نظر سن، جوانان با  بيانگر آن استها ند. بررسي آزمودنياهها بودمربوط به ساير روش درصد 8/0 تجربي و

از نظر  ،. همچنينباشدميكودكان و سالمندان  از آنو كمترين سهم  هستندبيشترين سهم  رايدرصد دا 4/57

. هستند( داراي بيشترين و كمترين فراواني درصد 11( و بيمار )درصد 7/40ترتيب افراد سالم )وضعيت سالمت به

 9/4ورزشي ) ۀو تغذيبوده  داراي بيشترين فراواني (درصد 4/30متغير وابسته نيز قلب و عروق و تنفس ) لحاظبه

گيري كرد كه بيشترين سهم توان نتيجهمي هااساس يافته. براستخود اختصاص داده را بهفراواني ( كمترين درصد

 پژوهشلحاظ روش بهسالمت و  ۀمطالعاتي در حوز ۀلحاظ حوزبهفيزيولوژي ورزشي  ۀشده در نشريمقاالت منتشر

غيرورزشکار و  ،مطالعات روي افراد سالم ،طور عمدهبه ها نيزآزمودني لحاظاست. بهتجربي نيمه مطالعاتدر حوزۀ 

هاي گوناگون شده در حيطه. درمجموع، با توجه به عدم توازن مطالعات انجاماستگروه سني جوانان انجام شده 

 رسد.نظر ميي بههاي پژوهشي براي اين نشريه ضرور، تعيين اولويتيفيزيولوژي ورزش
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 مقدمه
ادبیات  ۀدهندتشکیل ۀآن حیطه وجود دارد؛ اما بدن ۀمطالعاتی عناصر مختلفی برای توسع ۀزمین در هر

شغلی و پژوهشی خود  ۀبا حیط بسیار اهمیت دارد. هر فرد متخصص باید از دانش موجود در ارتباط

اصر عن دربرگیرندۀ یفیزیولوژی ورزش ۀحیط ۀتوسع ،بینایندر .(1)گیری الزم را داشته باشد بهره

 . (2،3) استها و کتاب نشریاتها، های علمی، کنفرانسکار انجمنهشروع ب :مختلفی شامل

های پژوهشی در فعالیت ، سنجشهای علمیتوسعه و پیشرفت رشتههای ارزیابی ترین راهیکی از رایج

. این باشدمیپژوهشی  ـ های علمیهای پژوهشی، انتشار نشریه. از جمله فعالیتاست خاص ۀرشت آن

تواند ها میدانش شناخته شده و کیفیت و کمیت آنها ابزاری مهم و علمی برای پیشرفت علم و نشریه

ای خاص مورد استفاده یا جامعهو های علمی در کشور عنوان شاخصی برای سنجش میزان فعالیتهب

 تهر کشور کارکردهای مختلف و مهمی دارند. این نشریادر پژوهشی ـ  نشریات علمی. (4،5)قرار گیرد 

)اساتید،  علمی ۀبیشتر اعضای جامع ۀمورد استفاد ،های علمی و تخصصیبر نقش مرجعیت یافتهعالوه

های علمی، های سنجش فعالیتاز جمله روش. (6،7)د نگیرقرار می آموختگان(دانشجویان و دانش

ها های علمی و مقاالتی است که در آنتعداد نشریه ،دیگرعبارتهیا ب و بررسی میزان انتشارات علمی

 .(8) شوندچاپ می

بندی موضوعی و شناخت نوع ها، تحلیل محتوا و دستههای شناخت نشریهیکی از راهراستا، این در

های موجود به بررسی تحلیلی محتوای آشکار و پیامها است. تحلیل محتوا شده در آنمطالب منتشر

. (9) مورد متن استخراج کندهایی را درتحلیل، داده کوشد با استفاده از فنو می پرداختهدر یک متن 

محتوای  ۀی دربارالتدادن به سؤاهای یک پیام و پاسختوصیف ویژگی ،ترین کاربرد تحلیل محتوامهم

د؛ نشودار و کمی توصیف میطور نظامها بهمشاهده و پیاممحتوای قابل ،آن است. در این روش

تحلیل محتوایی  مطالعاتاگرچه  .(10) دگردمی تبدیل میهای کهای کیفی به دادهکه دادهطوریبه

 ؛اندها از این روش استفاده کردهاز پژوهش یمحدود ؛ اما تعدادنشریات ورزشی بسیار محدود هستند

اقتصاد ورزش در المللی بین ۀداده شده است که بیشتر نویسندگان مقاالت در مجلنشان  ،مثالبرای

داخل شده در انجام مطالعاتاز  .(11)اند استادی بوده ۀ( دارای مرتب2000ـ2002)دو ساله ای دامنه

متعلق  ،علوم ورزشی ۀحیط درشده بیشترین مقاالت چاپگیری شده است که کشور نیز چنین نتیجه

شناسی و و آسیب مقاالت متعلق به گرایش بیومکانیک و کمترینبوده  یبه گرایش فیزیولوژی ورزش

ز جمله گونه اطالعات کمی دیگری )احالی است که هیچاین در ؛(6،12،13) باشدمی حرکات اصالحی

فیزیولوژی مورد گرایش وابسته و غیره( درو  مستقل ، متغیرهایآماری ۀویژگی نویسندگان، جامع

 وجود ندارد. یورزش
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ها شگاهعموماً توسط دان یفیزیولوژی ورزش ۀدر حیط پژوهشی ـ های علمینشریه بیشتربراین، عالوه

 یتوسط مراکز یهای مختلفنشریه یفیزیولوژی ورزش ۀ. در حوزشوندو مراکز پژوهشی منتشر می

پژوهشی  ـ علمی ۀاین نشریاست.  یفیزیولوژی ورزش ۀها نشرییابد که یکی از آنانتشار می گوناگون

 ۀرسد. نشرینامه به چاپ میصورت فصلهبدنی و علوم ورزشی بامتیازی پژوهشگاه تربیتبه صاحب

سازی گردیده و نمایه 1(ISC) در مرکز استنادی علوم جهان اسالم( 1386) از سال یفیزیولوژی ورزش

های گرایش ۀکلی نشریهاین  شده است. 2(IF) موفق به اخذ ضریب تأثیر این مرکزدر ( 1388) از سال

اما اولویت ارزیابی، داوری و انتشار در این نشریه به مقاالتی  ؛دهدرا پوشش می یفیزیولوژی ورزش ۀرشت

تخصصی ۀ از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوز اختصاص داده شده است که ضمن نوآوری

فارسی بوده و چکیده را به هر دو  ،زبان اصلی این نشریهذکر است که شایان .باشندمزبور برخوردار 

 دهد. مندان قرار میدر اختیار عالقهالتین زبان فارسی و 

مقاالت متعددی  این حیطههای مختلف ها و گرایشزمینه که در یورزشهای هنشری با تحلیل محتوای

