
 

 

 تحلیل محتوای مقاالت نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی
 

 3، ایمان بخشوده نیا2، علیرضا الهی1*علی ضیائی

 (30/00/0329ـ تاریخ تصویب:  90/00/0329)تاریخ دریافت:  

 چکیده
محتوا مورد تحلیل  3117تا  3113از سال  شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش 36مقاله انتشار یافته در  369در این مقاله، تعداد  

نفر از اساتید متخصص در  6لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط  قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک
نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج  ها و عدم دخالتزمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده

ها مربوط به پژوهی پژوهشماه بوده است. همچنین بیشترین درصد هم 5/6هر مقاله  های مورد استفاده برای پذیرشنشان داد میانگین ماه
     مقاله  347شناسی مقاالت مشخص گردید، نویسنده، نگاشته شده است. با تحلیل نتایج مربوط به روش 1مقاالتی بوده که توسط 

درصد(، از 9/51) مقاله 91اند. همچنین، درصد( از روش تحقیق کیفی استفاده کرده1/5مقاله ) 1درصد( از روش تحقیق کمی و تنها 0/74)
درصد(، فقط 1/46) ز نیمی از مقاالتاند. بیش ادرصد(، از روش تحقیق همبستگی استفاده نموده1/06) مقاله 55روش تحقیق نیمه تجربی و 

ها حاکی از آن بود که اکثر مطالعات در حیطه در دو حیطه مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی نگارش شده است. عالوه بر این، یافته
، پیشنهاداتی در های مطالعه حاضرورزش آموزشی و کمترین مقاالت در حیطه ورزش اقشار ویژه بوده است. در مجموع با عنایت به یافته

 راستای بهبود کیفی مقاالت به نویسندگان و مسئوالن نشریه ارائه شده است. 
 تحلیل محتوا، نشریه علوم حرکتی و ورزش، دانشگاه خوارزمی، مقاالت علمی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 زمینه یک در اصولی و موثر هایفعالیت انجام جهت

 است. نیاز بنیادی و اولیه هایفعالیت ایوعهممج به خاص

 نیست. جدا قاعده این از نیز علمی توسعه و پژوهش مقوله

 و علمی توسعه در پژوهشی هایفعالیت انجام ضرورت امروزه
 مطرح پیش از بیش کشورها جانبه همه توسعه در کلی طور به

های عمده وضعیت علمی از سوی دیگر نشانه است. شده
شود. در می یک کشور توسط تحقیق و توسعه مشخص

نامند که در کنار یافته می ای را توسعهعصر حاضر جامعه
های اقتصادی و اجتماعی نظیر تولید ناخالص ملی، شاخص

درآمد سرانه، نرخ امید به زندگی، میزان مرگ و میر، زاد و 
های دیگر، آموزش و ولد، ساخت سنی و جنسی و شاخص

میزان دانایی  عنصر اطالعات وبه عبارت دیگر  اطالعات یا
   اجتماعی، در آن برجسته باشد. بدون شک در چنین

علمی و تخصصی مطبوعات و به ویژه نشریات ای جامعه
عات علمی و شکوفایی و پیشرفت ای برای انتشار اطالوسیله
( با گسترش وسایل 3114)زکی،  خواهد بودجانبه همه

کنند که دیگر مطبوعات و ارتباط جمعی برخی فکر می
 نوشتاری به سر آمده  فرهنگ  ریات و به طور کلی عصر نش

  

ها، واقعیت این است که نقش و منزلت این رسانهاست اما 
است. به ویژه که شاهد  تر شدهتر، و حساستر، گستردهعمیق
های متعدد علمی در ابعاد بسیار تخصصی افزون رشته رشد روز

)زکی،  یقاتی هستیمهای تحقو همچنین نهادها و آزمایشگاه
3119.) 

بنابراین در حالی که گسترش دانش و تولید علم، یکی از 
شود، ضرورت دارد های توسعه هر جامعه محسوب میشاخص

های تخصصی های مختلف علوم در حیطهتا پژوهشگران رشته
)مهرام و توانایی شاهرودی،  وارد شوند و به فعالیت بپردازند

 هایشاخص از یکی علمی، مقاالت ادتعد راستا این در(. 3111
 یک علمی پیشرفت در ایعمده سهم تواندمی که است اساسی
(. با توجه به اینکه فعالیت 0221)اسموکر،  باشد داشته رشته

علمی به طور سنتی توسط انتشارات علمی مثل تعداد مقاالت 
)قاسمی و  شودگیری میمنتشر شده در مجالت علمی، اندازه

توان افزایش مقاله در یک رشته (، لذا می3117همکاران 
علمی را از معیارهای ارزیابی کمی و کیفی آن رشته به شمار 

(. مقاالت منتشر شده در 3117)ارشاد سرابی و همکاران،  آورد
 به دلیل تازگی و کوتاهی مطالب، مجالت علمی و تخصصی، 
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دن، ارائه سرعت انتقال نتایج تفکر نویسنده به خواننده، ارزان بو
های بسیار دقیق از موضوعات مطالب بکر و تازه، ارائه تحلیل
تر، معرفی تر، دسترسی آسانپیچیده علمی، چاپ و توزیع سریع

های اهل فن و سرانجام تنوع ها، انتقادها و بررسیآخرین پژوهش
تر، معموال برای مطالب و شکل ارائه و گاه زبان و بیان سهل

نظر علمی نیز  یشتری داشته و از نقطهپژوهشگران جذابیت ب
)محمدی و متقی  ها ارزش و کاربرد بیشتری دارند نسبت به کتاب

(. اما مجالت علمی مجرای اصلی و رسمی ارتباط 3116دادگر، 
نظران آن را قلب تپنده میان دانشمندان است و برخی از صاحب
قانی محق دانند. برای مثالمراکز و موسسات علمی و پژوهشی می

کنند در هر کشوری مجالت عنوان می 3«ون دورن و هیت»نظیر 
های مختلف علمی مشخص کننده مسیر تحقیقات علمی در رشته

 مطالعات نتایجرسد (. به نظر می3117است)سجادی و همکاران، 

 موجود وضعیت از تصویری ارائه با علمی رشته هر در محورپژوهش

 وجود رشته آن در که را ازهایینی و کمبودها شکلی به تا کوشدمی

 به و بهترین ارائه و متناسب هایریزیبرنامه انجام جهت در دارد،
 مورد زمینه کیفیت پیشرفت و توسعه راستای در مسیر ترینصرفه
  (.3117 همکاران، و نژاد )فرشته دهد نشان مطالعه

