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 مقاله پژوهشي

شناسی و روان رفتار حرکتیدر حوزه تخصصی های نشریه ةتحلیل محتوا و مقایس

 1ایرانورزشی 
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   )نویسنده مسئول(  ، ایرانتی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهرانحرک  استادیار رفتار.  1

   پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران ، ایران  ،حرکتی  رفتار  استادیار.  2
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 چکیده

رفتار داخل کشور در حوزة  پژوهشى   -علمی  هایهای نشريه ، تحليل محتواى مقالهمطالعۀ حاضراز انجام  هدف  

نوع کاربردى و ازبود. پژوهش حاضر  1395تا  1388هاى در سال منتشرشده شناسی ورزشیحرکتی و روان

  . نده در شش نشريۀ مختلف بررسی شدمقال 814، مجموع، درتحليل محتوا بود. در اين مطالعه ، روش پژوهش

 ی خام در برگۀهای کمّو ورود داده هاهای منتشرشده از نشريهبايگانی شماره مراجعه به نسخۀپس از 

های توزيع و جدولشدند محاسبه افزار اس.پی.اس.اس. های آماری توصيفی ازطريق نرمکدگذاری، شاخص

  نامۀ پژوهش  بيشترين تعداد و نشريۀ  درصد  28  رفتار حرکتی با  که نشريۀ  نتايج نشان داد.  ندفراوانی تنظيم شد

کمترين زمان پذيرش  مشاهده شد که    .داشتندرا    مقاله   کمترين  درصد  5/ 7  مديريت ورزشی و رفتار حرکتی با

 با  نويسندگان مرد. مربوط بود ماه  50/3 ± 227/2 شناسی ورزشی با ميانگين مطالعات روان ها به نشريۀ مقاله 

 و  درصد  5/20  با  استاديار  علمی  رتبۀبا  نويسندگان    ، درصد  8/11  با  دکتری  دانشجوینويسندگان  ،  درصد  9/70

که شخص شد م ، همچنين. ها بودندبيشتر نويسندگان مقاله ، درصد 4/71 با حرکتی رفتار گرايشنويسندگان 

اند و به با موضوع يادگيری حرکتی منتشر شده ، شناسی ورزشی و بعد از آنبا موضوع روان هاعمدة مقاله 

بيشتر از  درصد( 3/13) ها، مقولۀ هيجانمياندراين رشد و کنترل حرکتی کمتر پرداخته شده است. حيطۀ

نظر سطح و از  ورزشکارها غيرآزمودنی  عمدة  ، بررسیهای مورددر مقاله  .موارد موردتوجه پژوهشگران بودساير  
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حوزة در  ها، بيشتر مقالههمچنين »نخبه« قرار داشتند. دستۀ در درصد 2/7 بودند و فقط «مبتدی» ، مهارت

و  ددندامیتشکيل را  هااغلب نمونۀ آماری مقاله های انسانی، جوان و سالم نمونه. بودندشده  انجام سالمت« »

منابع ها از که در مقالهنتايج نشان داد  بودند.توانی کم ها مبتالبهآزمودنی ها، از مقاله درصد 5/12 در فقط

رشد و  خوداستنادی نشريه در نشريۀ بيشترين ، همچنين. استفاده شده بودمنابع فارسی بيشتر از انگليسی 

 (مورد 146) رفتار حرکتی يشترين خوداستنادی نويسنده به نشريۀو بمورد(  124ورزشی ) -يادگيری حرکتی

 ،همچنين .شده بودتجربی استفاده بودند و از روش پژوهش نيمهها ازنوع کاربردی اغلب پژوهش. بودمربوط 

کننده کتهای علمی مشاربين نهادها را دراز مقالهشترين سهم  بي  ، مورد  477با    دانشگاه تهرانکه  مشخص شد  

ی به توجهبه بی توجهبا  که گيری کردتوان نتيجهمی های پژوهشبراساس يافته  .خود اختصاص داده استبه

های گوناگون رفتار شده در حيطهدر مطالعات انجامتوازن  ، نبودو همچنين توانو افراد کمسالمندان  جامعۀ

رسانی به پژوهشگران و اطالع مختلف هاینشريه در سنجیبراساس نياز  های پژوهشیتعيين اولويت ، حرکتی

کيفی، کمبود  هایکمبود پژوهش .باشدهای علمی و پژوهشی کمبودها و خألرفع  جهتگامی درتواند می

ها، ها، سهم کم دانشياران و استادان درزمينۀ توليد مقالهای دربين نويسندگان مقالهرشتهعلمی بين  مشارکت

و سالمند گروه سنی کودک  گيری کم ازو بهرهرشد و کنترل حرکتی  تمايل اندک به انجام پژوهش درزمينۀ

  هستند.اشاره های مهم درخور ضعف و محدوديتاز نقاط، عنوان نمونۀ پژوهشبه

 

 .شناسی ورزشی، روانحرکتی رفتار پژوهشی،  -علمی نشريۀ محتوا،  تحليل :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
 آن شده درپژوهشى انجام هاىفعالیت  به توجه  با توانمی را علمى های مختلفرشته توسعة و رشد

 هااست. این نشریه پژوهشى -علمی هاىنشریه انتشار ها،این فعالیت از یكى د.ارزیابی کر رشته

 تواندمی هاآن کمیت و کیفیت شوند ومی شناخته دانش و علم توسعة براى کلیدی و مهم اىوسیله

 شود استفاده خاص اىیا جامعه کشور  در علمى هاىفعالیت میزان سنجش براى شاخصى عنوانبه

 مدت در و منظم زمانی با فاصلة که هستند تخصصی هاییمجله پژوهشی، -علمی هاینشریه .(1)

 پردازند؛علمی می ارتباط و علمی تولید اجتماعی کارکرد دو به ایفای و شوندمی منتشر نامعلوم

 در کانون پیوسته شوند کهپژوهش تلقی می و دانش لاه ارتباط مجرای منزلةبه هانشریه رو،ازاین 

 .(2، 3) هستند پژوهش و علم مندانعالقه و پژوهشی مراکز علمی، مجامع توجه

دلیل سرعت نشر و نقش مؤثری که پژوهشی درمیان مدارک و منابع انتشاراتی به -ی علمیهانشریه 

 جدیدترین معمول، طوربه .(4) شوندترین منابع علمی محسوب میدر انتقال اطالعات دارند، از مهم

 و علمی اطالعات منابع مهم از هااین مجله  و شوندمی منتشر علمی هایهنشری در علمی ایهیافته

 و علمی مجامع و مراکز از بسیاری ،اساسبراین (؛3، 5شوند )می محسوب حاضر جهان در ،فنی

 مخاطبان با ارتباط برای مجرایی یا خود اطالعات مدنظر اشاعة برای ایمجلهتا  کوشندمی نگیفره
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های هبودن نشریبه میزان فعال  ،علمیهای  موضوع حیاتی در فرایند ارتباط  .(3،  6) کنند منتشر خویش

 یادوار  هایهینشر  تیفیو ک  دیتول  زانی( و م7علمی در نشر، تولید و تبادل سریع دانش مربوط است )

آن جامعه محسوب  یو فرهنگ یرشد علم یهااز شاخص یكی ،منابع نیهر جامعه از ا ةاستفاد زیو ن

 هایهشده در نشریچاپ هایهش مقالگستر یعنی ؛علمیهای انتشار نشریه دیگر،(. ازسوی 6) شودیم

 و علم وضعیت ارزیابی مهم هایشاخص ازجمله خارجی، و داخلی ترویجی -علمی و پژوهشی -یعلم

پژوهشی کشور با  -علمی هایهجایگاه نشریشناخت  ،رونیااز (؛7) آیدحساب میبه کشور فناوری

نقش  سوییاز ها،ه. این نشریاست دارند، نیازمند توجه شایانیی مختلف و مهمی که کارکردها

، دنگیرمی قرار علمی جامعة اعضای بیشتر استفادةمورد کهرا  تخصصی -یهای علمیافته بودنمرجع 

 و  علمی ةحوز و رشته میح علسط ی درزمینةمهم هایارزیابی منبع ،دیگربرعهده دارند و ازسوی 

تحصیالت عالی با جوان  های علمی و پژوهشی نسلتخصصی و نیز معیاری برای ارزیابی توانایی

 .(8د )نشومحسوب می

موجود  تیاز وضع یریتصو ةبا ارائ یعلم شیمطالعات در هر رشته و گرا جینتاکه  رسدینظر مبه

متناسب  یهایزیربرنامهبا ، دنکه در آن رشته وجود داررا  ییازهایکمبودها و ن یکوشد تا به شكلیم

 نشان دهد  ،مطالعهمورد  ةنیزم  تیفیک  شرفتیتوسعه و پ   یراستادر  ر یمس  نیترصرفهو به  نیبهتر  ةو ارائ

طور  بهعلم و دانش دارند، الزم است    ةدر عرص  یهای علمکه مجله  یتیتوجه به نقش و اهم  با .(9،  10)

و  بسنجدرا  هاهیتواند عملكرد نشریتنها ابزاری است که م یابیارز زیرا، ؛شوند یابیارز ی و دقیقعلم

-یم یعلم هایه ینشر یوامحت لیتحل ،روکند؛ ازاینحاصل  نانیاطم هااز آن نهیبه ةنسبت به استفاد

 هایهیها که در نشرهای آنو مقاله سندگانیمورد نودر یکمّ ارهاییوردن معآدستبه برعالوهتواند 

 .(11فراهم کند ) ی رافیو ک یکمّ ة، ابزارهای الزم برای مطالعاندچاپ شده یعلم

 معیارهای کاربرد ها،مقاله  ارزیابی کیفیت برای رایج هایروش از ییك محتوا، تحلیل هایپژوهشدر 

 کنندبررسی می هانآدهند.  می انجام علمی خبرگان از گروهی را این ارزیابی است. شدهتعیین ازپیش

 و آماری هایروش نمونه، انتخاب نحوة توصیف و اهداف، سازی،مفهوم ضوابط )مانند و معیارها که

 است. شده اجتناب خطا از واند شده حد رعایتتاچه (هاآن مانند

ها ارائه محتوا و کیفیت آنتواند اطالعات ارزشمندی را دربارة علمی می هایه تحلیل محتوای نشری

یک حیطة  هایههای تحلیلی مشخصی را میان نشریشاخص تواندمی این روش ،همچنین .دهد

های آیندة تواند به ترسیم نقشة راهی برای پژوهشو این موضوع می تخصصی ارزیابی و مقایسه کند