حجم  .(12) برداشت کشور ورزششدن جهت بهبود روند علمیدررا هایی توان گاممی د،نکنمیرا ارائه 

فیزیولوژی ورزشی  ۀعلمی نشریسو و جایگاه از یک یفیزیولوژی ورزش ۀدر حوز مطالعات ۀگسترد

دیگر، ضرورت سویاز تخصصی این حیطه ۀعنوان اولین نشریبدنی و علوم ورزشی بهپژوهشگاه تربیت

چه بهتر کند تا ضمن شناخت هرایجاب می این نشریه رات مقاال موضوعى بندىدسته و محتوا تحلیل

 و علمى هدفمندسازی حرکتۀ زمین ،هسالزمانی هشت ۀمطالعاتی فیزیولوژی ورزشی در باز ۀحوز

 ۀعلم در حیط تولید کمبودهاى و هاضعف و گردد فراهم پژوهشى این رشته هاىاولویت تعیین

در  مطالعات ۀ، با توجه به حجم گستردبراینعالوه. گردد در داخل کشور شناسایی فیزیولوژی ورزشی

شک نتایج مطالعات این حیطه، مرجع بی، شدهحوزه و نظر به اهمیت دستاوردهای علمی ارائهاین 

با توجه  ،روازاین ؛باشدمیسوی پژوهشگران، مدرسان و دانشجویان علم ورزش استفاده ازکلیدی مورد

با  شودمیپژوهش سعی  فیزیولوژی ورزش، در این ۀبه عدم وجود پژوهش تحلیل محتوایی در رشت

( 1388)هاى در سال یفیزیولوژی ورزش پژوهشىـ  علمىۀ نشریشده در منتشرمقاالت  محتواى تحلیل

و زمان پذیرش، نوع های مختلف فیزیولوژی ورزش، مدتبه تعیین توزیع فراوانی گرایش ،(1395)تا 

مطالعاتی، روش  ۀعلمی نویسندگان، حوز ۀشده، سطح تحصیالت و مرتبگرفتهکارههای بآزمودنیتعداد 

نوع متغیرهای مستقل  و استنادی نویسنده و نشریهرفته، خودکارهبالتین منابع فارسی و ، پژوهشو نوع 

 پژوهش پرداخته شود.هر  ۀو وابست

 

                                                           
1. Islamic World Science Citation Center 

2. Impact Factor 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xIeaktTWAhWNYlAKHZkmA1UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isc.gov.ir%2F&usg=AOvVaw0Kvf0hNlG6XlN-Q84c1E4q
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 پژوهش روش
 ۀنشری پژوهش،آماری  ۀجامعتحلیل محتوا است. از نوع  آن روشپژوهش حاضر از نوع کاربری بوده و 

 تا( 1388) نشریه از سالشده در این مقاالت چاپ ۀکلی پژوهشهای و نمونه بوده یفیزیولوژی ورزش

 یلوژی ورزشفیزیو ۀشماره از نشری 29شده در منتشر ۀمقال 263 پژوهشدر این باشد. می( 1395)

اساس بود که بر)برگۀ کدگذاری( لیستی ها شامل چکابزار گردآوری دادهمورد بررسی قرار گرفت. 

 ۀسال و شمار :شامل لیستتهیه شد. این چک یفیزیولوژی ورزش ۀنظر چند نفر از متخصصان حیط

 ۀحوزگان، علمی نویسند ۀزمان پذیرش، نویسندگان، میزان تحصیالت و مرتبنشریه، عنوان مقاله، مدت

وابسته و  و ، متغیرهای مستقلپژوهشوش رها، ، نوع آزمودنی)از نظر سالمت و قهرمانی( مطالعاتی

 یفیزیولوژی ورزش ۀاستاد در حیط سههای هر متغیر از نظرات بخشمنظور تعیین زیربهغیره بود. 

مقاالت  ۀبررسی کلی د.گردیها انتخاب بخشزیر ،هااز مجموع نظرات آن ،نهایتاستفاده شد و در

 ،همچنین. صورت گرفتکل متن مقاله  توسط ،نهایتاساس عنوان، سپس از طریق چکیده و دربر

فیزیولوژی  ۀدیده و متخصص در حیطفرد آموزش سهها، لیستاعتماد چکمنظور تعیین قابلیت هب

و میزان ضریب قابلیت اعتماد نمودند های مربوطه را تکمیل لیستچک یکدیگرطور مجزا از هب یورزش

بود که ( 85/0) در حدود پژوهشاین ضریب در این با استفاده از فرمول اسکات محاسبه شد. 

-اس افزاربا استفاده از نرم آمدهدستبههای داده ،نهایتدرتوافق باال بین کدگذاران است. ۀ دهندننشا

 تحلیل قرار گرفت. وو از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه 23 ۀنسخ 1اساسپی

 

 نتایج 
 پژوهشتوصیفی های یافتهفیزیولوژی ورزشی،  ۀدر نشریزمان پذیرش مقاالت در ارتباط با مدت

یک تا  طی درصد( 30) مقاله 79شده، بررسی ۀمقال 263از مجموع این حقیقت بود که  ۀدهندنشان

، ماه 12نه تا  طی (درصد 8/14)مقاله  39، ماه پنج تا هشت ( طیدرصد 5/44) مقاله 117ه، ما چهار

پذیرش  ماه 17بیش از (در مدت درصد 4/0)مقاله  یکو  ماه 13ـ16طی  (درصد 5/6)مقاله  17

در ارتباط با شاخص  ،همچنین. (نبودرسدستاطالعاتی در( نیز درصد 8/3مقاله ) 10مورد در) اندشده

 ۀمقال 413از مجموع  (،1395) تا شهریور( 1393) زمانی بهمن ۀدر باز 2نشدهپذیرشنرخ مقاالت 

ذکر است بهالزم. نگرفتندمورد پذیرش قرار مقاله توسط سردبیر یا داوران  172، دریافتی این نشریه

 دسترس نبود.زمانی در ۀاطالعات مربوط به این شاخص پیش از این بازکه 

                                                           
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

2. Rejection Rate 



 21                                                                                             ....تحليل محتواي نشريۀ فيزيولوژي ورزشي

 18/32مجموع نویسندگان مذکر و از درصد  82/67نویسندگان نشان داد که  جنسیتی ج توزیعیانت

 یفیزیولوژی ورزش ۀبودن با رشتحسب مرتبطتوزیع نویسندگان برنتایج اند. نث بودهؤها مدرصد از آن

درصد  01/14تحصیلی مرتبط و  مدرکدارای  درصد از نویسندگان 99/85 که حاکی از آن بود نیز

توزیع نویسندگان مقاالت همچنین، بودند.  یفیزیولوژی ورزش ۀنامرتبط با رشتدارای مدرک تحصیلی 