های رایج برای ارزیابی در تحقیقات تحلیل محتوا، از روش
االت، کاربرد معیارهای از پیش تعیین شده است. این کیفیت مق

دهند. آنها بررسی ارزیابی را گروهی از خبرگان علمی انجام می
سازی، اهداف، توصیف کنند که معیارها و ضوابط )مانند مفهوممی

های آماری و مانند آنها( تا چه حد و نحوه انتخاب نمونه، روش
ابراین ارزیابی کیفیت رعایت و از خطا اجتناب شده است. بن

گیرد؛ مانند های مختلف صورت میمقاالت با مقاصد و روش
های ها، روشداوری و پذیرش مقاالت، مراکز علمی و دانشگاه

 ها پژوهی نویسندگان و امثال آن تحقیق مورد استفاده، میزان هم
 (.3110)شریفی، 

چند نویسنده بودن مقاالت و نهضت همکاری علمی جایگاه 
ای در فرایند توسعه علمی کشور دارد. توسعه علمی و کسب هویژ

دستاوردهای پژوهشی بزرگ به مشارکت همه پژوهشگران و 
دانشمندان نیازمند است. مطالعات زیادی در رابطه با میزان 
همکاری علمی نویسندگان مقاالت در رابطه با مجالت مختلف 

ن نگارندگان انجام شده است که همگی بیانگر افزایش ارتباط ای
اساس شواهدی، رابطه معناداری بین همچنین بر باشد. می

همکاری گروهی و کیفیت بهتر آثار علمی وجود دارد. مشارکت 
های مختلف نیز در افزایش کیفیت و ارزش پژوهشگران از رشته

یک تولید علمی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به افزایش 
پویایی بیشتر و رشد علمی در ای که باعث های میان رشتهحوزه
های اخیر گردیده است؛ محققان در حوزه علمی سعی بر  دهه

                                                                              
1. Van Doren and Heit 

های گیری از رهیافتانجام تحقیقات مشترک دارند؛ زیرا با بهره
توانند کیفیت و غنای تولیدات علمی خود را های مختلف میرشته

 (.3173)حیدری و صفوی،  ارتقا دهند
دار، و کنترل شده نظام علمی یک مطالعه منظم پژوهش

ها را خالصه  های علمی است که دادهمنطقی و بر اساس روش
کند و قابلیت تکرارپذیری و انتقال را نیز دارد. این دسته از می

های . پژوهش3شوند: بندی میها به دو گروه کلی تقسیمپژوهش
کمی: این نوع تحقیقات از روش علمی ساخت و اثبات تجربی 

های پژوهشی از قبل  ها و طرحکند و بر اساس فرضیهمیاستفاده 
ها را فنون  شوند و برای استخراج نتیجهتعیین شده، انجام می
های کیفی: در این قبیل  . پژوهش0گیرد. آماری به کار می

ندارد و ای  شده مطالعات، پژوهشگر هیچ فرضیه از قبل تعیین
واژه «. کمیت»نه  پدیده مورد مطالعه است« کیفیت»هدف وی 
 و« چه مقدار»، «کجا»، «چه زمان»، «چگونه»، «چه»کیفیت به 
های کیفی به معانی، مفاهیم،  شود. بنابراین پژوهش... مربوط می

پردازند و در  های موضوعات مورد مطالعه می توضیحات و ویژگی
تری را در پرداختن به پدیده مورد بیشتر موارد عمق و دقت افزون

 (.3110)نمازی،  کنند عه فراهم میمطال
، گونه تحقیقاتاینهای دیگر مورد استفاده در شاخصازجمله 

بدنی و علوم ورزشی )در رشته تربیت حوزه مطالعاتی مقاالت
شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، های آسیبشامل گرایش

بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی، فیزیولوژی 
های های تحقیق )شامل روش (، روشدیریت ورزشیورزشی و م

رویدادی، تاریخی  پستجربی، توصیفی، همبستگی، تجربی، نیمه
مدت ) های مورد انتظار برای پذیرش مقاالتای( و ماهو کتابخانه

ها برای چاپ زمانی که نشریه از زمان دریافت مقاله تا پذیرش آن
 باشنداده است( میدر نشریه به هر یک از مقاالت اختصاص د

 (.  3173)شریفی و همکاران، 
 و جذاب رشته یک عنوان به ورزشی علوم و بدنیتربیت رشته
 در است. کرده پیدا دنیا مختلف جوامع در زیادی اهمیت پرمخاطب،
 علمی نشریات رشته، این خاص جایگاه به عنایت با نیز ما کشور

 نشریه به توانمی میان این از اند.یافته رواج متعددی پژوهشی

 ورزشی، علوم در پژوهش و ورزش و حرکتی علوم حرکت، المپیک،

 از معلم تربیت دانشگاه ورزش و حرکتی علوم نشریه نمود. اشاره
 ورزشی علوم و بدنیتربیت انجمن همکاری با 3113 سال زمستان

 3 سال هر 3110 سال تا کرد. آغاز جدی طور به را خود فعالیت
 سال تا نشریه این شماره 3 نیمسال هر در آن زا پس اما شماره
 جهان استنادی پایگاه در مجله این است. رسیده چاپ به 3117

 مقاله در است. گرفته قرار تایید مورد و شده ثبت نیز (،ISC) اسالم
 محتوا تحلیل مورد نشریه این مقاالت تا ستا آن بر سعی حاضر

 خطوط توانمی زشیور علمی مقاالت تحلیل با زیرا گیرد؛ قرار
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 و متنوع مطالب ارائه در را علمی مجالت این های رهیافت و اصلی
 و نویسندگان به توانمی حال عین در و کرده شناسایی گوناگون
 کیفی و کمی توسعه جهت در را هاییکارراه مجالت کنندگانارائه

 اهمیت چند هر .(0223)ملک زاده و همکاران،  کرد توصیه

 اما است شده ثابت جهت و هاراهکار ارائه در محتوا یلتحل مطالعات
 از شده انجام تحقیقات اندک تعداد از حاکی هابررسی وجود این با
 در باالخص پژوهشی علمی نشریات روی بر محتوا تحلیل نوع
شریفی و برای مثال؛  است. ورزشی علوم و بدنی تربیت حوزه

     لیل توصیفی تح»(، در تحقیقی با عنوان 3173همکاران )
     بدنی و علوم ورزشی طیهای علمی پژوهشی تربیت مقاله
گزارش کردند که گرایش فیزیولوژی « 3115-3111های  سال

