
 پژوهشی فیزیولوژی ورزشی -های علمیحلیل محتوا و مقایسه نشریهت
 زاده معصومه هاللیمجری: 

 9315عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 

 :چکیده پژوهش

بود.  5988-5931نشریه معتبر در حیطه فیزیولوژی ورزش در بازه زمانی  8اضر تحلیل محتوای هدف مطالعه ح

پس از مراجعه به نسخه  .انجام شد پراكندگى موضوعى لحاظ بصورت كمى و به محتوا بدین منظور، تحلیل

های آماری  صهای كمی خام در برگه كدگذاری، شاخ های منتشر شده از نشریات و ورود داده بایگانی شماره

ترین و های توزیع فراوانی تنظیم شد. نتایج نشان داد سریع محاسبه و جدول SPSSافزار  توصیفی توسط نرم

های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش و ترین نشریه در پذیرش مقاالت به ترتیب نشریه پژوهشآهسته

تمامی نشریات مردان مشاركت بسیار  فیزیولوژی ورزشی كاربردی بودند. بررسی نویسندگان نشان داد كه در

بیشتری داشتند. باالترین درصد نویسندگان از نظر تحصیالت و مرتبه علمی به ترتیب دكتری تخصصی و افراد 

فاقد مرتبه علمی بودند. در ارتباط با روش تحقیق بکار برده شده در مقاالت بیشترین و كمترین فراوانی مربوط 

بود. از نظر حوزه مطالعاتی مقاالت نیز بیشترین سهم مربوط به حوزه سالمت  به روش نیمه تجربی و توصیفی

بود. باالترین درصد فراوانی مقاالت در حوزه ورزش قهرمانی متعلق به نشریه فیزیولوژی ورزش كاربردی 

سالم غیر های ها از نظر سالمت نشان داد بیشترین فراوانی در تمامی نشریات نمونه%( بود. بررسی نمونه02/20)

ترین فراوانی را بعنوان ورزشکار و پس از آن ورزشکار بودند. از نظر سن نیز جوانان باالترین و سالمندان پایین

های متغیر مستقل نشان داد كه تمرین ورزشی وفعالیت ورزشی حاد باالترین درصد آزمودنی داشتند. یافته

متغیر استفاده شده تمرین ورزشی و شرایط محیطی و چنین، كمترین فراوانی را در تمامی نشریات داشت. هم

تمرین ورزشی و فعالیت ورزشی حاد بود. بیشترین حیطه مورد بررسی در مقاالت كلیه نشریات دو حیطه 

درصدی كمترین  2-1متابولیسم ورزشی و قلب و عروق و تنفس بود. همچنین حیطه تغذیه ورزشی با دامنه 

با توجه به عدم توجه به جامعه سالمند و گیری كرد  توان نتیجه تحقیق، می های سهم را داشت. براساس یافته

های  های گوناگون فیزیولوژی ورزش، تعیین اولویت بیمار و همچنین عدم توازن مطالعات انجام شده در حیطه

 رسد. ضروری به نظر می نشریات مختلفپژوهشی برای 

 

 ، فیزیولوژی ورزش، تمرین ورزشیپژوهشی -تحلیل محتوا، نشریه علمی کلمات کلیدی:


