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 يفيزيولوژي ورزش پژوهشي -علميهاي بررسي محتوايي نشريهتطبيقي و  مطالعة ،حاضر پژوهشهدف 

 نشرية هشت پژوهشي، -علميهاي نشريه بين جووجستبود. پس از  1388-1395هاي بين سالداخلي 

هر هاي بايگاني شماره پس از مراجعه به نسخة. ندشناسايي شد داخل کشور اختصاصي فيزيولوژي ورزشي

 .اس.اس.اس.پي افزارنرم هاي آماري توصيفي باکدگذاري، شاخص هاي کمي خام در برگةو ورود داده نشريه

تطبيقي  از تحليل محتواي هر نشريه، مطالعةپس . شدندهاي توزيع فراواني تنظيم و جدولشدند محاسبه 

، 1395تا  1388هاي بين سال که در فاصلةنشان داد  هابنديجمعها انجام شد. بين نشريهدرها شاخص

 نشرية ،مياندراين .است يدهرسچاپ به پژوهشي فيزيولوژي ورزشي -علمي مقاله در مجالت 1045 تعداد

دانشگاه بيرجند با  مقاله و نشرية تعدادترين، داراي پرمقاله 263با بدني و علوم ورزشي پژوهشگاه تربيت

 سهم مشارکت نويسندگان داراي مرتبةمقاالت و  پذيرش سرعتلحاظ ازبود. مقاله  تعدادترينکم ،مقاله 56

 .کسب کردندآخرين رتبه را  ،دانشگاه مازندران نشرية اول و رتبة جهاد دانشگاهي، ، نشريةاستاد تمام

 ،دانشگاه مازندران نشرية( و درصد 30/24مطالعات تجربي ) درصدباالترين  ،دانشگاه سبزوار نشرية

هاي لحاظ تنوع گروهاز داشتند.در بر( درصد 80/19را )ها ورزش و بيماري بيشترين درصد مطالعات حوزة

گروه تنوع  ينکمتر ،دانشگاه سبزوار ا، نشرية دانشگاه گيالن، بيشترين و نشريةهمختلف سني آزمودني

هاي دانشگاه مازندران و مطالعاتي، مقاالت نشريه ن، ازنظر تنوع حيطةني. همچداشتند را در مقاالتسني 

دانشگاه سبزوار  نشريةو مقاالت موضوعي برخوردار بودند دانشگاه شهيد بهشتي از بيشترين توازن 

 ،شدهها و مقاالت چاپنشريهافزايش سطح کيفيت  براي مجموع،در .را داشتندموضوعي کمترين توازن 

 د.نرسنظر ميهضروري ب هانشريه توسطها محدوديتو ايجاد برخي هاي پژوهشي تعيين اولويت
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 مه مقد
سرعت نشر و نقش مؤثری که  علتپژوهشی به -های علمی، نشریهمیان مدارک و منابع انتشاراتیدر

شوند. میزان تولید و کیفیت ترین منابع علمی محسوب میدر انتقال اطالعات دارند، از مهم

جامعه  های رشد علمی درز شاخصیکی ا ،های ادواری علمی و نیز میزان استفاده از این منابعنشریه

های علمی و تخصصی، مورداستفادة یت یافتهبر نقش مرجعها عالوه. این نشریه(1)د نروشمار میبه

 هایدر سال .(2،3)گیرند آموختگان( قرار میان و دانشعلمی )اساتید، دانشجوی بیشتر اعضای جامعة

ورزشی رشد فیزیولوژی  ویژهپژوهشی در حیطة علوم ورزشی و به -نشر مقاالت علمی میزان ،اخیر

علمی، یکی از  های پژوهشی در هر حیطةنجش فعالیتسمیان، چشمگیری داشته است. دراین

 . (4،5)علمی است  ةی ارزیابی توسعه و پیشرفت آن رشتهاروش

پردازد. هدف ها بین واحدهای مختلف میها و تفاوتتحلیل تطبیقی به توصیف و تبیین مشابهت

 هاهای مختلف و تعیین تأثیر این تفاوتها و بخشبین سیستمها در، شناسایی تفاوتاصلی این روش

ة در گسترة وسیع منابع منتشرشده در یک حیط. (6)شده است های مشاهدهای از پدیدهبر پاره

و  یطهآشکارسازی سیر تکوینی مطالعات آن ح برعلمی و پژوهشی، انجام یک مطالعة تطبیقی، عالوه

بهتر نشر آثار پژوهشی دهی و مدیریت هرچهراهنمایی برای سامانها، ها و شباهتشناسایی تفاوت

های یک از نشریهتحلیل محتوای هر ،به این هدف، گام نخست آید. با هدف دستیابیشمار میبه

کارگیری ههای هر نشریه است. بها و برنامهها، پدیدهمرتبط است که مبتنی بر تشریح کیفیت پیام

دانش، تشریح وسیع  شدناز اطالعات موجود در متن، فراهم این روش موجب استنتاج معتبر

محتوای  ،در این روش. (7،8)شود اطالعات، بینش جدید و راهنمای کاربردی برای عمل می

های کیفی به ه دادهکطوریهد؛ بنشودار و کمّی توصیف مینظام صورتهها بمشاهده و پیامقابل

تطبیقی به افراد متخصص در یک بررسی گزارش نتایج مطالعات  .(9) شوندهای کمّی تبدیل میداده

ة ود بهرپژوهشی و شغلی خ از دانش موجود در ارتباط با حیطة دهد کهعلمی این امکان را می رشتة

که پیش از ییآنجا. از(10،11)مقایسه را دریابند الزم را ببرند و نقاط ضعف و قوت واحدهای مورد

سطح کشور انجام پژوهشی فیزیولوژی ورزشی در  -های علمیتحلیل تطبیقی محتوای نشریهاین، 

دانش و بینش این حیطه نیز مشخص  های افزایندةایگاه مجالت در نشر علم و پژوهشنشده بود، ج

های علوم ورزشی پرداخته بودند که در اکثر محدود به تحلیل محتوای نشریه تنها چند مطالعة. نبود

بدنی و علوم ورزشی تحلیل تربیت های رشتةها، تمرکز روی یک حیطة خاص نبود و کل گرایشآن

در رشتة علوم ورزشی شده است که بیشترین مقاالت چاپگزارش شده  ،برای مثال ند؛بود شده

شناسی نیک و آسیبه گرایش فیزیولوژی ورزشی و کمترین مقاالت متعلق به گرایش بیومکامتعلق ب

گونه اطالعات کمی دیگری ؛ این درحالی است که هیچ(2،12،13) و حرکات اصالحی هستند
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 مورد گرایشه و غیره( درمستقل، وابست آماری، متغیرهای جمله ویژگی نویسندگان، جامعة)از
( با بررسی مقاالت 14دیگری، صوفی و همکاران ) ی ورزشی گزارش نشده بود. در پژوهشفیزیولوژ

بیان کردند که بیشترین مقاالت مربوط به  1آف ساینس ز نویسندگان ایرانی در پایگاه وبچاپ شده ا

 حیطة فیزیولوژی ورزشی بوده است.