 60/3بدنی با درصد بیشترین و آموزش و تربیت 3/15ورزشی با 
است.  درصد، کمترین تعداد نویسندگان را به خود اختصاص داده

قیق استفاده شده در مقاالت، انواع همچنین بیشترین روش تح
 1درصد از کل مقاالت است. حدود  35/41های توصیفی با روش

درصد از مقاالت نیز روش تحقیق خود را ذکر نکرده بودند. 
منبع و میانگین  04میانگین منابع فارسی و التین برای هر مقاله 

)شریفی و  ماه بوده است 4/4مدت زمان پذیرش برای هر مقاله 
(. از دیگر مطالعات انجام شده در حوزه تحلیل 3173مکاران، ه

محتوای نشریات علمی پژوهشی ورزشی، تحقیق سجادی و 
تحلیل توصیفی نشریه »ها پس از  باشد. آن(، می3117همکاران )

، به این نتیجه رسیدند («15تا  3علمی پژوهشی حرکت )شماره 
هر شماره  برای 71/7مقاله با میانگین  111که در مجموع 

مشخص شد که از این میان بیشترین مقاالت به صورت سه 
 4درصد( و کمترین مقاالت به صورت  12مقاله،  325نفری )

استناد منبعی با  9317نفری و بیشتر تهیه شده بود. در مجموع 
برای هر مقاله صورت گرفته بود. در بین منابع  30/03میانگین 

ها قرار گرفت.  نامهاز پایان ها و مقاالت قبل اطالعاتی، کتاب
مورد بیشترین و روش  341روش توصیفی برای اجرای تحقیق با 

مورد کمترین مورد استفاده را داشت. گرایش  03رویدادی با  پس
مکانیک ورزشی  مقاله بیشترین و بیو 359فیزیولوژی ورزشی با 

مقاله،  321مقاله کمترین مقدار را دارا بود. دانشگاه تهران با  7با 
مقاله،  01مقاله و دانشگاه تربیت مدرس با  52دانشگاه گیالن با 
های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند)سجادی به ترتیب رتبه
(، 3116ها نیز عیدی و همکاران )پیش از این(. 3117و همکاران، 

 11تا  3در پژوهشی به تحلیل محتوای فصلنامه المپیک از شماره 
مقاله  130ها نشان داد؛ از مجموع . نتایج مطالعه آنبودند پرداخته

 17مقاله به شکل ترجمه و  42مقاله پژوهشی، 001بررسی شده،
پژوهی مقاله به صورت بازنگری بوده است. بر اساس میزان هم

درصد به  37نفری،  3مقاالت به صورت درصد 46محققان، 
 5درصد به صورت  03نفری و  1درصد  36نفری،  0صورت 

نفری ارائه شده بود. گرایش  6یا  4به صورت نفری و بقیه 
 4مقاله بیشترین تعداد و بیومکانیک ورزشی با  314فیزیولوژی با 

 (. 3116)عیدی و همکاران،  مقاله کمترین مقدار را دارا بود
تر، به ساختار بنابراین در مطالعه حاضر با رویکردی جامع

ف، رشته و درجات علمی های مطالعاتی مختلمقاالت در حوزه
های ورزشی، سنی، جنسیتی و شغلی جامعه نویسندگان، حیطه
های تحقیق مورد استفاده در مطالعات نیز پرداخته آماری، و روش

تواند برای افرادی رسد نتایج این تحقیق میشده است. به نظر می
که به نوعی با نشریه مرتبط باشند، بازخوردی ارزشمند در جهت 

توان با کیفیت مقاالت فراهم آورد. در اینصورت میافزایش 
-برجسته نمودن کمبودها و نیازها، پیشنهاداتی را در جهت برنامه

 ها و اقدامات آتی ارائه نمود.ریزی

 

 روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از نوع تحلیل 
 محتوا است. برای بررسی محتوای پیام آشکار موجود در یک متن

توان از روش تحلیل محتوا استفاده ای از متون می یا مجموعه
     های کیفی به  شود روش تبدیل دادهکرد. این روش را می

 های کمی قلمداد کرد.داده
های یک پیام  ترین کاربرد تحلیل محتوا توصیف ویژگیمهم
گیری و محور است و بر اندازه تحلیل محتوا پژوهشی پیاماست. 
و  3194)سرمد و همکاران،  تمرکز دارد )محتوا( یامسنجش پ
های  این روش به عنوان یکی از روش. (3119فر،  محمدی

 هاست که مورد توجه بسیاری از محققان در رشته پژوهش، سال
های مختلف علوم قرار گرفته است. در این روش پژوهشگر به 

را از طریق های افراد  باور ها و  ها، دیدگاه جای اینکه نگرش
اند مورد بررسی هایی را که تولید کرده پرسشنامه بسنجد، پیام

 .(3111الحوائجی،  )سیدین و باب دهد قرار می
شماره نشریه  36 مقاله منتشر شده در 369در مطالعه حاضر 

تا تابستان  3113علوم حرکت و ورزش دانشگاه خوارزمی از بهار 
در این  . ابزار مورد استفادهمورد ارزیابی قرار گرفته است 3117

لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و  تحقیق شامل یک چک
نفر از اساتید متخصص در زمینه روش  6صوری آن توسط 

 .تحقیق و تحلیل محتوا تایید شد
لیست حاضر از روش  همچنین به منظور تعیین پایایی چک

مقاله  12پایایی مصحح استفاده شد به این صورت که تعداد 
لیست مربوطه ارزیابی و نتایج با یکدیگر  توسط دو نفر با چک
 36نسخه   SPSSنرم افزار ها نیز با استفاده  مقایسه گردید. داده
های آمار توصیفی )جداول فراوانی، درصد و از طریق روش

فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( مورد تجزیه و تحلیل قرار 
 گرفت.
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 هایافته
(، مـورد تحلیـل n=369) این مطالعه کلیه مقاالت نشـریه در

هـای مـورد بررسـی در تحقیـق  محتوا قرار گرفته است. شاخص
پژوهـی،  های مورد انتظار پـذیرش مقالـه، میـزان هـم شامل ماه

 های جنسـی، سـنیدرجات علمی، حوزه مطالعاتی مقاالت، حیطه
ــاری، مشخصــه ــه آم ــغلی جامع ــی و ش ــندگورزش ــای نویس     ان ه

های انتظار ها نشان داد متوسط ماهشناسی مقاالت بود. یافتهروش
 ماه بوده است. 4/6هر مقاله حدود  برای پذیرش

