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 چكيده
به حجم پايين جامعه،  بود. با توجه 1389تا سال  1381نشريه علوم حركتي و ورزش از سال هدف از اين پژوهش تحليل استنادي مقاالت 

اين تحقيق شامل يك برگه كدگذاري بود كه روايي آن ). ابزار مورد استفاده در =167Nنمونه آماري برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد (
ها و عدم دخالت نظرات تن از اساتيد مديريت ورزشي و متخصص در زمينه تحليل محتوا سنجيده شد. با توجه به كمي بودن داده 6توسط 

صيفي (فراواني و درصد فراواني در قالب ها نيز از آمار تووتحليل داده نظر شد. براي تجزيه شخصي از تعيين ضريب توافق بين كدگذاران صرف
مقاله استفاده  167منبع (بدون احتساب تكرار منابع) در اين  4879درمجموع ها نشان داد كه يافته استفاده شد. SPSSجداول و نمودارها) و 

سال قبل از دريافت  5ربوط به درصد منابع م 86/29مورد است. همچنين،  1/29شده است كه متوسط تعداد منابع استنادي براي هر مقاله 
سال قبل است. عالوه بر اين، تعداد  10درصد مربوط به بيش از  12/40سال قبل و  10تا  5درصد مربوط به بين  08/30مقاله از طرف نشريه، 

ها كتاباين نشريه است.  مورد) در مقاالت 1032مورد) بسيار باالتر از تعداد منابع فارسي استفاده شده ( 3847منابع التين استفاده شده (
كمترين تعداد  1382اند. در سال درصد) در بين انواع منابع استفاده شده بيشترين تعداد استنادها را داشته 15/37درصد) و مقاالت ( 09/52(

ت استفاده شده است. منبع) درمجموع مقاال 821بيشترين تعداد منبع ( 1388منبع) درمجموع مقاالت استفاده شده است و در سال  172منابع (
-ها درصد منابع التين استفاده شده بيشتر منابع فارسي بوده است. درنهايت، با توجه به افزايش منابع مقاالت به نظر ميهمچنين در تمام سال

 ستيم.روز شاهد افزايش تعداد منابع بخصوص منابع فارسي ه رسد كه دسترسي پژوهشگران به منابع علمي بيشتر شده است و روزبه
 .بدني، نشريه علمي پژوهشي تحليل استنادي، مقاالت رشته تربيتهاي كليدي: واژه

  
 مقدمه
بدني مورد توجه مردم قرار گرفته  هاي اخير رشته تربيت در سال

هاي قهرماني، تفريحي و است و مردم عالقه زيادي به جنبه
بين پژوهشگران و   اين اند. درآموزشي ورزش پيدا كرده

هاي آموزشي و  دانشمندان علوم ورزشي نقش بسزايي در زمينه
بدني  اطالعاتي ورزش بر عهده دارند. اگرچه رشته تربيت

درمجموع و در كشورهاي مختلف سابقه زيادي ندارد، اين مطلب 
كه سابقه اين رشته  طوري در مورد كشور بيشتر مشهود است. به
همين دليل توجه  رسد. بهدر كشور ما به بيش از چند دهه نمي

شده از سوي نشريات علمي پژوهشي  به محتواي مقاالت چاپ
تواند به هر چه پربارتر شدن اين رشته در كشور منتهي شود. مي

هاي مختلف علوم ورزشي، ها و گرايشپژوهشگران در زمينه
توان با تحليل محتـواي دهند و ميمقاالت متعددي را ارائه مـي

هبود روند علمي شدن علوم ورزشي ها گامي در جهـت ب آن
 ).  ازجمله  امتيازات  روش  1389برداشت (قاسمي و همكاران،

  
ها، امكان عملي انجام آن و ساير روشتحليل محتوا نسبت به 

هاي پژوهش ازنظرهاي شخصي و  داشتن يافته دور نگه
-ها تا حدي ديده ميروش ها است كه احتماالً در سايرتعصب

هاي تحليل ). يكي از حوزه1390همكاران، شود (قهنويه و
محتواي مقاالت، تحليل استنادي اين مقاالت است. در اين 

 بررسي استنادي، ) عقيده دارد كه تحليل2004زمينه رابين (
 ديگر منابع و هاكتاب و مقاالت در استنادها الگوي و فراواني

 به توانمي تنها نه تحليل استنادي، روش از استفاده با .است
 پژوهش پرداخت مورد يجامعه استنادي رفتار يانگاره بررسي

 مجموعـه تأثير ميزان توانمي حاصله نتايج از استفاده با بلكه
 كرد بررسي نيز علمـي را متون گيـريشكل در كتابخانه منابع

 بهره هاكتابخانه سازيمجموعه گذاريسياست براي آن از و
همچنين، با تحليل محتوا  ).1388گرفت (زنديان و همكاران،

 گيرد  توان دريافت كه تحوالت  علمي  چگونه  صورت ميمي

                                                           
 bahman.asgari@yahoo.commail:-E                                                      (نويسنده مسئول):*دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور .1
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

چيست و الگوي  كند،رشته علمي طي ميمسيري كه هر و  
هاي علمي و فني چگونه  واقعي كسب اطالعات و يا پخش يافته