مراکز  ها و، عموماً توسط دانشگاهیفیزیولوژی ورزش در حیطة پژوهشی تخصصی -های علمیهنشری

تخصصی فیزیولوژی ورزشی  یهانشریه یمحتواتطبیقی  شوند؛ بنابراین، مطالعةپژوهشی منتشر می

 جهتدری گام کنند،می چاپمقاالت متعددی را  این حیطههای مختلف ها و گرایشکه در زمینه

در  هاسو، حجم گستردة پژوهشازیک .(12)شود لقی میت ورزش کشورشدن بهبود روند علمی

های تخصصی فیزیولوژی ورزشی جایگاه علمی نشریهدیگر، ازسویو یطة فیزیولوژی ورزشی ح

 و محتوا تطبیقی ات علمی روز و ایجاد سوق پژوهشی، ضرورت مطالعةاطالع نشردهندة عنوانهب

بهتر بر شناخت هرچهکند؛ زیرا، عالوهایجاب می ها راهای این نشریهمقاله موضوعى بندىدسته

پژوهشى  هاىاولویت تعیین و علمى هدفمندسازی حرکتیطة مطالعاتی فیزیولوژی ورزشی، زمینة ح

در  بنابراین، ند؛علم در این حیطه شناسایی شو تولید کمبودهاى و هاضعف و شود فراهم این رشته

 های تخصصی رشتةمحتوای نشریهدر تطبیقی  ایاست که با انجام مطالعهشده پژوهش سعی  این

ریات های کیفیت نششاخص، هاآندر شده مقاالت چاپ تحلیل و فیزیولوژی ورزشی در سطح کشور

ذیرش مقاالت، سطح مدت زمان پمتغیرهای  . همچنین، اطالعات جامعی دربارةارزیابی شوند

فیزیولوژی  مطالعاتی هایحیطه، هالمی نویسندگان، روش و نوع پژوهشع تحصیالت و مرتبة

، نوع متغیرهای مستقل و وابسته در در مطالعات شدهکارگرفتهههای بهای آزمودنیورزشی، ویژگی

، فیزیولوژی ورزشی پژوهشى -علمى ةنشری هشترفته در کارهی و التین بهر پژوهش و منابع فارس

  .مقایسه شوندآوری و جمع ،1395تا  1388هاى سالطی 

 

  پژوهش روش
طریق تحلیل یلی بود و رویکرد آن انجام مطالعة تطبیقی ازتحل -نوع توصیفیپژوهش حاضر از

 مندصورت کمی و نظامهمشاهده ببلب بود. در این روش، محتوای قاهای منتخمحتوای نشریه

ازلحاظ موضوعی بررسی گردید. جامعة آماری مورداستفاده در این پژوهش، هشت  وشد توصیف 

های پژوهش همة نشریة تخصصی در حیطة فیزیولوژی ورزشی هستند )جدول شمارة یک( و نمونه

 ،ورود نشریات به مطالعه معیار هستند. 1395تا  1388ال از سها نشریهشده در این مقاالت چاپ
ها بود. در آن شدهمقالة چاپ 50داشتن حداقل فیزیولوژی ورزشی و  بودن در حیطةتخصصی

                                                           
1. Web of Science 
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دلیل دارابودن به ،مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهیهای فیزیولوژی و پژوهش میان، نشریةایندر

کیک دقیق و آسان فیزیولوژی ورزشی و قابلیت تف ی مقاالت تخصصی در حیطةقبولتعداد قابل

در حوزة علوم  تخصصی فیزیولوژی ورزشیو از سایر نشریات غیر مقاالت این حیطه، انتخاب شدند

 نشریةهشت  هایشماره تمامیشده در مقالة منتشر 1045 ،در این مطالعهنظر شد. ورزشی صرف

ها گردآوری دادهآوری شدند. ابزار جمع سامانهطریق از نشریههر های شمارهبررسی شدند. منتخب 

تهیه شد.  یفیزیولوژی ورزش لیستی بود که براساس نظر چند نفر از متخصصان حیطةشامل چک

نشریه، عنوان مقاله، مدت زمان پذیرش،  لیست )برگة کدگذاری( شامل سال و شمارةاین چک

، شپژوه و نوع ها، روشعلمی نویسندگان، نوع آزمودنی نویسندگان، میزان تحصیالت و مرتبة

 متخصص، از نظرهای سه های هر متغیربخشتقل، وابسته و غیره بود. برای تعیین زیرمتغیرهای مس

ها انتخاب شدند. زیربخش هاآن ، از مجموع نظرهاینهایتاستفاده شد و در یفیزیولوژی ورزش

 طریق کل متن مقاله بود.، ازنهایت، ازطریق چکیده و دراساس عنوان، سپسبررسی همة مقاالت بر

دیده و متخصص فیزیولوژی ها، سه فرد آموزشلیست، برای تعیین قابلیت اعتماد چکهمچنین

و میزان ضریب قابلیت اعتماد با  های مربوط را تکمیل کردندلیستطور مجزا از هم چکبه یورزش

دهندة بود که نشان 85/0، این ضریب حدود استفاده از فرمول اسکات محاسبه شد. در این مطالعه

 افزارآمده با استفاده از نرمدستهای به، دادهنهایتوافق زیاد بین کدگذاران است. درت

 . وتحلیل شدندو ازطریق آمار توصیفی تجزیه 23نسخة  1اس.پی.اس.اس.

 
 يفيزيولوژي ورزش پژوهشي -علمي يهانشريه -1جدول 

 صاحب امتياز نشريه رديف
سال شروع 

 چاپ

تعداد 

 مقاله

 263 1388 بدنی و علوم ورزشیپژوهشگاه تربیت زشیفیزیولوژی ور 1

 63 1390 دانشگاه گیالن وساز و فعالیت ورزشیسوخت 2

 56 1392 دانشگاه بیرجند مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 3

 125 1387 دانشگاه بهشتی فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 4

 238 1388 دانشگاه تهران علوم زیستی ورزشی 5

 *77 1388 جهاد دانشگاهی های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشپژوهش 6

 107 1387 دانشگاه سبزوار حرکتیورزش و علوم زیست  7

 116 **1388 دانشگاه مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی 8
 فیزیولوژی ورزشی تعداد مقاالت تخصصی حیطة : *

 ژی ورزشیسال شروع انتشار شمارگان تخصصی فیزیولو : **

                                                           
1. SPSS 
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 نتایج 
 263بدنی و علوم ورزشی با آمده، نشریة فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیتدستاساس نتایج بهبر

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند با  ، دارای پرتعدادترین مقاله و نشریةمقاله

