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 چکیده
ی ترویج -پژوهشی و علمی –هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت نشریات علمی 

روش پژوهش تحلیل محتواي كمی است.  0393حوزه تربیت بدنی در ایران در سال 

 -پژوهشی و یک نشریه علمی  –نشریه علمی  61ها از نمونه آماري بود كه در آن داده
هاي گیري روشترویجی از جامعه آماري نشریات معتبر وزارت علوم و با روش نمونه

-جمع هاي كدگذاريو اكسل با ابزار برگه SPSSافزار با استفاده از نرم آماري توصیفی

درصد از  33نتایج نشان داد آوري شد. روایی ابزار صوري و محتوایی به تأیید رسید. 
یزي راند، مدیریت و برنامهنویسندگان مقاالت رشته تحصیلی خود را مشخص ننموده

از كل مقاالت در جایگاه دوم قرار دارد. مؤلفه ورزشی همگانی  %66بدنی با در تربیت
ها داشت. مباحث و موضوعات از كل مقاالت بیشترین سهم را در میان مؤلفه %36با 

اند. از كل مقاالت را به خود اختصاص داده %03/46پیرامون رشته ورزشی همگانی 
از كل مقاالت را به خود  %63شده به رده سنی بزرگسال همچنین، موضوعات پرداخته

اي هشده در مقاالت انواع روشاختصاص داده است. بیشترین روش تحقیق استفاده
الت از كل مقا %43از كل مقاالت است و روش آماري استنباطی با  %39توصیفی با 

 %47/33ره هاي سه نفبیشترین میزان استفاده را داشتند. مشاركت نویسندگان در گروه
اي هاز كل مقاالت را به خود اختصاص داد كه این رقم تمایل نویسندگان به پژوهش

دهد. نویسندگان با رتبه علمی كارشناسی ارشد و دانشجوي گروهی را نشان می
ت بیشترین سهم را در تألیف مقاالت داشتند. از كل مقاال %39كارشناسی ارشد با 

از كل مقاالت است.  %6سهم اعضاي هیئت تحریریه نشریات در نوشتن مقاالت تنها 
از كل مقاالت صورت گرفته است. نویسندگان با  %3اي تنها در همکاري بین رشته

 تألیفاز كل مقاالت بیشترین سهم را در  %37/03وابستگی سازمانی دانشگاه تهران با 
از كل مقاالت باالترین درصد را دارد و  %06ماه با  4-3مقاالت داشتند. بازه زمانی 

بینانه از تحقیقات ارائه تصویري واقعماه است.  13/3میانگین مدت زمان پذیرش مقاله 
ها در حوزه تربیت بدنی است. تحلیل محتواي این نشریات ها و قوتپژوهشی مبتنی بر ضعف

گردد، در نتیجه دامنه هاي تخصصی نیازمند پژوهش در كشور میحوزه منجر به شناخت
دهد. عالوه بر این، با بررسی میزان انطباق این هاي تخصصی را گسترش میپژوهش
تر یحگذاري صحتر و سیاستریزي دقیقها بر نیازهاي ورزشی كشور، امکان برنامهپژوهش

گردد.پژوهی فراهم میدر حوزه ورزش
ش ترویجی، ورز –پژوهشی، نشریات علمی  -تحلیل محتوا، نشریات علمی: ی کلیدیهاواژه

همگانی، روش آماري توصیفی استنباطی

Abstract 
The current study aims to analyze the status of scientific, 

scientific-research and developmental journals and publications 

for physical education in Iran in . Accordingly, twenty 

scientific-research journals and one scientific-developmental 

journal as  indexes (e.g. field of study, sport components, 

sport fields, age groups, research methodology, statistical 

methods, co-operative inquiry, authors' academic ranking, the 

participation of members of journal's board of directors, the 
contribution of more fields and deadline for accepting papers) 

were investigated. We have used Quantitative Content Analysis 

as the research methodology. Descriptive statistics methods 
using SPSS software and Excel were used for analysis. Findings 

indicated that % of the authors didn't write their field of study. 

Management and Planning in Physical Education has been 

ranked in second place with % out of total papers. Public sport 

component had the highest share among the components with 

% out of total papers. The share of topics and issues about the 

sport field was . Also, the share of papers for the age 

group (adults) was % out of total papers. The most widely 

used research methodologies were descriptive and inferential 

statistics methods with % and %, respectively. The share of 

co-operative inquiry as three-member groups was . %, 

which shows the authors' tendency to participate in team works. 

The highest share for writing articles, % out of whole papers, 

was allocated to the postgraduate students and academic authors 

with master's degrees. The share of the members of board of 

directors in writing papers was just  out of whole papers. The 

share of interdisciplinary cooperation was just  out of whole 

papers. The authors affiliated with any organization had the 

highest share, %, in writing papers. The highest percent for 

the time period was allocated to the -month time period with 

18% out of whole papers, and the average deadline for accepting 

papers is .  months. 
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 مقدمه
-پژوهش به مثابه فعالیتی براي هموار ساختن طریق علم و روشن

كننده مسیر تجربه براي هر حوزۀ علمی كه داعیۀ پیمودن راه 
 امري، را داردترین شیوه تجربه صحیح و دغدغۀ یافتن مطلوب

ضامن و پشتیبان توسعه و ، پژوهش. نمایدناپذیر میاجتناب
هر . (0367، افقهی و باقري) پیشرفت در هر حوزه علمی است
 یابد كه نتایج آن در اختیار جامعۀفعالیت پژوهشی زمانی خاتمه می

علمی گذاشته شود و مورد ارزیابی قرار گیرد و تا زمانی كه ارزیابی 
علمی نخواهد یافت و در شبکۀ علمی جایگاهی كسب نشود هویت 
هاي گوناگون به تواند به صورتنتایج پژوهشی می. نخواهد كرد

اما رسانۀ پذیرفته شده براي انتقال نتایج ، جامعه علمی ارائه شود
در واقع . (0363، صالحی و رحیمی) مجالت علمی هستند، پژوهش

 عنوانبهآیند و می مجالت یکی از نمودهاي تولید علم به شمار
اندركاران یکی از مجاري برقراري ارتباطات علمی میان دست

. (0369، موحد و ایزدي) شوندهاي علمی محسوب میفعالیت
 .گونه نشریات در روشمند بودن بیان مطالب آن استویژگی این

توان یکی از محورهاي اساسی نهاد بنابراین ارتباط علمی را می
امکان رشد و توسعۀ ، ب كرد كه بدون وجود آناجتماعی علم محسو

موضوع حیاتی در فرایند ارتباطات علمی . علوم منتفی خواهد بود
یع تولید و تبادل سر، به میزان فعال بودن نشریات علمی در نشر

هدف از انتشار ، از سوي دیگر. (0364، زكی) دانش مربوط است
 -ات علمیگسترش مقاالت چاپ شده در نشری، هاي علمینشریه

هاي ترویجی داخلی و خارجی از جمله شاخص –پژوهشی و علمی 
 شودمهم ارزیابی وضعیت علم و فناوري كشور محسوب می

هاي تخصصی و فنی ارزش مجله. (0390، شریفی و همکاران)
-هاي منتشرشده در این مجلهبراي اهل فن پوشیده نیست و مقاله

سرعت انتقال نتایج ، البكوتاه بودن مط، به دلیل تازه بودن، ها
، هارائه مطالب بکر و تاز، تر بودنارزان، تفکر نویسنده به خواننده

چاپ  ،هاي پیچیده علمی و فنیدقیق از موضوع هاي بسیارتحلیل
ادها انتق، هامعرفی آخرین پژوهش، دسترسی آسان، و توزیع سریع

 معموالً، هاي اهل فن و باالخره تنوع مطالب و شکل ارائهو بررسی
هاي علمی و فنی جذابیت بیشتري دارد و براي پژوهشگران رشته

اربردتر ك، پرهاي علمیاز نظر كارهاي پژوهشی نیز نسبت به كتاب
 (.0377، سلطانی) است

 ايعلوم ورزشی توسعه و پیشرفت گسترده، هاي اخیردر دهه
پژوهشی و  -داشته است و تعداد درخور توجهی از نشریات علمی

 –ترویجی كشور در حوزه علوم انسانی به نشریات علمی  –علمی 
ت این مقاال. پژوهشی در حیطه تربیت بدنی اختصاص یافته است

 ،نشریات به موضوعات تخصصی این عرصه مانند مدیریت ورزشی
ی ورزشی و رفتار شناس، روانطب ورزشی، فیزیولوژي ورزشی

المت جسمی و با توجه به اهمیت ورزش در س. اندحركتی پرداخته

، یهاي ورزشي تحقیقات و پژوهشسزابه تأثیرروحی افراد جامعه و 
ریزي در زمینه ورزش در گذاري و برنامهاساس سیاست عنوانبه

-كشور تجزیه و تحلیل محتواي این نشریات ضروري به نظر می

ه ترویجی ب -پژوهشی و علمی -نشریات علمی، در این میان. رسد
هولت استفاده براي دیگران اهمیت زیادي نیز دلیل چاپی بودن و س

تحلیل محتوایی مقاالت این نشریات و بررسی نقاط قوت و . دارند
اي هبینانه نسبت به پژوهشموجب ارائه تصویري واقع، ضعف آنها

مؤثر واقع شود و ها آن تواند در ارتقاء سطحگردد و میورزشی می
جهت بهبود روند علمی گامی در ها آن توان با تحلیل محتوايمی

با این وجود تحلیل محتوایی نشریات . شدن علوم ورزشی برداشت
ترویجی ورزشی مورد توجه واقع نشده  -یپژوهشی و علم -علمی 

 .است و تحقیقات بسیار كمی در این زمینه صورت گرفته است
چنین تحقیقاتی درصدد هستند تا افکار و مباحث را به ، بنابراین

 برانگیزانند. هی نسبت به ورزشسمت علم و آگا
 هاي مختلف مقاالتبخش يمختلفی به تحلیل محتوا مطالعات

 : مثالطور به. اندها در رشته تربیت بدنی  پرداختهنامهو پایان
 نشریه محتواي تحلیل با (0393) و همکاران زادههاللی

زارش گ ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه ورزشی فیزیولوژي
مقاله بررسی شده به لحاظ حوزه  633از مجموع كردند كه 

درصد در حوزه ورزش  66، درصد در حوزه سالمت 34، مطالعاتی
از نظر روش . درصد در سایر مباحث بوده است 03قهرمانی و 

، درصد نیمه تجربی 77، درصد مقاالت توصیفی 01پژوهش نیز 
ه ب. اندبودهها درصد مربوط به سایر روش یکدرصد تجربی و  03

درصد( داراي  31) لحاظ متغیر وابسته نیز قلب و عروق و تنفس
درصد( كمترین فراوانی  3) بیشترین فراوانی بوده و تغذیه ورزشی

( در 0396) عسگري و همکاران. را به خود اختصاص داده است
 ارشمقاالت نشریه پژوهش در علوم ورزشی گز يتحلیل محتوا

كردند كه بیشترین مقاالت انجام گرفته در این نشریه روي مؤلفه 
-اند و مؤلفه ورزش حرفهدرصد( تأكید داشته 7/36) ورزش آموزشی

درصد  7/9و  00، 9/06قهرمانی و همگانی نیز به ترتیب با ، اي
 046، مقاله پژوهشی 036. هاي بعدي قرار دارندمقاالت در جایگاه

مقاله به روش كیفی و یک مقاله به صورت  سه، مقاله به روش كمی
ا روش تحقیق پیمایشی ب، عالوه بر این. تركیبی انجام شده است

هاي تحقیق تجربی و شبه تجربی درصد بیشترین و روش 0/43
 7/1خورند با كه بیشتر در مقاالت فیزیولوژي ورزش به چشم می

 ورزشیهاي مورد استفاده در مقاالت مدیریت درصد كمترین روش
 040) انداستفاده كرده نامهپرسشاز مجموع مقاالتی كه از . هستند
مقاله تنها از  77، استاندارد نامهپرسشمقاله تنها از  31، مقاله(

دارد استان نامهپرسشمقاله از یک  چهارمحقق ساخته و  نامهپرسش
همچنین از . اندساخته استفاده كردهمحقق نامهپرسشو یک 
ساخته محقق نامهپرسشاي كه حداقل از یک مقاله 60مجموع 
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 ، سهمقاله تنها از روایی صوري و محتوایی 73، انداستفاده كرده
قاله از تركیب م پنجي و تأییدمقاله تنها از تحلیل عاملی اكتشافی یا 

 رشی و همکارانتپه، همچنین. اندهر دو  اینها استفاده كرده
تحلیل محتواي مقاالت » ( در پژوهش خود تحت عنوان0396)

هاي موجود از نسخه« پژوهشی ـ مدیریت ورزشی مجالت علمی

، پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشی حركت –چهار نشریه علمی 
( 61 -67) سال هشتعلوم حركتی و ورزشی و المپیک در طی 

هاي مقاله در تمام گرایش 616در این تحقیق تعداد . آوري شدجمع
مقاله مدیریت  066رزشی وجود داشت كه بدنی و علوم وتربیت

 دواین تحقیق در قالب . ورزشی آن مورد بررسی قرار گرفت
-هاي مختلف تربیتسهم موضوعی مقاالت در گرایش، شاخص

بدنی و علوم ورزشی و بررسی رویکرد ارتباطات در مقاالت مدیریت 
هاي پژوهش نشان داد كه گرایش یافته. ورزشی انجام شد

درصد بیشترین موضوع مورد استفاده  77/39ورزشی با فیزیولوژي 
 در این مقاالت را به خود اختصاص داد.