 ).1388است (متقي دادگر و همكاران،

در زمينه تحليل استنادي مقاالت حوزه علوم ورزشي تاكنون 
طور خاص  اي كه بهچندين پژوهش انتشار يافته است. تنها مطالعه

بدني انجام گرفته است،  هاي تربيت نامه بر روي حوزه استنادي پايان
) است كه در آن به بررسي 1388مطالعه زنديان و آشوري (

بدني دانشگاه تهران با  هاي رشته تربيت نامه محتواي استنادي پايان
علمي پرداخته  هيئتموجودي كتابخانه و توليدات علمي اعضاي 

درصد از منابع  71/36هاي اين پژوهش نشان داد كه  فتهاست. يا
درصد از منابع  88/46 درصد التين بودند و 29/63فارسي و 

، سجادي، درصد كتاب بودند. همچنين 45/38استفاده مقاله و 
) در تحليل محتواي مقاالت 1389عيدي، مهرباني و عباسي (

ستفاده درصد از منابع ا 47/39نشريه حركت گزارش كردند كه 
 39/44درصد به زبان التين بودند.  53/60شده به زبان فارسي و 

صورت  درصد به 84/40درصد از منابع استفاده شده در قالب كتاب، 
صورت همايش و اينترنت بودند. همچنين، در  مقاله و بقيه آن به

بود (سجادي و  11/21اين مطالعه ميانگين استنادي براي هر مقاله 
 ).1389همكاران،

-مطالعات متعددي نيز در زمينه تحليل استنادي مقاالت رشته
متقي  عنوان نمونه، گرفته است. بهبدني انجام  هاي غير تربيت

شماره از  30) در تحليل استنادي مقاالت 1388دادگر و همكاران (
هاي  هاي فلسفي كالمي منتشرشده در سال فصلنامه پژوهش

نويسندگان غير ايراني و  به تحليل پر استنادترين 1387تا  1368
هاي مطالعاتي در اين فصلنامه  ايراني و بررسي پر استنادترين حوزه

) در تحليل 1390اند. همچنين، قهنويه و همكاران (پرداخته
شده در نشريه مديريت اطالعات  محتوايي و استنادي مقاالت چاپ

سالمت به بررسي موضوعات پراستفاده در نشريه پرداخته است و 
 714منبع مقاله،  1231اين گزارش كرده است كه تعداد  وه برعال

 34مقاله همايش،  143نامه،  پايان 246صفحه وب،  449كتاب، 
عنوان منبع در مقاالت اين  طرح تحقيقاتي به 32منبع نامشخص و 

نشريه استفاده شده است. عالوه بر مطالعات تحليل استنادي 
ه تحليل استنادي نشريات علمي پژوهشي، مطالعاتي نيز ب

توان به پژوهش اند. ازجمله اين مطالعات ميها پرداختهنامه پايان
) اشاره كرد كه به تحليل محتواي 1387الحوائجي ( سيدين و باب

رساني برخي از هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع نامه پايان
 هاي آزاد پرداختند. در اين مطالعه عالوه تحليل محتوايي دانشگاه

به تحليل استنادي نيز پرداخته شده است و گزارش شده است كه 
درصد  94/29درصد از منابع استفاده شده فارسي و  06/70حدود 

ها، تعداد منابع فارسي استفاده شده در  اند و در تمام سال التين بوده
ها از تعداد منابع التين بيشتر بوده است (سيدين و نامه پايان

 ).1387همكاران،

49Fسنت و روسوين

) در تحليل استنادي مجله علوم 2000( 1
منبع  42گيري گزارش كرد كه ميانگين استنادي مقاالت  تصميم

سال قبل  5درصد از منابع مربوط به  22براي هر مقاله است و 
 71دريافت مقاالت بوده است. همچنين، در مقاالت اين نشريه 

از ساير منابع  4/0درصد كتاب و  6/28درصد از منابع از نوع مقاله، 
توجه در اين مطالعه انتخاب معيارهاي مطلوب  بودند. از نكات قابل

كه معيار تعداد استناد در  طوري براي موضوعات بررسي شده بود، به
سال قبل از دريافت  5منبع، درصد منابع مربوط به  22هر مقاله 

، درصد 54درصد، درصد منابع استفاده شده از نوع مقاله  43مقاله 
درصد گزارش شده  12درصد و ساير انواع منابع  34از نوع كتاب 

50Fاست. شوكين و كاشيك

) نيز در تحليل استنادي مجله 2004( 2
درصد از منابع استفاده  11/81فيزيولوژي گياهي گزارش كردند كه 

درصد  79/2درصد كتاب،  84/13شده در مقاالت از نوع مقاله، 
درصد ساير انواع منابع  6/0نامه و  پايان 57/1ها، مقاالت كنفرانس

 اند.بوده

هاي مطرح در نشريه علوم حركتي و ورزش يكي از نشريه
بدني است كه حدود يك دهه مقاالت علمي پژوهشي  رشته تربيت

رسد كه بعد را به جامعه علمي كشور عرضه كرده است. به نظر مي
به  از گذشت اين مدت، محتواي اين نشريه ازنظر استنادي نياز