زمان به توان می شوند،های مهمی که در تحلیل محتوا بررسی میاز شاخص. آن حیطه کمک کند

 مورداستفاده، پژوهشهای  روش ،کنندهی مشارکتهادانشگاه و علمی مراکز ،هامقاله پذیرش و داوری
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 موردعالقة هایموضوع ،(13)نشریه  هایه( تعداد مقال12) گاننویسند و جنسیت پژوهیهم میزان

 .اشاره کرد مواردی از این دست و( 10علمی نویسندگان ) (، رتبة14پژوهشگران آن حوزه )

هستند که در  هاییه یجمله نشراز و علوم ورزش  بدنیدر حوزة تربیت  یپژوهش -یعلم هایه ینشر

 ل یتوان با تحلیدهند که میرائه مارا  یمتعدد هایهمقال یمختلف علوم ورزش یهاشیها و گرانهیزم

 ،انیمنیادر .(15شدن ورزش کشور برداشت )یجهت بهبود روند علمدر ییها گام هاآن  یمحتوا

 هستند یو علوم ورزش یبدنتیترب  رشتة یهااز شاخه  شناسی ورزشیو روان  یرفتار حرکتهای رشته 

 .از گرایش به رشته تبدیل شدند آموزش عالیریزی نامة شورای برنامهطبق آیین 1390که از سال 

سه دارای و  حرکات انسان دارد یشناختو روان یشناختستیز یدر مبان شهیر رفتار حرکتی ةرشت

گرایش رشد در  است.  یادگیری و کنترل حرکتیبدنی، رشد حرکتی، آموزش تربیتگرایش با عناوین 

اطفال  ةهای رشدی و کارکردی حرکت درطول زندگی، از حرکات اولیکید برنامه بر جنبهأ، تحرکتی

بر  گرایش یادگیری و کنترل حرکتی. اساس برنامه در استن تا افراد بزرگسال و مسن و کودکا

گرایش   ةاست. تمرکز برنام  رکتی و ورزشی استوارهای حکارهای زیربنایی مرتبط با اکتساب مهارتسازو

  ة رشت . استدانش و فرایندهای یادگیری های آموزشی، ساختارهای لفهؤبر م بدنیآموزش تربیت 

قهرمانی ورزش عمومی و  ةشناختی در عرصعمدتًا به بررسی عوامل روانشناسی ورزشی نیز روان 

 ی ارتقا موجبر عملكرد در ورزش، دروانی مؤثر  -با درک عوامل ذهنی کندمیپردازد و تالش می

 ی علوم ورزش  ةحوز  پژوهشگران  وجهتخاص خود مورد  یهابا جاذبهها  رشته  نیا  .شودعملكرد فرد و تیم  

معتبر و  هایهیدر نشر هاآن جیکه نتا اندهدانجام ش طهیح نیدر ا یاریو مطالعات بس نداقرار گرفته

توجه به  ،دلیلهمیناست. به دهیچاپ رسبهشناسی ورزشی و روان یبا موضوع رفتار حرکت یتخصص

رسد یم  نظربه   یضرور  ،شیگرا  نیپژوهشی در ا  -علمی  هایه نشری  توسطشده  چاپ  هایه محتوای مقال

و شناسایی این رشته در کشور  پیشازیشب شدنپربارترتواند به می هاهمقال نیا یمحتوا لیو تحل

 شود. جرمنقوت آن نقاطضعف و نقاط

 هایه تحلیل محتوای نشریزمینة در داخل و خارج کشور در هاییپژوهشساس شواهد موجود، ابر

های مختلف بسیاری از این مطالعات در حوزه .اندهای مختلف، انجام شدهپژوهشی در حیطه -علمی

ها به تحلیل از پژوهش  معدودی  تعداد  .(19-16)  اندانجام شدهبدنی  ج از حوزة تربیت و خارعلوم انسانی  

داخل  هایها نشریهکه برخی از آن اندبدنی و علوم ورزشی پرداختهتربیت ةحوز هایه نشری محتوای

 و پیتز .(23-21اند )را مطالعه کردهخارج از کشور  های( و برخی نشریه 7، 15، 19، 20کشور )

 مدیریت محتواى تحلیل ورزشی: مدیریت هاىپژوهش ساختار رسىبر»  پژوهشی با عنوان  در  1پدرسن

 پژوهش هاىروش  سردبیرى، نویسندگان، ها،تعداد مقاله لحاظبه  را  ورزشى مدیریت ورزشی« نشریة 

 
1. Pitts & Pedersen 
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بیشتر از زنان   هاهسهم مردان در تولید مقالکه  دریافتند   هاآن  کردند.بررسی   موردپوشش هاىحوزه و

کیفی استفاده   از روش پژوهش  هادر اغلب مقاله  ،همچنین  .بود  ربدبیران و داوران برا  ؛ اما در جامعةبود

( 21)  1موندلو و پدرسون   .(22)  شدها به ورزش دانشگاهی مربوط میشده بود و بیشترین درصد مقاله

بیشتر نویسندگان دارای   ،2002تا  2000های طی سال اقتصاد ورزش مجلةدر که نیز اعالم کردند 

 هااز مقالهدرصد  13تنها  و پژوهشگران با رتبة علمی استادیاری (8/42تمام بودند )رتبة علمی استاد

دانشگاه  یو ورزش یحرکتعلوم  های نشریةبا بررسی مقاله( 10) و همكاران یائیض .را نگاشته بودند

 4/2 یرشد و تكامل حرکتموضوع درصد و  4/17 یحرکت یریادگیموضوع  که نشان دادند یخوارزم

 یعلوم ورزش گرید  یهابه حوزه  موارد  ةیو بق  اندخود اختصاص دادهبهرا    هینشراین    هایهمقالاز  درصد  

 ةمقال 493از  یرفتار حرکت هایهمقال یسهم موضوع  ،و همكاران یفیشرپژوهش در  .اندبودهمربوط 

درصد بوده  75/10، 1388تا  1384 یهادر سال یو علوم ورزش یبدنتیترب ةحوزدر  یبررسمورد

 هانسبت به سایر نشریهمقاله را    نیشتریب  ی،رفتار حرکت  ةحرکت در حوز  ةینشر  هاطی این سال  است و

 .(7) داشته است

حرکتی و  رفتار با موضوع هاییهمجل خصوصاز این مطالعات دریک هیچ ،که مشخص استطورهمان

پرداخته این حوزه  هایهپژوهشی که به تحلیل محتوای نشری و اندانجام نشده شناسی ورزشیروان 

 شناسی ورزشیو روان  یرفتار حرکت هایرشته شدن سهم مشخص  یبرا ،اینبربنا .مشاهده نشد ،باشد

 شوند؛  ییمحتوا  لیو تحل  یبررس ژهیطور وبه  دو رشته  نیا  یتخصص هایهعلم الزم است مجلتولید  در  

 -هاى علمىبا توجه به اهمیت روزافزون نشریه سو کیازتا  شده است یدر پژوهش حاضر سع ،رون یااز

 ةدر عرصشناسی ورزشی و روان  یرفتار حرکت یتخصص ةحوزاهمیت  گر،یدیازسو و پژوهشى

طور مكتوب )مقاله( در که پژوهشگران به  هاییمقالهبه تحلیل محتواى  ،یو علوم ورزش یبدنتیترب

 اند،منتشر کرده 1395تا  1388هاى سال از یتخصص ةحوزاین دو پژوهشى  -علمى هاینشریه

 ،های مختلفدر شاخص علمى اتتولید بررسی وضعیت بر، این پژوهش عالوههمچنین. شود پرداخته

 شده منتشر  هاینشریه   مقایسةو   هاپژوهش موضوعى  گیریگرایش و جهت ترینمهم کلى به شناسایى

 پردازد.میها طی این سالدر این حوزه 

 

 پژوهش روش

 کمى و محتوا تحلیل ،پژوهشاین در  است. محتوا تحلیل آن روش و کاربردى وعناز حاضر پژوهش

 یا متن یک  در موجود آشكار پیام محتوای  بررسی برای است.انجام شده  موضوعى پراکندگى لحاظبه

 
1. Mondello & Pedersen 
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 تبدیل روش توانا میر روش این. کرد استفاده محتوا تحلیل روش از  توانمی، متون از  ای مجموعه

 (.10) کرد قلمداد یکمّ به کیفی هایداده

و موردتأیید رفتار حرکتی  تخصصی در حوزة پژوهشی -علمی جامعة آماری این مطالعه، شش نشریة

صورت بدنی هستند. نمونة آماری مطالعه، مطابق جامعة آماری و بهوزارت علوم در حوزة تربیت 

 -حرکتی یادگیری و بدنی، رشدرفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت  ها است:شماری، شامل این نشریه همه

 در مازندران، پژوهشحرکتی دانشگاه  رفتار و ورزشی مدیریت نامةورزشی دانشگاه تهران، پژوهش

دانشگاه شهید ورزشی   شناسیروان و حرکتی رفتار  حرکتی دانشگاه خوارزمی، رفتار و ورزشی مدیریت

مقاله  814حدود شامل  هانشریه این  .بدنیشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیتمطالعات روان و بهشتی

، در جدول تفكیک نشریهبه هاهشوند. تعداد مقالمیشناسی ورزشی رفتار حرکتی و روان در حوزة

 آمده است.  شمارة یک
 

  تخصصی رفتار حرکتی هایهنشري هایه آمار مقال -1 جدول

 صاحب امتياز نام نشريه
 های موجود در حيطۀتعداد مقاله

 شناسی ورزشی رفتار حرکتی و روان

 228 بدنیپژوهشگاه تربیت رفتار حرکتی

 224 دانشگاه تهران ورزشی -رشد و یادگیری حرکتی 

 75 دانشگاه مازندران مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی نامةپژوهش

 46 دانشگاه خوارزمی پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 85 دانشگاه شهید بهشتی شناسی ورزشیرفتار حرکتی و روان

 156 بدنیپژوهشگاه تربیت شناسی ورزشیمطالعات روان

  814  مجموع

 

های  نشریه   منتشرشدة های  های خام این مطالعه ازطریق مشاهده و مراجعه به نسخة بایگانی شماره آوری داده جمع 