( در بررسی محتواي مقاالت مدیریت 0369) همکارانقاسمی و 
حركت و علوم ، پژوهش در علوم ورزشی، ورزشی نشریات المپیک

به این نتایج دست ، 0361 -0367هاي حركتی و ورزشی در بین سال
، درصد 4/04مدارس ، درصد 4/30هاي رفتار سازمانی د كه حوزهانیافته

، درصد 3/4آموزش ، درصد 6/3بازاریابی ، درصد 4/04اجتماع و ورزش 
ارتباطات ورزشی ، درصد هشتاقتصاد و ورزش ، درصد 3/1كارورزي 

درصد  0/6سیاست و ورزش ، درصد 6/3اخالق و ورزش ، درصد 9/3
االت را در حوزه مدیریت ورزشی را به درصد از مجموع مق 3/9و سایر 

ورزش ، هاي ورزش دانشگاهیمؤلفه، همچنین. اندخود اختصاص داده
پزشکی ، مدیریت اماكن، ورزش بانوان، ورزش همگانی، ايحرفه

، 07، 067توریسم ورزشی و سایر به ترتیب ، المللیورزش بین، ورزشی
مقاالت این نشریه را درصد از  3/03و  6/3، 7/6، /.3، 0/06، 3/6، 9

هاي در این پژوهش تنها به حوزه، با این حال. دهندتشکیل می
هاي مطالعاتی پرداخته شده است و اطالعاتی در مورد سایر بخش

 سجادي و همکاران، عالوه براین. شودتحلیل محتوا در آن دیده نمی
تحلیل محتواي مقاالت نشریۀ »( در تحقیقی با عنوان 0369)

درصد از مقاالت این نشریه به مقاالت  33ان كردند كه بی« حركت
مدیریت ورزشی اختصاص دارد كه از نظر تعداد پس از مقاالت 

 60همچنین . درصد( در رتبه دوم قرار دارد 40) فیزیولوژي ورزش
 31، درصد دونفري 64، درصد از مقاالت به صورت تک نفري

پنج نفري و درصد  پنجدرصد چهار نفري و  61، درصد سه نفري
 . اندبیشتر نوشته شده

مقاله از سه نشریه معتبر  0963( با بررسی 6106) 0درافت
، Sociology of Sport Journal) شناسی ورزشیجامعه

                                                                                                                                             

International Review of the Sociology of 

Sport  وJournal of Sport and Social Issues از سال )
حوزه مختلف مورد بررسی در  ه ومؤلف 61به تحلیل  6104تا  0964

سازي و غیره جهانی، گراییملی، نژاد، این مقاالت از جمله جنسیت
تحلیل محتواي »( در 6101) و همکاران 6كوارترمن. پرداختهاند

روش  دریافتند كه بیشترین، «المللی مدیریت ورزشینشریات بین
آماري مورد استفاده در مقاالت مدیریت ورزشی در قسمت آمار 

و در  T – testدر قسمت آمار پارامتري ، ANOVAستنباطی ا
همچنین . بوده است chi – squareقسمت آمار ناپارامتریک 

 «تحلیل محتواي مجله مدیریت ورزشی»( به 6113) 3پدرسن و پیتز
(JSMپرداختند ) .نشریه  36دهد كه هاي حاصل نشان مییافته

بررسی مشابه در  633مورد مطالعه قرار گرفته در این تحقیق شامل 
مؤلف صورت گرفته  433مقاالت تحقیقی تجربی است كه توسط 

ه هاي بهاي مورد مطالعه در این تحقیق پس از سنجشزمینه. است
عمل آمده در مقابل حوزه استانداردهاي آموزشی مدیریت ورزشی 

هاي خبري صورت گرفته در دهنده نابرابري پوششكه نشان است
بازاریابی ، هاي مدیریتی و سازماندهیمهارتمورد سطوح باالي 

همچنین تمركز . ورزشی و تجارت ورزشی در زمینه اجتماعی است
. ردخوهاي این تحقیق به چشم میجنسیتی در بسیاري از بخش

