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  )واحد قائمشهر(  آزاد
  

  چكيده
تا  1384هاي هدف اين پژوهش، بررسي روند شمارگان منتشرشدة نشريات پژوهشي تربيت بدني و علوم ورزشي طي سال

سهم «شاخص،  7علوم حركتي و ورزش در قالب  و پژوهش در علوم ورزشي، حركت ،هاي المپيكن اساس نشريهبر اي. بود 1388
رتبة علمي «، »مورد استفاده هاي  شيوهها و روش«، »منابع و مأخذ«، »هاي علمي تخصصيمشاركت گروه«، »موضوعي مقاالت

اين . روش تحقيق، روش تحليل محتواي كمي بود. سي شدبرر» مدت زمان پذيرش مقاالت«، »مشاركت نويسندگان«، »مؤلفان
ها يافته. وتحليل شدتجزيه SPSSافزار صورت نظامدار با استفاده از نرممنظور توصيف عيني و كيفي، محتواي مفاهيم بهتحقيق به

بررسي . ه خود اختصاص داددرصد بيشترين موضوع مورد استفاده در اين مقاالت را ب 1/34نشان داد گرايش فيزيولوژي ورزشي با 
اند كه در اين بين، دهد مؤلفان با رتبة علمي استاديار بيشترين تعداد نويسندگان را به خود اختصاص دادهمؤلفان مقاله نشان مي

شده در مقاالت بيشترين روش تحقيق استفاده. درصد مقاالت، بيشترين سهم را داشت 67/65نشرية پژوهش در علوم ورزشي با 
درصد مقاالت روش تحقيق خود را ذكر نكرده  8همچنين حدود . درصد از كل مقاالت است 14/53هاي توصيفي با ع روشانوا

ماه است كه در  5/5منبع و ميانگين مدت زمان پذيرش براي هر مقاله  25ميانگين منابع فارسي و التين براي هر مقاله . بودند
شود باتوجه به عدم مشاركت طوركلي پيشنهاد ميبه. مين شرايط زماني وجود داشتها كم و بيش همقايسه با نشريات ديگر رشته

ها مورد هاي مشاركت اين سازمان معظم در ورزش كشور، نقش حمايتي و مشاركتي آن در انجام پژوهشمتولي ورزش كشور زمينه
  .توجه مسئوالن قرار گيرد

  
  هاي كليديواژه

  .هاي تربيت بدنيهاي علمي مؤلفان، پژوهششاركت نهادها، رتبهتحليل محتوا، سهم موضوعي مقاالت، م
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  مقدمه 

افزاري كه نهضت توليد علم و جنبش نرمطوريبه. اي در ادبيات علمي كشور داردجايگاه ويژه» توليد علم«
توليد  ريزان علمي و پژوهشي كشور را به خود مشغول كرده است، زيرااذهان بسياري از سياستگذاران و برنامه

بر اين اساس تعاريف متعددي از . شودعلم معتبرترين شاخص سنجش رتبه و جايگاه علمي كشورها محسوب مي
برخي توليد علم را به معناي يك نظريه، روش يا دستاورد جهاني تخصصي قلمداد . ارائه شده است» توليد علم«

شود و در نمايه مي ISIتوليد علم همانند  المللي معتبر چاپ و در مؤسسات معياركنند كه در نشرية بينمي
ها و ر داد كه روشااما اين نكته را بايد مورد توجه قر). 23؛ 1388زاده، شفيع(گيرد دسترس ديگران قرار مي

- از جمله مصاديق برجستة روش. تواند حوزه وسيعي از اقدامات را دربرگيردراهكارهاي عملياتي توليد دانش مي

پردازي، هاي نظريهگذاري نيازها، تقسيم كار، هماهنگي آموزش و پرورش، ايجاد كرسيولويتهاي توليد علم، ا
  ).2؛ 1386فراهاني، (هاي راهبردي نهضت پژوهش و توليد دانش است نگاه متوازن به توسعة همة علوم و رشته

  اندركاران تخصصي يكي از مجاري برقراري ارتباطات علمي ميان دست –ستا نشريات علميادر اين ر
بنابراين . ويژگي اينگونه نشريات در روشمند بودن بيان مطالب آن است. شوندهاي علمي محسوب ميفعاليت

توان يكي از محورهاي اساسي نهاد اجتماعي علم محسوب كرد كه بدون وجود آن، امكان ارتباط علمي را مي
ارتباطات علمي به ميزان فعال بودن نشريات موضوع حياتي در فرايند . رشد و توسعة علوم منتفي خواهد بود

هاي از سوي ديگر، هدف از انتشار نشريه). 2: 1384زكي، (علمي در نشر، توليد و تبادل سريع دانش مربوط است 
ترويجي داخلي و خارجي از جمله  –پژوهشي و علمي  –شده در نشريات علمي علمي، گسترش مقاالت چاپ

  ).4: 1383معاونت علم و فناوري، (شود علم و فناوري كشور محسوب ميهاي مهم ارزيابي وضعيت شاخص

  يافتگي علوم را تأييد گيري، پيدايش، رشد و توسعهتخصصي در شكل –مطالعات نقش نشريات علمي 
شوند، به ايفاي دو تخصصي كه در فاصلة زماني منظم براي مدت نامعلوم منتشر مي –نشريات علمي . كنندمي

  جايگاه نشريات علمي پژوهشي كشور ). 43: 1385زكي، (پردازند ماعي توليد و ارتباط علمي ميكاركرد اجت
هاي يافتهمرجعيتبر نقش اين نشريات عالوه. كاركردهاي مختلف و مهمي كه بر عهده دارند، نيازمند توجه شاياني است با

هاي مهم ديگر، از رد، منبع ارزيابيتخصصي كه مورد استفادة بيشتر اعضاي جامعة علمي قرار ميگي –علمي 
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هاي علمي و پژوهشي نسل جمله سطح علمي رشته و حوزة علمي تخصصي و نيز معياري براي ارزيابي توانايي
  ).136: 1387بمانيان، (شود جوان تحصيالت عالي محسوب مي

اي است كه به رشتهانگيري از ويژگي ميهاي برجستة رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي، بهرهاز جمله ويژگي
هاي آنها براي هاي ديگر از ظرفيتهاي مورد نياز رشتهگيري از رهيافتدهد تا با بهرهمحققان اين امكان را مي