درصد،  20/0مدرک کارشناسی  دارایمیزان مشارکت افراد که  نشان دادحسب تحصیالت بر

درصد، دانشجویان  34/36ارشد مدرک کارشناسی افراد دارایدرصد،  62/4ارشد دانشجویان کارشناسی

میزان براین، عالوه. باشدمیدرصد  49ی تخصصی امدرک دکتر افراد دارایدرصد و  84/9دکتری 

بیشترین سهم مربوط به که  دبیانگر آن بوعلمی دانشگاهی  ۀمرتب مبنایمشارکت نویسندگان بر

 52/27استادیار ) افراد با مرتبۀ علمی پس از آن و بوده (درصد 36/34علمی ) ۀنویسندگان فاقد مرتب

کمترین سهم . های بعدی قرار داشتنددر رتبه (درصد 88/8استاد ) و (درصد 08/23دانشیار )(، درصد

اساس توزیع بر ،همچنین (.شمارۀ یک بود )شکل (درصد 15/6) علمی مربی ۀمربوط به مرتبنیز 

درصد( و  33/51نویسنده ) سهکه باالترین سهم مقاالت با  نشان از این داشتپژوهی نویسندگان هم

 (.شمارۀ یکدرصد( بوده است )جدول  23/5نویسنده )صورت تکهسهم مقاالت بکمترین 

 
 بررسيمقاالت تحت پژوهي درهمتوزيع درصد فراواني  ـ1جدول 

 درصد فراواني تعداد نويسندگان

 23/5 14 نویسنده یک

 21/15 40 نویسنده دو

 34/51 135 نویسنده سه

 01/19 50 نویسنده چهار

 12/9 24 نویسنده و بیشتر پنج

 100 263 مجموع
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 علمي ۀحسب مرتبنويسندگان برمشاركت )درصد فراواني( ميزان ـ 1شکل 

 

 26 ،پژوهشاز نظر روش  یفیزیولوژی ورزش ۀشده در نشریبررسی ۀمقال 263از مجموع براین، عالوه

 تجربی( نیمهدرصد 8/76مقاله ) 202 و ( تجربیدرصد 5/12مقاله ) 33( توصیفی، درصد 9/9مقاله )

 نشان دادنیز نتایج  لحاظ نوع پژوهشبه. استها اجرا شده ( به سایر روشدرصد 8/0مقاله ) دوو  بوده

مقاله  12و  بوده ( از نوع بنیادیدرصد 4/0مقاله ) یک و ( از نوع کاربردیدرصد 1/95مقاله ) 250که 

 . است ها انجام شده( نیز با سایر روشدرصد 6/4)

 3/64)مقاله  169 ،مقاله 263نشان داد که از مجموع  پژوهش هایمطالعاتی نیز یافته ۀحسب حوزبر

 (درصد 3/13)مقاله  35 ورزش قهرمانی و ۀدر حوز (درصد 4/22)مقاله  59سالمت،  ۀدر حوز (درصد

که بیشترین  حاکی از آن بودشده های بررسینوع بیماریهمچنین، در سایر مباحث انجام شده است. 

 مقاله ششمتعلق به بیماری دیابت نوع دو با  است، ی که بر روی بیماران صورت گرفتهمطالعات تعداد

 های قلبیمقاله(، بیماری سهسرطان سینه ) :شامل نیز های موجود در مقاالتسایر بیماری. باشدمی

کدام هر) پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، کبد چرب و عروقی، افسردگی، بیماری کلیوی )دیالیز( ـ

ن و میگرن داوکیستیک، سندرمخون، سندرم تخمدان پلیو بیماری آسم، فشار (عنوان مقاله دوبا 

های ورزشی متعلق قهرمانی نیز بیشترین فراوانی رشته ۀدر حوز. بودند عنوان مقاله( یککدام با )هر

عنوان  پنجکدام با های والیبال و کاراته )هررشته و مقاله( بود هشتمقاله( و کشتی ) 10به فوتبال )

 سهعنوان مقاله(، فوتسال ) چهارکدام با سواری و شنا )هرمقاله(، بسکتبال، جودو، تکواندو، دوچرخه

رانی و های قایقعنوان مقاله( و رشته دوکدام با میدانی )هروبرداری و دواندام، وزنهمقاله(، پرورش

در برخی ذکر است که بهالزمهای بعدی قرار داشتند. عنوان مقاله( در مرتبه یککدام با کوهنوردی )هر
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بیماران درصد  37/76 ،از این تعداد که ین دسته ورزشکار استفاده شده بوداز مقاالت این حوزه از چند

 .ندمزمن بود درصد مبتالیان به بیماری 63/23حاد و 

 از نظر سطح فعالیت های پژوهش گویای این مطلب است کهتوزیع درصد فراوانی نمونه براین،عالوه

های دارای نمونه (درصد 30)مقاله  79های قهرمان ورزشی، دارای نمونه (درصد 1/9)مقاله  24، بدنی

ها دارای سایر نمونه (درصد3/13)مقاله  35فعال و های غیردارای نمونه (درصد 5/47)مقاله  125فعال، 

( از درصد 7/40مقاله ) 107ها نشان داد که ها نیز یافتهوضعیت سالمت آزمودنی لحاظبه. دناهبود

( درصد 4/11مقاله ) 30های ورزشکار، ( از آزمودنی5/36مقاله ) 96ورزشکار، غیرهای سالم آزمودنی

و بودند  ( از افراد بیمار استفاده کردهدرصد 11مقاله ) 29و  وزنهای چاق و دارای اضافهاز آزمودنی

 (.شمارۀ دو)شکل  ( نیز فاقد آزمودنی بوددرصد 4/0مقاله ) یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاحسب وضعيت سالمت آزمودنيبر پژوهشهاي توزيع نمونه ـ2شکل 

 

( درصد 8/0مقاله ) دو های، آزمودنیسنی ۀشدۀ دارای بازمقاالت بررسی های توصیفیبراساس یافته

( درصد 8/11مقاله ) 31( جوان، درصد 4/57مقاله ) 151( نوجوان، درصد 4/11مقاله ) 30کودک، 

 227 ،درمجموعکه  ندها نشان دادیافته ،همچنین ( سالمند بودند.درصد 1/1مقاله ) سهسال و میان

 های حیوانی( بر روی نمونهدرصد 5/12مقاله ) 33های انسانی و ( بر روی نمونهدرصد 3/86مقاله )

 باشد.میمربوط به سایر موارد نیز ( درصد 1/1مقاله ) سهو  انجام شده است

سالم غیر 

ورزشکار
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تعداد  مشخصات شده که دارایکه از مجموع مقاالت بررسی نتایج حاکی از آن بودبراین، عالوه

 26ـ50( بین درصد 5/28مقاله ) 75نمونه،  26( کمتر از درصد 9/52مقاله ) 139، دبودن هاآزمودنی

 18نمونه و  76ـ100( بین درصد 4/0مقاله ) یکنمونه،  51ـ75( بین درصد 5/6مقاله ) 17نمونه، 