( روي مجله اقتصاد 6113) 4مطالعه موندلو و پدرسن، عالوه بر آن
اي هلکرد تیمكه باالترین درصد مقاالت بر روي عم ورزش نشان داد

درصد( و تحقیق روي بازار  61) هاي آناي ورزش و پرداختحرفه
 667وي همچنین مجموع . درصد( متمركز بودند 9/06) نیروي كار
 .نشریه را به صورت تصادفی مورد بررسی قرار داد 316عکس از 

هاي تصویري بیشتر مردان و دهنده پوششنتایج حاصل نشان
ه زنان تر نسبت بهاي بهتر و با كیفیتموقعیتهمچنین تصاویر در 

 .است
هاي مورد نظر این هاي مربوط به مؤلفهبنديدسته، با این حال

-شها خصوصاً روتحقیقات بسیار متفاوت است و در برخی از بخش
اقص هاي علمی نبندينمونه و غیره با توجه به دسته، ابزار، شناسی
فت نشد كه به تحلیل محتواي اي یاهیچ مطالعه، از طرفی. هستند

ترویجی رشته تربیت بدنی  -پژوهشی و علمی -علمی نشریات
 به تحلیل وضعیت، به همین جهت در مطالعه حاضر. پرداخته باشد

 بدنی تربیت حوزه ترویجی  -علمی و پژوهشی- علمی نشریات

 شود.پرداخته می ایران در

  شناسی پژوهشروش
توصیفی و از نظر مسیر تحلیل روش تحقیق از نظر استراتژي 

جامعه آماري این پژوهش شامل كلیۀ نشریاتی بود كه . محتواست
 )یک ترویجی -نشریه( و علمی 63) پژوهشی -داراي امتیاز علمی
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. اندمنتشر شده 0393نشریه( در حوزه تربیت بدنی بودند كه در سال 
 ونیکیرنشریاتی كه فایل الکت، گیري در دسترسبا استفاده از نمونه

نمونه آماري انتخاب  عنوانبههاي مختلف وجود داشت در سایتها آن
 0393اي كه  فاقد آرشیوي الکتریکی در سال شدند و از انتخاب نشریه

عنوان  61بر این اساس نشریات مورد نظر شامل . نظر شدصرف، باشد
د كه ترویجی ش -پژوهشی و یک عنوان نشریه علمی -نشریه علمی

 ،شده نشریات مذكور در بازه زمانی مورد نظر مقاالت منتشره كلیه
نمونه انتخاب و بررسی  عنوانها بهآن عنوان مقاله بود كه همه  390
ن ای. هاي كدگذاري استبرگه، هاي تحقیقآوري دادهابزار جمع. شدند

-مؤلفه، هاي تحصیلیسؤال در قالب رشته 06شامل ، برگه كدگذاري

، روش پژوهش، هاي سنیرده، هاي ورزشیهرشت، هاي ورزشی
عضویت ، درجه علمی نویسندگان، پژوهیمیزان هم، هاي آماريروش

اي ههمکاري متخصصان سایر رشته، در هیئت اجرایی و هیئت مدیره
ه ها و مدت زمان پذیرش مقالتوزیع تعداد نویسندگان دانشگاه، علمی

. مربوط به خود استاست كه هر كدام از این سؤاالت داراي كدهاي 
ها و نفر از اساتید دانشگاه 01هاي كدگذاري تحقیق بینبرگه

یده پیشنهادهاي رس. متخصص این رشته توزیع گردید نظرانصاحب
در ویرایش نهایی لحاظ گردید و روایی صوري و محتوایی آن مورد 

ن ضریب توافق بی، با استفاده از آزمون اسکات. قرار گرفت تأیید
با توجه به اینکه ضریب توافق بین . درصد به دست آمد 90كدگذاران 

تواند پس هر یک از آن كدگذار می، درصد بود 71كدگذاران باالتر از 
به منظور . هاي مورد مطالعه تحقیق را كدگذاري كندتمام نمونه

هاي گردآوري شده از دو بخش آمار توصیفی تجزیه و تحلیل داده
در بخش آمار توصیفی از فراوانی و . و استنباطی استفاده گردید

درصد فراوانی در قالب جداول استفاده شد و در بخش آمار 
تمامی عملیات آماري با . استنباطی از آزمون اسکات استفاده شد

 . انجام شد SPSS19افزار استفاده از نرم

ی پژوهشهایافته
نشریه حوزه  60عنوان مقاله  390از بررسی  یکبا توجه به جدول 

درصد( نویسندگان اول مقاالت رشته  33) 606، تربیت بدنی
ریزي در مدیریت و برنامه. اندتحصیلی خود را مشخص ننموده

. درصد( در جایگاه دوم قرار دارد 66) 037بدنی با فراوانی تربیت
ی شناسنوا، ربیومکانیک ورزشی، بدنیشامل: تربیت) گزینه سایر

ورزشی، بهداشت و طب ورزشی، یادگیري حركتی، بیوشیمی 
درصد( در جایگاه سوم قرار دارد.  63) 033ورزشی...( با فراوانی 
 6) 03شناسی و حركات اصالحی با فراوانی رشته تحصیلی آسیب

درصد( كمترین میزان فراوانی را دارد. 