 1045 مجموعت نشان داد که درمان پذیرش مقاالبررسی مدت زبود. مقاله تعدادترین کم ،مقاله 56

ماه، یک تا چهار طی مدت زمان از مقاالت درصد  55/44، منتخب یهانشریهشده در مقالة چاپ

 31/4ماه،  12نه تا  درصد طی مدت زمان 88/13ماه،  پنج تا هشت طی مدت زمان درصد 15/32

اند. ماه پذیرش شده 17در مدت بیش از از مقاالت درصد  34/1ماه و  13-16طی مدت زمان  درصد

مدت درصد از مقاالت نیز اطالعاتی دردسترس نبود. در جدول شمارة دو،  77/2 مورد، دراینبرعالوه

 ارائه شده است.طور خالصه هزمان پذیرش برای هر نشریه ب
 

 يفيزيولوژي ورزش يهانشريهبراي  مقاالت مدت زمان پذيرش درصد فراواني -2جدول 

 نشريه
4-1 

 ماه

8-5 

 اهم

12-9 

 ماه

16-13 

 ماه

بيش از 

 ماه 17

نبود 

 اطالعات

 8/3 4/0 5/6 8/14 5/44 30 فیزیولوژی ورزشی

 59/1 0 0 3/20 86/42 92/34 وساز و فعالیت ورزشیسوخت

 0 0 0 79/1 64/19 57/78 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 4/2 2/3 6/5 2/19 4/30 2/39 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

 1/2 84/0 1/2 6/12 98/36 38/45 علوم زیستی ورزشی

 0 0 0 0 4/10 6/89 های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشپژوهش

 5/6 0 0 8/2 6/20 1/70 حرکتی ورزش و علوم زیست

 6/2 6 8/13 2/30 6/21 9/25 فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

. نتایج توزیع جنسیتی بررسی شدند لفیهای مختنویسندگان مقاالت از جنبه ،حاضر در مطالعة

 از درصد 52/72مقاله،  1045کننده در نویسندة مشارکت 3250ازمجموع  نویسندگان نشان داد که

بودن با اند. توزیع نویسندگان برحسب مرتبطها مؤنث بودهدرصد از آن 30/27مذکر و  ،نویسندگان

تحصیلی مرتبط و  دارای رشتة نویسندگان درصد از 86 فیزیولوژی ورزشی نیز نشان داد که رشتة

 نامرتبط با رشته بودند. ها از آندرصد  14

حسب تحصیالت نیز نشان داد که میزان مشارکت افراد ، توزیع نویسندگان برمقاله 1045درمجموع 

درصد، با مدرک  92/4ارشد درصد، دانشجویان کارشناسی 57/0با مدرک کارشناسی 
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تخصصی  یدرصد و با مدرک دکتر 35/11 د، دانشجویان دکتریصدر 67/33ارشد کارشناسی

علمی دانشگاهی نیز نشان داد که  . میزان مشارکت نویسندگان برحسب مرتبةدرصد بود 49/49

درصد و افراد  35/8تاد درصد، اس 72/21درصد، دانشیار  09/27درصد، استادیار  86/4مربی  مرتبة

صورت خالصه میزان مشارکت ر جدول شمارة سه، بهدبودند. درصد  98/37 علمی فاقد مرتبة

 شده است. مختلف ارائه  یهانشریهعلمی در  مرتبةنظر نویسندگان از
 

  مرتبة علمي نويسندگان برحسب درصد -3جدول 

 فاقد مرتبه استاد دانشيار استاديار مربي نشريه

 36/34 88/8 08/23 52/27 15/6 فیزیولوژی ورزشی

 05/38 71/11 42/23 42/23 41/3 ت ورزشیساز و فعالیوسوخت

 07/46 18/6 66/19 97/26 12/1 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 93/37 39/7 95/19 85/26 88/7 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

 38/39 73/8 3/22 28/26 39/3 علوم زیستی ورزشی

 42 40/12 40/20 24 20/1 های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشپژوهش

 53/33 78/5 12/23 50/31 07/6 ورزش و علوم زیست حرکتی

 70/38 19/5 26/20 09/29 75/6 فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 

 درصد 21/7نشان داد که  یتخصصی فیزیولوژی ورزش پژوهش مقاالت در هشت نشریةبررسی روش 

درصد از روش تجربی و  96/15تجربی، درصد از روش نیمه 06/76توصیفی،  مقاالت از روش از

تفاده هر نشریه از میزان اسدر شکل شمارة یک، د. دنبو استفاده کردهها درصد از سایر روش 77/0

کاررفته در مقاالت نیز هب بررسی نوع پژوهش نشان داده شده است.های پژوهشی ذکرشده روش

 43/1 نوع بنیادی ورصد ازد 86/0درصد از مقاالت ازنوع کاربردی،  70/97، مجموعدر که آشکار کرد

 .اندها بودهدرصد از سایر انواع پژوهش
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 يفيزيولوژي ورزش يهانشريهدر  شدهکاربردهپژوهش بهروش درصد فراواني  -1شکل 

مقاالت از  درصد 08/39نشان داد که  مقاالت ها()آزمودنی هایبررسی نمونهازنظر وضعیت سالمت، 

از درصد  22/13های ورزشکار، از آزمودنی درصد 73/35ار، ورزشکسالم غیر یهااز آزمودنی

در شکل . استفاده کرده بودندوزن  چاق و دارای اضافةاز افراد  درصد 97/11و بیمار های آزمودنی

 خالصه شده است. ازنظر سالمت  ،مختلف یهانشریهها در درصد فراوانی آزمودنیشمارة دو، 

 

 
 يفيزيولوژي ورزش يهانشريهوضعيت سالمت در نظر ها ازدرصد آزمودني -2شکل 
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مورد ها، ازنظر سن نیز بررسی شدند. نتایج آمار توصیفی درشده در پژوهشکارگرفتهههای بآزمودنی

های درصد از نمونه 57/9های کودک، مقاالت از نمونهاز درصد  82/18ها نشان داد که سن آزمودنی

 درصد از 72/1میانسال و  هایدرصد از نمونه 85/9ان، های جودرصد از نمونه 66/58نوجوان، 

درصد از مقاالت اطالعات  37/18، درمورد اند. همچنینهای سالمند استفاده کردهنمونه مقاالت از

 مقاالت هر نشریه ها دردسترس نبود. در شکل شمارة سه، درصد استفادةکافی درمورد سن آزمودنی

 خالصه شده است. آزمودنی، عنوان های سنی مختلف بهاز گروه

 

 

 يفيزيولوژي ورزش يهانشريهعنوان آزمودني در هاي سني مختلف بهد فراواني گروهدرص -3شکل 

 

 1045در  (یمطالعاتی فیزیولوژی ورزش حیطة) نوع متغیر وابستههای توزیع درصد فراوانی یافته