نیاز برای انجام  ، طبق سیاهة کدگذاری، اطالعات مورد های خام آوری داده است. پس از جمع موردمطالعه بوده 

 . ند بندی شد ی در برگة کدگذاری وارد و طبقه صورت کّمهای آماری و منطقی، به تحلیل 

اساتید متخصص در حوزة  از نفر شش که بود کدگذاری  لیستچک  پژوهش این در مورداستفاده ابزار 

این   .سنجیدند آن را محتوایی روایی ،محتوا تحلیل روش  و آشنا با شناسی ورزشیرفتار حرکتی و روان 

عنوان  (،13ها )تعداد مقاله نشریه، و شمارةجمله سال لیست )برگة کدگذاری( شامل مواردی ازک چ

میزان تحصیالت و ، (12) نویسندگانو جنسیت ، تعداد (11) هامقاله پذیرش تاریخ دریافت ومقاله، 

 حوزة موضوعی پژوهش، (22)پژوهش  ها، روش و نوع، نوع آزمودنی(21) علمی نویسندگان مرتبة

http://js.ssrc.ac.ir/mbj/browse.php?cur=1&slct_pg_id=46&sid=1&slc_lang=fa
http://jmlm.ut.ac.ir/
http://msb.journals.umz.ac.ir/
http://jrsm.khu.ac.ir/
http://mbsp.sbu.ac.ir/issue/archive
http://mbsp.sbu.ac.ir/issue/archive
http://mbsp.sbu.ac.ir/issue/archive
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نیز  استنادی نشریه و نویسنده وخود، انگلیسیتعداد منابع فارسی و  ،های موضوعیمقولهزیر ،(21)

 هاتعصب  از جلوگیری و شدهثبت اطالعات صحت از اطمینان برای بود.  (11)  کنندهنهادهای مشارکت

 ،منظورینبد .شد استفاده کدگذاران بین توافق ضریب تعیین برای کدگذار سه از ،شخصی نظرهای و

 از استفاده با کردند و بررسیها را درصد از مقاله 10 دیدهآموزش  کدگذار سه مقدماتی، ایمطالعه در

  .آمد دستبه درصد 85 حدود کدگذاران بین توافق ضریب اسكات، آزمون

کدگذارى  شدهمنتشر هاىمقاله موضوع ،هاهمقال اصلى هاىبندى موضوع طبقه  رای، بحاضر پژوهش در

 بندىدسته مشابه، موضوعى هایطبقه  در هاموضوع یا ادغام کدگذارى ادغام از پس ،درنهایت و شد

 باشد روشن کامل طوربه  مقوله هر  داللت و شمول اینكه دایرة براى ،همچنیندست آمد. به مناسبى

 هاىسرعنوان از ،جلوگیری شود فرعى هاىمقوله براى انتخاب اختالف ایجاد ازاینكه  رایب نیز و

، ازطریق چكیده و سپس براساس عنوان و هاهمقال بررسی همة .شده است استفاده فارسى موضوعى

لیست، شده با نظر خبرگان در چکهای تعیینبود. تمامی شاخصطریق کل متن مقاله ، ازنهایتدر

 .شدندگذاران ثبت توسط کد

مارش از شرر  ی،در تحلیل کمّ. شرردندمطالعه ی کمّ  صررورتارزیابی به هایمعیار ،حاضررر در مطالعة

گیری شرود. نمونه اندازههای خاصری در تا ویژگی شرودشرود و تالش میواحدهای محتوایی اسرتفاده می

 آمار هایروش ازطریق و 23 نسرخة 1اس.پی.اس.اس.  افزارنرم اسرتفاده از با شردهآوریجمعی هاداده

 .شدند وتحلیلتجزیه توصیفی
 

   نتایج

که رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی نشان داد  حوزة هایهنشری در هاالهقم توزیع فراوانی بررسی

شریة رفتار حرکتی ، نبررسیدر شش نشریة موردمرتبط با این حوزه  شدةچاپ مقالة 814 مجموعدر

 در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش  درصد( بیشترین تعداد مقاله و نشریة 28 مقاله، 228)با 

خود به 1395تا  1388 هایسال زمانی درصد( کمترین تعداد مقاله را در بازة 7/5 اله،مق 46با )

یشترین ن داد که بنشا هابررسی مدت زمان پذیرش مقاله .()جدول شمارة یک انداختصاص داده

 65/8 ±  583/5ورزشی و رفتار حرکتی )پژوهش در مدیریت    ها به نشریةمیانگین زمان پذیرش مقاله

کمترین زمان و  مربوط بود( ماه 45/8 ± 819/4رفتار حرکتی )مدیریت ورزشی و امة نو پژوهش (ماه

 .( مربوط بودماه  3/ 50±227/2شناسی ورزشی )با میانگین  روانمطالعات    ها نیز به نشریةالهپذیرش مق

ی هابررسی یافتهدر    .های متفاوت بررسی شدندها براساس شاخصدر مطالعة حاضر، نویسندگان مقاله

، نویسنده بودند که از این تعداد 2520بررسی دارای های مورددرمجموع مقاله پژوهش مشخص شد،

 
1. SPSS 
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توزیع فراوانی تعداد  ،. همچنینبودندمرد درصد(  9/70نفر ) 1787و  زندرصد(  1/29نفر ) 733

یشترین با سه نویسنده ب هاییمقاله هاکه در تمامی نشریه دادنشان ( پژوهی)هم نویسندگان هر مقاله

 . های موردبررسی در هر نشریه داشتندتعداد را درمیان مقاله

نویسندگان با مدرک دکتری  هاهدر تمامی نشریکه بررسی مقطع تحصیلی نویسندگان نیز نشان داد 

. بیشترین خود اختصاص دادندبیشترین تعداد نویسندگان را به  ،ارشدو نویسندگان با مدرک کارشناسی

نفر( و  421درصد،  2/61رفتار حرکتی ) شریةبه نتخصصی ی ادرصد نویسندگان با مدرک دکتر

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار  ارشد به نشریةدرصد نویسندگان دانشجوی کارشناسیبیشترین 

 .()شكل شمارة یک بودمربوط نفر(  45درصد،  2/30حرکتی )

 

 
 بررسیهای موردها در نشريهانی مقطع تحصيلی نويسندگان مقالهتوزيع فراو -1شکل 

 

 هایکه در تمامی نشریهنشان داد  هاهای نشریههای مربوط به مرتبة علمی نویسندگان مقالهیافته

ی مربی، دانشیار های علماستادیار بیشتر از نویسندگان با مرتبه  درصد نویسندگان با مرتبةبررسی  مورد

درصد دارای  5/7شناسی ورزشی با ، مطالعات روانبررسیشش نشریة موردمیان و استاد بود. در

 .()جدول شمارة دو استاد بود علمی ین درصد نویسنده با مرتبةبیشتر
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 بررسیهای موردها در نشريهنويسندگان مقالهتوزيع فراوانی مرتبۀ علمی  -2 جدول

  نام نشريه
 علمی نويسندگان مرتبۀ

 مجموع
 ساير  استاد دانشيار استاديار مربی

 ورزشی -رشد و یادگیری حرکتی
 فراوانی
 درصد

27 
7/3 

235 
8/31 

145 
6/19 

43 
8/5 

289 
1/39 

739 
100 

 رفتار حرکتی
 فراوانی

 درصد
22 

2/3 
223 

3/32 
150 

7/21 
38 

5/5 
258 

3/37 
691 
100 

 شناسی ورزشیمطالعات روان
 فراوانی
 درصد

55 
5/12 

122 
8/27 

84 
1/19 

33 
5/7 

145 
1/33 

439 
100 

شناسی رفتار حرکتی و روان
 ورزشی

 فراوانی
 درصد

6 
4/2 

69 
3/27 

51 
1/20 

14 
5/5 

113 
7/44 

253 
100 

مدیریت ورزشی و  نامةپژوهش
 رفتار حرکتی

 فراوانی
 درصد

6 
8/2 

65 
3/30 

49 
9/22 

4 
9/1 

90 
1/42 

214 
100 

پژوهش در مدیریت ورزشی و 
 رفتار حرکتی

 فراوانی
 درصد

7 
7/4 

47 
6/31 

31 
8/20 

10 
7/6 

54 
2/36 

149 
100 

 مجموع نویسندگان
 فراوانی
 درصد

123 
0/5 

761 
6/30 

510 
5/20 

142 
7/5 

949 
2/38 

2485 
100 

 

بررسی نشان های موردها در نشریهوتحلیل رشتة تحصیلی نویسندگان مقالهآمده از تجزیهدستنتایج به

 3/7بدنی و  تربیت   دارای تحصیالت در رشتةدرصد    3/21،  درصد با گرایش رفتار حرکتی  4/71  داد که

با )ها، نشریة رفتار حرکتی ، براساس یافتهکرده بودند. همچنینها تحصیل درصد نیز در سایر رشته 

درصد( کمترین   7/50با  مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی )  نامةپژوهش  نشریة( بیشترین و  درصد  9/78

 .اندخود اختصاص دادهدگان با گرایش رفتار حرکتی را بهدرصد نویسن

شده در مقالة بررسی  814مجموع  از مشخص کرد که هاگیری موضوعی مقالهنتایج مربوط به جهت

درصد(   8/32مقاله )  269  ،شناسی ورزشیدرصد( با موضوع روان   6/36مقاله )  298  ،مختلف  هاینشریه 

 10)  مقاله  82درصد( با موضوع رشد و تكامل حرکتی،    5/12مقاله )  103با موضوع یادگیری حرکتی،  

 ،براینبنا  ؛بودند  جی ابزارهانسدرصد( با موضوع روان   4/9مقاله )  65  درصد( با موضوع کنترل حرکتی و

 . انددادهخود اختصاص  ها را بهقالهمتعداد  بیشترین  یادگیری حرکتی    وشناسی ورزشی  روان  هایموضوع 

ها که بیشترین مقاله مشاهده شد هاموضوعی مقاله هایمقولههای مربوط به زیریافتهدر بررسی 

درصد(،   6/8مقاله،    70درصد(، شرایط تمرین )  3/13مقاله،    108)  هاهیجان  هایترتیب در زیرمقوله به

 5/6له، مقا 53های شخصیتی )درصد(، ویژگی 6/8مقاله،  72عاطفی ) -های روانیارتقای مهارت