 براساس رشته تحصیلیوضعیت مقاالت حوزه تربیت بدنی  -6جدول 

نویسندگان

درصد(  36) 664ورزشی همگانی با فراوانی  با توجه به جدول دو، مؤلفه
هاي ورزشی دارد. مؤلفه ورزشی بیشترین فراوانی را در میان مؤلفه

درصد( در جایگاه دوم قرار دارد. مؤلفه  33) 603تربیتی با فراوانی 
درصد(. 06) 73ورزشی قهرمانی كمترین فراوانی را دارد با فراوانی 

 هايت بدنی براساس مؤلفهوضعیت نشریات حوزه تربی -4 جدول

ورزشی

درصد فراوانی فراوانی هاي ورزشیمؤلفه

60333تربیتی

66436همگانی

7306قهرمانی

7704ايحرفه

390011جمع كل
ی بدنمقاله نشریات حوزه تربیت 390هاي ورزشی در توزیع رشته 

درصد( از مقاالت  03/46) 649. رشته ورزشی است 31شامل 
 نامشخصها آن هاي ورزشینشریات حوزه تربیت بدنی حوزه رشته

درصد( در  36/36) 090رشته ورزشی همگانی با فراوانی . است
درصد( در  34/9) 37ه ورزشی فوتبال ترش. جایگاه دوم قرار دارد
. جایگاه سوم قرار دارد
 63) 317با فراوانی  سالرده سنی بزرگ سهبا توجه به جدول 

 رده سنی نوجوان با فراوانی. ین میزان فراوانی را دارددرصد( بیشتر
رده سنی كودک با فراوانی . درصد( در جایگاه دوم قرار دارد 7) 44
درصد( كمترین میزان فراوانی را دارد. 3) 09

وضعیت نشریات حوزه تربیت بدنی براساس رده سنی -3جدول 

درصد فراوانی فراوانی هاي سنیرده

093كودک

447نوجوان

31773بزرگسال

604سالمند

390011جمع كلی

فراوانیرشته تحصیلی ورزشی
درصد 
فراوانی

467فیزیولوژي ورزش

03766ریزي در تربیت بدنیمدیریت و برنامه

604رفتار حركتی

036آسیب شناسی و حركات اصالحی

03363سایر

60633نامشخص

390011جمع كل
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درصد( بیشترین  39) 413روش پژوهش توصیفی با فراوانی 
درصد(  7) 44روش پژوهش تجربی با فراوانی . فراوانی را دارد

روش پژوهش نیمه تجربی با فراوانی . كمترین میزان فراوانی را دارد
روش آماري استنباطی با . قرار دارددرصد( در جایگاه دوم  64) 046

روش آماري . درصد( بیشترین فراوانی را دارد 43) 634فراوانی 
روش . درصد( در جایگاه دوم قرار دارد 33) 617توصیفی با فراوانی 

درصد( كمترین میزان  61) 061آماري تركیبی از دو روش با فراوانی 
 فراوانی را دارد.
بیشترین میزان مشاركت بین مؤلفان در  چهار جدولبا توجه به 

نوشتن مقاالت مربوط به گروه سوم یعنی همکاري بین سه مؤلف 
بیشترین میزان . باشدمی 47/33و درصد فراوانی  303با فراوانی 

درصد   63/36درصد و در بین مردان  63/33مشاركت در بین زنان 
است  44/0متوسط میزان مشاركت زنان در تألیف هر مقاله است. 