هايي را كه دارد از ميان برداشت. اين تحليل دارد تا بتوان كاستي
بدني انتشار  مطالعه در نظر دارد كليه مقاالت حيطه رشته تربيت

يافته در نشريه علوم حركتي و ورزش را مورد تحليل استنادي قرار 
تواند از چند بعد داراي اهميت رو نتايج تحقيق حاضر مي دهد. ازاين
تواند اعضاي هيئت اجرايي و هيئت درجه اول، مي باشد. در

تحريريه را از كميت و كيفيت محتواي استنادي مقاالت آگاه كرده 
ريزي هدفمند در جهت رفع كمبودها، توسعه نشريه موجب برنامه و

-بدني شود. در وهله بعدي، مي و نهايتاً توسعه علمي رشته تربيت
هاي  ه از منابع در سالتواند اطالعات مناسبي از روند استفاد

نامه و ...) در اختيار  مختلف ازنظر زباني و منبعي (مقاله، كتاب، پايان
 خوانندگان قرار دهد.

 روش تحقيق
روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه، روش تحليل محتوا 

شده در  بدني چاپ است. به اين منظور تمام مقاالت رشته تربيت
) تا زمان 1381ز ابتداي نشر (سال حركتي و ورزش انشريه علوم 

                                                           
1. Vincent & Ross 
2. Shokeen & Kaushik 
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 تحليل استنادي مقاالت نشريه علوم حركتي و ورزش
                عسگري و همكاران

) بود. تعداد كل مقاالت بررسي شده 1389 اجراي پژوهش (سال                                                                                                   
، 20، 18، 15، 20، 21، 8، 10مقاله بود كه به ترتيب  167برابر با 

شده است.  چاپ 1389تا  1381هاي  مقاله در نشريات سال 27، 28
اين منظور آوري شد. براي جمع ايصورت كتابخانه ها بهكليه داده

هاي چاپي نشريه علوم حركتي و ورزش ها از طريق نسخهداده
معلم)  بدني دانشگاه تربيت (موجود در كتابخانه دانشكده تربيت

آوري شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق شامل يك برگه جمع
تن از اساتيد مديريت  6كدگذاري بود كه روايي محتوايي آن توسط 

با توجه  ر زمينه تحليل محتوا سنجيده شد.ورزشي و متخصص د
ها از تعيين ضريب توافق بين كدگذاران به كمي بودن داده

ها از آمار توصيفي (فراواني وتحليل داده تجزيه نظر شد. براي صرف
و درصد فراواني در قالب جداول و نمودارها) استفاده شد. همچنين، 

ها مورد وتحليل داده براي تجزيه 19نسخه  SPSSافزار  نرم
 استفاده قرار گرفت.

 هاي تحقيق يافته

مقاله از  125مقاله،  167ها نشان داد كه از مجموع يافته
مقاله تنها از منابع التين و  38تركيبي از منابع فارسي و التين، 

اند. همچنين، نتايج مقاله تنها از منابع فارسي استفاده كرده 4تنها 
منبع (بدون  4879حاكي از آن است كه درمجموع  1جدول 

مقاله استفاده شده است كه  167احتساب تكرار منابع) در اين 
مورد است.  1/29متوسط تعداد منابع استنادي براي هر مقاله 

سال قبل از دريافت  5درصد منابع مربوط به  86/29همچنين، 
سال  10تا  5ن درصد مربوط به بي 08/30مقاله از طرف نشريه، 

سال قبل است. عالوه  10درصد مربوط به بيش از  12/40قبل و 
مورد) بسيار باالتر از  3847بر اين، تعداد منابع التين استفاده شده (

مورد) در مقاالت اين  1032تعداد منابع فارسي استفاده شده (
 نشريه است.

 رحسب زبان و زمان منابع مورد استفاده در مقاالت.: توزيع مقاالت ب1جدول 

 درصد فراواني مجموع درصد فراواني (در هر زبان) فراواني روزآمدي منابع مورد استفاده 

 منابع فارسي

 23/7 2/34 353 سال قبل 5تا 
 7 13/33 342 سال قبل 10تا  5بين 

 9/6 65/32 337 سال قبل 10بيش از 
 15/21 100 1032 مجموع

 منابع التين

 58/22 64/28 1102 سال قبل 5تا 
 03/23 21/29 1124 سال قبل 10تا  5بين 

 22/33 13/42 1621 سال قبل 10بيش از 
 84/78 100 3847 مجموع

 100 100 4879 مجموع
 

درصد) در بين  09/52ها (دهد كه كتابنشان مي 2نتايج جدول 
اند و انواع منابع استفاده شده بيشترين تعداد استنادها را داشته

ها در رده بعدي قرار دارند. ساير درصد) بعد از كتاب 15/37مقاالت (

انواع منابع درصد بسيار كمي از انواع منابع را به خود اختصاص 
 ها، منابع الكترونيكي و ساير انواع منابعنامه كه پايان طوري اند؛ بهداده
 اند.درصد را به خود اختصاص داده 76/10تنها 

 

 ها. : توزيع مقاالت برحسب نوع منابع استفاده شده در آن2جدول 
 درصد فراواني مجموع درصد فراواني (در هر زبان) فراواني نوع منبع 