هاي ورزي در رشتهرو تربيت بدني و علوم ورزشي، با وسعت و عمق انديشهازاين. حل مسئلة موجود استفاده كنند
مسائل زواياي متفاوتي از ... شناسي و بيومكانيك ورزشي ورفتار حركتي، آسيب مختلف مانند فيزيولوژي، مديريت،
اي با رشتهعنوان دانش مياندر حال حاضر، دانش علوم ورزشي به. كندمي پيش روي جامعة ورزشي را بررسي

گيري شكل ها موجببندي و سازماندهي اين يافتهطبقه. رو استانبوهي از دستاوردهاي علمي و اختصاصي روبه
هاي هاي روزافزون در كل بدنة دانش تربيت بدني به حيطهاين يافته. روند جديدي در دانش فوق شده است

در نتيجه . هاي تخصصي و علمي خاصي تبديل شده استبندي شده و هريك نيز به رشتهمختلفي تقسيم و طبقه
ناسي ورزشي، آموزش تربيت بدني، شهاي وابسته و تخصصي زيادي چون روانشناسي ورزشي، جامعهرشته

فلسفة تربيت بدني و ورزش، تاريخ، بيومكانيك ورزشي، طب ورزشي، فيزيولوژي ورزشي، رشد  ،يادگيري حركتي
  .اندشكل گرفته... و تكامل حركتي، مديريت ورزشي و 

-محسوب ميهاي پژوهشي مقاالت، آغازي بر تحقيقات كاربردي نشريات مطالعات مقدماتي در زمينة گرايش

وري تحقيقات نهادي از جمله سنجي، بهرهسنجي، علمموضوعات مختلفي همچون تحليل نقل قول، كتاب. شود
  ).12(شود هاي پژوهشي در زمينة نشريات محسوب ميزمينه

دانند كه هاي علمي ميهاي سنجش فعاليتترين روشسنجي را يكي از رايجكتاب) 2003( 1لوپز و همكاران
  . پردازدهاي آماري به مطالعه، بررسي، سنجش و ارزيابي متون علمي ميكارگيري روشقق با بهطي آن مح

سنجي، ابزار سودمندي براي ارزيابي و شناخت ميزان اهميت علمي و اجتماعي يك رشتة هاي كتاببررسي
، 2پولي(اند ياد كرده شناختي كه برخي افراد از آنهاهاي روشهاي خاص است و با وجود محدوديتعلمي در زمان

                                                           
1  - Lopez – Munz et al 
2  - Polly 
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ها و بررسي روند رشد و توزيع آنها را امكان بازبيني پژوهش). 1963، 4لرسو ك 1981، 3و روف 2، ناجي1هاجتمن
كنند يا ميزان توليد علم توسط يك گروه كاري، مؤسسه، دانشگاه يا كشور را ارزيابي يك رشتة خاص فراهم مي

هاي پژوهشي، استفاده از يج ديگر براي ارزيابي كيفيت مقاالت و گزارشروش را). 2003لوپز و مانوز، (كنند مي
. دهندنظران علمي انجام مياين ارزيابي را اغلب گروهي از خبرگان و صاحب. شده استتعيينمعيارهاي از پيش

منابع و انتخاب نمونه، روش آماري،   سازي، اهداف، توصيف و نحوةبر اين اساس معيارها و ضوابطي چون مفهوم
-كوشند تا ميزان رعايت معيارهاي مذكور و نيز پرهيز از خطا را تجزيهمانند آنها ارزيابي شده است و محققان مي

هاي كمي و كيفي علوم ورزشي ارزشگذاري و معيارسنجي شاخص همحقق بر اين باور است ك). 16(وتحليل كنند 
هاي مورد از جمله روش. ته در كشور ضروري استمانند ديگر علوم براي حضور مؤثر در حيات علمي اين رش

استفاده استانداردسازي ارزيابي توليدات علمي علوم ورزشي است، اين كار توسط مراكز تخصصي ذيربط انجام 
هاي نگارشي و دهد كه كاستيهاي ديگر نشان ميهاي انجام گرفته در رشتهگيرد، با وجود اين، پژوهشمي

پژوهش حاضر درصدد ). 18، 20، 23، 24(موضوعات مورد توجه محققان بوده است هاي آماري از جمله روش
صورت كه اغلب به 1388تا  1384هاي است تا مقاالت منتشرشده در نشريات علوم ورزشي كشور را طي سال

در اين راستا عناصر كمي و كيفي نشريات علمي  .غيرتخصصي منتشر شده است، ارزيابي كمي و كيفي كند
شدند، بررسي  هعنوان نشريات علمي پژوهشي شناختمنتشره كه از سوي كميسيون نشريات كشور به ورزشي

اين عناصر شامل سهم موضوعي مقاالت، مشاركت مراكز علمي، مشاركت نويسندگان، رتبة علمي . شده است
  .شناسي، منابع و مĤخذ و مدت زمان پذيرش مقاالت بوده استصاحبان اثر، روش

  

  تحقيق روش

پژوهشي در تربيت بدني و علوم  –جامعة آماري پژوهش شامل كلية نشرياتي بود كه داراي امتياز علمي 
 1388تا  1384هاي بودند و طي سال) المپيك، پژوهش در علوم ورزشي، حركت، علوم حركتي و ورزش(ورزشي 

                                                           
1  - Hajtman 
2  - Nagy 
3  - Ruff 
4  - Kessler 
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هاي كشور، جهاد نشريه رسانيو دسترسي به آنها از طريق پايگاه جامع اطالع) 1جدول (اند منتشر شده
مقاالت منتشرة نشريات مذكور در بازة زماني مورد نظر كه   براين اساس كلية. وجود داشت SID(1(دانشگاهي 

روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش تحليل . عنوان نمونه انتخاب و بررسي شدمقاله بود، به 493
صورت نظامدار و ارزيابي عيني و كيفي محتواي مفاهيم بهمنظور توصيف اين تحقيق به. محتواي كمي بود

در تحليل محتوا . نامة چاپ نشريات علمي و پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گرفتبراساس آيين
رو محقق كوشيد ازاين). 65 – 66، 1386نيا، حافظ(وتحليل شد بندي و تجزيهعناصر مورد نظر گردآوري، طبقه

هاي وتحليل كند و ارزشمند و تكرارپذير تجزيهصورت نظامستفاده از اين روش، نمادهاي ارتباطي را بهتا با ا
براي ). 10(شوند، مورد ارزيابي قرار دهد گيري را كه به متن نسبت داده ميعددي براساس قوانين معتبر اندازه

  .استفاده شد SPSS13افزار ا با كمك نرمهها از آمار توصيفي براي توصيف و تبيين يافتهتوصيف كمي شاخص

