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  بررسی محتوایی و استنادي نشریات فیزیولوژي ورزشی کاربردي و 

  مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه مازندران

  3، بابک اصغري2دکتر شادمهر میردار، 1اکرم ارزانی

  چکیده

استنادي محتوایی و تحلیل  از این مطالعههدف . هاي ارزیابی مجالت علمی هستندترین روشتحلیل استنادي از مهم :هدفمقدمه و 

  . اه مازندران استنشریات فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگ

قرار  تحلیلمورد از نشریات دانشگاه مازندران  1395تا تابستان  1384دوره از بهار  12مقاله در  379بدین منظور  :هامواد و روش

 در زمینه متخصص اساتید از نفر 6 توسط آن صوري و محتوایی روایی که بود کدگذاري لیست چک یک شامل تحقیق ابزار. گرفت

  . استفاده شد) نمودارها و قالب جداول در فراوانی درصد و فراوانی( توصیفی آمار از نیز هاداده وتحلیل تجزیه براي .شد تایید محتوا تحلیل

% 1/27(و با رتبه علمی استادیاري %) 43و % 6/32(به صورت سه نفري  مقاله هانشان داد که در دو نشریه مذکور اکثر نتایج  :هایافته

استناد داده شده تعداد استناد فارسی و انگلیسی هر مقاله در فیزیولوژي ورزشی  11106از مجموع  همچنین .انجام گرفته است%) 4/34و 

. ماه بود 28و  24هفته و بیشترین به ترتیب  4کمترین زمان انتظار . بود) 53/10،75/18(و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی ) 60/3،60/26(

به چاپ  مقاله هااز % 6/73گرایش فیزیولوژي ورزشی و بودند  علوم ورزشی متخصص در حوزهاز نویسندگان % 94بیش از  از طرفی

. ود اختصاص داده اندنشریه مدیریت ورزشی را به خ يمقاله هااز % 2/60رسیده در پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی 

بر روي اقشار ویژه بوده  مقاله هاو بر روي ورزشکاران و دانشجویان و کمترین  آموزشی مراکز و موسساتعاله بر این،اکثر مطالعات در 

  . است

با توجه به نتایج پژوهش حاضر  به نظر می رسد میزان مشارکت بین رشته اي، کاهش زمان انتظار، میزان هم پژوهی و  :گیرينتیجه

  .توجه به اقشار ویژه و بانوان نیازمند تدبیر و تامل شایسته است

  

  نشریه علمی پژوهشی ، هم پژوهی علم سنجی، مشارکت بین رشته اي، : هاکلیدواژه
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  :مقدمه

آثار ). 1( گیرندمجالت به عنوان یکی از منابع اطالعاتی امروزه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار مینشریه ها و 

ر مدارك بیشتر مورد یمیان سا هاي خاص خود درهایی هستند که به سبب ویژگیبستري براي ارائه مقاله علمی

ي علم و دانش الزم هاي علمی در عرصهي مجلهاهمیت و نقش برجسته). 2(گیرند توجه پژوهشگران قرار می

ها توان از روش تحلیل استنادي براي ارزیابی آناست مورد ارزیابی دقیق علمی قرار گیرند و براي این منظور می

هاي آماري به سنجی است که با استفاده از روشهاي فرعی کتاباز حوزه تحلیل استنادي یکی. استفاده کرد

 به استنادي تحلیل روشدر حقیقت ). 3(پردازدتجزیه و تحلیل استنادهاي موجود در منابع و مدارك علمی می

انواع  ، کاربردهاي مهمی در تعیین میزان استفاده ازمقاله هاهاي علمی ارزشیابی استنادات عنوان یکی از روش

، میزان تازگی یا فرسودگی مقاله هادر نوشتن ) ها و دیگر مواردها، پایان نامه، کتابمقاله ها(اي منابع کتابخانه

تواند حرکت یک موضوع تحقیقی را از آغاز تا زمان حال متون مورد استفاده و زبان منابع مورد استناد دارد و می

  ). 4(پیگیري کند

 مختلف هايگرایش و ها زمینه در که هستند نشریاتی جمله از ورزشی پژوهشی علمی تنشریا از سوي دیگر     

 علمی روند بهبود جهت گامی در هاآن محتواي تحلیل با توانمی و دهندمی ارائه متعددي مقاله ها ورزشی، علوم

ارائه تصویري روشن از هاي تحقیقی براي ترین روشتحلیل محتوا یکی از مورد توجه .برداشت ورزشی علوم شدن

این روش به ) 2011(ي بارسلونا و کویین هاي پژوهشی است، که به گفتهانباشت علمی به وجود آمده در حوزه

به بیان دیگر این . هاي پژوهشی بسیار مفید استدلیل ایجاد درك عمیق از نحوه تفکر پژوهشگران درباره زمینه

 جمله از ).5(هاي تخصصی و علمی دست یابندي از حوزهرشم انداز بهتتا به چ می سازدپژوهشگران را قادر  روش،

از  پژوهش هاي یافته داشتن نگه دور و آن انجام عملی امکان ها،روش سایر بر تحلیل محتوا روش امتیازات

ترین کاربرد تحلیل مهم .)6(شودمی دیده حدي تا ها روش سایر در احتماالً که هاست تعصب و نظرهاي شخصی

گیري و سنجش پیام تحلیل محتوا پژوهشی پیام محور است و بر اندازه. هاي یک پیام استیژگیمحتوا توصیف و

  ).7(تمرکز دارد) محتوا(

 ي رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در چند دهه اخیر وبا توجه به پیشرفت و توسعه گسترده عالوه براین     

هاي مورد استفاده در شاخصدر پی شناسایی  پژوهشگراندا کرده است جوامع مختلف دنیا پی در که اهمیت زیادي

فیزیولوژي ورزشی، ( مقاله هاحوزه مطالعاتی  :عبارتند از هااز جمله این شاخص. این رشته هستندتحقیقات 

، )شناسی و حرکات اصالحی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشیمدیریت ورزشی، آسیب