 منابع فارسي

 56/3 86/16 174 مقاله
 37/10 03/49 506 كتاب

 21/6 36/29 303 نامه پايان
 34/0 64/1 17 منابع الكترونيكي

 65/0 1/3 32 ساير

 منابع التين

 59/33 6/42 1639 مقاله
 72/41 92/52 2036 كتاب

 27/1 61/1 62 نامه پايان
 96/1 49/2 96 منابع الكترونيكي

 28/0 36/0 14 ساير
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

 1382دهد كه در سال نشان مي 1و شكل  3نتايج جدول  
منبع) درمجموع مقاالت استفاده شده  172كمترين تعداد منابع (

منبع) درمجموع  821بيشترين تعداد منبع ( 1388است و در سال 
ها درصد منابع مقاالت استفاده شده است. همچنين در تمام سال

نها در سال التين استفاده شده بيشتر از منابع فارسي بوده است و ت
درصد) تعادل بيشتري با درصد  01/34درصد منابع فارسي ( 1383

 درصد) دارد. 99/65منابع التين (

 
 صورت ساالنه. : توزيع مقاالت برحسب زبان به3جدول 

 درصد فراواني (در هر سال) فراواني منبع استفاده شده سال

1381 
 33/15 50 فارسي
 84/67 276 التين

1382 
 93/20 36 فارسي
 03/79 136 التين

1383 
 01/34 166 فارسي
 99/65 322 التين

1384 
 77/22 151 فارسي
 23/77 512 التين

1385 
 85/26 112 فارسي
 15/73 305 التين

1386 
 79/22 124 فارسي
 21/77 420 التين

1387 
 05/17 102 فارسي
 95/82 496 التين

1388 
 88/19 175 فارسي
 12/80 705 التين

1389 
 66/14 116 فارسي
 34/85 675 التين

 

 
 صورت ساالنه. : نمودار توزيع مقاالت برحسب زبان به1شكل 
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 تحليل استنادي مقاالت نشريه علوم حركتي و ورزش
                عسگري و همكاران

  گيريبحث و نتيجه                                                                                                   
 

ها نشان داد كه ميانگين تعداد استنادات براي هر مقاله يافته
است. اين مقدار از ميانگين تعداد استنادات براي هر  1/29برابر 

)، 1381)، تيمورخاني (1389مقاله مطالعه سجادي و همكاران (
) بيشتر و از مطالعات 1380) و مقصودي دريه (1380اشتري (

طور كه بيان شد در ) كمتر است. همان2000وينسيت و روس (
از  هاي استناديمطالعه روش معيارهاي مطلوب براي بخش

پيش تعيين شده بود و اگر بخواهيم ميانگين مطلوب تعداد 
 22استنادات براي هر مقاله گزارش شده در مطالعه روس (

عنوان معيار قرار دهيم، باز هم ميانگين تعداد  منبع) را به
استنادات براي هر مقاله در سطح باالتري قرار دارد. اگر به اين 

سال قبل  10ربوط به هاي ذكرشده م مسئله كه بيشتر پژوهش
ها محدودتر بوده  بوده و احتماالً ميزان دسترسي به منابع آن

دهنده سطح مطلوب است، توجه نكنيم؛ اين موضوع نشان
ميانگين تعداد استنادات براي نشريه علوم حركتي و ورزش 

درصد منبع فارسي و  15/21است. همچنين، از مجموع منابع، 
دهنده درصد بسيار كه نشان درصد منبع التين بودند 84/78

باالتر منابع التين نسبت به منابع فارسي است. درصد باالتر 
منابع التين نسبت به منابع فارسي در مطالعات زنديان و 

)، سيدين 1385)، مختاري نبي و مختاري معمار (1388آشوري (
) مشاهده شده 1380) و تيمورخاني (1387الحوائجي ( و باب

وضوع داليل زيادي ازجمله تعداد بسيار باالتر البته اين م .است
نشريات و كتب خارجي در مقايسه با نشريات و كتب داخلي، 

بدني،  كمبود منابع فارسي نسبت به منابع التين در رشته تربيت
تر به اينترنت و تقويت زبان انگليسي دانشجويان دسترسي آسان

ه رشد روزافزون حال، احتماالً با توجه ب بدني دارد. بااين تربيت
بدني در چند سال آينده  هاي مختلف تربيتها در زمينهپژوهش

رود شاهد كاهش نسبت استفاده از مقاالت التين احتمال مي
درصد از  81/29عالوه بر اين،  نسبت به مقاالت فارسي باشيم.