 داشتند.نمونه  100( بیش از درصد 8/6مقاله )

 ،اساساینخالصه شده است. بر دو ۀدر جدول شمارمتغیر مستقل  از نظرمقاالت  اطالعات توصیفی

 19حاد،  ورزشی ( متغیر فعالیتدرصد 7/35مقاله ) 94( متغیر تمرین ورزشی، درصد 43مقاله ) 113

حاد و مکمل،  ورزشی یت( فعالدرصد 4/8مقاله ) 22( متغیر تمرین ورزشی و مکمل، درصد 2/7مقاله )

 ورزشی فعالیت (درصد 7/2)مقاله  هفتو شرایط محیطی و  یورزشفعالیت ( درصد سهمقاله ) هشت

 . عنوان متغیر مستقل خود برگزیده بودندهب زمانهم طوربه ورزشی را حاد و تمرین

 
 بررسيدرصد فراواني نوع متغير مستقل مقاالت تحت توزيع ـ2جدول 

 درصد فراواني متغير مستقل

 43 113 تمرین ورزشی

 7/35 94 حاد ورزشی فعالیت

 2/7 19 تمرین ورزشی و مکمل

 4/8 22 حاد و مکمل ورزشی فعالیت

 3 8 و شرایط محیطی یورزشفعالیت 

 7/2 7 حاد و تمرین ورزشی ورزشی فعالیت

 

رفته در مقاالت نتایج نشان داد که تمرین استقامتی کارهنوع تمرین ورزشی ب لحاظبراین، بهعالوه

. رد( قرار دادرصد 20/25و پس از آن تمرین مقاومتی )بوده دارای بیشترین فراوانی  (درصد 24/47)

 ۀتمرینات مختص یک رشتدرصد،  87/7درصد، تمرینات ترکیبی  23/10تمرینات تناوبی همچنین، 

خود درصد را به 36/2و تمرینات پالیومتریک  درصد 09/7( غیرهیوگا، جودو و  مانندورزشی خاص )

 .انداختصاص داده

 ششمکمل کراتین با  ،خود استفاده کرده بودند ی که از مکمل در مطالعاتتمقاالاز مجموع همچنین، 

ها پس از آن را داشتند و ( باالترین سهمدرصد 20/12مقاله ) پنج( و کافئین با درصد 63/14مقاله )

عنوان مقاله،  سهکدام با زعفران هرو  Eهای سیر، ویتامین عنوان مقاله، مکمل چهاربا  سه-امگامکمل 

بتا ، Cکوهی، گلوکز، ویتامین  ۀهای ریبوز، کولین، زیرعنوان مقاله و مکمل دوگلوتامین با 

کارنتین، ـ، کلسیم، آهن، گلیسرول، زنجبیل، خرفه، باریجه، دارچین، ال1بوتیراتبتا متیلهیدروکسیل

                                                           
1. HMB 
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کمترین فراوانی دارای عنوان مقاله  یککدام با دار هرشاخه ۀو اسیدهای آمین 3Dکورکومین، ویتامین 

 .بودند

گویای این مطلب است که بررسی مورددر مقاالت  نوع متغیر وابستهتوزیع درصد فراوانی براین، عالوه

 9/4)مقاله  13سالمت،  و بدنی ترکیب بدنی، فعالیت های مربوط بهمتغیر (درصد 2/12)مقاله  32

 متابولیسم های مربوط بهمتغیر (درصد 2/26)مقاله  69ورزشی، ۀ تغذی های مربوط بهمتغیر (درصد

 4/30)مقاله  80 ،ورزشی عملکرد و تمرین علم متغیرهای مربوط به (درصد 2/15)مقاله  40، ورزشی

 عصب ( متغیرهای مربوط بهدرصد 11)مقاله  29و تنفس  وعروق  و قلب متغیرهای مربوط به (درصد

 .(شمارۀ سه)شکل  اندانتخاب کردهخود  ۀعنوان متغیر وابسترا بهعضله  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسيتوزيع درصد فراواني نوع متغير وابسته در مقاالت موردـ 3شکل 

 

 یفارسی در مقاالت پژوهش ۀرفتکارهنتایج توزیع درصد فراوانی منابع ب ،استفاده از منابعدر ارتباط با 

 2/61)مقاله  161بع فارسی، بدون منبررسی از مقاالت تحت (درصد 6/26)مقاله  70که  نشان داد

. نداهبودمنبع فارسی  11ـ20دارای ( هشت درصد)مقاله  21منبع فارسی و  1ـ10دارای  (درصد

از یک  (درصد 5/1مقاله ) چهارکه در نشان داد التین  ۀرفتکارهتوزیع درصد فراوانی منابع ب ،همچنین

 5/39مقاله ) 104منبع انگلیسی، در  11ـ20( از درصد 3/16مقاله ) 43منبع انگلیسی، در  10تا 

مقاله  31، در منبع انگلیسی 31ـ40 ( ازدرصد 6/26)مقاله  70 در منبع انگلیسی، 21ـ30( از درصد

و بیشتر استفاده  التینمنبع  50از  (درصد 4/0 )مقاله  یکدر و التین منبع  41ـ50از  (درصد 8/11)

0

5

10

15

20

25

30

35

فعالیت بدنی، 

ترکیب بدنی و 

سالمت

تغذیه ورزشی متابولیسم 

ورزشی

علم تمرین و 

عملکرد ورزشی

قلب و عروق و 

تنفس

عصب و عضله 

ته
بس

 وا
یر

تغ
ی م

وان
فرا

د 
رص

 د
یع

وز
ت



 1396، تابستان 34فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                          26 

نشان داد که نیز شده بررسی ۀمقال 263استنادی در بررسی میزان خود (.شمارۀ سه)جدول شده بود 

 استنادی نشریه استفاده شده است. از خودمقاله  252استنادی نویسنده و در مقاله از خود 251در 

 
 )به درصد( رفته در مقاالتكارهبررسي فراواني منابع ب ـ3جدول 

 > 50 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10 0 منبع تعداد

 %0 %0 %0 %0 %8 61/%2 26/%76 فارسی

 0/%40 11/%80 26/%60 39/%50 16/%3 1/%50 %0 انگلیسی

  

 گیریبحث و نتیجه
( درصد 5/44شده برای پذیرش درصد باالیی )زمان سپریمدتاضر نشان داد که حهای پژوهش افتهی

 30ه است و در رتبۀ بعد، ماه بود هشتتا  پنجفیزیولوژی ورزشی بین  ۀاز مقاالت ارسالی به نشری

اساس ماه پذیرش شده بودند. بر 12 نه تا درصد مقاالت بین 8/14ماه و  چهارتا  یکدرصد مقاالت بین 

پژوهش در علوم  ۀدر نشریدر سطح علوم ورزشی نشان داده شده است که ها پژوهشهای دیگر یافته