  هاي مورد مطالعه از حيث قلمرو موضوعي و تعداد مقاالت مورد بررسينشريه – 1جدول 

  قلمرو زماني  تعداد مقاله  قلمرو موضوعي   ناشر  عنوان نشريه

  84- 88  117  مشترك  كميتة ملي المپيك  المپيك 

پژوهش در علوم 
  ورزشي

پژوهشكدة تربيت 
  لوم ورزشيبدني و ع

  84- 88  134  مشترك

  84- 88  173  مشترك  دانشگاه تهران  حركت

علوم حركتي و 
  ورزش

دانشگاه تربيت معلم 
  )خوارزمي(تهران 

  84- 88  69  مشترك

  

  هاتعريف عملياتي شاخص

شناسي و در اين پژوهش شامل فيزيولوژي ورزشي، مديريت ورزشي، آسيب :سهم موضوعي مقاالت. 1
  ).2جدول (ار حركتي، بيومكانيك و فناوري، آموزش تربيت بدني حركات اصالحي، رفت

                                                           
1  - Scientific information database 
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ها و ديگر مؤسسات آموزشي و پژوهشي از نظر تعداد مقاالت به سهم مشاركت دانشگاه :مشاركت نهادها. 2
  .چاپ رسانده كه براي اين منظور نويسندگان اول مقاالت در نظر گرفته شد

علمي استاد، دانشيار، استاديار، مربي، دانشجويان تحصيالت  ترتيب شامل رتبةبه :رتبة علمي مؤلفان. 3
  )رتبة علمي نويسندة اول براي محقق مالك قرار گرفت(ارشد، دكتري و كارشناسي  تكميلي دورة

-هاي توصيفي، تجربي، نيمههاي تحقيق در مقاالت شامل روشروش: هاي مورد استفادهها و شيوهروش. 4

  )3جدول (تجربي 

  .شامل منابع فارسي، عربي و التين و تعداد هر كدام در مقاالت :و مĤخذ منابع. 5

مدت زماني كه نشريه از زمان دريافت مقاله تا پذيرش آنها براي چاپ در : مدت زمان پذيرش مقاالت. 6
  .نشريه به هريك از مقاالت اختصاص داده است

  .اشته و اسامي آنها در مقاله ذكر شده استكلية افرادي كه در نگارش مقاله نقش د: مشاركت نويسندگان. 7

  قلمرو موضوعي در تربيت بدني و علوم ورزشي – 2جدول 
  پوشش قلمرو موضوعي   قلمرو موضوعي 
هاي بدن به تمرين ها و تطابقطور اخص واكنشمطالعه و بررسي آثار تمرين و ورزش بر بدن و به  فيزيولوژي ورزشي

  .ه و طب ورزشياز سطح سلولي تا زيرسلولي، تغذي
يافته و تجارت ورزشي، مديريت هاي سازمانهاي مديريتي در ورزشمطالعة تمام جنبه  مديريت ورزشي

  .ريزيبندي و برنامهتسهيالت، بودجه
هاي يادگيري، رشد و تكامل حركتي، يادگيري حركتي و كنترل، روانشناسي اجتماعي و نظريه  رفتار حركتي

  .شخصيت
كاربرد اصول علمي و مكانيكي فيزيك براي شناخت حركت و اعمال بدني انسان و ادوات   وريبيومكانيك و فنا

  .افزارهاي ورزشيورزشي، ساخت تجهيزات و نرم
هاي مختلف، هاي ساختاري در حالتارزيابي وضعيت بدن، شناسايي ناهنجاري  شناسي و حركات اصالحيآسيب

از تمرينات و حركات ورزشي، مطالعة پيشگيري و درمان اين ناهنجاري با استفاده 
  .هاي درمان آنهاهاي مختلف و روشها در ورزشآسيب

هاي تحصيلي، تربيت معلم، ارزيابي بررسي و مطالعة روش آموزش تربيت بدني دوره  آموزش تربيت بدني و ورزش
  .و سازماندهي تربيت بدني در مدارس
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  هاي مورد بررسيههاي مطالعه در مقالبندي روشدسته – 3جدول 
  توصيف  روش

هاي مورد بررسي با استفاده از ا پديدهيهايي كه هدف آنها توصيف شرايط مجموعه روش  1توصيفي
  .اي استمقايسه –هاي تحقيق پيمايشي، همبستگي، موردي و علّي روش

و  2يآر(مطالعه در شرايط آزمايشي و با رعايت دستكاري متغير مستقل و بيشينة كنترل   تجربي
  )1996ديگران، 

  .پذير استهاي آزمايشي كه در آنها انتخاب نمونه به روش تصادفي امكانطرح تجربينيمه
  

  روايي تحقيق
هاي مورد نظر در مقاله را بررسي كرد و در صورت براي بررسي پژوهش حاضر، محقق هريك از شاخص

  .اختالف، مورد بررسي و بازبيني مجدد قرار گرفت
  

  هاي تحقيقافتهينتايج و 

-مقاله طي سال 493هاي نشريات علوم ورزشي و علمي كشور كه شامل براي انجام اين پژوهش از فصلنامه

نمايه شده ) SID(هاي كشور، جهاد دانشگاهي رساني نشريهبود و در پايگاه جامع اطالع 1388تا  1384هاي 
وضوعي مقاالت، مشاركت نهادها، رتبة علمي شاخص مهم م 7هاي پژوهش در زمينة يافته. بود، استفاده شد

هاي مورد استفاده، منابع و مĤخذ و مدت زمان پذيرش مقاالت در ها و شيوهمؤلفان، مشاركت نويسندگان، روش
  .ارائه شده است 4الي  1 شكل هايو  7الي  4جداول 

  مشاركت نهادهاي علمي

مالك ) اول(چهار سال، نويسندة مسئول مقاله  در زمينة مشاركت نهادهاي علمي در توليد مقاالت علمي طي
هاي پژوهشي تربيت بدني و علوم مشاركت قرار گرفت تا ميزان مشاركت هريك از نهادهاي علمي كشور در نشريه

                                                           
ها از فنون در همة آن. آساني از يكديگر متمايز نشوندهاي زيادي بين انواع مطالعات توصيفي، ممكن است سبب شده باشد كه بهشباهت  - 1

ها، كفيت استنتاج و استفاده از تفاوت ميان آنها به انگيزة پژوهشگر، نحوة كار با داده. شودمشابه مشاهده، توصيف و تحليل استفاده مي
 ).1384، 127جان بست، (شود ها مربوط مييافته