است كه  36/6و متوسط میزان مشاركت مردان در تألیف هر مقاله 
تمایل بیشتر مردان نسبت به زنان را نسبت به كار پژوهش گروهی 

 . دهدنشان می
 پژوهی براساس جنسیتهم بررسی میزان -2جدول 

ارشد كارشناسیارشد و دانشجوي درجه علمی كارشناسی
درجه . درصد( 39) 666بیشترین میزان فراوانی را دارند با فراوانی 

. درصد( در جایگاه دوم قرار دارد 60) 067با فراوانی  استادیارعلمی 
درصد(  06) 019دكتري با فراوانی درجه علمی دكتري و دانشجوي

درجه علمی مربی كمترین فراوانی را دارد . در جایگاه سوم قرار دارد
درصد( كل  7) نفر از نویسندگان معادل 069. درصد( 6) 01با فراوانی 

درصد(  0) نفر هم معادل 03. یسندگان عضو هیئت تحریریه بودندنو
 .كل نویسندگان در مدیر مسئول و سردبیري نشریات عضویت داشتند

درصد از نویسندگان مقاالت از  هشتبه عبارت دیگر در مجموع 
درصد( از  96) نفر 0340. انداعضاي هیئت مدیره مجالت بوده

 .داشتنداجرایی و هیئت مدیره ن نویسندگان وابستگی به عضویت هیئت
مورد  66مقاله نشریات بررسی شده حوزه تربیت بدنی تنها  390از 

ی هاي تحصیلاز نویسندگان اول مقاالت تحصیالتی غیر از رشته
درصد كل نویسندگان اول  پنجكه معادل ، بدنی دارندحوزه تربیت
درصد(  69هشت )شناسی با فراوانی رشته جامعه. شودمقاالت می

 04چهار )ی با فراوانی شناسروانرشته . بیشترین فراوانی را دارد
 00) 3مدیریت بازرگانی با فراوانی . درصد( در جایگاه دوم قرار دارد

-مدیریت، هاي علوم اجتماعیرشته. درصد( در جایگاه سوم قرار دارد

درصد( در جایگاه بعدي قرار  3دو )كارآفرینی و مشاوره با فراوانی 
درصد( در جایگاه بعدي  4یک )دیگر موارد با داشتن فراوانی . رنددا

فراوانی  تهران است با بیشترین فراوانی مربوط به دانشگاه. قرار دارند
درصد(  67/03) 66هاي آزاد با فراوانی دانشگاه. (درصد 37/03) 96

درصد( در جایگاه دوم و سوم  76/7) 43نور با فراوانی و دانشگاه پیام
ها هر كدام با حداقل داشتن فراوانی یک در بقیه دانشگاه. قرار دارند

 هاي بعدي هستند.جایگاه
ماه است با  3-4بیشترین زمان براي پذیرش مقاله بازه زمانی  

 03) 97ماه با فراوانی  4-3بازه زمانی . درصد( 06) 016فراوانی 
 39ا فراوانی ماه ب 3-6بازه زمانی . درصد( در جایگاه دوم قرار دارد

ماه با فراوانی  6-0بازه زمانی . درصد( در جایگاه سوم قرار دارد 06)
ماه  06-00بازه زمانی . درصد( در جایگاه چهارم قرار دارد01) 33

 6) 06كمترین بازه زمانی براي پذیرش مقاله را دارد با فراوانی 
 درصد( و در تمام مقاالت به بازه زمانی پذیرش مقاله اشاره شده

ماه  3-3متوسط بازه زمانی براي پذیرش هر مقاله بازه زمانی ، است
 .است

 گیرینتیجهبحث و 

 -نشریه علمی 60عنوان مقاله  390از تجزیه و تحلیل وضعیت 
بدنی درصد باالیی از ترویجی حوزه تربیت -پژوهشی و علمی

ند لذا انویسندگان اول مقاالت رشته تحصیلی خود را مشخص ننموده
. ها قرار گیرداعضاي هیئت مدیره نشریه تأكیدامر باید مورد این 

ن شناسی و حركات اصالحی كمتریتحصیلی آسیب مؤلفان با رشته
ؤلفه مموضوعات پیرامون . میزان مشاركت را در تألیف مقاالت داشتند

ه كورزشی همگانی باالترین سهم را در تألیف مقاالت داشتند در حالی
مؤلفه ورزشی قهرمانی كمترین سهم را در میان مباحث پیرامون 

 هايتوزیع رشته. هاي ورزشی داردموضوعات پرداختی دیگر مؤلفه
. شودرشته ورزشی می 31هاي مورد بررسی شامل ورزشی در نشریه

به مباحث و مسائل پیرامون رده سنی بزرگساالن نسبت به دیگر 
وجه به كمترین ت كهدر حالیهاي سنی بیشتر پرداخته شده است هگرو

. مسائل و مباحث پیرامون ورزش كودكان و سالمندان شده است
نویسندگان مقاالت مجالت مورد بررسی این پژوهش براي انجام 