چهار ماه حرکت حدود  ۀو در نشریبوده ماه  هشتحدود زمان پذیرش برای هر مقاله درمدت ،ورزشی

 علوم ورزشی ۀنشری چهار در پذیرش مقاالت برایزمان الزم میانگین مدت ،همچنینباشد. میو نیم 

زمان مدت ،پژوهشهای این براساس یافته ،هرحالدر. (6) شده استگزارش  نیمپنج ماه و  معادل

زمان که این مدت رسدنظر میها قرار دارد. بهزمان پذیرش در سایر نشریهحد میانگین مدت پذیرش در

باالی  نظردقت نیزو داوران  بسیار ۀتعداد کم و مشغل ،حجم باالی مقاالت ارسالی برای نشریه دلیلبه

 یک تا چهار زمانرسد که پذیرش در مدتنظر میاساس نتایج بهبر براین،عالوهانجامد. طول میبه هاآن

نشریه و یا  بامربوط به نویسندگانی باشد که  ،دهدرا پوشش میماه که حجم تقریبًا باالیی از مقاالت 

علوم حرکتی و  ۀدر بررسی نشری ،الثمبرای ؛اندداشته همکاریبدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت

 از درصد 1/25مسئول و سردبیر مجله در مدیرکه  ه استده شورزش دانشگاه خوارزمی نشان داد

مقاالت  از درصد 2/28مقاالت و سایر عوامل در  از درصد 7/46ت تحریریه در أمقاالت، اعضای هی

 .(14)اند عنوان نویسنده مشارکت داشتهبه

( درصد 82/67مردان )مشارکت درصد  ،حسب جنسیتنویسندگان بردر ارتباط با توزیع براین، عالوه

 یی داشتقبلی همسو بیشتر مطالعاتاین نتایج با  که ( بوددرصد 18/32بیش از زنان )

پژوهشی مدیریت  ـ با بررسی مقاالت علمی (2013سجادی و همکاران ) ،مثالبرای ؛(5،15،16،17،18)

درصد  75/13نویسندگان را مردان و  از درصد 25/86دند که نشان دا ورزشی در نشریات معتبر ایرانی
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 انندتوان به عواملی مختلفی مرا میمشارکت اندک زنان . (16) اندتشکیل دادهرا زنان  هااز آن

عدم تناسب سهم مردان  و یفیزیولوژی ورزش ۀالتحصیالن مرد و زن در رشتنبودن تعداد فارغیکسان

از دیگر دالیل  .(5) و زنان در سطوح علمی و پژوهشی و نهادهای علمی و تخصصی نسبت داد

باشد که نقش مادری و پرداختن حقیقت این  شاید های پژوهشیبودن مشارکت زنان در فعالیتپایین

در بررسی . (17) مقایسه با کارهای علمی و پژوهشی اولویت داردمنزل نزد زنان ایرانی دربه امور 

ی اکه نویسندگان با مدرک دکتر ها حاکی از آن بودیافته نیز نویسندگان از نظر سطح تحصیالت

 و دانشجویان دکتریدرصد(  34/36)درصد( و پس از آن مدرک کارشناسی ارشد  49تخصصی )

علمی که در بخش تأاعضای هی ،شکبی .اندخود اختصاص دادهبه را سهمبیشترین  درصد( 84/9)

. اندشدهی تخصصی ادکترمدرک افراد دارای سهم  افزایشمنجر به  ،وسیعی از مقاالت حضور دارند

 ۀبه تقویت رزومافراد برای حضور در مقطع تحصیلی دکتری و نیاز  ۀبا توجه به عالق ،دیگرسویاز

ارشد وجود دارد که با نوشتن مقاالت و این عالقه در افراد دارای مدرک کارشناسی پژوهشی، ـ علمی

لتحصیالن افارغ ،رو؛ ازاین، اعتبار علمی خود را افزایش دهندپژوهشی ـ علمیمعتبر چاپ در نشریات 

های علمی خود در طول دوران تحصیل سعی در نشر یافته خود ۀناممقاالت از پایاناین مقطع با انتشار 

ها و نامهبا توجه به بخش همچنین،. ها شده استمنجر به افزایش درصد مشارکت آناین امر  ودارند 

جوز دفاع از رساله و دکتری، دانشجویان این مقطع برای م ۀهای تحصیالت در دورنامهینیآ

نیاز به چاپ و یا پذیرش مقاالت با عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه خود دارند و  ،التحصیلیفارغ

بررسی براین، عالوه .باشدمیاین از دالیل سهم باالی دانشجویان دکتری در بین نویسندگان مقاالت 

درصد(  08/23درصد( و دانشیاران ) 52/27علمی نشان داد که استادیاران ) ۀحسب رتبنویسندگان بر

خود را از این نظر بهسهم اندکی  (درصد 88/8)و استادان  لحاظ کمیت داشتهرا به باالترین سهم

. (6،14)نی دارد خواعلوم ورزشی هم ۀدر حوزمطالعات سایر ها با نتایج این یافته .انداختصاص داده

ها توان به تعداد بسیار بیشتر آنعلمی استادیار و دانشیار را می ۀعلت مشارکت بیشتر اساتید با مرتب

 رفتن کیفیت مقاالت از نظر علمیبرای باال ،هرحالدر علمی دانست. ۀبرای ارتقای رتب زنیا ،و همچنین

پژوهی نویسندگان توزیع همبراین، عالوه شود.احساس می استاد علمی ۀحضور اساتید با رتب نیاز به

ها با ( بوده است. این یافتهدرصد 34/51نویسنده ) سهسهم مربوط به مقاالت با  نشان داد که باالترین

دکتری همخوانی دارد؛ چراکه های ها و رسالهنامهمقاالت از پایان بیشتر بر استخراجمبنی پیشیننتایج 

نویسندگان  در پژوهش حاضررسد. ها با یک راهنما و مشاور به اتمام میها و رسالهنامهاین پایان اغلب

ها نشان داد مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهنیز  یتحصیلی فیزیولوژی ورزش ۀبودن رشتمرتبط لحاظبه

نویسندگان  درصد از 01/14 رشتۀ تحصیلی نویسندگان مرتبط و از درصد 99/85رشتۀ تحصیلی که 

گذشته  هایپژوهشدر ذکر است که شایان. است هفیزیولوژی ورزشی بود ۀبا رشت مرتبطغیر
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 ،مثالبرای ؛اندقرار گرفتهبررسی مورد بدنی تربیت ۀبودن با رشتاساس مرتبطبر صرفاًنویسندگان 

علوم حرکتی و ورزش دانشگاه  ۀ( در بررسی نویسندگان مقاالت نشری1392ضیائی و همکاران )

دارای  درصد 4/2و دارای مدرک تحصیلی مرتبط نویسندگان  از درصد 4/87خوارزمی نشان دادند که 

سجادی های یافتهبا  هاآنپژوهش  نتایح. (14) هستندبدنی تربیت ۀمرتبط با رشتغیرمدرک تحصیلی 