-و کتابخانهتاریخی هاي توصیفی، همبستگی، تجربی، نیمه تجربی، پس رویدادي، شامل روش(تحقیق هاي روش

  ).8(مقاله هاهاي مورد انتظار براي پذیرش و ماه) اي

ي تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور ادي در حوزهنهاي معدودي در زمینه تحلیل استپژوهشبه طورکلی      

توان به پژوهش شریفی، میردار و عسکري اشاره نمود هاي انجام گرفته مینمونه پژوهشاز . صورت گرفته است

 1384- 1388هاي هاي علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سالکه به تحلیل توصیفی مقاله

، مقاله هار درصد بیشترین موضوع مورد استفاده د 1/34فیزیولوژي ورزشی با  رشتهها نشان دادند که آن. پرداختند

منبع را به  25مولفان با رتبه علمی استادیار بیشترین نویسندگان و میانگین منابع فارسی و التین براي هر مقاله 

نشریه علوم  مقاله هانیا با تحلیل محتواي از سوي دیگر ضیائی، الهی و بخشوده. )8(خود اختصاص داده است
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درصد از  8/4به روش کمی و تنها  مقاله هادرصد از  2/95حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی گزارش کردند که 

در دو حیطه ي مدیریت ورزشی و فیزیولوژي  مقاله هاهمچنین بیش از نیمی از . روش کیفی استفاده کرده بودند

 محتواي ،  در تحلیل)1393(اران در مروري بر مطالعات پیشین، عسگري و همک. )7(ورزشی نگارش شده بود

به این نتیجه رسیدند که  1390تا بهار  1380ورزشی از زمستان  علوم در پژوهش نشریۀ ورزشی مدیریت مقاله ها

ها با سه نویسنده ارائه درصد از آن 1/38دارند که ) بیش از یک نویسنده(چند نویسنده  مقاله هادرصد از  9/92

ي که روي جوامع مقاله هااند از ي که روي جامعه آماري دانشجویان انجام شدهله هامقاهمچنین تعداد . اندشده

را به خود اختصاص  مقاله هاها بیشترین تعداد اند بیشتر است و حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهدیگر انجام شده

یافته  انتشار کشور از خارج در نیز يمقاله ها ورزشی علوم حوزة مقاله ها محتواي تحلیل زمینۀ در. )6(داده است

چاپ شده در زمینه ي روش هاي  مقاله هابا بررسی  2011در سال   1چتیوپیس و وجناساست؛ به عنوان نمونه 

چند  مقاله هادرصد از  9/81با یک نویسنده و  مقاله هادرصد از  1/18تدریس تربیت بدنی گزارش کردند که 

. اندگیري هدفمند استفاده کردهاز روش نمونه) درصد 7/87( مقاله هار همچنین اکث. انداي به چاپ رسیدهنویسنده

-صد از اندازهرد ANOVA ،8/18از روش آماري  مقاله هادرصد از  29ها نشان داد که حدود از طرفی نتایج آن

درصد استفاده  2/15و  7/21، 8/26به ترتیب  Tهاي و آزمون MAANOVAهاي تکراري و از کواریانس، گیري

  ورزشی مدیریت  المللیبین مجلۀ مقاله ها محتواي تحلیل با  )2005(پدرسن  و نین پیتسهمچ .)9(اندکرده

 یکطرفه، واریانس تحلیل و مستقل tآزمون  از درصد 18 توصیفی، آمار از تنها مقاله ها از درصد 18 که دادند نشان

 43از طرفی بیش از . اندکرده استفاده چندطرفه تحلیل واریانس آزمون از درصد 9 و دو خی آزمون از درصد 8

 36درصد از نویسندگان مرد و  61به چاپ رسیده  مقاله هاوع تمام مبا دو نویسنده که در مج مقاله هادرصد از 

مقاله گرایش  307نیز با بررسی ) 2014(پیتس و همکاران در این راستا   .)10(دادنددرصد را زنان تشکیل می

زنان % 5/25و  ) نویسنده 364(از آنها مردان % 5/74نویسنده  651از مجموع مدیریت ورزشی نشان دادند که 

 70بر روي جنس خاصی تمرکز نداشته است در حالی که %) 5/62(مقاله  192همچنین . بودند) نویسنده 124(

بر روي زنان انجام ) مقاله 3% (1بر روي هر دو جنس و کمتر از %) 4/13(مقاله  41روي مردان،  بر%) 8/22(مقاله 

که  است ابزاري تنها ارزیابی زیرا شوند بررسی و دقیق ارزیابی طور نشریات به است الزم بنابراین. )11.(شده است

 رو از این .اطمینان حاصل را به ارمغان آوردها بسنجد و نسبت به استفاده بهینه از آن را نشریات عملکرد تواندمی

-هاي تحلیلی میاین روش. تحلیل استنادي و محتوایی اشاره کردتوان به مورد استفاده میهاي از جمله روش

ي ها، ابزارهاي الزم براي مطالعههاي آنتوانند ضمن به دست آوردن معیارهاي کمی در مورد نویسندگان و مقاله

  ). 12(هم کنندکیفی را نیز فرا

رسد که به نظر می ساله نشریات ورزشی دانشگاه مازندران، مطالب ذکر شده و فعالیت چند بنابراین با توجه به     

به تحلیل دارد تا بتوان در جهت رفع بعد از گذشت این مدت، محتواي این نشریات از نظر استنادي و محتوایی نیاز 

مقاله در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل استنادي و محتوایی لذا . برداشت گام نارسایی ها

ه، شاخص هاي پژوهش هاي انجام شدورزشی دانشگاه مازندران عالوه بر شناسایی  نشریاتمنتشر شده در  يها

 هاي حوزه بررسی( محتوایی تحلیل بر عالوه تحقیق این در. این مطالعات نیز مورد بررسی قرار گیرد گیريجهت

مقاله  نوع( ساختاري تحلیل استنادي، تحلیل به )جنسیتی و سنی مکانی، هاي وحوزه مطالعاتی جوامع مطالعاتی،