2 -  Ary 
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نهادهاي علمي كشور در قالب دانشگاه و ديگر نهادهاي علمي  4در مجموع، مطابق جدول . ورزشي مشخص شود
طوركه از جدول فراواني زير نشان اند؛ همانرد بررسي به شرح زير مشاركت داشتهمقالة مو 493پژوهشي در  –

هاي تهران، گيالن، تربيت معلم تهران و اصفهان مقاله منتشره، بيشترين مقاله متعلق به دانشگاه 493دهد، از مي
ها و مؤسساتي كه دانشگاه(اند فراواني زير مشخص شدهشكل ها در جدول و است و بقية مؤسسات و دانشگاه

  ).ها و مؤسسات قرار گرفتندشده داشتند، جزء ديگر دانشگاهمقالة چاپ 5كمتر از 

  ميزان مشاركت نهادهاي علمي – 4جدول 
  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني فراواني نهادها و مؤسسات علمي

  65/17  65/17 87 دانشگاه تهران
  55/24  90/6 34 دانشگاه تربيت معلم تهران
  78/26  23/2 11 دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  86/32  08/6 30 دانشگاه تربيت مدرس تهران

  56/40  70/7 38 هاي آزاد سراسر كشوردانشگاه
  92/51  36/11 56 دانشگاه گيالن
  82/58  90/6 34 دانشگاه اصفهان

  67/62  85/3 19 دانشگاه شهيد چمران اهواز
  09/64  42/1 7 دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  53/67  44/3 17 دانشگاه مازندران
  19/69  63/1 8 دانشگاه پيام نور
  81/72  65/3 18 دانشگاه اروميه
  05/74  24/1 6 دانشگاه تبريز

  68/75  63/1 8 دانشگاه فردوسي مشهد
  1/77  42/1 7 دانشگاه الزهرا

  56/81  46/4 22 پژوهشكدة تربيت بدني
  59/83  03/2 10 دانشگاه رازي كرمانشاه

  6/84  01/1 5 دانشگاه يزد
  02/86  42/1 7 دانشگاه بوعلي سيناي همدان

  03/87  01/1 5 دانشگاه اراك
  85/88  82/1 9 دانشگاه محقق اردبيلي 

  86/89  01/1 5 دانشگاه كردستان 
  100  14/10 50 ها و مؤسساتديگر دانشگاه

    100 493 كل
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  ادهاي علميميزان مشاركت نه – 1 شكل

دهد كه در نشرية پژوهش نتايج در مورد ميزان مشاركت نهادها باتوجه به نهاد منتشركنندة نشريه نشان مي
درصد مقاالت  27درصد، مقاالت مربوط به نهاد پژوهشكدة تربيت بدني، در نشرية حركت  14در علوم ورزشي 

درصد مقاالت مربوط به دانشگاه تربيت معلم  29مربوط به دانشگاه تهران و در نشرية علوم حركتي و ورزش 
  ).1 شكل(تهران است 

  مشاركت نهادها در يك مقاله

درصد مقاالت  56درصد مقاالت در نشرية پژوهش در علوم ورزشي،  45هاي اين پژوهش حاكي است، يافته
رية حركت با مقاالت در نش ددرص 48درصد مقاالت در نشرية المپيك و  41در نشرية علوم حركتي و ورزش، 

  .مشاركت بيش از يك نهاد انجام گرفته است
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  رتبة علمي مؤلفان

با رتبة علمي استاد، ) با احتساب نويسندة اول مقاالت(نويسندة مقاالت  493رتبة علمي  5در جدول 
ارشد و آن دسته از اعضاي دكتري و كارشناسي  دانشيار، استاديار، مربي، دانشجويان تحصيالت تكميلي دورة

  .هيأت علمي را كه رتبة ايشان در مقاالت ذكرنشده، بررسي شده است

  هاهاي علمي مؤلفان مقالهرتبه – 5جدول 

  درصد  فراواني  رتبه

  01/1  5  استاد

  02/15  74  دانشيار

  50/50  249  استاديار

  45/3  17  مربي

  1/7  35  دكتري و دانشجوي دكتري

  42/15  76  كارشناسي ارشد و دانشجوي كارشناسي ارشد

  50/7  37  عضو هيأت علمي

  100  493  كل

  

درصد  02/15درصد استاد،  01/1ترتيب شامل دهد كه رتبة علمي بههاي مربوط نشان ميبررسي داده
درصد  42/15درصد دكتري و دانشجوي دكتري،  1/7درصد مربي،  45/3درصد استاديار،  50/50دانشيار، 

درصد مقاالت رتبة علمي اعضاي هيأت علمي ذكر  50/7د بود و در ارشارشد و دانشجوي كارشناسيكارشناسي
اند كه تعداد آن اين ترتيب بيشترين سهم از مقاالت را نويسندگان با رتبة علمي استاديار دارا بودهبه. نشده است

شيار، ارشد، دانارشد و دانشجوي كارشناسيترتيب كارشناسيشده است و بعد از آن بهبرابر نصف مقاالت چاپ
  . اندعضو هيأت علمي، دكتري و دانشجوي دكتري، مربي و استاد، مشاركت داشته
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دهد نويسندة اول مقاالت با در بين نشريات مورد بررسي در مورد شاخص رتبة علمي مؤلفان، نتايج نشان مي
علوم حركتي و  درصد، 41المپيك   درصد، نشرية 67/65در نشرية پژوهش در علوم ورزشي  استاديارمرتبة علمي 

نويسندة اول مقاالت با . انددرصد مقاالت را به خود اختصاص داده 4/47 حركت  درصد و نشرية 47/43ورزش 
درصد، علوم حركتي  8/18درصد، نشرية المپيك  67/15در نشرية پژوهش در علوم ورزشي  دانشيارمرتبة علمي 

  .خود اختصاص داده است درصد مقاالت را به 11حركت  درصد و نشرية 84/18و ورزش 

 6درصد، نشرية المپيك  7/9در نشرية پژوهش در علوم ورزشي  مربينويسندة اول مقاالت با مرتبة علمي 
. انددرصد مقاالت را به خود اختصاص داده 73/1درصد و نشرية حركت  24/7درصد، علوم حركتي و ورزش 
 6در نشرية پژوهش در علوم ورزشي ارشد كارشناسيارشد و دانشجوي كارشناسينويسندة اول مقاالت با درجة 

