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 :چکیده پژوهش
پژوهشى رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی داخل کشور در  هدف مطالعۀ حاضر تحلیل محتواى مقاالت نشریات علمی

هش حاضر از نوع کاربردى و روش پژوهش تحلیل محتوا بود. در این مطالعه در مجموع بود. پژو 8831تا  8811سالهاى 

 لحاظ بصورت کمى و به محتوا بدین منظور، تحلیلمقاله در شش نشریه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.  188

های کمی  ات و ورود دادههای منتشر شده از نشری پس از مراجعه به نسخه بایگانی شماره .انجام شد پراکندگى موضوعى

های توزیع فراوانی تنظیم  محاسبه و جدول SPSSافزار  های آماری توصیفی توسط نرم خام در برگه کدگذاری، شاخص

درصد( باالترین تعداد و نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 81نشریه رفتار حرکتی با ) شد نتایج نشان داد

مشاهده شد که کمترین زمان پذیرش مقاالت مربوط تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادند.  درصد( پایین ترین 7/1با )

 3/75)مردان  باشد. نویسندگان مقاالت را بیشتر ماه می 15/8±887/8به نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی با میانگین 

 8/78درصد( و گرایش رفتار حرکتی ) 1/85( درصد و با رتبۀ علمی استادیار )1/88، در مقطع تحصیلی دکتری )درصد(

شناسی ورزشی و بعد از آن یادگیری  دادند. همچنین مشخص شد عمده مقاالت با موضوع رواندرصد( تشکیل می

 8/88)حرکتی منتشر شده است و به حیطه رشد و کنترل حرکتی کمتر پرداخته شده است. در این میان مقوله هیجانات 

ها غیر ورزشکار و از د مورد توجه محققین بوده است. در مقاالت مورد بررسی عمده آزمودنیبیشتر از سایر مواردرصد(، 

همچنین اکثر مقاالت در حوزه  قرار داشتند.« نخبه»درصد( در دسته  8/7)نظر سطح مهارت مبتدی بودند و فقط 

 1/88دادند و فقط )شکیل میسالم تهای انسانی ، جوان و اغلب نمونه آماری مقاالت را نمونه، کار شده است. «سالمت»

نتایج نشان داد منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی در مقاالت استفاده  ها دارای ناتوانی بودند. درصد مقاالت( آزمودنی

و بیشترین مورد(  888ورزشی ) -باالترین خود استنادی نشریه در نشریه رشد و یادگیری حرکتیهمچنین شده بود. 

اغلب تحقیقات از نوع کاربردی بوده و از روش . مورد( بود 881نویسنده مربوط به نشریه رفتار حرکتی )خوداستنادی 

بیشترین سهم مقاالت را در  مورد(، 877با ) تحقیق نیمه تجربی استفاده نموده اند. همچنین مشخص شد دانشگاه تهران

با گیری کرد  توان نتیجه های تحقیق، می س یافتهبراسابین نهادهای علمی مشارکت کننده به خود اختصاص داده است.

های گوناگون  به عدم توجه به جامعه سالمندان و بیماران و همچنین عدم توازن مطالعات انجام شده در حیطه عنایت

کمبود تحقیقات رسد.  ضروری به نظر می های مورد بررسیتمامی نشریههای پژوهشی برای  رفتار حرکتی تعیین اولویت

کمبود مشارکت علمی بین رشته ای در بین نویسندگان مقاالت، سهم کم دانشیاران و استادان در زمینه تولید  کیفی،

گیری کم ازگروه سنی کودک و سالمند به مقاالت، تمایل اندک به کار پژوهشی در زمینه رشد و کنترل حرکتی و بهره

 شاره است.های مهم قابل اعنوان نمونه تحقیق، از نقاط ضعف و محدودیت
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