 
مقالـه تـاریخ دریافـت و تـاریخ  41شایان ذکر اسـت کـه در 

ــزان هــم ــود. از لحــاظ می ــه ذکــر نشــده ب پژوهــی پــذیرش مقال
 مقالـه 10 ه،درصد( توسط یک نویسند 6/7مقاله) 36نویسندگان، 

توسـط  درصد( 1/53) مقاله 67نویسنده،  درصد( توسط دو 0/37)
 34درصـد( توسـط چهـار نویسـنده و  03) مقاله 14سه نویسنده، 

 درصد( توسط پنج نویسنده یـا بیشـتر ارائـه شـده اسـت 7) مقاله
 (.3)جدول 

 نویسندگان پژوهی هم اساس بر مقاالت توزیع .1 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
های مقاالت نشریه بر اسـاس درجـه و رشـته همچنین یافته

علمی نویسندگان مورد تحلیل قرار گرفت. همانگونه که مالحظـه 
ــی ــ م ــه،ش ــندگان اول مقال ــین نویس ــجوی  3ود؛ از ب ــر دانش نف

 02ارشد،نفر دانشجوی کارشناسی  5 نفر کارشناس، 3 کارشناسی،
 نفـر اسـتادیار، 15 نفر دانشجوی دکتری، 39 نفر کارشناس ارشد،

 هم  مقاله 64 اند. درنفر استاد تمام بوده 0 نفر دانشیار و تنها  01

 
ص نشـده بـود. همچنـین درجه علمی نویسنده اول مقالـه مشـخ

بدنی و علوم ورزشـی و نفر از نویسندگان تربیت 359رشته علمی 
بدنی و علوم ورزشـی بـوده اسـت. در ضـمن تربیتنفر غیر 5تنها 

 مقالـه ذکـر نشـده بـود 39رشته علمی نویسنده اول مقـاالت در 
 (. 0)جدول 

 قالهتوزیع مقاالت بر اساس درجه علمی و رشته نویسنده اول م .2جدول

 فراوانی 
درصد 

 فراوانی

 
 
 
 

 اول هدرجه علمی نویسند

 /.6 3 دانشجوی کارشناسی

 /.6 3 کارشناس

 5/0 5 دانشجوی کارشناسی ارشد

 30 02 کارشناس ارشد

 0/32 39 دانشجوی دکتری

 5/02 15 استادیار

 1/31 01 دانشیار

 0/3 0 استاد تمام

 7/11 64 نامعلوم

 322 369 مجموع

 رشته علمی نویسنده اول

 5/19 356 بدنیتربیت

 5/0 5 بدنیتربیتغیر

 0/32 39 معلومنا

 %322 369 مجموع

  
  

 درصد فراوانی انیفراو تعداد نویسندگان

 6/7 36 نویسنده 3

 0/37 10 نویسنده 0

 1/53 67 نویسنده 1

 03 14 نویسنده 5

 7 34 نویسنده و بیشتر 4

 %322 369 مجموع
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 متبوع  بیانگر توزیع مقاالت نشریه بر اساس دانشگاه  1جدول
 76 ،شـودمیگونه که مالحظه  نویسندگان است. همان  اول نفر 

 مقالـه 93اسـتان تهـران و  هـایانشـگاهددرصد( از  4/49) مقاله
 های غیر از استان تهران بوده است.درصد( از دانشگاه 4/50)

 توزیع مقاالت براساس دانشگاه متبوع نفر اول نویسنده مقاله .3جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 369دهد که از مجمـوع های مطالعه نشان میهمچنین یافته
مقاله حداقل یکی از دو  50مقاله به چاپ رسیده در این نشریه، در 
 حداقل یکی از نیز مقاله دیگر  91نفر مدیر مسئول و سر دبیر و در 

 .(5)جدول اندکرده هیئت تحریریه فعالیتاعضای 
درصد مقاالت انتشار یافته یکـی از  92به بیان دیگر در بیش از 

 اند.هیات تحریریه مشارکت داشته افراد مدیر مسئول، سردبیر و عضو

 توزیع مقاالت بر اساس مشارکت نویسندگان به عنوان مدیر مسئول و سردبیر یا عضویت در هیئت تحریریه .4جدول 

 وانیدرصد فرا فراوانی مشارکت نویسندگان

 3/04 50 دبیرمسئول و سرمدیر

 9/56 91 عضو هیئت تحریریه

 0/01 59 سایر
 %322 369 مجموع

 
در مطالعه حاضر، مقاالت انتشار یافته از لحاظ حوزه مطالعاتی 

بیـانگر نتـایج ایـن  4نیز مورد تحلیل محتوا قرار گرفـت. جـدول 
 49شـی بـا مـدیریت ورز ها نشان داد؛ گرایشتحلیل است. یافته

درصد(، بیشترین تعداد مقاله انتشار یافتـه در مجـالت  3/15مقاله)
ــا  ــوژی ورزشــی ب ــود اختصــاص داده اســت. فیزیول ــه خ  56را ب

 درصد(، در جایگاه بعدی قرار دارد.  4/09مقاله)

 
درصد(، بیومکانیک  1/36مقاله) 01همچنین یادگیری حرکتی با 

درصـد(،  7مقالـه) 34شناسی ورزشی و حرکات اصـالحی بـا و آسیب
 مقالـه 5درصد( و رشد حرکتی بـا  0/5مقاله) 9روانشناسی ورزشی با 

  مقالـه 0انـد. همچنـین های بعدی قـرار گرفتـهدرصد(، در رده 5/0)
ــرایش 0/3) ــه ســایر گ ــوط ب ــز مرب ــته درصــد( نی ــی رش       هــای علم

 بدنی و علوم ورزشی بوده است.تربیت
 حوزه مطالعاتی مقالهتوزیع مقاالت براساس  .5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی حوزه مطالعاتی مقاله

 1/07 57 مدیریت ورزشی

 0/5 9 روانشناسی ورزشی

 5/0 5 رشد و تکامل حرکتی

 5/39 07 یادگیری حرکتی

 4/09 56 فیزیولوژی ورزشی

 7 34 بیومکانیک ورزشی

 7 34 شناسی ورزشی و حرکات اصالحیآسیب

 0/3 0 سایر

 %322 369 عمجمو

 
به منظور بررسی بیشتر، مقاالت انتشار یافته براسـاس حیطـه 
ورزشی، شغلی، جنسیتی و سنی جامعه آماری مـورد تحلیـل قـرار 