 هاییحیطه ،ویژه فیزیولوژی ورزشبدنی و علوم ورزشی و بهتربیت. (13) بود( همسو 1389و همکاران )

 پژوهشگران ۀدر این حیطه نیازمند تعامل سازند شدهمطالعات انجامبسیاری از  و ای هستندرشتهبین

از سایر  یمرتبط با فیزیولوژی ورزشغیر پژوهشگرانمیزان مشارکت . باشدمیها این رشته با سایر رشته

ارزیابی کرد. مشارکت متخصصین خارج  توان این میزان را پاییناما باز هم می ؛مطالعات باالتر است

پذیرش و مقبولیت رشته در منجر به  دهد، بلکهتنها کیفیت کارهای پژوهشی را افزایش میاز رشته نه

امکان از دانش و حدشود که تابه پژوهشگران پیشنهاد می ،بنابراین؛ (8)گردد علمی کشور می ۀجامع

 مشترک استفاده گردد. مطالعاتسایر علوم در  ۀتجرب

درصد(  8/76تجربی )روش نیمه غالب پژوهششده، روش بررسی ۀمقال 263از مجموع براین، عالوه

درصد دارای بیشترین فراوانی بودند.  9/9و  5/12ترتیب با بود. پس از آن روش تجربی و توصیفی به

در  .(6،5) باشدمیهمسو علوم ورزشی نا ۀحوز مطالعاتسایر این نتایج با باید گفت که  ،مجموعدر

که است و با توجه به این مورد بررسی قرار گرفتهبدنی تربیت ۀرشت صرفاً  ،گذشته مطالعاتمعدود 

در ارتباط  را گیری دقیقینتیجه ،باشدمیغالب در هر گرایش با یکدیگر متفاوت  پژوهشیهای روش

 حوزۀ مقاالت دراز درصد  14/53نشان داده شده است که  ،مثالبرای ؛مطرح کردتوان نمیبا آن 

ها یافته ،همچنین. (6) اندتجربی استفاده کردهدرصد از روش نیمه 3/34بدنی از روش توصیفی و تربیت

درصد به  4/0و تنها  بوده کاربردی ،مقاالت از درصد 1/95نشان داد که  پژوهشنوع  در ارتباط با

بیشتر  ،فیزیولوژی ورزش ۀاساس ماهیت رشتبر ،هرحالدر. استبنیادی اختصاص یافته  مطالعات

مطالعاتی  ۀبررسی حوز. قابلیت اجرا دارندتجربی روش نیمهاستفاده از در این حیطه با  مطالعات

و پس از آن باشد سهم میبیشترین  دارای (درصد 3/64)سالمت  ۀنیز نشان داد که حوزها پژوهش

  .ردقرار دادرصد(  4/22)ورزش قهرمانی  ۀحوز

 5/47اکثراً )مقاالت از نظر سطح فعالیت بدنی  یهاهای پژوهش حاضر نشان داد که آزمودنییافته

( در درصد 1/9درصد( و قهرمان ورزشی ) 30های فعال )فعال بودند و بعد از آن نمونهدرصد( غیر

، درصد 7/40 ورزشکارهای سالم غیروضعیت سالمت نیز نمونه لحاظبه قرار داشتند.های بعدی رتبه

خود اختصاص داده را به درصد 11 و بیمار درصد 4/11 وزن، چاق و دارای اضافهدرصد 5/36 ورزشکار

 شش)ن در بین مطالعاتی که بر روی بیماران صورت گرفته بود، بیماری دیابت نوع دو باالتریبودند. 

در  غیرهو  سرطان سینه، کبد چربقلبی ـ عروقی، های پس از آن بیماری و سهم را داشتمقاله( 
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 دارای درصد 4/57جوانان با  ،هادر رابطه با سن آزمودنیبراین، عالوه .ه بودندگرفت یجاهای بعدی رتبه

. میانگین بودندترین پاییندارای  درصد 1/1و  8/0ترتیب با به و کودکان و سالمندان میانگین باالترین

افراد حاضر  بیشترو  بودهها و مراکز آموزشی در دانشگاه گرفتهصورت مطالعات بیشترکه با توجه به این

در مقاالت فعال و غیرهای جوان فعال هستند، درصد باالی نمونهافراد جوان و غیر ،در این اماکن

میزان پایین استفاده از قهرمانان ورزشی در مقاالت احتماالً به این علت  ،توجیه است. همچنینقابل

سازی برای مسابقات هستند و در اردوهای آماده ی سالهازمان بیشتراست که قهرمانان ورزشی در 

ایل قهرمانان برای شرکت در صورت تمدر ،ندارند. همچنینرا  هاپژوهشتمایلی برای شرکت در 

در مطالعات  هااز حضور آن دیدگی،آسیبدلیل ترس از به هانآاحتماالً مربیان و سرپرستان  ،پژوهش

های رشته ،قهرمانان ورزشی در ارتباط باشده انجاممطالعات  میان از آورند.عمل میممانعت بهمختلف 

کوهنوردی دارای و رانی های قایقرشتهو بوده ورزشی فوتبال و کشتی دارای بیشترین مشارکت 

کشتی و فوتبال  انندها مدرصد باالی مشارکت قهرمانان در برخی از رشته .باشندکمترین مشارکت می

 ۀدانشگاهی با سابق ۀوجود اساتید برجست نیز ها وتوان به تعداد باالی ورزشکاران در این رشتهرا می

بیمار نیز احتماالً ی کودک، سالمند و هامیزان کم نمونهدیگر، سویاز .نسبت دادها قهرمانی در آن

با توجه به ماهیت تهاجمی و تداخلی  ،و همچنین جوامعبه این  پژوهشگردلیل عدم دسترسی قشر به

با  ،هرحالدر این حیطه است. مطالعات فیزیولوژی ورزش، عدم تمایل این جوامع به شرکت در ۀرشت

و  های ناشی از فقر حرکتزون بیماریروزاف ۀسوی سالمندی و توسعتوجه به سوق جمعیتی کشور به

باالترین سهم  ،ه مشاهده شدچاننچ شود.زمینه احساس میایندر مطالعاتنیاز به افزایش  ،سالمندی

دیابت بود که ویژه به و های ناشی از فقر حرکتهای موجود در مقاالت مربوط به بیماریبیماری

های حمایتی توسط کارگیری سیاستهب ،زمینهایندر کند.میضرورت توجه به این قشر را دوچندان 

مورد ها دریافتهخواهد کرد.  ترغیبها این نمونه پژوهش در ارتباط بان را به پژوهشگران نشریه، مسئوال

 و اندنمونه داشته 26درصد از مقاالت کمتر از  9/52شده نیز نشان داد که های انتخابتعداد نمونه

دارای  هایپژوهش. اندجای گرفتهبعدی  ۀدرصد در رتب 5/28نمونه با  26ـ50پس از آن مقاالت با 