درصد مقاالت را  3/13حركت   درصد و نشرية 84/18درصد، علوم حركتي و ورزش  35/27درصد، نشرية المپيك 
در نشرية پژوهش در  دكتري و دانشجوي دكترينويسندة اول مقاالت با درجة علمي . اندبه خود اختصاص داده

 4/10حركت   درصد و نشرية 14/10درصد، علوم حركتي و ورزش  6نشرية المپيك  درصد، 23/2علوم ورزشي 
نويسندة اول مقاالت با مرتبة علمي استاد در نشرية پژوهش در علوم . انددرصد مقاالت را به خود اختصاص داده

 73/1حركت   درصد و نشرية 44/1درصد، علوم حركتي و ورزش  85/0درصد، نشرية المپيك  74/0ورزشي 
درصد  44/14در بين نشريات، تنها در نشرية حركت ). 3 شكل(اند درصد مقاالت را به خود اختصاص داده

  .طور واضح مشخص نشده و فقط عبارت عضو هيأت علمي قيد شده استمقاالت درجة علمي نويسندة اول به

  
  مقايسة مرتبة علمي در بين نشريات به درصد – 2 شكل
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  تعداد نويسندگان

در بين نشريات نتايج نشان داد در نشرية پژوهش در  3 شكلشاخص تعداد نويسندگان باتوجه به  بررسي
درصد  3/34درصد سه نويسنده و  5/27درصد دو نويسنده،  30درصد مقاالت يك نويسنده،  2/8علوم ورزشي 

درصد دو  5/20نده، درصد مقاالت يك نويس 6/8در نشرية المپيك . چهار نويسنده و بيشتر از چهار نفر دارند
 1/12در نشرية حركت . درصد چهار يا بيش از چهار نويسنده دارند 9/29درصد سه نويسنده و  41نويسنده، 

درصد چهار و بيش از  3/35درصد سه نويسنده و  95/32درصد دو نويسنده،  65/19درصد مقاالت يك نويسنده، 
درصد دو  9/18درصد مقاالت يك نويسنده،  1/10در نشرية علوم حركتي و ورزش . چهار نويسنده داشتند

مقاله  493در مجموع . درصد چهار و بيش از چهار نويسنده داشتند 5/27درصد سه نويسنده و  5/43نويسنده، 
درصد چهار نويسنده و  6/32درصد سه نويسنده و  9/34درصد دو نويسنده،  6/22، درصد يك نويسنده 9/9

  .بيشتر دارند

  
  ت نويسندگان مقاالت به درصدمشارك – 3شكل 

  سهم موضوعي مقاالت

هاي تربيت و علوم ورزشي، بررسي شش موضوع علوم در بررسي سهم موضوعي مقاالت با توجه به گرايش
، »مديريت ورزشي«، »فيزيولوژي ورزشي«: ورزشي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است كه عبارتند از

  .»آموزش تربيت بدني«، »بيومكانيك ورزشي و فناوري«، »ار حركتيرفت«، »شناسي و حركات اصالحيآسيب«
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ترتيب به موضوع فيزيولوژي ورزشي مقالة مورد بررسي، به 493، سهم موضوعي مقاالت از 2باتوجه به جدول 
درصد، رفتار  75/10ورزشي و حركات اصالحي  شناسي درصد، آسيب 95/24درصد، مديريت ورزشي  1/34

درصد اختصاص  62/1درصد و آموزش و تربيت بدني  66/4، بيومكانيك ورزشي و فناوري درصد 93/23حركتي 
اين ترتيب بيشترين سهم موضوعي در اين مقاالت به فيزيولوژي ورزشي و كمترين سهم به آموزش به. يافته است

  .تربيت بدني اختصاص يافته است

  سهم موضوعي مقاالت – 6جدول 
  درصد فراواني  فراواني  موضوع

  1/34  168  فيزيولوژي ورزشي
  95/24  123  مديريت ورزشي
  75/10  53  رفتار حركتي

  93/23  118  بيومكانيك و فناوري
  66/4  23  شناسي و حركات اصالحيآسيب

  62/1  8  آموزش تربيت بدني و ورزش
  100  493  كل

  

ورزشي نشرية  در بين نشريات مورد بررسي در مورد شاخص سهم موضوعي مقاالت در حوزة فيزيولوژي
درصد  8/34درصد بيشترين مقاله، در حوزة مديريت ورزشي نشرية علوم حركتي و ورزش با  6/43المپيك با 

درصد  6/15شناسي و حركات اصالحي نشرية پژوهش در علوم ورزشي با بيشترين مقاله، در حوزة آسيب
ترين مقاله، در حوزة فناوري و درصد بيش 3/28بيشترين مقاله، در حوزة رفتار حركتي نشرية حركت با 

درصد بيشترين مقاله و در حوزة آموزش تربيت بدني نشرية  15/10بيومكانيك نشرية علوم حركتي و ورزش با 
  .انددرصد بيشترين مقاالت را به خود اختصاص داده 5/4پژوهش در علوم ورزشي با 
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  مقايسة سهم موضوعي مقاالت در نشريات به درصد – 4 شكل 

  

  هاي پژوهشيها و شيوهروش

. تجربي بودهاي توصيفي، تجربي و نيمههاي تحقيق مورد استفاده در مقاالت چهار نشريه شامل روشروش
هاي نويسندگان مقاالت را مالك محقق در پژوهش حاضر كوشيد از تفسير روش تحقيق پرهيز كند و ديدگاه

تحقيق خود را در مقاله گزارش نكردند، در دستة ذكرنشده  رو آن دسته از مقاالتي كه روشاز اين. عمل قرار دهد
دليل پراكندگي و تعداد كم آنها هاي ديگر استفاده كردند كه بهقرار گرفتند و تعداد محدودي از مقاالت از روش

نتايج . ها قرار دادنظر كرد و روش تحقيق اين مقاالت را در دستة ديگر روشمحقق از پرداختن به آنها صرف
 91/7تجربي، درصد از روش نيمه 3/34درصد مقاالت از روش توصيفي،  14/53دهد كه نشان مي 7ول جد

. ها استفاده كردنددرصد از ديگر روش 02/2درصد از روش تجربي و  63/2درصد روش تحقيق ذكر نشده، 
  .تجربي استبيشترين سهم مربوط به روش توصيفي و سپس روش نيمه
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  هاي مورد استفاده در مقاالتوهها و شيروش – 7جدول 
  درصد  فراواني  روش 

  14/53  262  توصيفي 
  63/2  13  تجربي

  3/34  169  نيمه تجربي 
  02/2  10  ها ديگر روش
  91/7  39  ذكر نشده

  100  493  كل

  