هش هاي پژوپژوهش و پیشبرد اهداف تحقیقاتی خود بیشتر از روش
ز اند و كمتر اهاي آماري استنباطی استفاده نمودهتوصیفی و روش

د اند كه شایهش تجربی و آماري توصیفی بهره جستههاي پژوروش
با ماهیت محتوایی و موضوعی مجالت مورد بررسی همخوانی داشته 

نتایج این پژوهش با نتایج علی موحد و پگاه ، از سوي دیگر. باشد
از این نظر ، در رشته جغرافیا انجام گرفته 0366ایزدي كه در سال 

ها از نوع تفاده در این پژوهشهاي مورد اسكامالً همسوست كه روش
توصیفی بوده است و در عین حال نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

میزان هم پژوهی 
 براساس جنسیت

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 زن
درصد 
 فراوانی

 مرد
درصد 
 فراوانی

 0 06 0 3 4 63 یک

 00 033 07 39 09 000 دو

 33 709 33 669 33 303 سه

چهار و بیشتر از 
 چهار

040 64 017 63 463 33 

 011 0373 011 401 011 390 جمع كل
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 46گیري ( همسوست كه بیانگر بهره0369) سجادي و همکاران
 . درصد مقاالت از روش توصیفی بود

جه مشاركت نویسندگان با در، در بررسی رتبه علمی نویسندگان
ن ارشد باالتری یان كارشناسیعلمی كارشناسی ارشد و دانشجو

میزان مشاركت را در تألیف مقاالت داشتند و نویسندگان با درجه 
علمی استادیار و دكتري و دانشجویان دكتري در جایگاه دوم و سوم 

رصد د پنجمشاركت افراد با مرتبۀ استادي ، بر اینعالوه . قرار دارند
ه خود اختصاص از كل مقاالت را ب، درصد چهارو با مرتبه مربی 

 به عبارت. كه این موضوع ناشی از تعداد اندک این افراد است، داده
 هاي تحصیالت تکمیلیآموختگان دورهدانشجویان و دانش، دیگر

ارشد و دكتري( باالترین سهم را نسبت به اعضاي هیئت كارشناسی)
 مربی و عضو هیئت علمی( در تألیف، دانشیار، استادیار، استاد) علمی

نتایج این پژوهش در شاخص رتبۀ علمی نویسنده . اندالت داشتهمقا
در مجالت  0363اول با نتایج پژوهش عقیلی و همکاران كه در سال 

-هاي علوم پزشکی انجام گرفته همسو نمیپژوهشی دانشگاه-علمی

. انددرصد مقاالت را نگاشته 31باشد كه رتبۀ علمی استادیار بیش از 
 پژوهش با نتایچ پژوهش شریفی و همکارانهمچنین نتایج این 

باشد كه در آن مشاركت اعضاي هیئت علمی ( همسو نمی0390)

درصد مقاالت مربوط  36/66درصد است و  تنها  46/77نزدیک به 
 آموختگان دوره تحصیالت تکمیلی است.به دانشجویان و دانش

باالترین ماه  3-4در بررسی مدت زمان پذیرش مقاالت بازه زمانی 
در جایگاه بعدي قرار  3-6و  4-3هاي بازه، شوددرصد را شامل می

اما میانگین مدت زمان الزم براي پذیرش و تصویب مقاالت ، دارند
 3-3باشد كه در این پژوهش بازه زمانی ماه براي هر مقاله می 13/3

 البته نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق عقیلی و. شودماه را شامل می
( كه نشان داد مدت زمان دریافت مقاله از نویسنده تا 0363) مکارانه

 مطابقت، انجامدمتوسط هشت ماه به طول میطور چاپ آن تقریباً به
هاي پژوهش شریفی و همچنین نتایج این پژوهش با یافته. ندارد

( همسوست كه میانگین مدت زمان الزم براي تصویب 0390) همکاران
نکته قابل توجه اینکه در تمامی . ماه است 3/3وهش هر مقاله در این پژ

مقاالت بررسی شده به مدت زمان پذیرش و تصویب مقاالت اشاره 
با توجه به اهمیت این موضوع از نظر داوري و سازماندهی . شده است

نشریه براي پیگیري مقاالت و نقش مؤثري كه در میزان متقاضیان 
كه هیئت مدیره مجله مدت زمان قابل توجه است ، كندمقاالت ایفا می

 بین پذیریش و چاپ مقاله را به حداقل برسانند.
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