سال قبل از زمان دريافت مقاله  5منابع مورد استفاده مربوط به 
كه ميزان روزآمد بودن كمتر منابع را نشان  توسط نشريه هستند

دهد. البته اين مقدار از درصد مشابه گزارش شده در مطالعه مي
درصد) بيشتر است، اما معيار مطلوب  22وينسيت و روس (

درصد است كه اين  43گزارش شده در مطالعه وينسيت و روس 
 03/30تري قرار دارند. همچنين، اعداد در سطح بسيار پايين

 12/40سال قبل از دريافت مقاالت و  10تا  5نابع مربوط به م
سال قبل از دريافت  10درصد از منابع مربوط به بيش از 

سال بسيار  10مقاالت هستند. درصد منابع مربوط به بيش از 
باال و در حد نامطلوبي است، زيرا اگر منابع خيلي قديمي باشند 

ده نكرده است يا اينكه يا نويسنده مقاله از منابع جديدي استفا

موضوع مقاله يك موضوع جديد و نياز روز نيست. به همين 
شود كه دليل به هيئت تحريريه و داوران اين نشريه پيشنهاد مي

عالوه بر بررسي منابع ازلحاظ شيوه منبع نويسي به موضوع 
روزآمدي منابع نيز توجه شود. اگر بخواهيم روزآمدي منابع را بر 

ورد بررسي قرار دهيم، در زبان فارسي منابع مبناي زبان م
 2/34سال قبل از دريافت مقاله بيشتر است ( 5مربوط به 

سال  10درصد) و در بخش التين منابع مربوط به بيش از 
درصد). با اين شرايط روزآمدي منابع  13/42بيشتر است (

گيرد، اما همچنان ميزان تري قرار ميفارسي در سطح مطلوب
نابع التين در سطح نامطلوبي قرار دارد. ميزان روزآمدي م

نامطلوب روزآمدي منابع التين احتماالً به دو دليل است، اول؛ 
دسترسي نويسندگان به منابع التين جديد به دليل قيمت باال و 
مشكالت خريداري مقاالت محدود است و به همين دليل 

استفاده تر هستند، تر كه در دسترسنويسندگان از منابع قديمي
كنند و دوم؛ نويسندگان به اصل مقاالت دسترسي ندارند و از مي

كنند و چون آن مقاالت نيز از منابع قول مي مقاالت ديگر نقل
كنند، ميزان روزآمدي مقاالت هاي قبل از خود استفاده مي سال

 آيد.تر ميالتين پايين

ها، هاي پژوهشي نشان داد كه درصد مقاالت، كتاب يافته
ها، منابع الكترونيكي و ساير انواع منابع استفاده شده نامه يانپا

و  48/7، 09/52، 15/37درمجموع مقاالت به ترتيب برابر 
است. اگر بخواهيم دو نوع منبع مقاله و كتاب را مورد  93/0

هاي سجادي و  بررسي قرار دهيم، اين موضوع تنها با يافته
اي آشوري و زنديان ه ) همسو است و با يافته1389همكاران (

) 2000)، وينسيت و روس (1390)، قهنويه و همكاران (1388(
) ناهمسوست. همچنين، مقادير 2004و شوكين و كاشيك (

) با مقادير 09/52ها () و كتاب15/37اظهارشده براي مقاالت (
) براي 2000مطلوب گزارش شده در مطالعه وينسيت و روس (

درصد) بسيار ناهمخوان  34ها (درصد) و كتاب 54مقاالت (
است. مقاالت علمي پژوهشي بهترين نوع منابع هستند و بايد از 
طرف نويسندگان بيشتر مورد استفاده قرار گيرند، چون 

ها از حال، كتاب دهند. بااينهاي روزآمدتري را گزارش مي يافته
تر را كه هاي قديمي روزآمدي كمتري برخوردار هستند و يافته

لمي پژوهشي گزارش شده است را در اختيار در مقاالت ع
دهند. البته اين ناهمخواني بيشتر در بخش نويسندگان قرار مي

كه مقاالت فارسي تنها  طوري شود، بهمنابع فارسي ديده مي
دهند درصد از انواع منابع فارسي را به خود اختصاص مي 86/16

بسيار  درصد) 36/29ها (نامه كه حتي از درصد مربوط به پايان
تر است. همچنين، اگر بخواهيم پيشرفت استفاده از منابع پايين
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

فارسي در مقابل منابع التين را مورد بررسي قرار دهيم، شاهد  
ها منابع التين تغييرات محسوسي نخواهيم بود و در بيشتر سال

اند و تنها در درصد از منابع را به خود اختصاص داده 90تا  70
-ا از تعادل بيشتري نسبت به ساير سالاين درصده 1383سال 

 01/34درصد منابع التين در برابر  99/65ها برخوردار است (
خوبي پيشرفت به سمت  نيز به 1درصد منابع فارسي). شكل 

و پسرفت از حالت  1383تعادل در منابع التين و فارسي تا سال 
 است. 1383تعادل بعد از سال 

 پيشنهادات:

در انجام اين پژوهش با مشكل عدم وجود يك معيار  -1
كه  مناسب براي تحليل استنادي مقاالت مواجه بوديم، درحالي

) از معيارهاي 2000در مطالعات خارجي (وينسيت و روس، 

رسد شود. به نظر ميمطلوب براي تحليل استنادي استفاده مي
ه بر تواند عالوكه ساخت معيارهاي مطلوب تحليل محتوا مي

پژوهشگران آينده تحليل استنادي، به هيئت تحريريه و داوران 
 نشريات نيز براي داوري بخش منابع كمك كند.