  منابع و مĤخذ

در مقاالت مورد بررسي در مجموع از . منابع و مĤخذ مورد استفاده در مقاالت شامل منابع فارسي و التين بود
منبع  10060درصد منابع فارسي و  20منبع يعني  2516منبع استفاده شده است كه از اين تعداد  12576
. منبع براي هر مقاله بود 25مقاله  493ميانگين منابع مورد استفاده براي . درصد منابع التين بود 80يعني 

-عالوه. منبع بود 5منبع و اين رقم براي منابع فارسي  20ميانگين منابع التين مورد استفاده در هر مقاله برابر 

فقط از منابع التين استفاده كردند و ) درصد 4/16(مقاله  81تنها از منابع فارسي و ) درصد 2/1(مقاله  6براين، 
  .هم از منابع فارسي و هم از منابع التين استفاده كردند) درصد 4/82(مقاله  406

  مدت زمان پذيرش مقاالت

بررسي اين موضوع از نظر داوري و سازماندهي نشريه براي پيگيري مقاالت حايز اهميت است و نقش مؤثري 
درصد  5/10اله يعني مق 52دهد كه در هاي اين پژوهش نشان مييافته. كنددر ميزان متقاضيات مقاالت ايفا مي

مقالة ديگر، كمترين زمان براي تصويب  441اما در . اي نشده استمقاالت به زمان دريافت و تصويب آنها اشاره
ماه  5/5در كل، ميانگين مدت زمان الزم براي تصويب . ماه بوده است 28هفته و بيشترين مدت زمان  2نهايي 

نحوي كه براي نشرية ن در چهار نشرية مورد بررسي متفاوت است، بهالبته ميانگين مدت زما. براي هر مقاله بود
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 5/4ماه و نشرية حركت  5ماه، نشرية علوم حركتي و ورزش  8/4ماه، نشرية المپيك  8پژوهش در علوم ورزشي 
  .بنابراين كمترين زمان از دريافت تا تصويب مقاله مربوط به نشرية حركت است. ماه است

  گيريبحث و نتيجه

شود طور معمول، با طرح سه پرسش بنيادين آغاز ميهاي علمي، بهث دربارة تحقيق و پژوهش در حوزهبح
، 1ريد(كه به چيستي موضوع، چگونگي و چيستي روش و هدف و چرايي پژوهش و قلمرو علمي ارتباط دارد 

1997.(  

كه در مرحلة نخست بتوان توان ارزيابي دقيق، مناسب و جامعي از فعاليت علمي نشريات داشت زماني مي
با در نظر گرفتن اين ). 12(هاي پژوهشي منتشره در نشريات ارائه كرد تصوير روشن و شفاف در مورد گرايش

موضوع در پاسخ به پرسش اول نتايج بررسي شاخص سهم موضوعي مقاالت گوياي اين مطلب است كه توجه 
تعداد . عطوف به تمام موضوعات اين رشته نبوده استپژوهشگران كشور در قلمرو تربيت بدني و علوم ورزشي م

تواند ناشي از محدوديت اين گرايش دانشگاهي ها مانند بيومكانيك و فناوري ميها در برخي موضوعاندك مقاله
هاي ريزيها در داخل كشور و برنامهرسد كه ايجاد و توسعة رشتهنظر ميبه. در مقاطع تحصيالت تكميلي باشد

همچنين محدوديت اعزام . شدت به وجود نيروي انساني متخصص وابسته استة آموزش عالي بهكالن توسع
دانشجو به خارج از كشور، و عدم توسعة مقطع تحصيالت تكميلي در حوزة مربوط، موجب شده است تا نسبت به 

در اين مقاالت با  نتايج اين پژوهش مبين اين واقعيت است كه بيشترين سهم موضوعي. ها رشد نيابدديگر رشته
از سوي ديگر بيانگر افزايش سهم رشتة فيزيولوژي ورزشي . درصد مربوط به حوزة فيزيولوژي ورزشي است 1/34

هاي پژوهش سجادي و نتايج اين پژوهش با يافته. هاي كشور نيز استدر توزيع اعضاي هيأت علمي در دانشگاه
درصد مقاالت مربوط به حوزة  43اين موضوع بود كه پژوهش آنها نيز بيانگر . همسوست) 1389(همكاران 

از سوي ديگر، نتايج اين پژوهش در ). 13(ها دارد فيزيولوژي ورزش است و بيشترين سهم را در ميان ديگر حوزه
كه در رشتة ) 1387(و سهيمي ايزديان و همكاران ) 1388(اين شاخص با نتايج پژوهش مهرام و توانايي 

لوم انساني انجام گرفته بود، از اين نظر كامالً همسوست كه نتايج پژوهش مهرام و توانايي روانشناسي در حوزة ع
دهد و برعكس ها مانند روانشناسي حيواني، نظامي، شغلي و رسانه نشان مينبود مقاله در بعضي موضوع) 1388(

                                                           
1  - Reid 
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است و در پژوهش سهيمي و هاي روانشناسي عمومي، باليني، مشاوره و تربيتي بيشتر مقاالت معطوف به گرايش
  . درصد در حوزة باليني انجام گرفته بود 30درصد مقاالت در حوزة روانشناختي و كمتر از  70همكاران بيش از 

تخصصي مديريت نشان  –هاي پژوهشي در مجالت علميزكي نيز در مطالعه در مورد تحليل محتواي گرايش
درصد و موضوع  12موضوع مباحث نظري در سازمان با  گانة سازمان و مديريت،24داد كه برحسب موضوعات 
اند، كه ترتيب بيشترين و كمترين موضوع مقاالت را به خود اختصاص دادهدرصد به 5مباحث تحقيق سازماني با 

در ) 1386(همچنين نتايج پژوهش عيدي و همكاران ). 12(از اين نظر با نتايج پژوهش حاضر همخواني ندارد 
هاي مورد استفاده شده در حوزة شيوهدرصد مقاله چاپ 2/43واي فصلنامة المپيك نشان داد زمينة تحليل محت

هاي كمي و تنها تعداد محدودي از مقاالت درصد مقاالت از روش 90در مقاالت بيانگر اين مطلب است كه حدود 
هاي كيفي به دفاع ز روشكه بسياري از متخصصان در اين زمينه ادرحالي. اندهاي كيفي استفاده كردهاز روش

كه توجه ) 2009( 4و تام 3، سيو2هاي پژوهش حاضر با گزارش چانيافته). 2008، 1استرينر(پرداختند 
. دانند همسوستهاي معين در پژوهش ميهاي خاص و روشها را محدود به موضوعپژوهشگران برخي رشته