 بدنی، های مربوط به فعالیتر( متغیدرصد 60/15مقاله ) 163ررسی نشان داد که ب ة موردمقال

 175، ورزشی متابولیسم( متغیرهای مربوط به درصد 85/29مقاله ) 312سالمت،  و بدنیترکیب

( درصد 12/26مقاله ) 273، ورزشی عملکرد و تمرین علم ( متغیرهای مربوط بهدرصد 75/16مقاله )

 عصب متغیرهای مربوط به (درصد 67/11مقاله ) 122و  تنفس عروق و و قلبمتغیرهای مربوط به 

های مختلف یطهنشریه به حمیزان اختصاص هر در جدول شمارة چهار، . اندداشتهعضله  و

  خالصه شده است.براساس متغیر وابسته  یفیزیولوژی ورزش
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  برحسب درصد در هر نشريه متغير وابستهحسب حيطة مطالعاتي بر توزيع -4جدول 

 نشريه

بدني،  فعاليت

ن و دب ترکيب

 سالمت

متابوليسم 

 ورزشي

علم تمرين و 

عملکرد 

 ورزشي

قلب و 

عروق و 

 تنفس

عصب 

و 

 عضله

 00/11 40/30 20/15 20/26 10/17 فیزیولوژی ورزشی

 70/12 29/14 7/12 62/47 70/12 وساز و فعالیت ورزشیسوخت

مطالعات کاربردی علوم زیستی در 

 ورزش
93/33 64/19 64/19 07/16 71/10 

 40/14 20/27 20/19 60/25 60/13 ژی ورزشی و فعالیت بدنیوفیزیول

 30/14 40/29 40/13 7/30 20/12 علوم زیستی ورزشی

های فیزیولوژی و مدیریت پژوهش

 در ورزش
60/15 60/28 80/20 60/28 50/6 

 40/8 40/22 80/16 90/44 50/7 ورزش و علوم زیست حرکتی

 20/11 60/21 40/22 30/23 60/21 فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

 مجموع ازدرصد(  02/44مقاله ) 460نشان داد که  )نوع مداخله( مستقلمتغیر  تحلیلوتجزیه

متغیر  ،بررسیاز مقاالت مورددرصد(  16/34مقاله ) 357 متغیر تمرین ورزشی، ،بررسیمقاالت مورد

متغیر درصد(  13/8) همقال 85، فعالیت حاد و تمرین ورزشیدرصد(  63/1مقاله ) 17، فعالیت حاد

مقاله  34و  ایتغذیه فعالیت حاد و مکملدرصد(  80/8مقاله ) 92، ایتغذیه تمرین ورزشی و مکمل

در جدول . برگزیده بودندخود  عنوان متغیر وابستةرا بهورزش و شرایط محیطی درصد(  25/3)

 خالصه شده است. نشریه  مستقل در مقاالت موجود در هر اطالعات مربوط به نوع متغیر شمارة پنج،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 تابستان، 83فيزيولوژي ورزشي شماره                                                                                         70  
 

  در هر نشريه برحسب درصد مستقلتوزيع متغير  -5جدول 

 نشريه
تمرين 

 ورزشي

فعاليت 

 حاد

فعاليت 

به همراه 

 تمرين

تمرين ورزشي 

 و مکمل 

 ايتغذيه

فعاليت حاد 

و مکمل 

 ايتغذيه

ورزش و 

شرايط 

 محيطي

 00/3 40/8 20/7 70/2 70/35 00/43 فیزیولوژی ورزشی

ساز و فعالیت  سوخت

 ورزشی
62/47 16/30 59/1 35/6 11/11 17/3 

مطالعات کاربردی علوم 

 زیستی در ورزش
93/33 86/42 0 50/12 93/8 79/1 

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت 

 بدنی
40/46 80/28 60/1 00/8 80/8 40/6 

 50/2 20/9 70/9 8/0 90/31 80/45 علوم زیستی ورزشی

لوژی و وهای فیزیپژوهش

 مدیریت در ورزش
60/41 60/28 30/1 40/10 30/14 90/3 

ورزش و علوم زیست 

 حرکتی
80/45 30/38 80/2 80/2 50/7 80/2 

 60/2 20/5 50/9 90/0 80/38 10/43 فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

، یدرصد از مقاالت فاقد منبع فارس 56/27مقاالت نشان داد که  کاررفته در همةهبررسی منابع ب

منبع  11-20 حاوی مقاالتاز درصد  74/4منبع فارسی،  10یک تا  از مقاالت حاوی درصد 50/67

مورد منابع التین نیز منبع فارسی بودند. در 21-30حاوی مقاالت از درصد  19/0فارسی و تنها 

 10 یک تا از مقاالت حاوی درصد 06/1درصد از مقاالت فاقد منبع التین،  19/0نتایج نشان داد که 

 از مقاالت حاوی درصد 72/44منبع التین،  11-20 از مقاالت حاوی درصد 71/17منبع التین، 

از مقاالت  درصد 94/7منبع التین،  31-40 از مقاالت حاوی درصد 72/26منبع التین،  30-21

 منبع التین داشتند.  50بیش از از مقاالت درصد  65/1و بودند منبع التین  41-50 حاوی

 

 گیرییجهتبحث و ن
فیزیولوژی ورزشی  معتبر در حیطة محتوای هشت نشریةبه بررسی تحلیل  ،در پژوهش حاضر

 های مختلف نشان دادمورد مدت زمان پذیرش در نشریههای پژوهش حاضر درپرداخته شد. یافته

های فیزیولوژی و پژوهش نشریة اند وماه پذیرش شدهمدت زمان یک تا هشت که بیشتر مقاالت در 

که ایگونههب اند؛هخود اختصاص دادهترین فرایند داوری و پذیرش را بدیریت در ورزش سریعم
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فیزیولوژی  نشریة کهحالی؛ درماه پذیرش شده بودنددرصد از مقاالت بین یک تا چهار  60/89

 از مقاالتدرصد  50 ،. در این نشریهفرایند داوری و پذیرش را داشتترین ورزشی کاربردی آهسته

حوزة علوم های دیگر در های پژوهشاساس یافتهبر. بودند شده پذیرشدر مدت زمان بیش از نُه ماه 

مدت زمان پذیرش برای هر  ،پژوهش در علوم ورزشیدر نشریة  که ورزشی نشان داده شده است

مان الزم مدت زمیانگین  ،. همچنینماه است 5/4ماه و در نشریة حرکت حدود  مقاله حدود هشت

 ،هرحال. به(2)ماه گزارش شده است  5/5 ،علوم ورزشی پذیرش مقاالت در چهار نشریة یبرا

دیگر متفاوت است.  زمان پذیرش از یک نشریه به نشریة مدتکه د دهنشان می های پژوهشیافته