 .نددرصد( بود 5/5مقاله،  45انگیزش ) درصد( و مقاله، شش 49درصد(، توجه )
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که در  نشان دادبررسی ردمو هایدر نشریهشده های چاپهای مربوط به حوزة مطالعاتی مقالهداده

 2/36مقاله ) 294«، سطح مهارت ی»آموزش و ارتقا درصد( در حوزة 6/28مقاله ) 232، حالت کلی

 1/9مقاله ) 74نی و ورزش قهرما درصد( در حوزة 1/26مقاله ) 212«، »سالمت درصد( در حوزة

 .()جدول شمارة سه ن« بودندبخشی و ورزش معلوال»توان  درصد( در حوزة

 
 بررسیهای موردها در نشريهتوزيع فراوانی حوزة مطالعاتی مقاله  -3 لجدو

 نام نشريه

 هاحوزة مطالعاتی مقاله 

آموزش و ارتقای  مجموع

 سطح مهارت
 سالمت 

ورزش 

 قهرمانی 

بخشی و توان

 ورزش معلوالن

 رفتار حرکتی
 فراوانی

 درصد

81 

5/35 

70 

7/30 

43 

9/18 

34 

9/14 

228 

100 

رشد و یادگیری 

 ورزشی -حرکتی

 فراوانی

 درصد

83 

2/37 

72 

3/32 

46 

6/20 

22 

9/9 

223 

100 

شناسی مطالعات روان

 ورزشی

 فراوانی

 درصد

9 

8/5 

82 

9/52 

60 

7/38 

4 

6/2 

155 

100 

رفتار حرکتی و 

 شناسی ورزشیروان

 فراوانی

 درصد

25 

4/29 

26 

6/30 

25 

4/29 

9 

6/10 

85 

100 

مدیریت  نامةپژوهش

 ورزشی و رفتار حرکتی

 فراوانی

 درصد

16 

3/21 

36 

0/48 

20 

26/7 

3 

0/4 

75 

100 

پژوهش در مدیریت 

 ورزشی و رفتار حرکتی

 فراوانی

 درصد

18 

1/39 
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4/17 

18 

1/39 

2 

3/4 

46 
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 هامجموع مقاله
 فراوانی

 درصد

232 

6/28 

294 

2/36 

212 

1/26 

74 

1/9 

812 

100 

 

 . شد  بررسیهای مختلف  اساس شاخصها نیز برهاستفاده در مقالمورد  آماری  جامعة  ،در پژوهش حاضر

جوانان بیشترین    ،بررسیمقالة مورد  814مجموع    که از  نشان دادها  گروه سنی آزمودنینتایج مربوط به  

گروه سنی نوجوان   ،و بعد از آن (درصد 6/60، مقاله 493) بودند هاشده در مقالهگروه سنی استفاده

درصد( کودکان   2/12مقاله )  99،  شدههای بررسی. درمیان مقالهداشتنددرصد( قرار    5/15،  مقاله  126)

از مجموع  درصد  7/0اله معادل مق درصد( سالمندان را بررسی کرده بودند و شش 6/5اله )مق 47و 

 هایی در گروه سنی »طفولیت« بودند.دارای آزمودنی ها،مقاله

درصد   8/47  در  که  نشان داد  بررسیهای موردمقاله  جامعة آماریسطح مهارت و فعالیت    درزمینة  نتایج

 34و  ندبودورزشكار  هامقالهاز درصد  5/5در  ،نظر سطح فعالیت غیرورزشكارها ازها، آزمودنیاز مقاله
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 هاتعداد مقاله ،نظر سطح مهارتاز .ورزشكار پرداخته بودندكار و غیرورزش ها به مقایسةاز مقاله درصد 

های آزمودنی هااز مقالهدرصد  9/11 و درصد( بیشتر از سایر موارد بود 3/20های مبتدی )با آزمودنی

 ، همچنینمقایسة ماهر و مبتدی پرداخته بودند.  به    هااز مقاله درصد    1/1و  بودند    را بررسی کردهماهر  

 . نخبه بودند ها در دستةآزمودنیاز درصد  2/7حدود ازنظر سطح مهارت، 

مقاله، در  531؛ یعنی درصد 2/65نشان داد که در  هاها در مقالهبررسی توزیع فراوانی تعداد آزمودنی

 هانشریه  در بررسی جداگانةبوده است.  نفر  100ها کمتر از بررسی تعداد آزمودنیهای موردنشریه 

در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، رشد و یادگیری حرکتی، پژوهش  هایمشاهده شد که در نشریه

 ، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهشنامة و شناسی ورزشیرفتار حرکتی و روانرفتار حرکتی، 

 تنها در نشریة .ها بوده استنفر بیشتر از سایر دسته  50تا  ها با تعداد آزمودنی بین یکدرصد مقاله

از سایر موارد بیشتر    ،1000تا    200آزمودنی بین    با تعداد  هاشناسی ورزشی درصد مقالهمطالعات روان

 بود.

 ؛ یعنیمقاله 795، مجموعکه در نیز مشخص کرد هامورداستفاده در مقالهنمونة نوع  نتایج مربوط به

؛ یعنی معادل مقاله  13های انسانی بودند و تنها  ، دارای نمونههادرصد از مجموع کل مقاله  7/97ادل  مع

ورزشی(   -رشد و یادگیری حرکتی  درصد )چهار مقاله در نشریة رفتار حرکتی و نُه مقاله در نشریة  6/1

درصد از مجموع  7/0مقاله معادل  ، مشاهده شد که ششهای حیوانی بودند. همچنیننمونه  دارای

 .()شكل شمارة دو بدون آزمودنی بودندشده های بررسیمقاله

 

 
 بررسیهای موردها در نشريههای مقاله ع فراوانی نوع آزمودنیتوزي -2شکل 
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مقاله  706در که نشان داد  هاهالاستفاده در مقهای موردوضعیت سالمت آزمودنی بررسی ،همچنین

مبتالبه ها  ( آزمودنیهااز مقالهدرصد    5/12مقاله )  102ها سالم و در  نی، آزمود(هادرصد از مقاله  7/86)

 40رفتار حرکتی ) توانی در نشریةکم های مبتالبه ها با آزمودنیناتوانی بودند. بیشترین درصد مقاله

مقاله   31ورزشی در    -رشد و یادگیری حرکتی  ، در نشریةدرصد( مشاهده شد و بعد از آن  5/17مقاله،  

 .()نمودار شمارة سه توانی بودندکم  ها مبتالبهها( آزمودنیاز مقالهدرصد  8/13)

 

 
 بررسیهای موردنشريهها در های مقالهی وضعيت سالمت آزمودنیتوزيع فراوان -3شکل 

 

که ازبین   داد  بررسی نشانهای موردهای نشریهشده در مقالهای مربوط به منابع فارسی استفادههیافته

منبع فارسی  10تا  ها بین یکاز مقالهدرصد  7/71یعنی  ؛مقاله 584در  ،شدهمقالة بررسی 814

 20تا  11بین  هااز کل مقالهدرصد  2/16معادل  ؛ یعنیمقاله 132در  ،همچنیناستفاده شده است. 

 ، منبع فارسی استفاده شده است. همچنین  30تا    20، بین  مقاله(  )هشت  منبع فارسی و در یک درصد

هیچ منبع فارسی استفاده  ها ازاز کل مقالهدرصد  1/11معادل  ؛ یعنیمقاله 90در که مشاهده شد 

 .()شكل شمارة چهار نشده است
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 بررسیهای مورددر نشريه هاداد منابع فارسی مقاله توزيع فراوانی تع -4شکل 

 

 319در که  نیز مشخص شد هاشده در مقالهمربوط به منابع انگلیسی استفاده هاییافتهدر بررسی 

منبع انگلیسی استفاده شده است و بعد از  30تا  21، بین هااز مقالهدرصد  2/39معادل  ؛ یعنیمقاله

منبع انگلیسی  40تا  31و درصد(  1/28مقاله،  229منبع انگلیسی ) 20تا  11با  هاییمقاله، آن

کل از درصد 5/1معادل  ؛ یعنیمقاله 12تنها در  .ندقرار داشتدرصد(  4/21مقاله،  174شده )استفاده

از کل درصد  5/1مقاله ) 12فقط در  ،و همچنین تفاده نشده بوداس منبع انگلیسی هیچ ها،مقاله

 . ()شكل شمارة پنج منبع انگلیسی استفاده شده است 50( بیش از هامقاله
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 بررسیهای موردها در نشريهاوانی تعداد منابع انگليسی مقالهتوزيع فر -5شکل 

 

از   (درصد  4/30  )مقاله    236مشاهده شد که در    هاخوداستنادی نشریه   مربوط به  یهادر بررسی یافته

استنادی نویسنده ها از خوداز مقالهدرصد  6/69معادل  ؛ یعنیمقاله 541 در استنادی نشریه وخود

رشد و یادگیری  هایترتیب در نشریه ، بیشترین خوداستنادی نشریه به استفاده شده بود. همچنین

مورد(،  32شناسی ورزشی )مورد(، مطالعات روان  69مورد(، رفتار حرکتی ) 124ورزشی ) -حرکتی

در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی مورد(، پژوهش    نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی )ششپژوهش

ترتیب بیشترین ، بههمچنینمورد( مشاهده شد.  شناسی ورزشی )دو  مورد( و رفتار حرکتی و روان  )سه

مورد(،   145مورد(، رشد و یادگیری حرکتی )  146حرکتی )  رفتار  هایدر نشریه  خوداستنادی نویسنده

مورد(،  46شناسی ورزشی )مورد(، رفتار حرکتی و روان  142شناسی ورزشی )مطالعات روان

ت ورزشی و رفتار حرکتی مورد( و پژوهش در مدیری  31مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی )  نامةپژوهش

 .مشاهده شد مورد( 31)

 458ها )از مقالهدرصد  3/56که نشان داد های موردبررسی ها در نشریه بررسی نوع پژوهش مقاله

مقاله(  295ها )از مقالهدرصد  2/36 کاربردی بودند. هایمقاله( ازنظر نوع پژوهش در دستة پژوهش

قرار ای  توسعه  هایپژوهش( در دستة  مقاله 45)  هااز مقالهدرصد    5/5بنیادی و    هایدر دستة پژوهش

درصد   1/1کاربردی بودند و    -بنیادی  های( در دستة پژوهشمقالههفت  )  هااز مقاله   درصد  9/0داشتند.  
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رزشی و رفتار حرکتی مشاهده شدند، مدیریت و نامةپژوهش ( که تنها در نشریةمقالهنُه ) هااز مقاله

 .ند»نامشخص« بود ازنظر نوع پژوهش،

از درصد  3/55که  مشخص کردبررسی های موردها در نشریهبه روش پژوهش مقاله های مربوطیافته

از  درصد 6/17ترتیب ، بهو بعد از آن دندتجربی بونیمه ،مقاله( ازنظر روش پژوهش 450ها )همقال

از   درصد 6/7مقاله( توصیفی،  95) هااز مقاله درصد  6/11همبستگی،  -مقاله( توصیفی 143) هامقاله

پیمایشی،  -مقاله( توصیفی 46) هااز مقالهدرصد  7/5ای، ی مقایسهعلّ -مقاله( توصیفی 62) هامقاله

فراتحلیل   هایاله( ازنوع پژوهشمقها )دو  از مقاله  درصد  2/0مقاله( تجربی و    12)  هااز مقالهدرصد    5/1

، شناسی ورزشیمطالعات روان جز نشریةها بهکه در تمامی نشریه های بیشتر نشان دادبررسی بودند.