شناسان پژوهشي به مطالعات كيفي معطوف روشضمن آنكه حتي در قلمروهايي مانند مهندسي نيز توجه برخي 
و  5كورولونگبرگ(كنند هاي كمي، ابزار تأسف ميشده و از اندك بودن اين نوع مطالعات در مقابل پژوهش

 8عنوان محدوديت نيز قابل اشاره است، اينكه حدود از نكات قابل تأمل در اين زمينه كه به). 2008، 6داگالس
ها، براي معرفي روش پژوهش اند يا در برخي مقالهستفادة خود را به روشني ذكر نكردهدرصد مقاالت روش مورد ا

ضمن آنكه در برخي مقاالت . ها يا آزمون آماري اشاره شده استآوري دادهبرداري يا ابزار جمعتنها به روش نمونه
از سوي ديگر، نتايج . ده بودآوري داها و شيوة جمعها و پرسششده فاقد همسويي با فرضيهروش تحقيق معرفي

هاي مورد استفاده با نتايج پژوهش علي موحد و پگاه ايزدي كه در سال ها و شيوهاين پژوهش در شاخص روش
ها هاي مورد استفاده در اين پژوهشدر رشتة جغرافيا انجام گرفته، از اين نظر كامالً همسوست كه روش 1388

درصد مقاالت روش پژوهش خود را  83البته در پژوهش مذكور حدود  .اغلب كمي و از نوع توصيفي بوده است
                                                           
1  - Streiner 
2  - Chan 
3  - Seow 
4  - Tam 
5  - Koro - Ljungberg 
6   - Douglas 
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در عين حال نتايج اين پژوهش در . وضوح مشخص نكردند كه اين مقدار بسيار بيشتر از پژوهش حاضر استبه
درصد مقاالت  48گيري ، همسوست كه بيانگر بهره)1389(شاخص مذكور با نتايج پژوهش سجادي و همكاران 

  ).13(في بود از روش توصي

شود، شده، در بررسي شاخص مشاركت نهادها و مؤسسات علمي مختلف مشخص ميهاي ارائهباتوجه به يافته
تنهايي اند، البته بيشترين آن مربوط به دانشگاه تهران است كه بهنهادها و مؤسسات در توليد مقاالت نقش داشته

 36/11هاي شهرستاني، دانشگاه گيالن در بين دانشگاه .درصد كل مقاالت را به خود اختصاص داده است 65/17
هاي از طرفي نتايج اين پژوهش، يافته. درصد كل مقاالت را به خود اختصاص داده و در رتبة اول قرار دارد

شده بيشترين و مقالة چاپ 103دهد كه دانشگاه تهران با را مورد تأكيد قرار مي) 1389(سجادي و همكاران 
در بين ). 13(هاي خارج از تهران در رتبة اول قرار دارد شده در بين دانشگاهمقالة چاپ 40ن با دانشگاه گيال

درصد، كل مقاالت را به خود  46/4نهادهاي غير از دانشگاه، پژوهشكدة تربيت بدني بيشترين تعداد مقاالت را با 
ركت سازمان تربيت بدني به چاپ نكتة قابل تأمل تعداد اندك مقاالتي است كه با مشا. اختصاص داده است

دهد كه در نشرية نتايج در مورد ميزان مشاركت نهادها باتوجه به نهاد منتشركنندة نشريه نشان مي. رسيده است
درصد مقاالت  27درصد مقاالت مربوط به پژوهشكدة تربيت بدني، در نشرية حركت  14پژوهش در علوم ورزشي 

درصد مقاالت مربوط به دانشگاه تربيت معلم  29علوم حركتي و ورزش   ةمربوط به دانشگاه تهران و در نشري
در مورد پژوهشكده اين نكته قابل تأمل است كه اين نهاد تنها در نشرية پژوهش در علوم ورزشي . تهران است

ا در همچنين در مورد دانشگاه تهران اين نهاد بيش از نيمي از مقاالت خود ر. مقاالتي را به چاپ رسانده است
اين مطلب گوياي آن است كه مشاركت نهادهايي كه مسئول چاپ نشريات . نشرية حركت به چاپ رسانده است

  .هستند، در همان نشريه نسبت به ديگر نشريات بيشتر است

 52/22درصد است و تنها  48/77در بررسي رتبة علمي نويسندگان، مشاركت اعضاي هيأت علمي نزديك به 
بيشترين مشاركت . آموختگان دورة تحصيالت تكميلي اختصاص يافته استشجويان و دانشدرصد مقاالت به دان

هاي آموختگان دورهدرصد و در بين دانشجويان و دانش 5/50در بين اعضاي هيأت علمي مربوط به استادياران با 
مشاركت افراد با مرتبة براين، عالوه. درصد بوده است 42/15ارشد با تحصيالت تكميلي مربوط به دورة كارشناسي

  . درصد از كل مقاالت را به خود اختصاص داده، كه اين موضوع ناشي از تعداد اندك اين افراد است 1استادي 
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 1385نتايج اين پژوهش در شاخص رتبة علمي نويسندة اول با نتايج پژوهش عقيلي و همكاران كه در سال 
ي انجام گرفته، از اين نظر كامالً همسوست كه رتبة علمي هاي علوم پزشكپژوهشي دانشگاه –در مجالت علمي 

اي با همچنين بتولي در مطالعه). 20(اند هاي علوم پزشكي نگاشتهدرصد مقاالت را استادياران دانشگاه 3/54
مقاله در فصلنامة فيض نشان داد استادياران بيشترين و استادان كمترين سهم را در نگارش مقاالت  394ارزيابي 

دهد كه درج مقاالت در مجالت علوم گوناگون از جمله تربيت بدني احتماالً با اين موضوع نشان مي). 3(رند دا
مراتب باالتر نيز اي رتبة علمي استادياري بهقكسب امتياز و عبور از مراحل استخدام آزمايشي و رسمي و ارت

نشرية المپيك و پس از آن نشرية علوم  بيشترين ميزان مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي در. مرتبط است
  ). 3 شكل(حركتي و ورزش و كمترين مشاركت آنها در نشرية پژوهش در علوم ورزشي است 

طور واضح درصد مقاالت درجة علمي نويسندة اول را به 44/14در بين نشريات تنها در نشرية حركت 
براساس نتايج اين تحقيق ميانگين كل . تاند و صرفاً از واژة هيأت علمي استفاده شده اسمشخص نكرده