دلیل تعداد مانند نشریة فیزیولوژی ورزشی ممکن است به مجالتدر برخی از  مدت زمان بیشتر

عالوه، با توجه به اعتبار داوران باشد. به محدود داوران موردتأیید و مشغلة زیاد و دقت نظر باالی

، به این نشریه و همچنین احتماالً حجم مقاالت ارسالی ،مجالتباالی این نشریه نسبت به سایر 

رفتن منجر به باال دلیلهمینکاربردی باالتر از دیگر نشریات است و به فیزیولوژی ورزشی نشریة

 هانشریهبرخی بودن مدت زمان پذیرش در کمتر. (15)شود مدت زمان فرایند داوری و پذیرش می

نشریه و  همانارکان توسط  ،از مقاالت که حجم زیادی رخ دهدبه این دلیل  ممکن است

 (.16) اندشتههمکاری دا که به هر نحوی با آن نشریه دباش نویسندگانی ارسال شده

طور هشده مردان بدر هر هشت نشریة بررسیکه نشان داد  توزیع نویسندگان برحسب جنسیت

های ک زنان در مقاالت با سایر پژوهشاند. مشارکت اندتوجهی بیش از زنان مشارکت داشتهقابل

( با بررسی مقاالت 18برای مثال، سجادی و همکاران ) ؛(5، 17-20)خوانی دارد شده همانجام

از درصد  25/86 که نشان دادند انیمعتبر ایر یهاپژوهشی مدیریت ورزشی در نشریه -علمی

ت دهند. مشارکخود اختصاص میاز نویسندگان را زنان بهدرصد  75/13نویسندگان را مردان و 

آموختگان مرد و زن در نبودن تعداد دانشتوان به عوامل مختلفی مانند یکسانان را میناندک ز

سهم مردان و زنان در سطوح علمی، پژوهشی و نهادهای  نداشتنتناسبو  یفیزیولوژی ورزش رشتة

های پژوهشی فعالیت بودن مشارکت زنان در. از دیگر دالیل پایین(5)علمی و تخصصی نسبت داد 

باشد که نقش مادری و پرداختن به امور منزل نزد زنان ایرانی در مقایسه با کارهای  شاید این مورد

های پژوهش نظر سطح تحصیالت، یافته. در بررسی نویسندگان از(19)علمی و پژوهشی اولویت دارد 

 ی تخصصی )با دامنةدکترشده که باالترین سطح تحصیالت در هر هشت نشریة بررسینشان داد 

درصد( و دانشجویان دکتری  36تا  22 ارشد )با دامنة، کارشناسیدرصد( و بعد از آن 61تا  49

ناچیزی داشتند. نویسندگان با مدرک کارشناسی سهم بسیار  ،هانشریه اند. همچنین، در همةبوده

باالرفتن سهم  علمی که در بخش وسیعی از مقاالت حضور دارند، منجر به، اعضای هیئتشکبدون

حضور در مقطع  براین، با توجه به عالقة افراد بهاند. افزونافراد دارای مدرک دکتری تخصصی شده
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قه در افراد دارای مدرک علمی و پژوهشی، این عال رزومةصیلی دکتری و نیاز به تقویت تح

پژوهشی، اعتبار  -های معتبر علمیارشد وجود دارد که با نوشتن مقاالت و چاپ در نشریهکارشناسی

خود،  نامةع با انتشار مقاالت از پایاناین مقط آموختگانعالوه، دانشعلمی خود را افزایش دهند. به

متعاقباً منجر به افزایش درصد  که طول دوران تحصیل دارندلمی خود درهای ععی در نشر یافتهس

 های تحصیالت در مقطعنامهو آیین هانامهبا توجه به بخش ها شده است. همچنین،مشارکت آن

یا پذیرش مقاالت آموختگی به چاپ وز دفاع از رساله و دانشدکتری، دانشجویان این مقطع برای مج

تری در دانشگاه خود نیاز دارند و این از دالیل سهم زیاد دانشجویان دکتری دانشجوی دکبا عنوان 

 . (15)بین نویسندگان مقاالت است در

شده، افراد های بررسیدهد که در همة نشریهعلمی نیز نشان می بررسی نویسندگان ازنظر مرتبة

های سایر استادیاران و دانشیاران بیشترین سهم را داشتند. این نتایج با یافته فاقد مرتبة علمی،

علمی با سطح  . زیادبودن افراد فاقد مرتبة(2،16)علوم ورزشی همسو بود  ةها در حوزپژوهش

مربوط به دکتری تخصصی، که بیشترین سهم در آن بخش، تحصیلی نویسندگان رابطه دارد؛ چنان

هنوز  ی تخصصی ممکن استارشد و دانشجویان دکتری بود. بسیاری از افراد دارای دکترکارشناسان

 ، فاقد مرتبةدلیلهمینکار نشده باشند و بهبهلعلمی در مراکز آموزشی مشغویئتعنوان عضو ههب

توان به تعداد علمی استادیار و دانشیار را نیز می با مرتبة اساتیدعلمی باشند. علت مشارکت بیشتر 

، برای باالرفتن هرحال. به(15)علمی دانست  ، نیاز برای ارتقای رتبةها و همچنینبسیار بیشتر آن

ترین و شود. بیشحساس میعلمی استاد ا لمی نیاز به حضور اساتید با مرتبةنظر عکیفیت مقاالت از

های فیزیولوژی و پژوهش ةترتیب متعلق به نشریکمترین درصد فراوانی مرتبة علمی استاد به

درصد( بود. از  19/5فیزیولوژی ورزشی کاربردی ) درصد( و نشریة 40/12ریت در ورزش )مدی

یشتر نویسندگان در که رشتة تحصیلی بدهد ها نشان مییافته ،تحصیلی رشتةبودن نظر مرتبطنقطه

فیزیولوژی  رشتة با ،درصد( 86طور میانگین هدرصدی )ب 91تا  71 شده با دامنةهشت نشریة بررسی

ن بیشترین و کمترین سهم نویسندگا ،شدههای بررسی. دربین نشریهبوده استمرتبط ورزشی 

ستی در ورزش م زیمطالعات کاربردی علو ترتیب متعلق به نشریةنامرتبط با فیزیولوژی ورزشی به

در حالی است که این دردرصد( بود.  76/8ساز و فعالیت ورزشی )ودرصد( و سوخت 66/28)

 بدنی بررسی شده بودند؛بودن با رشتة تربیت، صرفًا نویسندگان براساس مرتبطگذشته هایپژوهش

و ورزش علوم حرکتی  در بررسی نویسندگان مقاالت نشریة (16برای مثال، ضیائی و همکاران )

یز غیرمرتبط با درصد ن 4/2مرتبط و  ،نویسندگان از درصد 4/87 که دانشگاه خوارزمی نشان دادند

( نیز همسو بود. 13ها با پژوهش سجادی و همکاران ). نتایج پژوهش آنبدنی بودندرشتة تربیت