مطالعات  ها بود و در نشریةتجربی« بیشتر از سایر مقالهها با روش پژوهش »نیمه تعداد مقاله

درصد  3/35مقاله،  55همبستگی« ) -»توصیفی ها با روش پژوهش، تعداد مقالهشناسی ورزشیروان 

 ر موارد بود.( بیشتر از سایهااز مقاله

بررسی های موردهای نشریهوط به توزیع فراوانی مشارکت نهادهای علمی مختلف در مقالههای مربداده

مورد(، دانشگاه آزاد  318مورد(، دانشگاه شهید بهشتی تهران ) 477نشان داد که دانشگاه تهران )

ترتیب مورد( به 138فردوسی مشهد )نشگاه مورد( و دا 140مورد(، دانشگاه اصفهان ) 274اسالمی )

 میان سایر نهادهای علمی داشتند.بیشترین فراوانی را در
 

 گیریبحث و نتیجه 
های علمی در حیطة رفتار یق، مناسب و جامعی از نشر فعالیتتوان ارزیابی دقزمانی می ،کلیطوربه

 یبتوان تصویر روشن و شفافشناسی ورزشی در کشور داشت که در مرحلة نخست حرکتی و روان

رفتار حرکتی   هایرشته   ،شکف داخلی ارائه کرد. بدونمختل  هایشده در نشریههای چاپدرمورد مقاله

از  1390از سال  و بدنی و علوم ورزشی هستندهای مهم رشتة تربیت شاخه شناسی ورزشی از و روان

، هارشتهبا توجه به گسترش تحصیالت تكمیلی در این همچنین،  .اندگرایش به رشته تبدیل شده

به این موضوع و نبود اطالعاتی با توجه  ،ینبنابرا ند؛شوهای زیادی در این دو حوزه انجام میپژوهش

پژوهشی رفتار حرکتی و  -علمی هایتوا و چگونگی توزیع علم در نشریهزمینة چیستی محدر

، کنندچاپ میرا    مرتبط با این دو حیطه  هایهکه مقال  هاییهاسی ورزشی، به بررسی جامع نشریشنروان 

 هایهنشری های، تحلیل محتواى مقالهمطالعة حاضرانجام کلی از تر، هدف دقیقعبارتبه پرداختیم.

 بود. 1395تا  1388اى هپژوهشى رفتار حرکتی داخل کشور در سال -علمی
شناسی ورزشی در شش رفتار حرکتی و روان حوزةمقالة مرتبط با  814، مجموع، دردر این مطالعه

( و کمترین درصد 28 مقاله با 228رکتی )به رفتار حکه بیشترین تعداد  نشریة مختلف بررسی شدند
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مربوط  درصد( 7/5 مقاله با 46ت ورزشی و رفتار حرکتی )پژوهش در مدیری نشریة تعداد مربوط به

پژوهش در   به نشریة  هاهترین میانگین زمان پذیرش مقالهای پژوهش حاضر، بیشبا توجه به یافتهبود.  

ها نیز ود و کمترین زمان پذیرش مقالهب  مربوط  ماه(  5/8  ±  583/65)مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  

 های، در نشریه. همچنینمربوط بود اهم 50/3 ±  227/2شناسی ورزشی نشریة مطالعات روان به

در مدت زمانی بین پنج تا هشت درصد  6/37ماه و  بین یک تا چهارها له مقااز درصد  7/41 ،مختلف

شناسی مطالعات روان های نشریةالهدرصد از مق 7/73تر، دقیقطوراند. بهها پذیرش شدهماه در نشریه

دیگر،  ، درمورد پنج نشریةاند. همچنینماه پذیرش شده در ورزش در مدت زمان بین یک تا چهار

اند. درزمینة مقایسه مطالعات ا در فاصلة زمانی بین پنج تا هشت ماه پذیرش شدههبیشتر درصد مقاله

 درکه رسد نظر میهای علوم ورزشی، بهرایشبین گگرفته در ارتباط با مدت زمان پذیرش درانجام

 ،ی ورزشیژشناسی ورزشی در مقایسه با گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوگرایش رفتار حرکتی و روان

تر سریعتوان برای پذیرش  می  (. از دالیلی که21،  25،  26)  شوندپذیرش میتری  زمان کوتاهدر    هامقاله

بیشترین سهم   ها،طابق برخی نتایج پژوهشکه ماین است    ،این حیطه بیان کرد  هایشریهدر نها  مقاله

به مدیریت درصد(،  41پژوهشی بعد از گرایش فیزیولوژی ورزشی ) -علمی هایها در مجلهمقاله

در دو ، شناسی ورزشیکه در رشتة رفتار حرکتی و رواندرصد( متعلق است؛ درحالی 33ورزشی )

این روند که  رسد  ر مینظ، بهنتیجه(؛ در21،  26درصد گزارش شده است ) 21و    15  این مقدار  مطالعه

جمعیت دانشجویان و اساتید در دو گرایش  ،بهتربیاندامه داشته است. به امروز اهمچنان تابه و نسبت

حرکتی هستند که  رفتارشتر از دانشجویان و اساتید گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی بی

، در نتیجهشود؛ درمنجر می  ی و مدیریتژهای فیزیولودر حیطه های بیشتری  ارسال مقالهبه  این مورد  

ی را در  مدت زمانی بیشتراین دو حیطه  ،شناسی ورزشیهای رفتار حرکتی و روان ریهمقایسه با نش

مدیریت و  های، داوران نشریه تردقیقعبارتگیرند. بهقرار می هاصف انتظار برای پذیرش مقاله

واجه برای ارزیابی و داوری م های بیشتریمانی معین با تعداد مقالهز ی ورزشی در یک بازةژ فیزیولو

شناسی ورزشی نسبت به رفتار حرکتی و روان  گرایش  این دو  پذیرش را دربی و  شوند که روند ارزیامی

 داوران بیشتر  تعداد با که دارد وجود نیز امكان این این،باوجود با تأخیر بیشتری مواجه کرده است؛

 سرعت را هامقاله داوری  روندبتوان   ،هاآن برای امتیازهایی درنظرگرفتن و  انگیزهبا و متخصص  متعهد،

 (. 10بخشید )

 پژوهی()هم نشان داد که بیشترین همكاری گروهی هامربوط به تعداد نویسندگان مقاله هاییافته

همكاران ضیائی و های مطالعات این نتایج با یافته .درصد( بوده است 7/51صورت سه نویسنده )به

راستا بود. هم (25( و سجادی و همكاران )24عسگری و همكاران )(، 13گراپندرف ) و (، اسموکر10)

اختصاص داشت. در سه نویسنده به ها از مقالهدرصد  1/38، (24) در مطالعة عسگری و همكاران
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در بود. مربوط درصد(  30نویسنده ) ( نیز بیشترین میزان به سه25مطالعة سجادی و همكاران )

 درصد مربوط به سه 69 ن تعداد همكاران را با( نیز بیشتری10ضیائی و همكاران ) ،ای دیگرمطالعه

 مدیریت هایمقاله  محتوای تحلیل با ( نیز2008) 1گراپندرف و اسموکر  .نویسنده گزارش کردند

 و ورزش ،2بازاریابی ورزشی المللی،بین ورزشی مدیریت ورزشی، مدیریت نشریة پنج ورزشی

( 3/62) نویسنده چند با هاییمقاله که کردند گزارش 4ورزش قانونی هایجنبه و 3اجتماعی هایموضوع 

 های نشریة درصد از مقاله 6/85، نیهمچن .ندبود( 7/37با یک نویسنده ) هاییاز مقاله بسیار بیشتر 

توان به راهبردی راستایی میدر تبیین این هم  (.13)  بازاریابی ورزشی دارای بیش از یک نویسنده بودند

ها تنها اشاره کرد. در این راهبرد، نشریهاند، پیش گرفتهدر این بازة زمانی در هابرخی از نشریهکه 

ها، سقف کردند و برای سایر مقالهمیهای دکتری را با چهار نویسنده بررسی  حاصل از رساله  هایمقاله

 هایاخالقیبیدلیل جلوگیری از  که در ابتدا بهشد. این سیاست  نظر گرفته میسه نفر برای هر مقاله در

تدریج وضع شد، به  نداشتند  هاکه نقشی در اجرا و نگارش پژوهش  دادن نام افرادیپژوهشی ازجمله قرار

-همكاری  و کاهش تمایل پژوهشگران و متخصصان درزمینة  انو نویسندگ  به تضییع حقوق پژوهشگران

، تنها نام نهایت؛ زیرا، درشدمنجر تر تر، دشوارتر و پیچیدهوهشی در مطالعات گستردهژپ  -های علمی

که در حالیمستخرج از پژوهش ذکر شود؛ در توانست در مقالةمی سه نفر از یک تیم پژوهشی

بیشتر مشاهده نفر یا  هایی با چهاروفور مقالهشناسی و رفتار حرکتی بهالمللی روانهای بیننشریه 

المللی رفتار حرکتی و بین هایه تحلیل محتوای نشری  رزمینةتطبیقی د ایشود. انجام مطالعهمی

نظر ، بهنتیجهتری تبیین خواهد کرد؛ درهای اخیر، این موضوع را به شكل دقیقشناسی در سالروان 

از   ناپذیر است که خوشبختانه در برخیبازبینی این سیاست ضرورتی انكار زنگری وباکه رسد می