 )نویسندگان متبوع هاي و دانشگاه مؤسسات و گرایش و رشته علمی، درجۀ نویسندگان، هم پژوهی میزان ،ها
 

1 Chatoupis & Vagenas 
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منتشره در  آثارمی کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که  حاضرپژوهش  رو از این .است شده پرداخته نیز مقاله ها

 مقاله هاي منتشر شده و محتوایی نیم رخ استنادي و این نشریه ها از چه ویژگی کمی و کیفی برخوردار بوده

  چگونه است؟

  روش تحقیق

روش تحلیل  .و محتوایی است از نوع تحلیل استنادي این مطالعه با توجه به هدف پژوهش حاضر، روش تحقیق

. لیل محتواي کمی به کار گرفته شد، که در این مقاله روش تحگیردو صورت کمی و کیفی انجام میمحتوا به د

در مجموع که است دانشگاه مازندران تشر شده در نشریات من يمقاله هاکلیه شامل جامعه آماري پژوهش حاضر 

به نحوي تا دوره ي چهارم نشریه به صورت . را در بر می گیرد  1395تابستان  تا 1384بهار از مقاله  379تعداد 

ي فیزیولوژي ورزشی پژوهشنامهنشریه رسید و از دوره پنجم به بعد به دو پژوهشنامه علوم ورزشی به چاپ می

مقاله به چاپ  49دوره با  4پژوهشنامه علوم ورزشی در . کاربردي و مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی تفکیک گردید

مدیریت پژوهشنامه مقاله و  144دوره و  12ي فیزیولوژي ورزشی کاربردي در سید و بعد از آن پژوهشنامهر

 چک شامل این تحقیق در استفاده مورد ابزار.   مقاله به چاپ رسید 186دوره با  12ورزشی و رفتار حرکتی  هم در 

 و روش تحقیق زمینه در اساتید متخصص از نفر 6 توسط آن و صوري محتوایی روایی که بود کدگذاري لیست

 به شد استفاده مصحح روش پایایی از حاضر لیست چک پایایی تعیین منظور به همچنین .شد تایید محتوا تحلیل

 هاداده. یکدیگر مقایسه گردید با نتایج و ارزیابی مربوطه لیست چک با نفر دو مقاله توسط 12 تعداد که صورت این

 درصد فراوانی، فراوانی، جداول( توصیفی آمار روشهاي طریق از و 21نسخه   SPSSافزار  نرم استفاده با نیز

  .قرار گرفت تحلیل و تجزیه مورد) استاندارد انحراف و میانگین

  ها یافته

مقاله نشریه مدیریت  186در  .مورد است 11106مقاله مورد بررسی،  379 تعداد استنادها درکه  ها نشان دادیافته

مقاله نشریه فیزیولوژي ورزشی  144استناد انگلیسی، در  3488استناد فارسی و  1960ورزشی و رفتارحرکتی 

استناد  913و  395مقاله پژوهشنامه علوم ورزشی  49استناد انگلیسی و در  3831استناد فارسی و  519کاربردي 

که به طور میانگین تعداد استناد فارسی و انگلیسی به ازاي هر مقاله در به نحوي . وجود داردفارسی و انگلیسی 

و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی ) 60/3،60/26(، فیزیولوژي ورزشی )63/18، 06/8(نشریه علوم ورزشی 

  .دهدها و استنادها را نشان میهجدول یک، توزیع فراوانی مقال. باشدمی) 53/10،75/18(

  

  ها و استنادهافراوانی مقالهتوزیع . 1جدول

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  186  144  49  تعداد مقاله

  1960  519  395  فارسی  تعداد استناد

  3488  3831  913  انگلیسی

  53/10±6/7  60/3±24/4  06/8±33/6  فارسیمتوسط 
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نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  75/18±47/10  60/26±48/11  63/18±52/11  انگلیسی  تعداد استناد

نویسنده ارائه  3پژوهشنامه بیشترین تعداد مقاله ها توسط  3پژوهی نویسندگان، در به منظور تعیین میزان هم     

و ) درصد 6/32، 47(، فیزیولوژي ورزشی )درصد 8/38، 19(شده است که به ترتیب در نشریه علوم ورزشی 

  ) 2جدول شماره . (بودند) درصد 43، 80(مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی 

  

  نویسندگان پژوهی هم اساس بر مقاله ها توزیع. 2جدول 

  

مالك ) اول( مقاله مسئول نویسندة سال، چهار طی علمی مقاله ها تولید در علمی نهادهاي مشارکت زمینۀ در     

 و بدنی تربیت پژوهشی هاينشریه در کشور علمی نهادهاي از هریک مشارکت میزان تا گرفت قرار مشارکت

 نهادهاي دیگر و دانشگاه قالب در کشور علمی نهادهاي 4 جدول مطابق مجموع، در. شود مشخص علوم ورزشی

نشان  زیر فراوانی جدول همانطورکه اند؛داشته مشارکت زیر شرح به بررسی مورد مقالۀ 379 در پژوهشی –علمی

 و مؤسسات بقیۀ و هاي مازندران، آزاد سراسر کشور، تهران و گیالن استدانشگاه به متعلق مقاله بیشترین میدهد،

فیزیولوژي ورزشی این در حالی است که در نشریه . اندشده مشخص زیر فراوانی شکل و جدول در دانشگاهها

هاي آزاد سراسر کشور و در نشریه مدیریت و رفتارحرکتی مقاله دانشگاه 27کاربردي بیشترین مشارکت را با 

  .مقاله بیشترین سهم مقاالت را در این نشریه داشت 33دانشگاه مازندران با 

  

   

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  تعداد نویسنده

  5/7  14  9/4  7  2/12  6  یک نویسنده

  21  39  6/14  21  3/16  8  دو نویسنده

  43  80  6/32  47  8/38  19  سه نویسنده

  1/23  43  5/28  41  6/30  15  چهار نویسنده

  8/4  9  4/17  25  0  0  پنج نویسنده

شش نویسنده و 

  بیشتر

1  2  3  1/2  1  5/0  

  100  186  100  144  100  49  جمع
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  میزان مشارکت نهادهاي علمی. 3جدول