و ) 26(، واليي و همكاران )1(اين يافته با نتايج مطالعات اردستاني . نفر بوده است 1/3نويسندگان هر مقاله 
هماهنگي دارد كه در اولين مطالعه ميانگين كل نويسندگان مقاالت مجلة پژوهش در ) 11(رضائيان و همكاران 

تا  1380هاي ين مطالعه ميانگين كل نويسندگان مقاالت مجله نامه در فاصلة سالنفر، در دوم 4/3پزشكي 
  .نفر گزارش شده است 38/3نفر و در نهايت در مطالعة سوم  3، 1384

دهد شواهد نشان مي. انددرصد مقاالت را به خود اختصاص داده 90مقاالتي كه بيش از يك نويسنده داشتند 
ورزشي، نويسندگان تمايل به همكاري گروهي دارند و به اهميت توليد آثار چند  تربيت بدني و علوم  در حوزة
درصد مقاالت  84ها با نتايج افشار و همكاران كه در تحقيق خود گزارش كردند اين يافته. اي، واقفندنويسنده

 1يواو با نتايج ت )28(اي هستند، مطابقت دارد درصد مقاالت تك نويسنده 16بيش از يك نويسنده دارند و تنها 
و  2نتايج پژوهش بيگليا). 42(درصد مقاالت داراي يك يا دو نويسنده هستند، مغاير است  2/63كه نشان داد 

درصد مقاالت  19، 1998دهد كه در سال كه در دانشگاه ملي استراليا انجام گرفت نيز نشان مي) 2005( 3بوتلر
درصد كاهش يافت و برعكس، مقاالتي كه بيش از يك  9به  2002اي بودند كه اين ميزان در سال نويسندهتك

                                                           
1  - Tiew 
2  - Biglia 
3  - Butler 
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درصد رسيدند كه اين نتايج بدون  77به  2002درصد بودند كه در سال  55، 1998اند، در سال نويسنده داشته
شده در مقاالت از منابع منابع و مĤخذ استفاده). 30(توجه به سال انتشار با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد 

منبع براي هر مقاله و ميانگين  25مقاله برابر  493و التين بوده كه ميانگين منابع مورد استفاده براي  فارسي
  . منبع است كه چهار برابر منابع فارسي است 20منبع و براي منابع التين  5منابع فارسي براي هر مقاله 

) 1388(توسط موحد و پگاه ايزدي نتايج اين پژوهش در مقايسه با پژوهش انجام گرفته در رشتة جغرافيا 
از اين نظر كه ميانگين منابع فارسي نسبت به منابع التين در نشريات رشتة جغرافيا برخالف اين . همسو نيست

درصد منابع مورد استفادة  2/91همچنين نتايج پژوهش عقيلي و همكاران نشان داد . پژوهش بيشتر بود
است كه از اين نظر با نتايج اين پژوهش همخواني دارد، ولي در مورد  درصد فارسي بوده 8/8نويسندگان التين و 

 14طور ميانگين هر مقاله از اين نظر كه در پژوهش مذكور به. ميانگين منابع هر مقاله مطابقتي وجود نداشت
را از سوي ديگر، نتايج پژوهش واليي و همكاران با نتايج پژوهش حاضر مطابقت ندارد، زي). 20(منبع داشت 

درصد  4/16كه در پژوهش حاضر تنها تقريباً نيمي از مقاالت فقط از منابع التين استفاده كرده بودند، درحالي
 50نيا و همكاران نيز در پژوهشي نشان دادند كه شيباني). 26(مقاالت فقط از منابع التين استفاده كرده بودند 

سجادي و همكاران نيز ). 18(ش حاضر همخواني ندارد درصد مقاالت هيچ منبع فارسي نداشت كه با نتايج پژوه
درصد آن  32درصد منابع مورد استفاده مقاالت التين و 68در پژوهش ديگر در نشرية حركت نشان دادند كه 

  ).13(فارسي است كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد 

لبته اين زمان در نشرية پژوهش در ماه براي هر مقاله است كه ا 5/5ميانگين مدت زمان الزم براي تصويب 
را به خود اختصاص ) ماه 5/4(و نشرية حركت كمترين مدت زمان ) ماه 8(علوم ورزشي بيشترين مدت زمان 

البته ). 6، 22، 23(ها همين شرايط زماني را دارند وبيش نشريات بيشتر رشتهدر مورد اين شاخص كم. داده است
عقيلي و همكاران كه نشان داد مدت زمان دريافت مقاله از نويسنده تا چاپ آن نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيق 

  ).20(انجامد، مطابقت ندارد طور متوسط هشت ماه به طول ميتقريباً به

منظور بهتر شدن وضعيت نشريات اين هاي پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير بهدر مجموع با توجه به يافته
  :تواند راهگشا باشدحوزه مي
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 هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و افزايش تعداد مقاالت مورد بررسي در باتوجه به تخصصي شدن رشته
هاي گوناگون به حيطة تر محققان حوزهرسد تخصصي شدن نشريات موجب رويكرد مطلوبنظر مينشريات به
شتر نشريات در شرف هاي كميسيون نشريات كشور اين امر در بيشود كه البته در راستاي سياستمربوط مي

  اقدام است يا انجام پذيرفته است؛

 اي كنندهخالء حضور متولي اصلي ورزش كشور يعني سازمان تربيت بدني و نيز نهاد بسيار مؤثر و تعيين
اتخاذ راهكارهاي مشاركتي و حمايتي اين دو نهاد مهم و . شودوضوح احساس ميچون آموزش و پرورش به

  رسد؛نظر ميهاي پژوهشي در اين بخش ضروري بهمنظور حضور فعال در عرصهبهتأثيرگذار ورزش كشور 

 هاي شود از سيستمرو پيشنهاد ميزمان فرايند داوري مقاالت در بعضي موارد بسيار طوالني است، ازاين
  ديگري مانند سيستم هوشمند الكترونيكي استفاده شود؛

 شود باتوجه به تخصصي شدن رو پيشنهاد ميست، ازاينزمان بين پذيرش و انتشار مقاالت طوالني ا
  هاي منتشره افزايش يابد؛نشريات تعداد مقاله

 ها در آموزش و پژوهش و نيز ساماندهي مناسب در پذيرش مقاالت شناسي پژوهشتوجه جدي به روش
ش نيازمند اهتمام جدي هاي پژوهاين امر باتوجه به يافته. شده امري ضروري استبراساس قواعد منظم و تعريف

  .است
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