واند این باشد که با توجه به ترابطه میاین . توجیه احتمالی دیگر در این اتفاق افتاده است هانشریه 

راهنما و یک ستاد  های مقطع دکتری با یک اارشد و رسالهکارشناسیهای مقطع  نامهاینكه بیشتر پایان

با تعامل سه  ها عمدتاً ها و رسالهنامهز پایانشده اهای استخراج شوند، مقالهاستاد مشاور انجام می

 ی )دانشجونویسنده هار استاد مشاور( و چراهنما و استاد ارشد، مقطع کارشناسی ینویسنده )دانشجو

هایی شود که برتری را به چاپ مقالهچاپ میی اول و دوم و استاد مشاور(  دکتری، استاد راهنمامقطع  

اساتید   علمی وی هیئتتمایل اعضادهد که    تواند نشانداده است. این مورد می  با سه و چهار نویسنده

های به انجام پژوهش علوم ورزشی ،ترشناسی ورزشی و در شكل گستردهرفتار حرکتی و روان حیطة

، ای داشته است. همچنینظه مالحقابل(، کاهش  نامههایی غیرمستخرج از پایانمستقل )منظور پژوهش
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و  کنندمیتلقی  ضعفتعداد بیشتر نویسندگان را  ،کشور پژوهشگران اساتید وکه  رسدمینظر به

ید توجه برا  ،که ذکر شدطورهمان  ند؛ البتهدانخرود می  ةپژوهی کمتر را امتیازی برای مقالاشتباه همبه

گردد که این می هالهمسرتقیم باعرث افزایش کیفیت مقاطور بیشتر به پژوهشگرانمشارکت که  کرد

 .شودمحسوب مینیز قوت ة بلكه یک نقط ،ضعف تنهامقولره نه

 از   درصد  9/70حدود  که پژوهشگران مرد  جنسیت نویسندگان نشان داد    حاضر درزمینة  نتایج مطالعة

راستا های قبلی نیز هماین نتایج با یافته  بودند.ها نگاشته  از مقاله  درصد  1/29و نویسندگان زن    هامقاله

اروپایی  بررسی دو نشریةطی  (2014) 1پیتز و دانیلچاک ،راستادرهمین .(22، 23، 25، 26است )

د که دن، نشان دا2012تا    1994های بین سال  3نامة اروپایی مدیریت ورزشیو فصل  2مدیریت ورزشی

( 2005سن )پدر و پیتز.  (27)  ان بودندزن  درصد، 22ها، مردان و  از نویسندگان مقالهدرصد   78حدود  

 پژوهشى مقالة 233 نویسنده 435 موردبررسى، نشریة از شماره 52 در در پژوهش خود دریافتند که

 .مردان بودند درصد 61 و زنان درصد 36 تعداد، این از .نوشتند (17یک تا هاى سال )دوره 17 در را

تواند استخدام و اشتغال بیشتر مردان در  بودن جمعیت نویسندگان مرد میاز دالیل احتمالی بیشتر

به زنان باشد. در گزارشی که ها نسبت علمی دانشگاهویژه هیئتهپژوهشی ب های دانشگاهی وحوزه 

 ارائه  1393-94ی لعلمی مرد به زن در سال تحصیی هیئتنسبت اعضا مسئوالن وزارت علوم دربارة

 64به    33اروپا    که این نسبت در اتحادیةحالینفع مردان بود؛ دردرصد به  84به    16کردند، این نسبت  

آمار تعداد دانشجویان دختر  شده،ر(. این درحالی است که طبق گزارش ذک28 گزارش شده است )

ن متخصصا و ست. این اختالف بین فعالیت پژوهشگراندرصد ا 55به  45نسبت به دانشجویان پسر 

، هانویسندگان مقاله تحصیلیمقطع دربارة (. 22ده باشد )هشداردهنتواند علمی زن نسبت به مرد می

)با میانگین  ها نویسندگان با مدرک دکتریکه در تمامی نشریهحاضر نشان داد  ی مطالعةهایافته

( بیشترین تعداد نویسندگان درصد  4/25ارشد )، نویسندگان با مدرک کارشناسیدرصد( و سپس  5/57

و اختالف   است  بودهم  ری نزدیک به هخود اختصاص دادند و این شرایط در هر شش نشریه مقادیرا به

ترتیب با میانگین ان ارشد و دانشجویان کارشناسی به، دانشجوی، دانشجویان دکتریهمچنیناندک بود.  

. این بخش از نتایج مطالعة حاضر با نتایج پژوهش را داشتنددرصد  کمترین    04/0و    4/4  ،8/11مقادیر  

توان برای احتمالی که می  یتوجیه  خوانی دارد.( هم24همكاران )و عسگری و    (11قهنویه و همكاران )

نبود نیاز به فعالیت پژوهشی و نبود نشجوی کارشناسی درنظر گرفت، پایین نویسندة دا نسبت بسیار

نویسی در برنامة درسی مقطع و مقاله  دلیل نبود درس روش تحقیقبه  ،فرایند پژوهشهرگونه تسلط به  

 
1. Danylchuk 

2. European Journal for Sport Management (EJSM) 

3. European Sport Management Quarterly (ESMQ) 
 
 

 



 125                                                                         ...  تخصصی هاینشريه  مقايسۀ و محتوا تحليل: کيانعيمی

با روش تحقیق و اصول ها  نیز آشنایی کم و تسلط کم آنارشد  کارشناسیدانشجویان  کارشناسی و در  

نامة ارشد به چاپ مقالة حاصل از پایانکارشناسیدانشجویان    نداشتننیاز،  . همچنیناستنویسی  مقاله

تواند از دالیل احتمالی دیگر تری نیز مینداشتن به ادامة تحصیل در مقطع دکتمایلدلیل خود به 

ت بودن نسب. بیشترشی و تولید مقاله باشدهای پژوهرکت این گروه از افراد در فعالیتنسبت کم ش

ها و نیاز علمی دانشگاهه دالیل عضویت این افراد در هیئتتواند بمینویسندگان با مدرک دکتری نیز 

افزایش تعداد  موختگان دکتری برایآهای پژوهشی و تالش دانشفعالیتی ساالنه برمبنای به ارتقا

علمی در رقابت برای عضویت در جایگاه هیئتها آن قیت شانس بیشتر موف خود با هدف هایمقاله

 . ها باشددانشگاه

لعه مطامرتبة علمی نویسندگان در شش نشریة موردبررسی    بخش دیگری از نتایج مطالعة حاضر دربارة

استادیار بیشتر از نویسندگان   ان با مرتبةدرصد نویسندگبررسی  های موردنشان داد که در تمامی نشریه

(، 11مطالعات قهنویه و همكاران )های  افتهاین نتایج با ی  .های علمی مربی، دانشیار و استاد بودبا مرتبه

ویسندگان با بیشترین درصد نکه  راستا است هم  (25سجادی و همكاران )  ( و24عسگری و همكاران )

ها احتماالً وجود نسبت یل اصلی این یافتهدل. و کمترین رتبة علمی استاد بودند مرتبة علمی استادیار

ها و مراکز علمی ستادیار نسبت به دانشیار و استادتمام در دانشگاها  علمی با درجةت بیشتر اعضای هیئ

درصد از اساتید عضو  57، حدود 1393-94صیلی وزارت علوم در سال تح(. مطابق گزارش 24) است

که این شكل  درصد دانشیار و تنها حدود شش درصد استادتمام هستند 16دیار، علمی استاهیئت

توان تبیین احتمالی دیگر که می  (.28شود )ها نیز مشاهده میع در توزیع نسبت نویسندگان مقالهتوزی

ثبات شغلی  علمی با مرتبة استادیار برایی هیئتبین اعضاعلمی در، نیاز به ارتقای مرتبة عنوان کرد

یشتر به تولیدات علمی بکه طبیعی است، های علمی باالتر است ایی درجه شتر و برخورداری از مزایبی

حاضر و برخی مطالعات  (. برخالف نتایج مطالعة25) شودمنجر میتمام نسبت به دانشیاران و اساتید

پرداختند   1نشریة اقتصاد ورزشیکه به تحلیل محتوای    (12)موندلو و پدرسون    پژوهش جنترایداخلی،  

درصد  8/16تمام، علمی استاد ةدارای رتب ( 8/42) نویسندگان درصد بیشترینحاکی از آن بود که 

این نتایج بیانگر آن است که . (22) ندعلمی استادیاری بود ةرتبدارای درصد  13دانشیار و فقط 

 ةش و تجربدلیل دانبه تمامویژه استاده علمی دانشیار و ب ةتر اساتید با درجشبیهرچهرارکت مش

ی را کیفیت این تولیدات علم  دتوانمی  یقینبهپژوهشری،  علمی و  های  فعالیت  ةدر عرص  هاآنمند  ارزش 

 . (10) کندان ددوچن
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بررسی، های موردها در نشریهنویسندگان مقالهیافتة دیگر مطالعة حاضر نشان داد که رشتة تحصیلی 

حدود  بدنی ودرصد دارای تحصیالت در رشتة تربیت 3/21 با گرایش رفتار حرکتی بود.درصد  4/71

های ( درخصوص نشریه 24)عسگری و همكاران  مطالعة  های  ند. این یافته با یافتهها بودسایر رشته   3/7

ها )شش نشریة ن نشریهدر ای ها، چاپ مقالهبدیهی است .راستا استمدیریت ورزشی هم حیطة

است  شناسی ورزشیرفتار حرکتی و روان هایازمند برخورداری از تخصص در حیطه نیبررسی( مورد

شناسی ورزشی موختگان حیطة رفتار حرکتی و روانآدرصد از دانش  70م مشارکت بیشتر از  به سهکه  

های پژوهشی حیطة پوشانی برخی موضوع شده است. هم منجرها های این نشریهات مقاله در تولید

درصد از  3/21بدنی به مشارکت ی مجموعة تربیتهاپژوهش حاضر با سایر گرایش موردمطالعة

شناسی ورزشی های غیر از رفتار حرکتی و روانبدنی و علوم ورزشی گرایشآموختگان تربیتدانش

بدنی نیز صادق درصد از نویسندگان غیررشتة تربیت  3/7مشارکت تبیین برای شده است. این منجر 

 .است

های شش نشریة های مقالهبین موضوع درنشان داد که  هاهموضوع مقال نتایج مطالعة حاضر درزمینة