نشریه مدیریت و   نهادها و موسسات علمی

  رفتارحرکتی

  نشریه فیزیولوژي ورزشی

  فراوانی         درصد فراوانی      راوانیففراوانی         درصد    

  25/6  9   30/4  8  دانشگاه تهران

  69/0  1  61/1  3  دانشگاه تربیت معلم تهران

  25/6  9   15/2  4  دانشگاه شهید بهشتی

  47/3  5  53/0  1  دانشگاه تربیت مدرس تهران

  75/18  27  74/17  33  هاي آزاد سراسر کشوردانشگاه 

  86/4  7  76/3  7  دانشگاه گیالن

  08/2  3  68/2  5  دانشگاه اصفهان

  0  0  37/5  10  دانشگاه شهید چمران اهواز

  36/17  25  20/17  32  دانشگاه مازندران

  77/2  4  07/1  2  دانشگاه پیام نور

  08/2  3  15/2  4  دانشگاه تبریز

  69/0  1  76/3  7  دانشگاه فردوسی مشهد

  47/3  5  83/4  9  دانشگاه عالمه طباطبایی

  47/3  5  68/2  5  دانشگاه رازي کرمانشاه

  0  0  76/3  7  دانشگاه یزد

  86/4  7  68/2  5  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  69/0  1  61/1  3  دانشگاه اراك

  08/2  3  15/2  4  دانشگاه بیرجند

  86/4  7  0  0  دانشگاه حکیم سبزواري

  08/2  3  53/0  1  شهرکرددانشگاه 

  77/2  4  68/2  5  دانشگاه خوارزمی

  38/1  2  15/2  4  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  69/0  1  61/1  3  دانشگاه الزهرا

  33/8  12  90/12  24  دیگر دانشگاه ها و موسسات

  100  144  100  186  کل
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نشان داد مدیر مسئول هر دو نشریه توزیع مقاالت براساس عضویت نویسندگان در نشریات دانشگاه مازندران      

مقاله و سردبیر نشریه مدیریت ورزشی و  4مقاله، سردبیر نشریه پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي در  8در 

اما بررسی اعضاي هیات علمی دانشگاه مازندران در دو نشریه پژوهشنامه . مقاله شرکت داشتند 12رفتارحرکتی در 

  ).4جدول (اند مقاله منتشر کرده 11و  24و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی به ترتیب  فیزیولوژي ورزشی کاربردي

  

  توزیع مقاالت براساس عضویت نویسندگان در نشریات دانشگاه مازندران. 3جدول

  نشریه فیزیولوژي ورزشی  نشریه مدیریت و رفتارحرکتی  

  درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  فراوانی

  55/5  8  55/5  8  مدیر مسئول

  61/1  3  33/8  12  سردبیر

  66/16  24  91/11  11  هیات علمی دانشگاه مازندران

  

در دو نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی  مقاله هامدت زمان پذیرش بررسی      

بود، در حالی که ماه  42/8و  15/8به ترتیب  براي تصویب هر مقاله که متوسط زمان انتظار می دهدنشان 

 در دو نشریه مذکور به ترتیب و بیشترین مدت زمانهفته  4 در هر دو نشریه کمترین زمان براي تصویب نهایی

یاد نمودارهاي یک و دو به ترتیب روند زمان انتظار براي پذیرش در هر دوره را در دو نشریه . استماه  28و  24

  . دهدنشان می شده

  

  
  

  

  به ماه و رفتار حرکتی ورزشی روند زمان انتظار براي پذیرش در هر دوره از نشریه مدیریت. 1نمودار
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  به ماه کابردي روند زمان انتظار براي پذیرش در هر دوره از نشریه فیزیولوژي ورزشی. 2نمودار

  

با احتساب ( مقاله هاي نویسنده 379بررسی رتبه علمی کنید مالحظه می پنجهمانطور که در جدول شماره      

اند و بعد ازآن در استادیار دارا بودهي علمی را نویسندگان با رتبه مقاله هاسهم از بیشترین ) مقاله هانویسنده اول 

دو نشریه فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی به ترتیب کارشناسی ارشد، دانشیار، دانشجوي دکتري، دانشجو 

  . داشتندارشد و استاد مشارکت 

  هاهاي علمی مولفان مقالهرتبه. 5جدول 

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مولفه

  6/8  16  6/7  11  2  1  دانشجو ارشد

  3/26  49  1/27  39  4/20  10  فوق لیسانس

  1/8  15  4/10  15  1/4  2  دانشجوي دکتري 

  4/34  64  1/27  39  1/57  28  استادیار 

  5/14  27  9/22  33  2/8  24  دانشیار

  0  0  5/3  5  1/4  2  استاد

  1/8  15  4/1  2  1/4  2  نامعلوم

  100  186  100  144  100  49  جمع
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 نشریهاز نویسندگان  درصد 9/93 مقاله هادهد که در زمان چاپ هاي پژوهشی نشان میهمچنین یافته     

در پژوهشنامه درصد  1/94در پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي و درصد  6/98پژوهشنامه علوم ورزشی، 

جدول شماره (. اندنقش داشته مقاله هادر نگارش  از متخصصان رشته علوم ورزشیمدیریت ورزشی و رفتارحرکتی 

  .)را مالحظه کنید  6

  رشته تحصیلیبراساس  مقاله هاتوزیع . 6جدول 

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مولفه

  1/94  175  6/98  142  9/93  46  علوم ورزشی

علوم غیر 

  ورزشی

1  2  2  4/1  10  4/5  

  5/0  1  ---   ---   1/4  2  نامعلوم

  100  186  100  144  100  49  جمع

  

نتایج . انتشار یافته از لحاظ حوزه مطالعاتی نیز مورد تحلیل محتوا قرار گرفت يمقاله هادر مطالعه حاضر،      

 51(نشریه  يمقاله هافیزیولوژي ورزشی با بیش از نیمی از که در پژوهشنامه علوم ورزشی، رشته  می دهد نشان