ای رشتهینهایی ب، حیطهفیزیولوژی ورزشی رشتةویژه هبدنی و علوم ورزشی و بتربیت، یروهربه
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با سایر این رشته  در این حیطه نیازمند تعامل سازندة پژوهشگران هاهستند. بسیاری از پژوهش

 وژی ورزشی از سایر مطالعات بیشترمرتبط با فیزیولها هستند. میزان مشارکت پژوهشگران غیررشته

تنها خارج از رشته نهپایین ارزیابی کرد. مشارکت متخصصان توان این میزان را هم می است؛ اما باز

علمی  یت رشته در جامعةمنجر به پذیرش و مقبولدهد، بلکه شی را افزایش میکیفیت کارهای پژوه

شود تاحدامکان از دانش و تجربة سایر به پژوهشگران پیشنهاد میبنابراین،  ؛(21) شودنیز میکشور 

 . های مشترک استفاده شودوهشعلوم در پژ

های قاالت نشریهغالب در بخش اعظمی از م که روش پژوهشدهد های پژوهش نشان مییافته

دارای بیشترین فراوانی بودند. روش تجربی و توصیفی  ،. پس از آنتجربی بودمنتخب، روش نیمه

 تجربی متعلق به نشریةیمهشده با روش نهای انجام، بیشترین سهم پژوهشهای منتخببین نشریهاز

شده با روش های انجامیشترین سهم پژوهشدرصد(، ب 20/83فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی )

های درصد( و بیشترین سهم پژوهش 30/24حرکتی ) تجربی متعلق به نشریة ورزش و علوم زیست

 29/14ر ورزش )تی دمطالعات کاربردی علوم زیس شده با روش توصیفی متعلق به نشریةانجام

. در (2،5)علوم ورزشی ناهمسو است  ، این نتایج با سایر مطالعات حوزةمجموعدرصد( بود. در

 های پژوهشیروش به اینکه بدنی بررسی شده است و با توجه، صرفًا رشتة تربیتگذشته هایپژوهش

نشان  توان گرفت؛ برای مثال،گیری دقیقی نمینتیجه غالب در هر گرایش با یکدیگر متفاوت هستند،

درصد از روش  3/34توصیفی و  بدنی از روشاز مقاالت در تربیتدرصد  14/53 که داده شده است

که در  دهدها نشان مینیز یافته . همچنین، براساس نوع پژوهش(2)اند تجربی استفاده کردهنیمه

دی و کمترین سهم مربوط به کاربر عاتمطالسهم مربوط به  ، بیشترینبررسیمجالت مورد

ها در این شتة فیزیولوژی ورزش، بیشتر پژوهشیت راساس ماه، برهرحالهای بنیادی بود. بهپژوهش

 تجربی قابلیت اجرا دارند. حیطه با روش نیمه

های مقاالت ازنظر سطح فعالیت بدنی اکثراً که آزمودنیدهد های پژوهش حاضر نشان مییافته

بررسی های بعدی قرار داشتند. های فعال و قهرمان ورزشی در رتبهنمونه ،بودند و بعد از آن فعالغیر

در گروه  هانشریه تمامیدهد که بیشترین فراوانی در نظر وضعیت سالمت نیز نشان میها ازنمونه

 های سالمورزشکار و گروه ورزشکار بود. بیشترین درصد فراوانی استفاده از نمونهسالم غیر

استفاده  درصد(، بیشترین درصد فراوانی 10/44علوم زیستی ورزشی ) ، در مقاالت نشریةورزشکارغیر

 درصد( و نشریة 70/39زشی کاربردی )فیزیولوژی ور های ورزشکار در مقاالت نشریةاز نمونه

ورزشی  فیزیولوژی نشریةدرصد( بود. همچنین،  39های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش )پژوهش

در  درصد( 80/19ها را )ورزش و بیماری بردی دانشگاه مازندران بیشترین درصد مطالعات حوزةکار

پس از و این نشریه های بیمار در مقاالت بیشترین درصد فراوانی استفاده از نمونهداشت؛ چنانچه بر
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 یشترینهمچنین، ب بود. درصد( 64/19مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ) نشریةدر  ،آن

فعالیت از و سووزن در مقاالت نشریة سوختهای چاق و دارای اضافهفراوانی استفاده از نمونه درصد

درصد  که بیشتریندهد اساس سن نیز نشان میها بربود. بررسی آزمودنیدرصد(  81/23ورزشی )

های سهم استفاده از نمونه گروه سنی جوان بوده است. بیشترینمربوط به  ،هادر تمامی نشریه

ها آندرصد( و کمترین  36/5مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش ) کودک مربوط به نشریة

های سهم استفاده از نمونه مربوط به نشریة ورزش و علوم زیست حرکتی )صفر درصد( بود. بیشترین

یت ساز و فعالوزیولوژی و مدیریت در ورزش و نشریة سوختهای فیپژوهش ط به نشریةنوجوان مربو

 40/6) ت بدنیفیزیولوژی ورزش و فعالی ها مربوط به نشریةدرصد( و کمترین آن 30/14ورزشی )

ساز و فعالیت وسال مربوط به نشریة سوختهای میانسهم استفاده از نمونه درصد( بود. بیشترین

تیب ترهای سالمند نیز بهو کمترین سهم استفاده از نمونه درصد( بود. بیشترین 11/11ورزشی )

)صفر  وساز و فعالیت ورزشیدرصد( و نشریة سوخت 50/2زیستی ورزشی ) علوم مربوط به نشریة

ها بودند. درصد فاقد اطالعات سن نمونه 13-24 درصد( بود. همچنین، همة مجالت با دامنة

شی ساز و فعالیت ورزوها، نشریة سوختهای مختلف سنی آزمودنیلحاظ تنوع گروهدرمجموع، از

 کمترین تنوع گروه ،ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه سبزوار ه گیالن، بیشترین و نشریةدانشگا

ها و مراکز در دانشگاهشده با توجه به اینکه بیشتر مطالعات انجامسنی در مقاالت را داشتند. 