بودند و اختالف یادگیری حرکتی و شناسی ورزشی روان هایبا موضوع  هاهبیشتر مقالبررسی، مورد

حرکتی و کنترل حرکتی در این زمینة یعنی رشد و تكامل    ؛دیگر پژوهشی  ی با دو حیطةامالحظهقابل

نشریة علوم حرکتی و  های( نیز که به بررسی مقاله10در پژوهش ضیائی و همكاران ) .وجود داشت

کتی با بودند، بعد از فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، یادگیری حر ورزشی دانشگاه خوارزمی پرداخته

که دانشجویان  دهدمی . این نتایج نشانها، بیشترین سهم را داشتهای مقالهاز موضوعدرصد  4/17

گرایش بیشتری   های رفتار حرکتیعلمی گروهیئته یو اعضااساتید  ،تحصیالت تكمیلی و همچنین

به توان این مورد میاند. از دالیل شناسی ورزشی و یادگیری حرکتی داشتهزمینة روان به پژوهش در

 ،عبارتیعملكرد ورزشكاران و مربیان و به این دو گرایش با بهبود هایبودن نتایج پژوهشنزدیک

دانشجویان  تربودن نتایج هم برای اجراکنندگان پژوهش اشاره کرد که اجراکنندگان بیشتر،کاربردی

در حیطة مربیگری فعالیت داشتند.  که غالباًبودند موختگان آتكمیلی و نیز اساتید و دانشتحصیالت 

کتی )رشد، کنترل، های رفتار حرشدن زیرمجموعههای اخیر با گرایشیدر سالرسد، نظر میبه

وکار بین متخصصان رفتار ، افزایش عالقه و بهبود شرایط کسبشناسی( و همچنینیادگیری و روان

های رشدی رکتی کودکان )بازیموزشی و میدانی در حیطة رشد حآهای حرکتی درزمینة فعالیت

 شده در دو حیطة های چاپ، مقالهنتیجهشده و درهای آینده نسبت مطالعات انجامدر سالکان(، کود

  کنترل و رشد حرکتی افزایش یابد.

نیز نشان داد که بررسی های موردها در نشریهعی مقالههای موضومقولههای مربوط به زیریافته

درصد(،  6/8ایط تمرین )درصد(، شر 3/13) هاهیجانهای مقولهترتیب در زیر ها بهمقاله بیشترین 
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درصد(  6درصد(، توجه ) 5/6های شخصیتی )درصد(، ویژگی 2/8عاطفی ) -های روانیارتقای مهارت

بیشتر   ها، این پژوهشمشخص است  هاهای موضوعطورکه از عنوان . هماننددرصد( بود  5/5انگیزش )  و

های قبلی راستا با نتایج یافتهکه هم ناسی ورزشی و یادگیری حرکتی بودندشهای روان در حیطه

فعالیت پژوهشی در این دو انجام به بر عالقة بیشتر پژوهشگران و متخصصان رفتار حرکتی مبنی

 گرایش است. 

شده در آماری استفاده  های موردبررسی مشخص شد که بیشتر جامعةدرزمینة جامعة آماری در نشریه

این موضوع سهولت دسترسی به  از علل احتمالی .ورزشكار و مبتدی بودند، غیرنشریه های ششمقاله

، نسبت به ورزشكاران نخبه و همچنین هاکنندگان نوآموز )غیرورزشكار( و مبتدی در پژوهششرکت

در نتایج قبلی مشاهده که طورهمان، دیگراجرای مطالعات است. ازطرف همكاری بیشتر این افراد در

های رفتار حرکتی موردتوجه پژوهشگران است و یادگیری حرکتی بیشتر از سایر شاخهشد، حیطة 

طح مهارت نوآموز و مبتدی با س یکنندگانکارگیری شرکتها در این حیطه نیازمند بهاجرای پژوهش

  است.

سالمت و  ها به حوزةکه بیشترین درصد مقاله دادنیز نشان  هانتایج مربوط به حوزة مطالعاتی مقاله

ن بخشی و ورزش معلوالتوان  سطح مهارت و کمترین درصد به حوزة به آموزش و ارتقای ،بعد از آن

این نتایج  ورزش قهرمانی پرداخته بودند. ها به حوزةاز مقاله درصد 1/26 ،میاندراین .بودمربوط 

 تواند بیانگر ماهیت رشتةاست که می آموزش نزد پژوهشگرانت موضوع سالمت و اهمی دهندةنشان

پیشگیری   ،عبارتیو حفظ سالمت جسمانی و روانی عامة مردم و به  یعنی کمک به بهبود  ؛علوم ورزشی

دهد که حوزة ، این نتایج نشان میدیگرجای درمان باشد. ازطرفز بروز مشكالت جسمانی و روانی بها

را خصوص رفتار حرکتی بدنی و بهتتربی ن توجه بیشتر پژوهشگران حوزةبخشی و ورزش معلوالتوان 

تواند دسترسی ، میگیردانجام می احتمالی که کمتر در این حیطه پژوهش طلبد. یكی از دالیلمی

نمونة افراد با معلولیت باشد و اینكه کارکردن با این افراد به امكانات و تجهیزات بیشتری نیاز دشوار به  

 .دارد

 درصد( 6/60) بررسی را جوانانهای موردکه عمدة جامعة آماری مقالهنتایج نشان داد  ،همچنین

کمتر درصد(  8/5) و سالمندان درصد( 2/12) کودکان ،درصد(5/15به نوجوانان ) و تشكیل دادند

روی ها ( بیشترین پژوهش24عسگری و همكاران ) ، در پژوهشزمینهدرهمین پرداخته شده است.

 بر بیشتربودن جوانان در جامعةرفته است که با نتایج حاضر مبتنی( صورت گدرصد  1/16دانشجویان )

 بزرگساالن ( شامل  27)  و همكاران  آماری پژوهش پیتز  که نمونةخوانی دارد؛ درحالیهمها  مقالهآماری  

توان برای این احتمالی که می ی. توجیه بود)سه درصد( کودکان درصد( و  13)جوانان درصد(،  53)

های توجهی از مطالعهظر گرفت این است که دانشجویان تحصیالت تكمیلی بخش قابلناختالف در
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تر به گویی بهتر و دسترسی آسانپاسخه به با توج اند؛ بنابراین،موردبررسی را اجرا کرده هاینشریه 

کنندگان ها و شرکتهای سنی، نمونهبت به سایر گروهوه سنی جوانان نسیعنی گر ؛سن خودگروه هم

ودکان گیری از گروه سنی کبربودن بهره، هزینههستند. همچنینمتعلق  سنی    ها به این ردةاین پژوهش

رایند اجرای فنیز و ، تعامل هابه آن  های دسترسیمحدودیت و سختی ،و سالمندان در فرایند پژوهش

 هاها در پژوهشآنشدن کارگرفتهند از علل احتمالی کمتر بهتوانمیپژوهش در این دو گروه سنی 

رکتی به گرایش رفتار ح  های اخیر پژوهشگرانسال رسد که با توجه به عالقةنظر میند؛ اگرچه بهباش

سالمندان در  ان وهای سنی کودکههای گروگیری از آزمودنیهای آینده بهرهرشد حرکتی، در سال

  افزایش یابد. هاپژوهش

بررسی تعداد مورد هایعمدة مقاله در ،حاضر مشخص شد در بخش دیگری از نتایج پژوهش

. گیردقرار می  100تا    50عداد بین  تآزمودنی بوده است و بعد از آن،    50کمتر از    های پژوهشآزمودنی

شدنی است. در بخش توجیهقبلی  پژوهشچند حاضر با بخش دیگری از نتایج  یافتة پژوهش نای

 ها ازنوع کاربردی و روش پژوهشپژوهش عمدةحاضر نتایج نشان داده است که  دیگری از مطالعة

در پژوهش خود گزارش    وی  .راستا استم( ه1998)  1تیومطالعة  که با نتایج    اندبوده  تجربیهها نیمآن 

تجربی استفاده شده های تجربی و نیمهاز روش  اشبررسیمورد  هایدرصد از پژوهش  3/63کرد که در  

کنندگان متناسب با تعداد کتتعداد شر  عموماً  های پژوهشبدیهی است، در این نوع روش   (.29است )

داد که اولویت دوم  بخش دیگری از نتایج نشان  ،مچنین. هنفر در تغییر است  50تا    20بین    یاهگروه

با نظر  مطابق وصیفی بوده است که این نوع روش نیزهای تها، روشنوع روش مورداستفاده در مقاله

از ماری )همبستگی یا رگرسیون( نیآهای  متناسب با نوع روش  150تا   50بین  ای  متخصصان به نمونه 

 دارد.

دارای   هادرصد از مجموع کل مقاله  7/97های مطالعة حاضر مشاهده شد که  در بخش دیگری از یافته

درصد از  100های حیوانی بودند. مشخص شد که دارای نمونه درصد 6/1و تنها انی های انسنمونه 

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی و پژوهش در مدیریت ورزشی و  امةنهای پژوهشنشریه هایمقاله

بودن و یل احتمالی این نتایج، دردسترسجمله دالهای انسانی بودند. ازه رفتار حرکتی دارای نمون

های حیوانی روی نمونهپژوهش  انجام  ،  مقابلهای انسانی است و دربا نمونه  پژوهش  انجامتربودن  آسان

، است. همچنین  تر و دشوارتریتجهیزات و امكانات پیچیدهوجود  ،  و همچنین  نیازمند آموزش پژوهشگر

عمر  طولکیفی درنظر کمّی و ر حرکتی، تغییرات رفتار حرکتی از رفتا برطبق تعریف جامع حیطة

که این تغییرات د نشوشناختی، شرایط محیطی و نیازهای تكلیف ایجاد میاثر عوامل زیستدرانسان 

 
1. Tiew 
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در رفتار حرکتی   هابیشتر پژوهش  ناپذیر است کهنظر اجتناببنابراین، به  ؛(30)  مربوط هستندبه انسان  

 شود. های انسانی شامل نمونه

سالم ها ازنظر وضعیت سالمتی، ها آزمودنیاز مقالهدرصد  7/86که در حاضر نشان داد  نتایج مطالعة

با  ها، بیشترین درصد مقالههااساس یافته ها ناتوانی داشتند. برها آزمودنیاز مقاله درصد 5/12در و 

درصد(  5/17رفتار حرکتی ) در نشریة ،های موردبررسیی مبتالبه ناتوانی دربین نشریه هاآزمودنی