به چاپ  مقاله هااز  درصد 6/73همچنین . ده استبیشترین تعداد مقاله انتشار یافته را به خود اختصاص دا) درصد

نشریه مدیریت ورزشی و  ی مرتبط است، امارسیده در پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي با فیزیولوژي ورزش

ا به از آثار منتشر شده ر درصد 8/39و در گرایش رفتار حرکتی  درصد 2/60مدیریت ورزش  رشتهرفتار حرکتی در 

  . بیانگر نتایج این تحلیل است 7جدول  .دادندخود اختصاص 

  

  براساس حوزه مطالعاتی مقاله مقاله هاتوزیع . 7جدول 

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مولفه

  ---   ---   6/73  106  51  25  فیزیولوژي ورزشی

  2/60  112 --- ---  4/18  9  ورزشیمدیریت 

آسیب شناسی و حرکات 

  اصالحی

3  1/6  30  8/20   ---   ----  

  8/39  74 ---  ---   3/16  8  رفتارحرکتی
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نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه فیزیولوژي 

  ورزشی

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  ----   ----   6/5  8  2  1  بیومکانیک ورزشی

  ----   ----  ---  ---   1/6  3  آموزش تربیت بدنی

  100  186  100  144  100  49  جمع

در نشریات علوم بیشترین مشارکت  نشان می دهد هشتدر جدول شماره بررسی مقاله ها براساس جنسیت      

در نشریه مدیریت ورزشی و رفتار  ومردان مربوط به  )8/52و  1/53به ترتیب  (ورزشی و فیزیولوژي ورزشی 

  . درصد بود 6/69با  ) زنان و مردان( گروه هر دوبه حرکتی مربوط 

  

   نمونه هاي  انسانی و حیوانیجنسیت و براساس  مقاله هاتوزیع . 8جدول 

نشریه علوم   نام مجله

  ورزشی

نشریه مدیریت و   نشریه فیزیولوژي ورزشی

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  مولفه

  8/11  22  8/20  30  3/14  7  زنان

  3/18  34  8/52  76  1/53  26  مردان

  6/69  130  3/8  12  6/28  14  هردو

  ---   ---   1/18  26  1/4  2  حیوان 

  100  186  100  144  100  49  جمع

امه مدیریت ورزشی و در پژوهشن این شاخصکه  حاکی است مقاله هاتعداد  یافته هاي این مطالعه در مورد     

و بیشترین ) مقاله 14(در دوره پنجم  مقاله هاروند صعودي داشته است به نحوي که کمترین تعداد  رفتارحرکتی

تیز متغیر است به  کاربردي فیزیولوژي ورزشی این شاخص در نشریه. بوده است) مقاله 40(تعداد در دوره دوازدهم 

هم و هاي دو بیشترین تعداد در دوره) مقاله 13(در دوره هشتم  در این نشریه مقاله هاکمترین تعداد  نحوي که

  .)را ببینید 3نمودار ( بوده است) مقاله 24(یازدهم 
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  در هر دوره از نشریه مقاله ها

 مطالعات در مراکز آموزشی نشان می دهد، بیشتر انتشار یافته ي

در دو پژوهشنامه علوم  همچنین.  انجام شده است )مقاله 21( اقشار ویژه

و کمترین ) مقاله 57(بر روي ورزشکاران  خاصبه صورت  مطالعات

این در حالی است که در پژوهشنامه مدیریت ورزشی . ه استتصورت گرف

بدون (داوران  مطالعات در خصوصو کمترین ) مقاله 41( دانشجویان

  جامعه آماري و  نوع  و شغلی  حیطه ورزشیبراساس 

نشریه علوم 

  

  

فیزیولوژي نشریه 

  ورزشی

  

نشریه مدیریت و 

  رفتارحرکتی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

7/36  39  1/27  102  5/54  

3/16  22  3/15  34  3/18  

4/20  33  9/22  10  4/5  

2/10  10  9/6  24  9/12  

2  11  6/7  9  8/4  

2/10  3  1/2  7  8/3  

1/4  26  1/18   ---   ---  
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مقاله هاتعداد . 3نمودار

  

يمقاله هاعالوه بر این بررسی حیطه ورزشی      

اقشار ویژهبراي ها پژوهش کمترینو  )مقاله 159(

مطالعاتبیشتر  کاربردي ورزشی و فیزیولوژي ورزشی

صورت گرف) مقاله بدون(ها بر روي معلمان پژوهش

دانشجویانوي ها بر ربیشترین پژوهشو رفتار حرکتی 

  . صورت گرفته است) مقاله

  

براساس  مقاله هاتوزیع . 9جدول 

   نام مجله                               

  حیطه ورزشی و

  شغلی جامعه آماري 

  

نشریه علوم 

ورزشی

  

  

  

  

  حیطه ورزشی

درصد  تعداد  مولفه

7  18  آموزشی

3  8  همگانی

4  10  قهرمانی

2  5  حرفه اي

  1  اقشار ویژه

2  5  سایر

1  2  حیوانی

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم ورزشی
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  100  186  100  144  100  49  جمع

  

  

  

  

  

  

  حیطه شغلی

  2/17  32  7/0  1  2/8  4  مدیران

  3/4  8  0  0  2/8  4  مربیان

  1/16  30  9/29  43  6/28  14  ورزشکاران

  6/1  3  7/0  1  2  1  هیات علمی

  4/5  10  0  0  1/4  2  کارکنان

  22  41  1/20  29  4/20  10  دانشجویان

  1/8  15  4/10  15  2/8  4  دانش آموزان

  6/8  16  0  0  0  0  معلمان

  7/16  31  8/18  27  3/16  8  سایر

  ---   ---   4/1  2  0  0  داوران

  ---   ---   1/18  26  1/4  2  حیوانی

  100  186  100  144  100  49  جمع

ي یادشده با استفاده از فرمول زیر نشان داد که میزان مشارکت گروهی نویسندگان در دو نشریه بررسی     

و در نشریه مدیریت و رفتار  66/0ضریب مشارکت گروهی نویسندگان در نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي 