بدني  مطالعات مشابهي در اين زمينه در نشريات تربيت -2
هاي انجام گيرد و موضوعات مورد بررسي را به تفكيك گرايش

ي در اين بدني انجام دهد. عالوه بر موضوعات مورد بررس تربيت
توان موضوعاتي ازجمله تعداد منابع مربوط به خود مقاله، مي

نويسندگان مقاله (براي تحليل احاطه نويسنده بر موضوع 
هاي مختلف (براي  مقاله)، تحليل درصد انواع منابع در سال

تحليل پيشرفت به سمت انواع منابع خاص)، تعيين پر 
را  رين مقاالت) و ...استنادترين مقاالت نشريه (براي تعيين بهت

 نيز مورد بررسي قرار داد.
 منابع

 .8-23، 46شماره ، نامه كتاب فصل. "1377تا  1370هاي  تحليل محتواي مقاالت فلسفي فارسي در بين سال"). 1380( لقا مهاشتري، 

-در سال تهران دانشگاه بدني تربيت رشته هاي نامه پايان استنادهاي سازگاري ميزان بررسي"). 1388زنديان، فاطمه و آشوري، نرگس (
 .151-165، 3، شماره مديريت ورزشي ."علمي هيئت اعضاي علمي توليدات و كتابخانه موجودي با 81-85هاي 

 1حركت (شماره پژوهشي  -تحليل محتواي نشريه علمي"). 1389نصراله؛ عيدي، حسين؛ مهرباني، جواد و عباسي، همايون (سجادي، 
 .141-153، 5، شماره مديريت ورزشي. ")34تا 

رساني دانشگاه آزاد هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع نامه تحليل محتواي پايان"). 1387الحوائجي، فهيمه ( سيدين، مهرداد و باب
، سال پيام كتابخانه ."1372-1386 هاي در سال هاي تهران شمال، علوم و تحقيقات تهران، علوم و تحقيقات اهواز و همداناسالمي واحد

 .95-121، 1پانزدهم، شماره 

. "تحليل محتواي مقاالت مديريت ورزشي مجالت علمي پژوهشي"). 1389رشي، گيتي (قاسمي، حميد؛ نوربخش، مهوش و تپه
 .17-24، 6 ، سال دوم، شمارهفصلنامه جهش

شده در  تحليل محتواي استنادي مقاالت چاپ"). 1390حسين و عجمي، سيما (قهنويه، حسن؛ موحدي، فريده؛ يارمحمديان، محمد
 .82-92. ص ص 1، سال هشتم، شماره مديريت اطالعات سالمت. "مجله علمي پژوهشي مديريت اطالعات سالمت

هاي فلسفي  نامه پژوهششماره از فصل 30تحليل استنادي مقاالت "). 1388متقي دادگر، امير؛ كريمي، رضا؛ عباداله و عموقين، جعفر (
 .314-287، 1، سال يازدهم، شماره فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه قم. "1387تا  1368هاي  كالمي منتشرشده بين سال

تحليل محتواي مقاالت تأليفي مديريت در نشريات مورد تأييد كمسيون بررسي "). 1385معمار، حسين (نبي، ابراهيم و مختاريمختاري
 .137-158، 1، سال سي و پنجم، شماره مجله روانشناسي و علوم تربيتي. "1380تا  1375هاي  كشور در سالنشريات علمي 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 

 
بيشترين سهم درصدي مقاالت مديريتي  2بر اساس شكل 

با رويكرد ارتباطات ورزشي در نشريه پژوهش در علوم ورزشي 
%) و در نشريه علوم حركتي و 09/59با فراواني درصدي (

 ورزشي، مقاله مديريتي با رويكرد ارتباطات ورزشي وجود نداشت.

دار استنباطي (خي دو) براي تعيين معني نتايج حاصل از آمار
هاي غير پارامتريك در جداول زير نشان بودن تفاوت ميان داده

 داده شده است.

 
 پژوهشي.-علميبدني و علوم ورزشي در مجالت  هاي مختلف تربيتتعداد مقاالت در گرايش : نتايج آزمون خي دو در مورد تفاوت بين3جدول 

بدني و علوم  هاي مختلف تربيتبين مقاالت موجود در گرايش
 پژوهشي تفاوت وجود ندارد -ورزشي در مجالت علمي

 
 درجه آزادي

 

 

X2 

 

 
 داريمعني سطح

 
 نتيجه

 صفر فرض رد 000/0 532/101 3
 

است، بنابراين  P≥05/0داري با توجه به اينكه سطح معني
 هاي  داري  بين  مقاالت  موجود  در  گرايشاختالف  معني

 
 

پژوهشي  -بدني و علوم ورزشي در مجالت علمي تربيتمختلف 
 وجود دارد.