بخشی ان در حوزة تو  کهصورت رتباط با حوزة مطالعاتی باشد؛ بدینتواند در امشاهده شد. این نتایج می

تواند بنا د اختصاص داده بود. این موضوع میخودرصد( را به 1/9، کمترین میزان )نو ورزش معلوال

عامل بهتر با این افراد تر و تآسان  هاییو انجام پژوهش  تر به افراد سالمآسانبه دالیلی ازجمله دسترسی 

 های جسمی و روانی متنوعجامع با ویژگیبه مطالعة بیشتر و آشنایی  اد ناتوان  کار با افر  ،طرفیباشد. از

نتایج پژوهش حاضر . با این افراد استدقت و تعامل بیشتری  صرف وقت، که نیازمند ناتوانی نیاز دارد

سهم منابع انگلیسی   هان است که در بیشتر مقاله آاستفاده از منابع فارسی و انگلیسی حاکی از    درزمینة

(  11)ن احاضر با مطالعة قهنویه و همكار ارسی است. نتایج این بخش از پژوهشبیشتر از منابع ف

درصد  58 انگلیسی و ها،از منابع موردبررسی در مقالهدرصد  42ها، خوانی دارد. در مطالعة آنهم

 شناسیروان  مجلة ایههمقال نویسندگان رفتار استنادی بررسی در( 16)نشاط  و حری .بودندفارسی 

با توجه به  .انگلیسی بود هامقاله بیشترین غالب زبانکه ند دتهران نشان دا دانشگاه تربیتی و علوم

توان نتیجه گرفت که میزان دسترسی می هانتایج میزان منابع انگلیسی در استناددهی به سایر مقاله

مناسبی قرار دارد؛ البته دالیل  رفتار حرکتی در شرایط نسبتاً المللی در رشتةبینروز و بع بهبه منا

ها و کتب خارجی در مقایسه نند تعداد زیادتر نشریه توابیشتر از منابع انگلیسی می احتمالی استفادة

 .دنباش هاکمبود منابع فارسی در برخی زمینهنیز  ها و کتب داخلی وبا نشریه

های موردبررسی از مقاله درصد  4/30استنادی مشاهده شد که در ط به خودهای مربویافتهدر بررسی 

 بیشترین ها از خوداستنادی نویسنده استفاده شده بود.  از مقاله درصد    6/69استنادی نشریه و در  از خود

رفتار حرکتی و نشریة در  ،ورزشی و کمترین -رشد و یادگیری حرکتی خوداستنادی نشریه در نشریة

رفتار حرکتی و   یشترین خوداستنادی نویسنده به نشریةب  ،شناسی ورزشی مشاهده شد. همچنینروان 

پژوهش   و نشریة  ریت ورزشی و رفتار حرکتیمدی  نامةپژوهش  صورت مشترک به دو نشریة، بهکمترین

تأثیر باال  با ضریب هاییمربوط بود. مجله درصد( 7/5هر دو )حرکتی  در مدیریت ورزشی و رفتار

دی میزان بیشتری دارد و باالبودن نرخ استناخوداستنادی بیشتری دارند. با توجه به آنكه نرخ خود

اشران باید در شود که مجله در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، سردبیران ناستنادی باعث میخود

بررسی این مقادیر با مقادیر  ،(. همچنین11، 31) نظر کنندخود تجدید هایهسیاست گزینش مقال
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تواند مالک مناسبی شناسی ورزشی نیز میرفتار حرکتی و روان  المللی حیطةهای جهانی و بینژورنال

  .وداستنادی نویسنده فراهم کندتعدیل مقادیر خوداستنادی نشریه و خ را برای

بیشترین مورد،  477با  دانشگاه تهرانن است که آحاکی از علمی  هایمشارکت نهادنتایج مربوط به 

 ،دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی ،و بعد از آن خود اختصاص داده استها را بهسهم مقاله

زمینة نگارش و چاپ ترتیب بیشترین فراوانی را دربه ،و دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اصفهان

( 25)سجادی و همكاران پژوهش این نتایج با نتایج  .علمی داشتند هایمیان سایر نهاددر هامقاله

دلیل به تواند احتماالًبرتری دانشگاه تهران میدارد. خوانی بر جایگاه نخست دانشگاه تهران هممبنی

ارشد و دکتری، تعداد بیشتر  هایهای باالتر در کنكورها از دانشجویان با رتبهمندی این دانشگاهبهره

مندی و عالقهو امكانات بیشتر آزمایشگاهی و نیز علمی، دسترسی به منابع علمی ی هیئتاعضا

 مشارکت بیشتر استادان و دانشجویان تحصیالت تكمیلی باشد. 

گان امروز بیشتر نویسندتوان چنین استنباط کرد که تابهکلی میطوربا توجه به نتایج پژوهش حاضر، به

آموختة رشتة تربیت  دکتری و با رتبة استادیار و دانشدر مقطع تحصیلی    های موردبررسی مرداننشریه 

های رفتار حرکتی شده در نشریه های چاپگی سازمانی دانشگاه تهران بودند. بیشتر مقالهبدنی با وابست

 در حیطةالعات بیشتر مط ،تجربی و همچنینازنظر نوع پژوهش، کاربردی با روش پژوهش نیمه

نویسنده   سهپژوهی  با هم  اً عمدتو    هابا گرایش موضوعی هیجان  یادگیری حرکتیشناسی ورزشی و  روان 

ها، سهم ای دربین نویسندگان مقالهرشته کیفی، کمبود مشارکت علمی بینهای  پژوهش  بودند. کمبود

رشد و کنترل   کار پژوهشی درزمینةها، تمایل اندک به کم دانشیاران و استادان درزمینة تولید مقاله

از ، عنوان نمونة پژوهشبهتوان و افراد کمسالمند  سنی کودک، هایگروهاز گیری کم حرکتی و بهره

ها بیشتر به شده در مقاله، جوامع آماری بررسی همچنین .های مهم هستندضعف و محدودیتنقاط

ضعیت سالمتی، سالم معطوف نظر وغیرورزشكار )نوآموز( و جوان و ازنفر و بیشتر به افراد    50کمتر از  

  .کنندنتایج مطالعة حاضر را تأیید می(  10،  11،  20،  22،  24،  25،  27)  اند. عمدة مطالعات پیشینبوده

توان با حوزة رفتار حرکتی میویژه بدنی و علوم ورزشی بهبرای پیشرفت در حوزة تربیت ،اینبنابر

. کاربردی سوق داد هایسمت موضوع به  را ها پژوهشگرانهای پژوهشی در نشریه تعیین اولویت 

در  یپژوهش بندیاولویتسردبیران باید به  اند کههای پیشین نیز بر این نكته تأکید داشتهوهشپژ

د و دانشجویان تحصیالت افزایش سطح دانش و توانمندی اساتی (.11) توجه جدی کنند هانشریه 

مصاحبة های آزمودنی و روشهای تکطرح)کیفی  های پژوهشتكمیلی درزمینة روش 

بیشتر این تواند موجب غنای علمی هرچههای ترکیبی یا مختلط نیز مییافته( و روشساختارنیمه 

 هاو مقایسة آن های آیندهعات بیشتر و تكرار در سالمطالانجام نیاز به  .در علوم ورزشی شود هارشته 

د تا به نکمک کن توانند به پژوهشگرانمیپژوهش حاضر نتایج  ،با نتایج حاضر وجود دارد. همچنین
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رجهت بهبود د دبتواننپی ببرند تا  ،دنرحاضر وجود دادرحال ی علمی و پژوهشی کههاکمبودها و خأل

  بردارند. ی مؤثرهایها گامضعف و محدودیتنقاط

 

 تشکر و قدرداني 
پژوهشی  -های علمینشریه  ین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »تحلیل محتوا و مقایسةا

بدنی و علوم ورزشی است « با حمایت پژوهشگاه تربیتایرانشناسی ورزشی  رفتار حرکتی و روانحوزه  

 شود. تشكر و قدردانی می پژوهشگاهآن های از حمایتوسیله بدینکه 
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Abstract  
The purpose of this study was to analyze the content of papers in scientific journals 
of motor behavior and sport psychology in Iran from 2009 to 2017. The present study 
was an applied research and content analysis method. In this study, a total of 814 
papers have been reviewed in six different journals. For this purpose, content analysis 
was done quantitatively and in terms of subject matter dispersion. After referring to 
archived published journals and the entry of some raw data in the coding sheet, 
descriptive statistics were calculated using SPSS software and frequency distribution 
tables were created. The results showed that the Journal of Motor Behavior with the 
highest number 28% and the Journal of Sport Management Research and Motor 
Behavior 5.7% had the lowest number of papers. It was observed Sports Psychology 
Studies Journal had the shortest review processes  3.50±2.227 months). The authors of 
the papers were mostly men 70.9% in PhD degree 11.8% with assistant professor 
position 20.5%, and motor behavior field 71.4%. We also found that most of the 
papers have been published in sport psychology domain and motor learning domain 
was in the second position. Less attention has been paid in paper publications to the 
motor and control development domains. Meanwhile, topic of emotion 13.3% was the 
most respected by researchers to study. In the reviewed papers, most of subjects were 
non-athlete and in terms of skill level they were beginner and only 7.2% were elite. 
Most of papers were about "health". The major statistical samples of the papers were 
human, young and healthy subjects, and only 12.5% of the subjects had disabilities .
The results showed that English language references were used more than Persian 
sources in the papers. The highest self-citations of the journal were in the Journal of 
Motor Learning and development -Sport (124 self-citations) and the most self-citation 
of the author was related to the Journal of Motor Behavior (146 self-citations). Most 
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researches were practical and used semi-experimental research method. It was also 
found that Tehran University (477 cases) has the largest share of papers among 
participating academic institutions. little attention has been paid to community of the 
elderly and the disables, as well as the imbalance of studies conducted in various areas 
of motor behavior, the identification of research priorities based on the need-
assessment in various journals and informing researchers can be a step towards the 
elimination of scientific and research deficiencies. The lack of qualitative research, 
the lack of interdisciplinary studies, the low share of associate and full professors in 
paper publication, the low tendency for research work on motor control and 
development domains and low focus on children and the elderly as a research sample 
are some important weaknesses and limitations in reviewed papers. 
 
Keywords: Content Analysis, Scientific-Research Journal, Motor Behavior, Sport 

Psychology . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