 :ها نشـان دادبیانگر نتایج این تحلیل است. یافته 6گرفت. جدول 
مقاله( و حداقل تحقیقـات در  16) اکثر مطالعات در مراکز آموزشی

همچنـین  مقاله( انجام شـده اسـت.5) اقشار ویژهمراکز مربوط به 
 مقاله به چاپ 369دهد که از مجموع های مطالعه نشان مییافته

 
ل یکـی از دو نفـر مـدیر مقاله حـداق 50رسیده در این نشریه، در 

مقاله دیگر نیز حداقل یکی از اعضـای  91دبیر و در مسئول و سر
بیان دیگر در بـیش  (. به5)جدول  اندهیئت تحریریه فعالیت کرده

درصد مقاالت انتشـار یافتـه یکـی از افـراد مـدیر مسـئول،  92از 
  اند. سردبیر و عضو هیات تحریریه مشارکت داشته

 درصد فراوانی فراوانی دانشگاه متبوع نویسنده اول مقاله

 4/49 76 های استان تهراندانشگاه

 4/50 93 تهرانهای غیر از استان دانشگاه

 %322 369 مجموع
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 های شغلی، جنسیتی و سنی جامعه آماریمقاالت براساس. توزیع حیطه ورزشی وحوزه .6جدول

 راوانیدرصد ف فراوانی های شغلی، جنسیتی و سنیحیطه ورزشی وحوزه

 حیطه ورزشی جامعه آماری

 4/43 16 آموزشی

 1/5 1 ورزش همگانی

 7 34 ورزش قهرمانی

 30 02 ایورزش حرفه

 5/0 5 ورزش اقشار ویژه

 5/39 07 سایر

 %322 360 مجموع

 حوزه شغلی جامعه آماری

 1/5 1 مدیران

 0/3 0 مربیان

 5/02 15 ورزشکاران

 5/4 7 اعضای هیئت علمی

 1/3 1 معلمان

 5/33 37 آموزاندانش

 05 52 دانشجویان

 0/01 59 سایر

 %322 360 مجموع

 حوزه جنسی جامعه آماری

 5/35 94 زنان

 7/55 05 مردان

 5/19 41 هر دو

 %322 363 مجموع

 5/0 5 نونهاالن حوزه سنی جامعه آماری

 
 52) نبیشتر تحقیقات بـه صـورت ویـژه بـر روی دانشـجویا

مقاله( صـورت گرفتـه اسـت. 0) ه( و کمترین آن روی مربیانمقال
 05) مقالـه( بیشـتر از زنـان 94) مطالعات انجام شده روی مردان

مقالـه(  16) مقاله( بوده اسـت. از نظـر حـوزه سـنی هـم جوانـان
مقالـه( در مطالعـه حاضـر کلیـه مقـاالت  0) بیشترین و سالمندان

 جدول مورد تحلیل قرار گرفت. نشریه براساس نوع روش تحقیق 

 
هـا نشـان داد؛ از مجمـوع  بیانگر نتایج این تحقیق است. یافته 9
مقاله بـه روش کیفـی انجـام  1به روش کمی و  347مقاله،  369

درصـد،  9/51شده است. همچنین روش تحقیق نیمه تجربـی بـا 
درصد، کمترین کاربرد را  26/2بیشترین و روش تحقیق تجربی با 

 اند.الت داشتهدر مقا

 

 توزیع مقاالت براساس روش تحقیق استفاده شده در آنها .7جدول 
 درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق استفاده شده

 

 نوع تحقیق

 0/74 347 کمی

 1/5 1 کیفی

 %322 369 مجموع

 

 

 

 

 روش تحقیق

 1/06 55 همبستگی

 6/30 03 توصیفی

 19/33 37 علی پس از وقوع

 5/0 5 تاریخی

 9/51 91 تجربینیمه

 26/2 3 تجربی

 1 4 ایکتابخانه

 %322 369 مجموع
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مقاله، از  10ها حاکی از آن بود که در مجموع  همچنین یافته
های تحقیق استفاده کرده آوری دادهپرسشنامه به عنوان ابزار جمع

مقاله،  15مقاله، پرسشنامه استاندارد و در  56بودند. از این بین در 
مقاله هم از هر دو  0ساخته به کار رفته و در  پرسشنامه محقق

پرسشنامه  از آنجایی که درنوع پرسشنامه استفاده شده بود. 
گیرد؛ قرار می بررسیروایی محتوایی مورد  معموالاستاندارد 

 ساخته، های محقق پرسشنامهتعیین روایی  ازمنظور نویسندگان 
 .یر روایی محتوایی و سازه بوده استنظ ،تعیین انواع روایی

ساخته،  های محقق بنابراین از لحاظ نحوه تعیین روایی پرسشنامه
مقاله نیز از  0مقاله از روش روایی محتوایی و صوری و  13در 

مقاله نیز از هر دو نوع روش  1و همچنین در  روش روایی سازه
 (.1تعیین روایی استفاده شده بود )جدول

 

 ساختههای محققزیع مقاالت بر اساس نوع پرسشنامه و نحوه تعیین روایی پرسشنامهتو .8جدول
 درصد فراوانی فراوانی نوع و تعیین روایی پرسشنامه

 نوع پرسشنامه

 3/46 56 استاندارد

 4/53 15 محقق ساخته

 5/0 0 هر دو

روایی پرسشنامه محقق 

 ساخته

 3/16 13 محتوایی و صوری

 6/4 0 روایی سازه

 1/1 1 هر دو

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل محتوای مقاالت نشـریه علـوم 
حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی بود. از آغاز فعالیت این نشریه، 

شماره، به چاپ رسـیده بودنـد  36مقاله در  369در مجموع تعداد 
گرفـت. این پژوهش مورد تحلیل محتوا قـرار ها در  آنکه تمامی 

 4/6بر اساس نتایج، هر کدام از این مقاالت به طور متوسط حدود 
اند. اما متاسفانه باید اظهار داشت که در ماه در انتظار پذیرش بوده

شش شماره نخست این نشریه تاریخ دریافـت و پـذیرش عنـوان 
های بعدی برطرف شـده اسـت. نشده بود که این ضعف در شماره

ینـد آ(، فر3173ق شـریفی و همکـاران )های تحقیبر اساس یافته
داوری برای پذیرش مقاالت، در نشریات معتبری ماننـد پـژوهش 

ماه( و نشریه حرکت کمتـرین زمـان  1در علوم ورزشی بیشترین )
تـوان گفـت ماه( را به خود اختصاص داده است. بنابراین می 4/5)