 

 پژوهشي. -ورزشي در مجالت علمي تعداد مقاالت مديريت ورزشي با رويكرد ارتباطاتبين : نتايج آزمون خي دو در مورد تفاوت 4جدول 

در  بين مقاالت مديريت ورزشي با رويكرد ارتباطات
 تفاوت وجود ندارد پژوهشي -علمي مجالت

 نتيجه داريمعني حسط X2 درجه آزادي

 فرض صفر رد 000/0 154/0 3

 
است، بنابراين  P≥05/0داري معني با توجه به اينكه سطح

 رويكرد ارتباطاتتعداد مقاالت با  بينداري اختالف معني
 

 پژوهشي وجود دارد. -مجالت علميورزشي در 

 گيريبحث و نتيجه 

 فعاليـت  از جـامعي  و مناسب دقيق، ارزيابي توانمي زماني
 بتـوان تصـوير   نخسـت  يمرحلـه  در كه داشت نشريات علمي
 در منتشـره  پژوهشـي  هـاي گـرايش  مـورد  در شـفاف  و روشن

 بـه  پاسـخ  در اين موضـوع  گرفتن نظر در كرد. با ارائه نشريات
 مقـاالت  موضـوعي  سـهم  شـاخص  بررسـي  نتايج اول پرسش
 قلمـرو  در كشور توجه پژوهشگران كه است مطلب اين گوياي
 ايـن  موضـوعات  تمـام  بـه  معطوف ورزشي علوم و بدني تربيت
مانند  هاموضوع برخي در هامقاله است. تعداد اندك نبوده رشته
 ايـن  محـدوديت  از ناشـي  توانـد مي بيومكانيك شناسي وآسيب

 باشد. به نظـر  تكميلي تحصيالت مقاطع دانشگاهي در گرايش
-و برنامـه  كشور داخل در هاي رشتهتوسعه و ايجاد كه رسدمي

  وجـود  بـه  شـدت  بـه  عـالي  آمـوزش  يتوسعه هاي كالنريزي
 محـدوديت  همچنـين  اسـت.  وابسـته  متخصـص  انساني يروي

 مقطـع  يتوسـعه  عـدم  و كشـور  از خـارج  بـه  اعـزام دانشـجو  
 تـا  اسـت  شـده  موجـب  ي مربوط،حوزه در تكميليتحصيالت 

 اين مبين پژوهش اين نيابد. نتايج رشد هارشته به ديگر نسبت
مقـاالت بـه    ايـن  در موضوعي سهم بيشترين كه است واقعيت

 گرايش فيزيولوژي ورزش و كمترين مقـاالت نيـز بـه گـرايش     
هـاي ايـن   شناسي ورزشي اختصـاص يافتـه اسـت، يافتـه    سيب

تحقيق با نتايج حاصل از پژوهشي مشابه كه توسـط شـريفي و   
) صـورت گرفـت و نشـان دادنـد كـه گـرايش       1391همكاران (

يشـترين موضـوع مـورد    درصـد ب  1/34فيزيولـوژي ورزشـي بـا    
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 مقاالت مديريت ورزشي مجالت علمي پژوهشيتحليل محتواي 
 و همكاران رشيتپه 

ــه خــود اختصــاص داده اســت،    ــاالت را ب ــن مق اســتفاده در اي
 هـاي يافتـه  بـا  پـژوهش  ايـن  همخواني دارد. همچنـين نتـايج  

 ها آن پژوهش همسوست. )1389و همكاران ( سجادي پژوهش
 به مربوط مقاالت درصد 43 كه بود موضوع اين بيانگر نيز

 ديگـر  ميـان  در را سـهم  بيشـترين  و اسـت  ورزش فيزيولوژي
 شاخص در اين پژوهش اين نتايج ديگر، سوي از .دارد هاحوزه

 و ايزديـان سـهيمي  و )1388( توانايي و مهرام پژوهش نتايج با
 علـوم  يحـوزه  در رشـته روانشناسـي   در كه )1387( همكاران

 نتـايج  كه همسوست كامالً نظر اين از بود، گرفته انجام انساني
-موضوع بعضي در مقاله نبود )1388( توانايي و مهرام پژوهش

-مي نشان رسانه و شغلي نظامي، حيواني، روانشناسي مانند ها
 هـاي گـرايش  بـه  معطـوف  مقـاالت  بيشـتر  بـرعكس  و دهـد 

 در و اسـت  تربيتـي  و مشـاوره  بـاليني،  عمـومي،  روانشناسـي 
 در مقـاالت  درصـد  70 از بـيش  و همكـاران  سـهيمي  پژوهش

 بـاليني  يحـوزه  در درصـد  30 از كمتـر  و روانشناختي يحوزه
 اي بـا موضـوع   مطالعـه  در نيـز  )1385زكـي (  .بود گرفته انجام

 -علمـي  مجـالت  در پژوهشـي  هـاي گـرايش  محتواي تحليل
 يگانه 24 موضوعات برحسب كه نشان داد مديريت تخصصي

 12 بـا  سـازمان  در نظـري  مباحث موضوع مديريت، و سازمان
 به ترتيـب  درصد 5 با سازماني تحقيق موضوع مباحث و درصد

-داده اختصـاص  خود به را مقاالت موضوعكمترين  و بيشترين
هاي ديگر مورد اند؛ لذا ذكر اين نكته مؤكد آن است كه گرايش

توجهي قرار گرفته و اين امر حاكي از خـأل موجـود در سـاير    كم
 -شـده در نشـريات علمـي    هـا در زمينـه مقـاالت چـاپ    گرايش

پژوهشـي   -علمي نشريات روي پژوهش اين باشد.پژوهشي مي
   همـه  بـه  تواننمي را هايافته رو ازاين شد، انجام كشور ورزشي