  . است 61/0حرکتی 

Fi :تالیفی داراي ي  تعداد مقاله هاj نویسنده  

j : تعداد نویسندگان هر مقاله  

N :ها  تعداد کل مقاله  

K :بیشترین تعداد نویسندگان همکار در یک مقاله  

هاي در شماره و نیز میزان ضریب همکاري نویسندگان مقاالت را زیع مشارکت گروهیتو 10شماره جدول      

  . دهدو مدیریت و رفتار حرکتی را نشان می منتشر شده در دو نشریه پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي
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  نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي هاي منتشر شده در توزیع مشارکت گروهی در شماره. 10جدول 

تعداد 

  نویسنده

شماره 

  دوره

یک 

  نویسنده

دو 

  نویسنده

سه 

  نویسنده

چهار 

  نویسنده

پنج 

  نویسنده

شش نویسنده 

  و بیشتر

ضریب   درصد  جمع

  همکاري 

  60/0  72/9  14  0  1  5  3  4  1  پنجم

  70/0  88/13  20  0  5  6  7  2  0  ششم

  67/0  19/13  19  0  7  3  6  2  1  هفتم

  68/0  02/9  13  0  3  3  4  3  0  هشتم

  50/0  41/10  15  1  1  5  5  1  2  نهم

  65/0  66/16  24  1  2  8  7  5  1  دهم

  64/0  66/16  24  1  3  7  10  1  2  یازدهم 

  68/0  41/10  15  1  2  4  5  3  0  دوازدهم

= میانگین  100  144  4  24  41  47  21  7  جمع

66/0  

    77/2  66/16  47/28  63/32  58/14  86/4  درصد

  

    مدیریت و رفتارحرکتیهاي منتشر شده در نشریه توزیع مشارکت گروهی در شماره. 11جدول 
تعداد 

  نویسنده

  دورهشماره 

یک 

  نویسنده

دو 

  نویسنده

سه 

  نویسنده

چهار 

  نویسنده

پنج 

  نویسنده

نویسنده و شش 

  بیشتر

ضریب   درصد  جمع

  همکاري 

  65/0  52/7  14  0  0  4  7  3  0  پنجم

  34/0  52/7  14  0  2  2  4  5  1  ششم

  45/0  52/7  14  1  5  0  2  3  3  هفتم

  64/0  52/7  14  0  1  2  5  6  0  هشتم

  62/0  75/10  20  0  0  8  8  2  2  نهم

  61/0  12/16  30  0  0  5  16  7  2  دهم

  60/0  50/21  40  0  1  7  18  12  2  یازدهم 

  61/0  50/21  40  0  0  13  19  4  4  دوازدهم

= میانگین  100  186  1  9  41  79  42  14  جمع

61/0  

    53/0  83/4  043/22  47/42  58/22  52/7  درصد

  

  گیريبحث و نتیجه

دو پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی منتشر شده در  مقاله هاپژوهش حاضر تحلیل استنادي و محتوایی، هدف 

میزان تصویري آماري از  تااز این رو  تالش شد  .زندران بوددانشگاه ما ورزشی و رفتارحرکتیکاربردي و مدیریت 

گزارش هاي علمی کیفیت کمیت و محتواي موضوعی مقاله ها و ، مطالعاتمشارکت و همکاري محققان در انجام 

منتشر شده در نشریات علوم ورزشی  مقاله 379در مجموع براساس نتایج این پژوهش،  .ارائه گردد هشد منتشر

 است به نحوي که پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی قرار گرفتهاستناد منبع علمی مورد  11106 دانشگاه مازندران،

منبع مورد استناد را به  1308و پژوهشنامه علوم ورزشی  5448مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  ، 4350 کاربردي

ویژه اي براي استنادهاي علمی قایل بوده  اهمیت نشان می دهد که صاحبان اثرن نتایج ای. خود اختصاص داده اند
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استناد فارسی  تعداد میانگینعالوه بر این . اندخود را با توجه به متون علمی مدون پیشین تدوین کرده مقاله هاو 

و مدیریت ورزشی  داد براي نشریهاما این تع، )6/26و 6/3(و انگلیسی براي هر مقاله در نشریه فیزیولوژي ورزشی 

این . است انگلیسیاستنادها به منابع  اولیتي که نشان دهنده بود استناد )75/18، 53/10( برابر با رفتارحرکتی

خداپرست و  نیزو ) 3(همکاران  و آشوري بشارتی خبیري ،)6( هاهاي عسکري، ضیائی و بخشودنییافتهنتایج با 

که ن در حالی است یا .هم سو استنابع التین بوده است، بیشترین میزان استنادها به م مبنی بر اینکه) 13(سلیمی 

نشریات ورزشی دانشگاه  مقاله 379نشان داد که در مجموع  ي این نشریه هامقاله هابه  استنادهاتعداد بررسی 

 ارجاع 2 داراي  ورزشی ي قنبري نیاکی و همکاران در دوره دوم، شماره چهارم پژوهشنامه علوممقاله مازندران

 )16(یک ارجاع دارايدر دوره اول، شماره دوم پژوهشنامه علوم ورزشی   اني میردار و همکارو مقاله) 14،15(

  . است

فیزیولوژي در دو نشریه  مقاله هابیشترین تعداد  در انتشار آثار نشان می دهد نویسندگان تعداد سهم بررسی     

که  انجام گرفته است، با همکاري سه نویسنده %)43، 80(ورزشی و رفتارحرکتی  و مدیریت%) 6/32، 47(ورزشی 

ها و نامههاي سه نفري در تدوین پایانگروه احتماال به دلیل تعامل دانشجو، استاد راهنما و مشاور به شکل

سجادي، عیدي، مهربانی ، )13) (2008( 1از نتایج آنهاست، که نتایج تحقیق اسموکر و گراپندرف مقاله هااستخراج 

این موضوع را تایید می ) 1391(شریفی، میردار و عسکري و  )1394(، خداپرست و سلیمی )1389(و همکاران 