نشریه علوم حرکتی و ورزش از این لحاظ، در حـد وسـط ایـن دو 
ریه معتبر ورزشی قرار دارد. با توجه به جایگاه چنین نشـریاتی، نش

رسد این مدت نسبتا طوالنی ناشـی از کثـرت مقـاالت به نظر می
ارسالی به این مجالت علمی و دانش تخصصـی بیشـتر داوران و 

باشـد. بـا ایـن معیارهای آنها برای پذیرش مقاالت با کیفیت مـی
با تعداد بیشـتر داوران متعهـد، وجود این امکان نیز وجود دارد که 

متخصص و با انگیزه، و در نظر گرفتن امتیازاتی برای ایشان، روند 
داوری مقاالت را سرعت بخشید. از بین مقاالتی که رشته علمـی 

 درصـد 5/19نویسندگان در آنها مشخص بـود، رشـته تحصـیلی 
تربیـتدرصد غیـر  5/0بدنی و علوم ورزشی و  نگارندگان تربیت

نی و علوم ورزشی بوده است. در سـایر مـوارد رشـته تحصـیلی بد
 سجادی و  تحقیق   نبود. این یافته با نتایج مشخص  نویسندگان 

 

هـا، رشـته ست. بر اساس پـژوهش آنا (، همسو3117همکاران )
ــت 91علمــی  ــدنی، درصــد از نویســندگان تربی ــر  4ب    درصــد غی
توجه به اینکه یکی درصد مشترک بوده است. با  00بدنی و تربیت
بـدنی و علـوم های پیش روی نظام پـژوهش در تربیـتاز فرصت

ای ایـن حـوزه اسـت، رشـته ورزشی در هر کشوری ماهیت بـین
های پژوهشی  برقراری ارتباط و تعامل سازنده بین محققان و نهاد

توانـد در های مرتبط با نظام پژوهش در علوم ورزشـی مـی حوزه
رزشی کشور و افزایش غنای این دسـته از توسعه تحقیقات علوم و
گذار و مثبتی داشته باشد. از سوی دیگر تولیدات علمی، نقش تاثیر

هـا و تولیـدات پژوهشـی علـوم  مروری بر وضعیت موجـود نهـاد
  ورزشی کشور، حـاکی از انـدک بـودن سـهم پژوهشـگران سـایر 

های مرتبط در تحقیقات علوم ورزشـی کشـور و ارتباطـات  رشته
هـای علمـی و  های پژوهشی ورزشی با سایر نهـاد ک سازماناند

های مشترک تحقیقاتی است. از آنجا که به طور کلی نظام فعالیت
گیـری از های تولید علـم اسـت، بنـابراین بهـرهپژوهش از بخش

    هــای علمــی موجــود در محققــان و  دانــش، تجربیــات و قابلیــت
توانـد بـه بهبـود مـیبدنی نـه تنهـا نهادهای پژوهشی غیر تربیت

بدنی و علوم ورزشی منجر شود، کیفیت تولید علم در رشته تربیت
های علمـی در ایـن زمینـه را نیـز بلکه کمیت مقاالت و پژوهش

(. بـدیهی اسـت 0223زاده و همکـاران، )ملـک توسعه خواهد داد
بـرد را بـرای  ـعملیاتی نمودن چنین موضوعی یک وضعیت برد 

 هد آورد. هر دو طرف بوجود خوا

یافته و مناسبی بـین دهد که تعامل سازمانمطالعات نشان می
نظام پژوهش علوم ورزشـی کشـورهایی نظیـر آمریکـا، اسـترالیا، 

های موتبط وجود دارد. مصـداق انگلستان، کانادا و... با سایر حوزه
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 توان در موارد زیر یافت:این تعامل را می

 بـدنی در تربیـت انتشار مقاالت علمی توسط متخصصان غیـر
 بدنی،مجالت علمی پژوهشی حوزه تربیت

 هـای غیـر جذب اعضای هیات علمی پژوهشـی بـا تخصـص
 های وابسته،بدنی از حوزهتربیت

 های مختلف در اجـرای های مشترک نهادهای حوزههمکاری
 های تحقیقی مشترک وپروژه

 های تحقیقی به صورت مشترکهای مالی پروژهتامین هزینه 
 (.3116ده و الهی، )علیزا

درصـد از مجمـوع مقـاالت، رشـته  0/32ها نشان داد در یافته
تحصیلی نویسنده اول ذکر نشده بود. این آمار مربوط بـه مقـاالتی 

اند ولی این های ابتدایی تاسیس نشریه انتشار یافتهبوده که در سال
ضــعف بــه مــرور برطــرف شــده اســت. بــر اســاس درجــه علمــی 

فر اول، دوم، سوم، چهارم و پـنجم(، در مجمـوع، نویسندگان نیز )ن
 0نفر( بیشترین و دانشجوی کارشناسی و کارشـناس ) 15استادیار )

نفر( کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. تعداد اندک مربوط 
به کارشناس و دانشجوی کارشناسی به احتمال زیاد به دلیل کـافی 

های پژوهشـی اسـت یتنبودن سطح دانش آنها در مورد روش فعال
رسد. درباره فراوانـی بدسـت آمـده در مـورد که طبیعی به نظر می

های پژوهشی نیز  استادیار و انگیزه این گروه به شرکت در فعالیت
توان گفت شاید اشتیاق آنان به ارتقای درجه باالتر )بـه دلیـل  می

لمی و امتیازاتی که مقاالت در ارتقا دارند( یا نیاز به ارتقای سطح ع
در جهت حل مشکالت و برطرف نمودن ابهامات، دالیل  تولید علم

عمده این مشارکت فعال باشد؛ اما بـه هـر حـال مشـارکت بیشـتر 
اساتید با درجه علمی دانشیار و بویژه استاد تمام به دلیـل دانـش و 

   هـای پژوهشـی، یقینـا تجربه ارزشـمند ایشـان در عرصـه فعالیـت
ولیدات علمـی را دو چنـدان نمایـد. نتـایج توانسته کیفیت این تمی

( نیز حاکی از آن بود که باالترین 0221) 3تحقیق موندلو و پدرسون
 1/36درصد( دارای رتبه علمی استاد تمام،  1/50درصدنویسندگان)

درصد مربوط به نوسیندگان با رتبه علمی  31درصد دانشیار و فقط 
درصـد مقـاالت  6/37استادیاری بوده است. از بین دانشجویان نیز 