 9/6 درمجموع ،نمونه 51ـ100دارای مطالعاتو  بوده درصدی 8/6سهم دارای نمونه نیز  100بیش از 

 ۀماهیت رشت انسانی با توجه به ۀتعداد باالی نمون که بدیهی است. اندخود اختصاص دادههرا بدرصد 

 100باالی  مطالعات ،دیگرسویکنند. ازهمکاری می پژوهشگرسختی با بهها و نمونه بودهکاری دشوار 

 بوده است. اینامهتوصیفی و پرسش هایپژوهشزیاد مربوط به احتمالنمونه به

 یفیزیولوژی ورزش ۀهای مهم این پژوهش بررسی متغیر مستقل و وابسته در مقاالت نشریاز ویژگی

نظر تمرین ورزشی )صرف از آن درصد 43باالترین سهم با نشان داد که  لهای متغیر مستق. یافتهبود

 درصد(، فعالیت 7/35حاد )ورزشی های فعالیت ،پس از آن بوده و( غیرهو  مقاومتی ،از استقامتی
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ورزشی درصد(، فعالیت  2/7همراه مکمل )درصد(، تمرین ورزشی به 4/8همراه مکمل )حاد به ورزشی

های در رتبه (درصد 03/0شرایط محیطی ) همراهبه یورزشفعالیت ( و 7/2همراه تمرین ورزشی )حاد به

به بررسی این متغیرها نپرداخته است.  پژوهشیتاکنون  ،اساس اطالعات موجودبعدی قرار داشتند. بر

 هایناپذیر پژوهش، ورزش بخش جداییباشدمی مشخص طور که از عنوان رشته نیزهمان درهرصورت،

های اخیر، گروهی در سالدارد؛ اما گوناگونی قابلیت اعمال  هایاین حیطه است که به اشکال و شیوه

ای نسبت به مداخالت همراه با ورزش نظیر رژیم فیزیولوژی ورزش، توجه ویژه ۀحیط پژوهشگراناز 

اند های گیاهی و سینتتیک و نیز شرایط محیطی مانند آلودگی هوا داشتهای و مصرف انواع مکملتغذیه

فیزیولوژیست ورزش با پژوهشگران  پژوهشگرانو افزایش تعامل ای علوم بین رشته ۀکه خود در توسع

کاررفته در مقاالت نشان داد که تمرین هبررسی نوع تمرینات ورزشی بها نقش دارد. سایر رشته

ها پس از آن و نوع تمرینات بوده است( بیشترین درصد 20/25( و مقاومتی )رصدد 24/47استقامتی )

( دارای کمترین سهم درصد 36/2و تمرینات پالیومتریک ) ه( قرار داشتدرصد 23/10تمرینات تناوبی )

های تمرینی در علوم ورزشی ترین شیوهتمرینات استقامتی و مقاومتی از قدیمی ،حالهردر. باشدمی

کمبود زمان خود جلب نموده است. با توجه به از دیرباز تاکنون توجه فراوانی را به شکبیکه  باشدمی

 ؛روش تناوبی جلب شده است انندهای تمرینی مدرن مسوی روشتوجه به ،یدر زندگی امروز

 اندگرفتهتمرینی استقامتی و مقاومتی در جایگاه سوم قرار  ۀکه این تمرینات پس از دو شیوصورتیهب

مورد توجه  بهبود عملکرد ورزشکاران بر قابل توجه دلیل تأثیربهتمرینات پالیومتریک  ،و پس از آن

سالمت بوده  ۀشده در این نشریه در حوزبیشترین مقاالت چاپکه با توجه به این .است قرار گرفته

از نظر نوع مکمل  ،همچنیندارای کمترین فراوانی بود. مقاالت حیطه عملکرد ورزشی است، 

مکمل  ،های سینتتیکهمراه فعالیت و تمرین ورزشی نشان داده شد که از بین مکملشده بهاستفاده

 بیان گردید ،همچنین( بیشترین فراوانی را داشتند. درصد 20/12( و کافئین )درصد 63/14کراتین )

 درصد 28/16 امالح معدنیهای ویتامینی و مکملو  درصد 58/25 های گیاهیمکمل مجموع،که در

ترین و مکمل کراتین از قدیمی. اندخود اختصاص دادهشده در مقاالت را بههای استفادهاز کل مکمل

های بر نقشهمراه تمرینات ورزشی است. کافئین نیز عالوهشده بههای استفادهپرکاربردترین مکمل

سوزی داشته های مفیدی را در چربیتواند نقشمی ،کندخستگی که در ورزش قهرمانی ایفا میضد

توجیه های گیاهی قابلاستفاده از مکمل ،سالمت رشد ۀدر حوز مطالعاترنگ با توجه به سهم پرباشد. 

 است.

نشان داد  ،هستند یفیزیولوژی ورزش ۀهای رشتگرایش حقیقتهای متغیر وابسته که دریافته بررسی

 2/26سم ورزشی )درصد( و متابولی 4/30موضوع قلب و عروق و تنفس ) دارایکه بیشتر مقاالت 

درصد(،  11درصد(، عصب و عضله ) 2/15علم تمرین و عملکرد ورزشی ) ،همچنینهستند. درصد( 
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های بعدی درصد( در رتبه 9/4ورزشی ) ۀدرصد( و تغذی 2/12فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و سالمت )

. (16،2) مدیریت ورزشی همخوانی دارد ۀدر حوز مطالعاتبرخی از نتایج با این ناهمگنی قرار داشتند. 

 انندهای مدیریت ورزشی منشان دادند که برخی از حیطه( 2013سجادی و همکاران )راستا، دراین

 ها مورد مطالعه قرار گرفته استاز سایر حیطه بیشدرصد(  18/37های مدیریتی در ورزش )مهارت

نشان  یلف فیزیولوژی ورزشهای مختموضوعی را در حیطه توازنعدم های این پژوهش یافته. (16)

تواند با قلب و عروق و تنفس و متابولیسم ورزشی می ۀدر حیطپژوهش بودن فراواندلیل دهد. می

گرفته در این دو حوزه مرتبط وسیع متغیرهای قرار ۀدامن ،ها و همچنیناین حوزه پژوهشگرانکثرت 

عروقی  ـ های متابولیک )دیابت( و قلبیهای بسیاری از جمله بیماریوجود بیماری براین،عالوهباشد. 