درصد باالی فعال هستند، ر در این اماکن افراد جوان و غیرافراد حاض بیشترو  آموزشی بوده است

ند و سالم های کودک،است. میزان کم نمونه شدنیتوجیههای جوان و غیرفعال در مقاالت نمونه

ماهیت ، ها و همچنینبه این جامعه نداشتن قشر پژوهشگردسترسیدلیل بیمار نیز احتماالً به

های این نداشتن این جوامع به شرکت در پژوهشتمایلخلی رشتة فیزیولوژی ورزش و تهاجمی و تدا

افزون سوی سالمندی و توسعة روزل، با توجه به سیر جمعیت کشور بههرحاحیطه است. به

زمینه احساس ها دراینسالمندی، نیاز به افزایش انجام پژوهش های ناشی از فقر حرکت وماریبی

به را  ها، پژوهشگرانهای حمایتی توسط مسئوالن نشریهری سیاستکارگیهزمینه، بشود. دراینمی

د سن مورنین، با توجه به نبود اطالعات درها ترغیب خواهد کرد. همچروی این نمونه ام پژوهشانج

ها باید دقت نظر بیشتری روی نشریه مدیریتکه رسد نظر می، بهها در برخی از مقاالتنمونه

 . (15)تا کیفیت مقاالت افزایش یابد اطالعات جزئی داشته باشند 

ر مطالعاتی( د یطه)حهای مهم این پژوهش بررسی متغیر مستقل )نوع تداخل( و وابسته از ویژگی

 دهدمتغیر مستقل نشان می هایفیزیولوژی ورزشی بود. یافته های منتخب در حیطةمقاالت نشریه

تعداد  نظر از نوع آن( بیشترینتنهایی )صرفت، سهم مداخله با تمرین ورزشی بهدر تمامی مجالکه 

سهم  بیشترین ،رزش که در آنمطالعات کاربردی علوم زیستی در و استثنای نشریةاست؛ به داشته را
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نظر فراوانی در ، فعالیت ورزشی ازهای بوده است. در همة نشریهمداخله مربوط به فعالیت ورزش

زمان از تمرین ورزشی و هم متغیر مستقل استفادة ،هانشریه تمامیجایگاه بعدی قرار داشت. در 

 ،هرحالرا داشتند. بهمحیطی کمترین سهم  ورزش و شرایط ،فعالیت ورزشی حاد و همچنین

این  هایری از پژوهشناپذیکه از عنوان رشته نیز مشخص است، ورزش بخش جداییطورهمان

های اخیر، گروهی از های گوناگونی قابلیت اعمال دارد؛ اما در سالوهحیطه است که به اشکال و شی

ای زش نظیر رژیم تغذیهبه مداخالت همراه با ورای توجه ویژه پژوهشگران حیطة فیزیولوژی ورزشی

اند که نند آلودگی هوا داشتههای گیاهی و سینتتیک و نیز شرایط محیطی ماو مصرف انواع مکمل

فیزیولوژیست ورزش با پژوهشگران  ای و افزایش تعامل پژوهشگرانرشتهخود در توسعة علوم بین

تواند الیت ورزشی حاد نیز میهمراه فعها نقش دارد. استفادة محدود از تمرین ورزشی بهسایر رشته

صورت هخود این دو بخش را از یکدیگر ب برای افزایش تعداد مقاالت دلیل باشد که پژوهشگرانبدین

 رسانند. چاپ میجداگانه به

هستند، نشان  یفیزیولوژی ورزش ةهای رشتواقع گرایشهای متغیر وابسته که درسی یافتهبرر 

موضوع متابولیسم ورزشی و قلب و عروق و تنفس موضوع غالب دو که در تمامی مجالت، دهد می

 اند. تنها در نشریةاین دو حیطه به مطالعه پرداختهت حول محور تند و متغیرهای بیشتر مقاالهس

فعالیت بدنی، ترکیب  حیطةسهم مربوط به  ، بیشترینمطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 ،هاهیطمتابولیسم ورزشی بود. در ارتباط با سایر ح ،آن( و پس از درصد 93/33بدنی و سالمت )

فیزیولوژی  ترتیب متعلق به نشریةالت در حیطة عصب و عضله بهو کمترین فراوانی مقا بیشترین

 50/6های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش )پژوهش ( و نشریةدرصد 40/14ورزش و فعالیت بدنی )

ترتیب بیشترین و کمترین درصد مقاالت بهد ورزشی نیز علم تمرین و عملکر یطة( بود. در حدرصد

ساز و فعالیت ورزشی و( و نشریة سوختدرصد 40/22کاربردی ) فیزیولوژی ورزشی متعلق به نشریة

 هاییطهنظر تراکم موضوعی در هر نشریه توازن مناسبی بین حطورکلی، از( بود. بهدرصد 70/12)

های مطالعاتی، مقاالت نظر تنوع حیطهرمجموع، از نقطهد. وجود ندارد یمختلف فیزیولوژی ورزش

ورزش و فعالیت بدنی فیزیولوژی  دانشگاه مازندران و نشریة کاربردیفیزیولوژی ورزشی  نشریة

وم ورزش و عل از بیشترین توازن موضوعی برخوردار بودند و مقاالت نشریة بهشتی دانشگاه شهید

خی از این ناهمگنی با نتایج بر. زن موضوعی را داشتندترین تواکمزیست حرکتی دانشگاه سبزوار 

 ( نشان دادند18. سجادی و همکاران )(18،22)خوانی دارد هممدیریت ورزشی  یطةدر ح هاپژوهش

درصد( بیش  18/37های مدیریتی در ورزش )مهارت های مدیریت ورزشی مانندرخی از حیطهکه ب

های توازن موضوعی را در حیطه های این پژوهش نیز نبودیافته. اندشدهمطالعه ها از سایر حیطه

قلب و عروق و تنفس  ها در حیطةدهد. دلیل زیادبودن پژوهشنشان می یف فیزیولوژی ورزشمختل
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ها و همچنین، دامنة وسیع حیطهاین  تعداد زیاد پژوهشگرانتواند با و متابولیسم ورزشی می

جمله های بسیاری از، وجود بیماریمرتبط باشد. همچنین یطهگرفته در این دو حمتغیرهای قرار

توجه خون( در این دو حیطه منجر به عروقی )فشار -( و قلبیملیتوس ای متابولیک )دیابتهبیماری

طور ویژه طی هالمللی که بهای پژوهشی بینبا توجه به اولویت اند؛ امایشتر به این دو حیطه شدهب

 توجه، ژنوم و میکروبیوم تعریف شده است، کمبود قابلسال اخیر با محوریت مطالعه روی مغز 10

 . (15) شودهایی در این سه حیطه در داخل کشور احساس میپژوهش

دهد منتخب نشان می یهانشریهدر کاررفته هبفارسی های پژوهش حاضر در ارتباط با منابع یافته

 10درصد از یک تا  50/78تا  61کاررفته در مقاالت با دامنة هبیشترین تعداد منبع فارسی بکه 

از هیچ منبع فارسی استفاده  ،یدرصد 32تا  16 ، با دامنةمنبع فارسی استفاده کرده بودند. همچنین

فارسی استفاده کرده بودند. درمورد منابع بع من 11-20نشده بود. تعداد محدودی از مقاالت نیز از 

استثنای درصد بسیار کمی از که در بیشتر مقاالت )بهدهد شده نیز نتایج نشان میالتین استفاده

بیشترین فراوانی  ،هانشریهشده است. در تمامی  از منبع التین استفادهها نشریهدر تمامی  ،مقاالت(

های این از این نظر، یافتهمنبع بود.  20، بین یک تا از آنو پس  21-40و تراکم منابع التین بین 