ــری،  ــجویان دکت ــط دانش ــجویان  5/9توس ــط دانش ــد توس درص
درصد توسـط دانشـجویان کارشناسـی بـه  4/3کارشناسی ارشد و 

(. بـا توجـه بـه اینکـه 0221انجام رسـیده بود)منـدلو و پدرسـون، 
مشارکت و همکاری تعـداد بیشـتری از محققـان مسـتقیما باعـث 

در نظر داشت که این مقولـه  گردد؛ بایدافزایش کیفیت مقاالت می
ها حاکی از آن بود باشد. اما یافتهنه ضعف بلکه یک نقطه قوت می

که بر اساس فردی یا گروهی بودن نویسندگان، بیشتر مقـاالت بـا 
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درصد( و کمترین مقـاالت بـا پـنج نویسـنده و  1/53سه نویسنده )
درصد( انجام گرفته اسـت. در پژوهشـی کـه سـجادی و  7بیشتر )
(، در زمینـه 3116( و همچنین عیدی و همکاران )3117اران )همک

تحلیل محتوا انجام داده بودند نیز نتایج مشابهی به دست آمده بود؛ 
یعنی مقاالت با سه نویسنده بیشترین و با پـنج نویسـنده و بیشـتر، 
کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. دالیل مختلفی را برای 

شمرد از جمله اینکه احتماال بیشتر مقاالت بـا توان براین یافته می
ها بوده که بـا نامهسه نویسنده مربوط به مقاالت مستخرج از پایان

همکاری اساتید راهنما و مشاور و خود دانشجو به ثبت رسیده است 
و یا اینکه شاید محققان، تعداد بیشتر نویسندگان را نـوعی ضـعف 

ر را امتیازی برای مقاله خـود پژوهی کمتتلقی کرده و به اشتباه هم
مقالـه، حـداقل مـدیر  369مقاله از مجمـوع  302اند. در دانستهمی

مقاله( و یـا یکـی از اعضـای هیئـت  50مسئول و سر دبیر نشریه )
اند. عضویت این افراد در نشـریه مقاله(، فعالیت داشته 91تحریریه )

داشـته  ای در به چاپ رسیدن مقاالتشـانظاهرا نقش تعیین کننده
توان گفت؛ احتماال این مسئولیت فرصتی است. به عبارتی بهتر می

را فراهم نموده است تا از طریق آن به انتشـار مقـاالت در نشـریه 
شـود سـهم  علوم حرکتی و ورزش بپردازند. بنابراین پیشـنهاد مـی

اعضای هیات تحریریه و مدیران نشریه در شمارگان آتی مشخص 
جاوز نشود. بررسی حوزه مطالعـاتی مقـاالت باشد تا از حد خاصی ت

مقالـه(  57درصد ) 1/07نیز نشان داد؛ گرایش مدیریت ورزشی، با 
مقالـه(، کمتـرین  5درصـد ) 5/0بیشترین و حوزه رشد حرکتی بـا 
اند. در ارتباط با فراوانی تحقیقات مطالعات را به خود اختصاص داده

ند دلیل احتمالی توان چصورت گرفته در حوزه مدیریت ورزشی می
     را بــرای کثــرت مقــاالت ایــن گــرایش عنــوان کــرد، ماننــد ابــزار

های اسـتانداردی هسـتند کـه بـه گیری که عمدتا پرسشنامهاندازه
هـای فراوانـی کـه بـه  باشد، یا نمونهسادگی قابل دست یافتن می

راحتی قابل دسترسی است. شاید هم بتوان دلیل این موضوع را در 
هـای  اری از اصول مدیریت ورزشی با سـایر گـرایشاشتراک بسی

تـوان عنـوان کـرد بـا عنایـت بـه مدیریت دانست. به هر حال می
نیازهای خاص این رشته، تحقیقات بسـیار انـدکی در زمینـه رشـد 

مقاله( بـه نظـر  0ها ) حرکتی صورت گرفته است. با توجه به یافته
هـای خاصـی  توجهی وجـود محـدودیترسد که دلیل این بینمی

ای که مانع انجام مطالعات بیشتر از ایـن شـده باشـد. باشد به گونه
ها نشان داد؛ بیشترین حجم نمونه آماری مربوط به  همچنین یافته

آموزان و اعضای هیئـت علمـی( مراکز آموزشی )دانشجویان، دانش
بوده است احتماال دلیل اصلی این انتخاب در دسترس بودن نمونـه 

ری بیشـتر آنـان بـا محققـان اسـت؛ امـا متاسـفانه آماری و همکا
کمترین مطالعـات در حـوزه ورزش اقشـار ویـژه )ماننـد معلـولین( 

ای کـه در صورت گرفته است. به دلیل مسائل و مشکالت عدیـده
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ارتباط با این قشر وجود دارد، ضرورت انجـام تحقیقـات بیشـتر در 
ای هـشـود. بـدیهی اسـت اتخـاذ سیاسـتاین زمینه احساس مـی

هـا تشویقی و حمایتی توسط اساتید و مسئولین نشریه، و تعامل آن
تواند ضمن تسهیل در انجام یافتن تحقیقات، با نهادهای ذیربط می

بیش از پیش موجب جلب توجه محققان به انجام مطالعات در این 
(، 3173زمینه گردد. در پژوهشی نیز که توسط شریفی و همکاران )

درصد بیشـترین  3/15فیزیولوژی ورزشی با به انجام رسید گرایش 
بدنی به آموزش تربیتشناسی و حرکات اصالحی به همراه و آسیب
کمترین درصد مقـاالت را بـه خـود درصد،  60/3 و 66/5با ترتیب 

(. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات نشـریه 31اختصاص داده بودند)
ری آن را هـم حاضر، در مراکز آموزشی انجام شده است، جامعه آما
 4/43دهنـد )اکثرا جوانانی که در این مراکز قرار دارند، تشکیل می

روی  درصد(. اما سالمندان گروهی هستند که کمترین مطالعات بـر
درصد(. این در حالی اسـت کـه بـا  0/3ها صورت گرفته است )آن

    وجود مشکالتی که سـالمندان بـا آنهـا روبـرو هسـتند، ایـن قشـر
 0/74ه هدف بسـیاری از محققـان باشـد. همچنـین تواند جامعمی

درصـد بـه  1/5درصد از مجموع مقـاالت بـه روش کمـی و تنهـا 
صورت کیفی صورت گرفتـه اسـت. مهـرام و توانـایی شـاهرودی 