حال، با توجه به هردرگردیده است؛ اما  هاآنیشتر به منجر به توجه بدر این دو حیطه خون( )فشار

 مغز، ژنوممطالعه روی سال اخیر با محوریت  10طور ویژه طی المللی که بههای پژوهشی بیناولویت

در این سه حیطه در داخل کشور احساس  توجه پژوهش، کمبود قابلاست و میکروبیوم تعریف گردیده

 شود.می

 یفیزیولوژی ورزش ۀنشریرفته در مقاالت کارهبفارسی های پژوهش حاضر در ارتباط با منابع یافته

کرده بودند. استفاده منبع فارسی  10یک تا  ازدرصد(  2/61نشان داد که بخش اعظمی از مقاالت )

ها نیز یافته التینمورد منابع مقاالت نیز از هیچ منبع فارسی استفاده نشده بود. دراز درصد  6/26در 

استفاده کرده التین از منابع  یفیزیولوژی ورزش ۀشده در نشریبود که تمام مقاالت منتشر آنحاکی از 

درصد را  1/66منبع بود که  21ـ40قاالت بین م درالتین بیشترین درصد استفاده از منابع بودند. 

شریفی و همکاران پژوهش با نتایج حاضر  پژوهشهای از این نظر یافتهداد. خود اختصاص میهب

بدنی و علوم ورزشی، در مجالت منتخب تربیتها نشان دادند که همخوانی دارد. آن (تقریباً)( 1391)

که  عنوان گردید ،درصد التین هستند. همچنین 80و بوده  فارسیاستفاده منابع مورد از درصد 20

رسد که تعداد نظر میبه. (6)باشد پنج میمقاالت فارسی برای و  20میانگین استفاده از مقاالت التین 

در  زیرا، ؛مطالعاتی دارد ۀها بستگی به حوزبودن آن رفته در هر مقاله و فارسی و التینکارهمنابع ب

 .(19) باشدمیجغرافیا نشان داده شده است که تعداد منابع فارسی بیش از التین  انندها مدیگر رشته

 252و  251ترتیب بود که به آن ها حاکی ازاستنادی نویسنده و مجله نیز یافتهتعداد خودبا در رابطه 

توان فارسی را می ۀرفتکارهوجود دارد. بخشی از منابع ب شدهبررسی ۀمقال 263مجموع استنادی درخود

قبالً  ،مشخص مطالعاتی ۀپژوهشگران با حیط ،زیرا ؛های نویسندگان نسبت داداستنادیبه همین خود

 ،حالهردرکنند. به کارهای قبلی خود اشاره می شکبیاند و زمینه مقاالتی را به چاپ رساندهآندر

به مسائل روز  پژوهشگرانتوجه  دهندۀتواند نشانمی هاپژوهشتعداد بسیار زیاد منابع التین در این 

 های استاندارد در نگارش مقاالت باشد. و استفاده از روش دنیا
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در تواند میشود که ارائه می ، پیشنهاداتی به اختصارهای پژوهش حاضربا توجه به یافته ،پایاندر

 . باشد رسانیاری یفیزیولوژی ورزش ۀافزایش کیفیت نشری

 از مسلم به این قشر جهتعلمی استاد و نی ۀعلمی با مرتبتأیبا توجه به مشارکت اندک اعضای ه •

جهت افزایش در و مروری نظیر درخواست نگارش مقاالت سفارشیبیری اتد ،غنای علمی مقاالت

 حضور این قشر صورت پذیرد.

بردن منظور باالهپزشکی، علوم آزمایشگاهی و غیره ب انندهای دیگر مرشته پژوهشگراناستفاده از  •

 مطالعاتیهای ایجاد کنسرسیوم که رسدنظر میشود. بهاحساس می شدتبه ،سطح کیفی مقاالت

و سایر نهادهای علمی و پژوهشی منجر به افزایش لوم ورزشی بدنی و عبین پژوهشگاه تربیت

 ای در این حیطه گردد.رشتهبین پژوهشگرانحضور 

وزن و دارای اضافه چاق مار،بی افراد ،شدهکمترین قشر از نظر وضعیت سالمت در مقاالت چاپ •

های متابولیک افزون بیماریتوجه به افزایش روز . باباشندمیقشر سالمند  نیز و از نظر سنهستند 

ایجاد اولویت  ،اساساینزمینه امری ضروری است. برایندر مطالعاتنیاز به انجام  ،و سالمندی

 این قشر را افزایش دهد.  پژوهش در ارتباط باتواند می یفیزیولوژی ورزش ۀپژوهشی برای نشری

توان با استفاده از داوران جوان، مستعد و داوری را میزمان پذیرش و فرایند بودن مدتباال •

و رضایت پژوهشگران  داد کاهش یهای گوناگون فیزیولوژی ورزشمتخصص در حیطه حالعیندر

 . بخشیدافزایش را 

به برخی های مختلف فیزیولوژی ورزش، هنوز گرایی در عصر حاضر و ایجاد گرایشبا توجه به تخصص •

 های مختلفدر حیطه انتشار مقاالت در این ارتباط، شود.مین چندانیهای این گرایش توجه از حیطه

تعیین نیازهای  ،همچنین جبران کند.تواند این کمبود را با نسبت مساوی در هر شماره از نشریه می

 سوق دهد.  دیگرهای سوی حوزههرا ب پژوهشگران تواندپژوهشی توسط نشریه می

پژوهشی تخصصی  -عنوان اولین نشریه علمیتحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی ورزشی به پيام مقاله:

تواند به نحوه حیطه فیزیولوژی ورزشی ایران و دارنده باالترین تعداد مقاالت تخصصی این حیطه می

ی موجود در مسیر هاگیری علمی و گرایش محققان این حوزه در سطح کشور بپردازد و کاستیجهت

 پژوهشی را آشکار سازد.

 

 قدردانیتشکر و 
 باشد؛ لذا،میبدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت با حمایت مقاله برگرفته از طرح پژوهشیاین 

 شود.گرفته توسط آن مرکز تشکر و قدردانی میهای انجاماز حمایت وسیلهبدین
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Abstract  
The aim of this study was to analyze the content of journal of Sport Physiology since the 

first issue until 2016. While the description of content was quantitative, a systematic and 

objective approach was also considered. According to the results, the total number of 

papers were 263, in which 64.3% were in the scope of health, 22.3% were in the scope of 

championship and 13.3% remained papers were related to other areas, in terms of field of 

study. Surveying research designs, the methodology of 9.9% was descriptive, 76.8% was 

quasi-experimental, 12.5% was experimental and 0.8% were done by other methods. 

Surveying participants indicated that in terms of age, the young people had the highest 

portions with 4.57% and the lowest portions related to children and the elderly people. 

Also in terms of health status, healthy subjects (40.7%) and patients (11%) had the highest 

and the lowest frequency, respectively. In terms of dependent variable, cardiovascular and 

respiratory (30.4%) had the highest and sports nutrition (4.9%) had the lowest frequency. 

Based on research findings, it can be concluded that in terms of field of study, the highest 

portion of papers published in journal of Sport Physiology were in the health area and the 

most researches were quasi- experimental design in terms of research designs. Also, 

researches were mainly performed on healthy and non-athlete subjects in adult age range. 

Generally, regarding research frequency imbalance in various fields of exercise 

physiology, it would be recommended to determine research priorities for this journal. 
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