که در ها نشان دادند خوانی دارد. آن( تقریباً هم2شریفی و همکاران ) مطالعة با نتایج پژوهش

درصد  80فاده فارسی و استاز منابع مورددرصد  20زشی، بدنی و علوم ورمجالت منتخب تربیت

و میانگین مقاالت  20تین د که میانگین استفاده از مقاالت النشان دادن ،. همچنینالتین بودند

بودن اده در هر مقاله و فارسی و التیناستفکه تعداد منابع موردرسد نظر می. به(2)بود فارسی پنج 

که جغرافیا نشان داده شده است  ها مانندزیرا، در دیگر رشته؛ مطالعاتی دارد یطةها بستگی به حآن

ز استنادی نویسندگان و نشریه نید خود. در رابطه با تعدا(23)تعداد منابع فارسی بیش از التین است 

ریة ، در نش252و  251ترتیب ها حاکی از این بود که در نشریة فیزیولوژی ورزشی بههیافت

ت کاربردی علوم زیستی در ورزش مطالعا و دو، در نشریة 32ترتیب وساز و فعالیت ورزشی بهسوخت

وم و دو، در نشریة عل 51ترتیب نی بهفیزیولوژی ورزش و فعالیت بد و سه، در نشریة 36ترتیب به

ترتیب هی فیزیولوژی و مدیریت در ورزش بهاپژوهش ، در نشریة29و  69ترتیب زیستی ورزشی به

و چهار و در نشریة فیزیولوژی ورزشی  49ترتیب زیست حرکتی به ورزش و علوم و دو، در نشریة 26

منابع . بخشی از ستنادی نویسنده و نشریه وجود داشته استامورد خود 26و  70ترتیب کاربردی به

، پژوهشگران با ازیر های نویسندگان نسبت داد؛توان به همین خوداستنادیکاررفتة فارسی را میهب

اند و مسلماً به کارهای قبلی چاپ رساندهقبالً در آن زمینه مقاالتی را بهمشخص  حیطة پژوهشی

تواند نشانة ها میدر این پژوهشتعداد بسیار زیاد منابع التین  . درمجموع،(15)کنند خود اشاره می



      77                                                                         هاي علمي پژوهشي....مطالعه تطبيقي محتواي نشريه
 

اندارد در نگارش مقاالت باشد. های استسائل روز دنیا و استفاده از روشبه م توجه پژوهشگران

 فیزیولوژی ورزشی اختصاص دارد. شترین درصد خوداستنادی به نشریة، بیبیندراین

د که در نشوارائه می طور مختصر پیشنهادهاییههای پژوهش حاضر، ببا توجه به یافته ،در پایان

 د. نکننده باشتوانند کمکمی یلوژی ورزشفیزیو یهانشریهافزایش کیفیت 

توان مدت زمان پذیرش سایر در پذیرش و چاپ مین هر نشریه با محدودکردن سهم مقاالت مسئوال •

مدت زمان  ، زیادبودنبراینداد و متعاقباً رضایت پژوهشگران را افزایش داد. افزونمقاالت را کاهش 

متخصص در ستعد و با استفاده از داوران متوان میپذیرش و فرایند داوری در برخی از مجالت را 

 و رضایت پژوهشگران را افزایش داد. داد اهش ک یهای گوناگون فیزیولوژی ورزشحیطه

ازنظر نوع پژوهش، به  یتخصصی فیزیولوژی ورزش یهانشریهشده در سهم زیادی از مقاالت چاپ •

و کارایی این مقاالت  ز میزان استفاده، هنووجوداینهای کاربردی اختصاص یافته است؛ باپژوهش

( میتة ملی المپیک، وزارت بهداشت و غیرهرتبط )وزارت ورزش و جوانان، کهای مبرای ارگان

های دانشگاهی یگر، مشخص نیست که برونداد پژوهشدعبارتخوبی مشخص نشده است. بهبه

تشکیل کارگروهی برای که  رسدنظر میگاه و صنعت شده است یا خیر. بهموجب ارتباط بین دانش

های یادشده ضروری از ارگان از مقاالت تخصصی کاربردی، برای هرکدام داد حاصلتبدیل برون

 باشد؛

 استاد و نیاز مسلم به این قشر برایعلمی  علمی با مرتبةیئتبا توجه به مشارکت اندک اعضای ه •

های مثال، سیاست پذیرد؛ برایافزایش حضور این قشر صورت  جهتدبیری درغنای علمی مقاالت، ت

ها و مقاالت سفارشی یا تقاضای رحویژه ارائه طتشویقی اساتید درجهت جذب مشارکت بیشتر به

 تواند راهگشا باشد؛نگارش مقاالت مروری می

استفاده از پژوهشگران رسد که نظر میبودن حیطة فیزیولوژی ورزش بهایرشتهبا توجه به میان •

افزایش سطح کیفی مقاالت  موجب ،پزشکی، علوم آزمایشگاهی و غیره نندهای دیگر مارشته

پژوهشی و سایر  -بین مراکز آموزشی پژوهشی هایکارگروهکه ایجاد رسد نظر میشود. بهمی

 طه شود؛ای در این حیرشتهژوهشی منجر به افزایش حضور پژوهشگران بیننهادهای علمی و پ

احساس وزن و قشر سالمند قشر بیمار، چاق و دارای اضافه بهکمبود توجه  ،شدهمقاالت چاپ در •

ویژه ها بهواگیر و اهمیت پیشگیری و درمان این بیماریهای غیری بیماریسونام. با توجه به شودمی

ایجاد  اساس،رهمینب زمینه امری ضروری است؛ این ها درنیاز به انجام پژوهش ،در افراد سالمند

 هاانجام پژوهشمیزان تواند می یفیزیولوژی ورزشتخصصی  یهانشریهرای پژوهشی ب هایاولویت

  را افزایش دهد؛ اقشارروی این 
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های مختلف فیزیولوژی ورزش، هنوز به گرایی در عصر حاضر و ایجاد گرایشبا توجه به تخصص •

با نسبت های مختلف شود. انتشار مقاالت در حیطههای این گرایش توجه کمتری میبرخی از حیطه

ن نیازهای پژوهشی تعیی ،تواند این کمبود را جبران کند. همچنینمساوی در هر شماره از نشریه می

 شود،ها میهای دیگر که توجه کمتری به آنحیطهسوی تواند پژوهشگران را بهمیها نشریهتوسط 

 سوق دهد.
 

 قدردانیتشکر و 
پژوهشی  -میلهای عنشریه ل محتوا و مقایسةتحلی»با عنوان این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 

بدنی و علوم ورزشی انجام شده است. ه تربیتاست که با حمایت پژوهشگا «فیزیولوژی ورزشی

 شود. قدردانی میهای آن مرکز از حمایت وسیلهبدین
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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.  
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