ای که در تحلیل محتـوای مجـالت علمـی ( هم در مطالعه3111)
پژوهشی روانشناختی ایران انجام داده بودنـد، بـه نتـایج مشـابهی 

( نیز به نتیجـه دسـت یافتنـد کـه 0221دند. مندلو و پدرسون )رسی
ــات کمــی،  ــود  3/75تحقیق ــه خ ــاالت را ب ــوع مق درصــد از مجم

تواند مربوط به طرز اختصاص داده است. این نتیجه بدست آمده می
تفکر و سلیقه افرادی باشد که پژوهش علمـی را فقـط مـرتبط بـا 

  یـق و )نسـبتا( قطعـی هـای دق گیـری اعداد و ارقام کمی و نتیجه
  تـوان گفـت؛ عـدم آشـنایی بـه هـا مـیدانند. درباره این یافتـهمی
های کیفی و پیچیدگی متغیرهای رفتاری مربوط به مطالعـه ویژگی

های صرفا مقداری از یک طرف و تجربه متمادی شخص در زمینه
)نمـازی،  آوردو کمی از طرف دیگر، چنین وضعیتی را به وجود می

3110 .) 

درصــد(،  9/51تجربــی )عــالوه بــر ایــن، روش تحقیــق نیمــه
بیشترین روش تحقیق به کار رفتـه در مقـاالت ایـن نشـریه بـوده 

( 3117است. این یافتـه بـا نتـایج تحقیـق سـجادی و همکـاران )
( و 3111همسویی و با نتایج تحقیق مهرام و توانـایی شـاهرودی )

ن دو پژوهش، روش (، مغایرت دارد. در ای3173جانانی و همکاران )
تحقیق همبستگی بیشترین کاربرد را داشته است. از سـوی دیگـر 

درصد(، کمترین روش تحقیـق مـورد  26/2روش تحقیق تجربی )
استفاده در این پژوهش بود؛ چرا که مطالعات کمـی در ایـن رشـته 
وجود دارد که نیازمند انجام تحقیقات در شرایط کامال کنترل شـده 

 شــریه علــوم حرکتــی و ورزش بیشــتر از باشــد. در مقــاالت ن

درصـد( در مقایسـه بـا پرسشـنامه  3/46های استاندارد )پرسشنامه
ساخته استفاده شده است. با توجه به مطـالبی کـه در مـورد محقق

رسـد فراوانـی حوزه مطالعاتی مقاالت به آنها اشاره شد به نظر مـی
لعـات فراوانـی های استاندارد نیز به دلیـل مطااستفاده از پرسشنامه

باشد که در حوزه مدیریت ورزشی صورت گرفته است. با عنایت به 
اهمیت ابزار مورد استفاده در یک تحقیـق، نحـوه تعیـین اعتبـار و 

ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بـدیهی اسـت پایایی پرسشنامه
های بدون اعتبار و روایـی کـافی نـه تنهـا که استفاده از پرسشنامه

هـا دهد. یافتـهکل مقاله را تحت انتقادات جدی قرار مینتایج بلکه 
سـاخته از نـوع های محقـقدرصد از پرسشنامه 3/16نشان داد که 

 1/1درصد از روش تحلیل عاملی و  6/4روایی محتوایی و صوری، 
هـا اسـتفاده درصد از هر دو نوع روش برای تعیین روایی پرسشنامه

تـر تعیـین هـای تخصصـیوششود راند. از این رو توصیه میکرده
های عـاملی تاییـدی و روایی مانند روایی سازه و استفاده از تحلیل

ای قـرار اکتشافی نیز مورد اسـتفاده محققـان مطالعـات پرسشـنامه
 گیرد.

تـوان هـای مطالعـه حاضـر، مـیدر مجموع با عنایت به یافته
پیشــنهاداتی کــاربردی را در راســتای بهبــود کیفــی مقــاالت بــه 

ن و نیز مسئوالن نشـریه ذیـربط اعـم از سـردبیر و هیئـت محققا
 تحریریه ارائه نمود:

با عنایت به تعداد اندک مقاالت نگاشته شده توسـط اعضـای  (3

هـا نقـش شـود؛ آنهیئت علمی دارای رتبه استادی، پیشنهاد مـی

ست تا ایفای ا آنش مقاالت ایفا نمایند. انتظار بر بیشتری در نگار

 در یک مقاله به کیفیت آن بیفزاید. نقش یک استاد تمام 

بدنی و علوم ورزشی و ای بودن تربیتبا عنایت به میان رشته  (0

  هـا در مقـاالت نشـریه، پیشـنهاد سهم اندک محققان سایر رشته

های مشخصـی جهـت جـذب مقـاالت مـرتبط از شود؛ راهکارمی

ها اندیشیده شود. بدیهی اسـت تعامـل رشـته محققان سایر رشته

تواند باعث توسعه ایـن رشـته علمـی بدنی با سایر علوم میتربیت

 گردد.

هـای مختلـف با عنایت به گرایش اندک مقـاالت بـه حیطـه (1

ای، قهرمانی، همگانی و اقشار ویـژه( در مقایسـه بـا )ورزش حرفه

مدارس و مراکز دانشگاهی و با توجه به گستردگی ایـن جوامـع و 

تند، بـه محققـان توصـیه مسائل و مشکالتی که با آنها روبرو هس

هـا بپردازنـد. شود؛ به انجام مطالعات بیشـتری در ایـن زمینـهمی

 هـایی ایـنتوانند با اعمـال سیاسـتهمچنین مسئولین نشریه می

 گونه مقاالت را بیشتر دریافت، بررسی و منتشر نمایند.
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با توجه به مطالعات اندک انجام شده در زمینـه ورزش زنـان،   (5

ــالمندان و  ــیورزش س ــنهاد م ــژه، پیش ــار وی ــردد؛ ورزش اقش    گ

هایی در زمینه افزایش سـطح تحقیقـات، نگـارش و چـاپ راهکار

  مقاالت در این زمینه اندیشیده شود.

نظر به اهمیت و کاربرد تحقیقات کیفی در حوزه علوم انسانی،  (4

هـا توجـه شود؛ محققان به انجـام ایـن نـوع پـژوهشتوصیه می

 بیشتری داشته باشند.

های انتظـار بـرای پـذیرش هـر با توجه به اینکه میانگین ماه  (6

شود مسـئولین محتـرم ماه بوده است، توصیه می 6مقاله بیش از 

نشریه علـوم حرکتـی و ورزش فراینـد داوری مقـاالت را تسـریع 

 .نمایند
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