مدیریت ورزشی،  يمقاله هاردند که در بیان ک) 2009(کولینا و همکاران  این در حالی است که. )8،18،17(کند

 ،دارند به همکاري در پژوهشزیادي نویسندگان عالقه  ،پرورشآموزش و و حوزه سالمت، تربیت بدنی تطبیقی، 

در پژوهش حاضر با توجه به  .)19. (است 20/2ورزشی  يمقاله هاکه میانگین تعداد نویسندگان در  طوري به

نویسنده  98/2و نشریه مدیریت و رفتار حرکتی  45/3اینکه به طور نسبی در نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي 

ضریب مشارکت گروهی نویسندگان در دو نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي و اند و همچنین داشتهمشارکت 

بنابراین نتایج نشان دهنده مشارکت گروهی  ،است 61/0و  66/0مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی به تربیت برابر با 

 بیان کردند که) 2004(اران و همک 2به نحوي که کونسوارا. مطلوب نویسندگان در دو نشریه مورد بررسی است

نشان از مشارکت گروهی مطلوب و ارقام  5/0باشد و ارقام باالي می 1تا  0ضریب همیشه عددي بین این مقدار 

می بررسی رتبه علمی مولفان نشان  از سوي دیگر، )20(دهدنزدیک به صفر همکاري گروهی ضعیف را نشان می

اند و بعد ازآن در دو نشریه ي علمی استادیار دارا بودهرا نویسندگان با رتبه مقاله هابیشترین سهم از که  دهد

فیزیولوژي ورزشی و مدیریت ورزشی به ترتیب کارشناسی ارشد، دانشیار، دانشجوي دکتري، دانشجو ارشد و استاد 

ن نشان دادند که این پژوهشگرا. کندشریفی، میردار و عسکري نتایج فوق را تایید می پژوهش .مشارکت داشتند

 دانش و دانشجویان به مقاله هااز درصد  52/22و  بوده درصد 48/77به  نزدیک علمی هیأت اعضاي مشارکت

متعلق ) درصد 50/50(چاپ شده  يمقاله هاهمچنین نیمی از  .دارد اختصاص تکمیلی تحصیالت دورة آموختگان

 اختصاص خود به را مقاله ها کل از درصد یک ،استاديه در حالی که مشارکت افراد با مرتبران بوده، استادیا به

  .)8(است داراي این رتبه علمی افراد اندك تعداد از ناشی به نظر می رسد که داده،

 ي مرحله در که داشت نشریات فعالیت علمی از جامعی و مناسب دقیق، ارزیابی توانمی زمانیاز سوي دیگر      

 نظر در با. کرد ارائه در نشریات منتشره پژوهشی هاي گرایش مورد در شفاف و تصوري روشن بتوان نخست

 

1 Smucker & Grappendorf 
2 Koteswara 
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 پژوهشگران توجه که نشان داد مقاله ها موضوعی سهم شاخص بررسی پژوهش حاضر با موضوع این گرفتن

مقاله منتشره در  144از  به نحوي که. نیست این رشته موضوعات تمام به معطوف ورزشی قلمرو علوم در کشور

 8/20(مقاله  30 ي فیزیولوژي ورزش،در زمینه) درصد 6/73(مقاله  106پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي 

در زمینه بیومکانیک ورزشی به چاپ ) درصد 6/5(مقاله  8و  و حرکات اصالحی شناسیآسیبدر زمینه ) درصد

ي مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، گرایش مدیریت پژوهشنامهمقاله  186در مجموع  در حالی که. رسیده است

-مقاله اندك تعداد .اندرا به خود اختصاص دادهاز مقاله ها  درصد 8/39و گرایش رفتارحرکتی درصد  2/60ورزشی 

 تحصیالت مقاطع در دانشگاهی این گرایش محدودیت از ناشی تواندمی مانند بیومکانیک تیموضوعا در ها

 يتوسعه کالن هايریزيبرنامه و کشور داخل در هارشته يتوسعه و ایجاد که رسدنظر می به. باشد تکمیلی

 به دانشجو محدودیت اعزام به نحوي که. است وابسته متخصص انسانی وجود نیروي به شدت به عالی آموزش

 دیگر به نسبت تا است شده موجب مربوط، يحوزه در تکمیلی تحصیالت مقطع يتوسعه عدم و کشور از خارج

) 1389(سجادي و همکاران پژوهش  نتایج با این تحقیق هاي یافته .متوازنی برخوردار نباشد رشداز  هارشته

ي فیزیولوژي حوزه ،مقاله چاپ شده در نشریه حرکت 338درمجموع ها نشان داد که نتایج آن. همسو است

کمترین سهم موضوعی را ) درصد 3مقاله،  9(بیشترین و بیومکانیک ورزشی ) درصد 41مقاله،  167(ورزشی 

  و گرایش این دانشجویان و اعضاي هیات علمی بیشتر جمعیت به توجه بنابراین احتمال دارد که با. داشته است

 در بیشتر اطالعاتی منابع وجود و آموزشی هايگروه و هادانشکده اغلب بیشتر در آزمایشگاهی تجهیزات و امکانات

 ادعا این احتماالً بیومکانیک، گرایش اعضاي هیات علمی و کمبود دانشجویان همچنین وولوژي ورزش زیفی  زمینه

   .)19(است نیازمند توسعه بیومکانیک گرایش که است قبول قابل

پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی کاربردي و از نویسندگان نشریه  درصد 6/98 نتایج پژوهش حاضر نشان داد      

ند و کمتر از ه ابود از متخصصان علوم ورزشیها در پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی از آن درصد 1/94

از افراد غیر در پژوهشنامه مدیریت ورزشی  صاحبان اثراز  درصد 4/5در پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی و  درصد 2

. همسو است )8(و عسگري و همکاران )18(هاي سجادي و همکاران این نتایج با یافته. اندبوده رشته علوم ورزشی

 مدیریت يمقاله ها از درصد 1/67بیان کردند که ) 1393(در این راستا عسگري، الهی و پورسلطانی زرندي 