 مطالعـات  وجـود  تقريبـاً  امـا  داد، تعمـيم  تحقيق ي ادبياتبدنه
ي گسـتره  در آن محققان كثرت به با توجه زمينه اين در متعدد
 كنـد. مـي  تأييـد  حـدودي  تـا  را موضـوع  اين المللي، بين و ملي

 سـطوح قهرمـاني   در مختلف هايورزش پيوستار طور كه همان
 مطالعـات  بـراي  بيشـتري  فرصـت  هنوز است، افزايش حال در

 راهكارهـاي  يكـي از  اينكـه  بـه  توجه با و دارد وجود گوناگون
 هاست، آن فيزيولوژيك هايشاخص بهبود ورزشكاران، موفقيت
 تا احتماالً هايافته است. بر اساس تأييد قابل موضوع اين احتماالً

 در پژوهشـي  مقـاالت  انتشـار  برتـري در  ايـن  ديگـر  نسل چند
 .دارد ادامه فيزيولوژي گرايش

در بخش دوم و در بررسي رويكرد ارتباطات در مقاالت 
هاي نابرابري  مديريت ورزشي در مجالت مختلف نيز يافته

ورزشي با رويكرد ارتباطات مشاهده شد است، در مجله المپيك 
بود و در نشريه علوم  %)09/59فراواني درصدي (ورزشي 

حركتي و ورزشي، مقاله مديريتي با رويكرد ارتباطات ورزشي 
دهنده هاي مديريت ورزشي بازتاب. بنابراين نوشتهوجود نداشت

هاي مختلف صنعت ورزشي نيست و تعداد يا نماينده بخش
ه مقاالت مديريت با رويكردهاي متفاوت در نشريات نامبرده ب

هاي پژوهش حاضر با گزارش ميزان نابرابري وجود دارد. يافته
77Fچان

78F، سيو1

79Fو تام 2

-رشته برخي ) كه توجه پژوهشگران2009( 3
 در معين هايروش و خاص هايموضوع به محدود را هارشته

دانند همسوست. همچنين تحقيق حاضر با نتيجه مي پژوهش
ي معنادارتفاوت ) مبني بر اينكه 1388پژوهش موحد و ايزدي (
هاي مطالعاتي مختلف وجود دارد و بين تعداد مقاالت حوزه

درصد مقاالت مربوط به حوزه مطالعاتي رفتار سازماني و  39/4
 به توجه با ، همخواني دارد. درمجموعروانشناسي مديريت است

 شدن بهتر منظور به زير پيشنهادهاي حاضر پژوهش هاييافته
 به باشد: با توجه گشاراه دتوانمي اين حوزه نشريات وضعيت

 افزايش و ورزشي علوم و بدني تربيت هايرشته شدن تخصصي
 رسدمي به نظر نشريات در بررسي مورد مقاالت تعداد

 محققان ترمطلوب رويكرد موجب نشريات شدن تخصصي
 در البته كه شودمي مربوط يحيطه به گوناگون هايحوزه

 در امر اين كشور نشريات كميسيون هايسياست راستاي
 است؛ خأل پذيرفته انجام يا است شرف اقدام در نشريات بيشتر
 و بدني تربيت سازمان يعني كشور ورزش اصلي متولي حضور

 وپرورش آموزش چون هاي كننده تعيين و مؤثر بسيار نهاد نيز
 و مشاركتي راهكارهاي اتخاذ شود.مي احساس وضوح به

 منظور به كشور ورزش تأثيرگذار و مهم نهاد دو اين حمايتي
به  ضروري بخش اين در پژوهشي هايعرصه در فعال حضور

 رسد.مي نظر

                                                           
1. Chan 
2. Seow 
3. Tam 
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Abstract  

Purpose of this study wascitation analysis of journal articles in movement sciences and sport 
from 2000 to 2008. Due to the low population sizethe number of samples was considered 
equal to the number of population (N=167). The instrument used in this study was a coding 
sheet that its validity has been approved by 6 people of sports management faculties and 
expert in the field of content analysis. Regard to the quantitative data and non-interference of 
personal opinions, the agreement coefficient between coderwas skipped. For data analysis 
descriptivestatistical (frequency and present in the form of tables and graphs) and SPSSwere 
used. Results showed that in total 4879 sources (excluding repeaters sources) has been used in 
this 167 articlesandthe average number of citations for each article is 29.1 sources. Also, 
℅29.86 of the sources is related to less than 5 years before receiving the article from journal, 
℅30.08 of the sources is related to 5-10 years and 40.12 of the sources is related to more than 
10 years. Moreover, number of Latin references (3847 case) is much higher than the number 
of Persian sources (1032 case) in the articles of this journal.Among the variety of resources 
which were used, books (℅52.09)and articles (℅37.15) had the highest number of citations. 
In 2001 and 2007 the lowest (172 sources) and largest (821 sources) number of sources have 
been used respectively. Also in all years, thepercentof Latin sources was more than Persian 
sources. Finally, regard to increasing sources of articles, it seems that researchers have more 
access to scientific sources and we are seeing an increasing number of sources, especially the 
Persian sources. 

Keywords: Citation analysis, Articles of physical education, Scientificjournal. 
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