 توسط ها درصد از آن 9/32 ،ورزشی مدیریت پژوهشگران پژوهش در علوم ورزشی توسط نشریه در ورزشی

غیر  هاي رشتهاز این مقاله ها توسط افراد متخصص در درصد  3/5 و رشته هاي علوم ورزشی سایر پژوهشگران

این نتایج حاکی از آن است که با وجود کمبود نیروي متخصص در برخی از ). 6(است  شده منتشر علوم ورزشی

ها به همکاري با متخصصین سایر رشته ها تمایل کمیعلمی دانشگاهاي هیات اعض، رشته هاي علوم ورزشی

علوم  دانشی  در تقویت بنیان هاي دارند، از این رو به نظر می رسد همکاري بین رشته اي می تواند نقش موثري

  . داشته باشد این رشته ها کارآمد در ورزشی و تربیت دانش آموختگان

نشان در دو نشریه  تحیطه شغلی، ورزشی و جنسیدر خصوص  مقاله هابررسی  نتایج حاصل از دیگر از سوي     

مربوط  مقاله هادر مراکز آموزشی و کمترین  آثار منتشر شده مربوط به پژوهش هاي انجام شدهبیشتر که  می دهد

بر روي مردان و  مقاله هااکثر  کاربردي در پژوهشنامه فیزیولوژي ورزشی براین به عالوه. اقشار ویژه استبه 

انجام زن و مرد بر روي دانشجویان  مقاله هاورزشکاران و در پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی بیشترین 

اولویت انجام پژوهش در هاي تحقیق به جامعه آماري و نمونهدسترسی آسان  بنابراین به نظر می رسد. شده است
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و همچنین  )درصد 97/22( و ورزشکاران )درصد 37/21( به دلیل در دسترس بودن دانشجویان زیرا. ها است

ها در مراکز درصد از پژوهش 95/41آموزشی موجب شده است که در مجموع  زفراوانی و دسترسی آسان به مراک

جم نمونه ها را حدرصد کمترین میزان  31/1این در حالی است که  اعضاي هیات علمی با . انجام شودآموزشی 

نشان داد که بیشتر ) 1393(نیا پژوهش ضیائی، الهی و بخشودهدر تایید این مطلب . به خود اختصاص داده اند

 5/51(در مراکز آموزشی  مقاله هاو بیش از نیمی از ) درصد 24(دانشجویان  روي بر ویژه صورت به پژوهش ها

ه روي مردان بیشتر از زنان بودبر مطالعات انجام شده بیان کردند که  این پژوهشگران. انجام شده است) درصد

درصد بر روي  88/35بر روي زنان، مقاله ها درصد  56/15که نشان داد نیز هاي پژوهش حاضر یافته .)7(است

) 2014(پیتس و همکاران . انجام شده است جنس پژوهش بر روي هر دواز مقاله ها درصد  16/41 مردان و

بر روي جنس خاصی تمرکز ) درصد 5/62(مقاله  192 گرایش مدیریت ورزشیمقاله  307از مجموع که  دریافتند

بر روي هر دو جنس و ) درصد 4/13(مقاله  41بر روي مردان، ) درصد 8/22(مقاله  70نداشته است در حالی که 

که در ارتباط با زنان  توجه پرسش هاییبا رو  از این )11(.بر روي زنان انجام شده است) مقاله 3% (1کمتر از 

  .شودمیپیشنهاد بیشتر در این زمینه  مطالعاتوجود دارد، ضرورت انجام 

 مقاله ها پیگیري براي نشریه سازماندهی و داوري نظر از مقاله هااز سوي دیگر بررسی مدت زمان پذیرش      

. کندمی ایفا و کیفیت نشریهو ارتقاي جایگاه  ندي متقاضیانرضایتم میزان مؤثري در نقش که است اهمیت حایز

در دو نشریه فیزیولوژي ورزشی کاربردي و مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی داد که  نشان پژوهش این هايیافته

 براساس نتایج شریفی  .بودهفته  4و کمترین زمان  ماه  28و  24به ترتیب  مقاله هابیشترین مدت زمان پذیرش 

 ورزشی علوم پژوهش در مانند معتبري نشریات در مقاله ها، پذیرش براي ، فرآیند داوري)1391(همکاران  و

این روند در نشریه ). 8(است داده اختصاص خود به را )ماه 5/4(زمان  کمترین حرکت نشریه و) ماه 8( بیشترین

هم رسید اما در دوره یازدهم و ماه در دوره د 25/11ماه  در دوره پنجم به  43/7فیزیولوژي ورزشی کاربردي از 

ماه رسید که نشانگر اهتمام هیات تحریریه جهت ساماندهی پاسخ به  13/7و   35/7دوازدهم ، این زمان انتظار به 

از سوي دیگر یافته هاي این پژوهش در خصوص زمان انتظار در نشریه . متقاضیان مقاله هاي پذیرفته شده است

در دوره ماه  21/5مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی حاکی است ، زمان انتظار پذیرش مقاله ها در این نشریه از 

ماه در دوره دوازدهم رسید که به  33/10به  35/7پنجم سیر صعودي داشته و پس از یک کاهش در دوره هشتم 

  . است ر می رسد نیازمند تدبیر براي کاهش زمان انتظارنظ

د، به نحوي که به طورکلی بررسی محتوایی و استنادي مجالت مذکور نشان از تعادل موضوعی نامناسب دار     

از نظر . است مورد مطالعه قرار نگرفته نیز هابرخی از آن کمتر پرداخته شده است و  به برخی از موضوع ها

، هرچند که برخوردار هستندوضعیت مطلوبی نیز مقاالت هر دو نشریه از  و ضریب هم پزوهی گروهیهمکاري 

روند زمان انتظار در  سیر صعودي در. به نظر می رسدها ضعیف مشارکت برون سازمانی و و بین رشته اي در آن

از نکات قابل توجهی  تبه علمیکاهش میل به انتشار مقاله با افزایش ر نشریه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی و 

  . ست که نیازمند تامل اندیشمندان حوزه علوم ورزشی استا
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