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 چكيده

 .بررسي شده است) 34شمارة  (1386تا زمستان ) 1378، تابستان 1شمارة (در پژوهش حاضر وضعيت نشرية حركت از آغاز 
رايش موضوعي مقاالت، رتبة علمي  شماره براساس موضوع تحقيق، گ34شده در اين نشريه طي به اين منظور مقاالت چاپ

پژوهي، نوع استناد مقاالت، نوع و تعداد منابع، دانشگاه محل فعاليت و اينكه آيا صاحبان مقاله از نويسندگان، روش تحقيق، نوع هم
لة به  مقا338جامعة آماري تحقيق شامل . روش تحقيق، توصيفي است .اند يا خير، بررسي شدآموختگان حوزة تربيت بدنيدانش

ها، در مجموع باتوجه به تجزيه و تحليل داده.  شماره و نمونة آماري برابر جامعة آماري است34چاپ رسيده در نشرية حركت طي 
 30 مقاله، 104(نفري صورت سه براي هر شماره مشخص شد كه از اين ميان بيشترين مقاالت به94/9 مقاله با ميانگين 338
 استناد منبعي با ميانگين 7139در مجموع .  نفري و بيشتر تهيه شده بود5صورت به)  درصد5قاله،  م17(و كمترين مقدار ) درصد

ها قرار گرفت و نشان داد كه نامهها و مقاالت قبل از پايان كتاب،در بين منابع اطالعاتي.  براي هر مقاله صورت گرفته بود12/21
روش توصيفي براي . بع زبان انگليسي در استنادها باالتر از زبان فارسي بودمنا. محورندمحققان اين حوزه بيشتر كتاب و مقاله

گرايش فيزيولوژي ورزشي .  مورد كمترين مورد استفاده را داشت21رويدادي با  مورد بيشترين و روش پس158اجراي تحقيق با 
 40 مقاله، دانشگاه گيالن با 103 دانشگاه تهران با . مقاله كمترين مقدار را دارا بود9 مقاله بيشترين و بيومكانيك ورزشي با 147با 

هاي شيراز، شهيد رجايي و تربيت معلم هاي اول تا سوم و دانشگاه مقاله، به ترتيب رتبه23مقاله و دانشگاه تربيت مدرس با 
ختگان و استادان تربيت بدني آموشده توسط دانشجويان، دانشبيشتر مقاالت چاپ. هاي آخر قرار داشتند مقاله در رتبه1سبزوار، با 

 .و تعدادي نيز توسط پژوهشگران خارج از اين حوزه ارائه شده است
 

 هاي كليديواژه
  .تحليل محتوا، مقالة پژوهشي، نشرية حركت
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 مقدمه

گيري رو بهرههاي گوناگون علمي رخ داده است، از ايناي در رشتههاي گستردهدر چند دهة اخير، پيشرفت
اين مسئله پژوهشگران بسياري را بر . رسدنظر ميها ضروري به معتبر براي سنجش اين پيشرفتهاياز شاخص

اين . كار گيرندهاي علمي و بررسي چند و چون آنها بههايي را براي سنجش ثبت پيشرفتآن داشت كه روش
 علمي در مورد وضعيت تواند ديدگاهيها ممكن است در نگاه اول ناكافي جلوه كنند، اما مجموع آنها ميروش

يكي از . تر سازديك سازمان، كشور يا ناحيه فراهم آورد و مقايسة وضعيت آن كشور را با ديگر مناطق دنيا آسان
هاي علمي و هاي علمي، بررسي ميزان انتشارات علمي يعني شمار نشريههاي سنتي سنجش فعاليتروش

تر نتايج تحقيقات منظور ارائة هرچه سريعحاضر، محققان بهدر عصر ). 7(شوندمقاالتي است كه در آنها چاپ مي
مجالت علمي مجراي اصلي و رسمي ارتباط . رسانندهاي علمي به چاپ ميخود، آنها را در قالب مقاالت در نشريه

). 5(دانند ها و مؤسسات علمي و فني ميميان دانشمندان است و برخي محققان، آنها را قلب تپندة سازمان
ها به بيان ديگر، بسياري از نشريه. روندشمار ميترديد يكي از فرايندهاي مهم تبادل دانش به علمي بيمجالت

. شوندهاي پژوهشي به بحث گذاشته ميالمللي دارند و همانند دانشگاهي هستند كه در آنها يافتهاي بينپهنه
-ژوهشگران براي پيگيري كارهاي پژوهشي ميهاي با كيفيت مطلوب، به تشويق و ايجاد انگيزه در ديگر پپژوهش

 ).10(شوند 

ها از جمله تازگي و كوتاهي مطالب، دليل داشتن برخي ويژگيمقاالت منتشرشده در مجالت علمي، به
هاي دقيق از سرعت انتقال نتايج تفكر نويسنده به خواننده، ارزان بودن، ارائة مطالب بكر و تازه، ارائة تحليل

ها، انتقادها و تر، معرفي آخرين پژوهشتر، دسترسي آسانة علمي و فني، چاپ و توزيع سريعهاي پيچيدموضوع
طور معمول براي تر، بههاي اهل فن و در نهايت تنوع مطالب و شكل ارائه و گاه زبان و بيان سهلبررسي

 ).2(د بيشتري دارند هاي علمي كاربرپژوهشگران جذابيت بيشتري داشته و از نظر پژوهشي نيز نسبت به كتاب

هاي كنندة مسير تحقيقات علمي در رشتهعنوان كردند كه مجالت علمي هدايت) 1993 (1ون دورن و هيت
 2002هاي در تحقيقي محتواي مجلة اقتصاد ورزش را بين سال) 2003 (2مونديلو و پدرسون). 11(مختلف است 

                                                           
1 - Van Doren and Heit 
2  - Mondell O and Pedersen 
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داراي رتبة علمي استاد ) 8/42(سندگان مقاالت  بررسي كردند و نشان دادند كه بيشترين درصد نوي2000 –
 درصد مقاالت توسط پژوهشگران با رتبة علمي استاديار انجام شده 13 درصد دانشيار بودند و تنها 8/16تمام و 

 درصد را 5/1ارشد و  درصد دانشجويان كارشناسي4/7 درصد مقاالت را دانشجويان دكتري، 6/19همچنين . بود
 ).8(سي انجام داده بود يك دانشجوي كارشنا

نتايج آنها نشان . در تحقيقي، دو مجلة اصلي اقتصادي پاكستان را تحليل كردند) 2004 (1شريف و همكاران
 50بيش از .  درصد مقاالت دو مؤلف دارند20 درصد مقاالت هر دو مجله، يك مؤلف و تنها 50داد كه بيش از 

البته ارجاع به متون الكترونيكي نيز در بين ارجاعات به . دادل ميدرصد استنادها را ارجاع به منابع كتابي تشكي
 ).9(خورد كه درصد آن بسيار اندك است چشم مي

.  پرداخته است33 تا 1در پژوهشي به تحليل محتواي فصلنامة المپيك از شمارة ) 1386(عيدي و همكاران 
صورت بازنگري  مقاله به39به شكل ترجمه و  مقاله 50 مقاله پژوهشي، 223شده،  مقالة بررسي312از مجموع 
. بوده است)  درصد21( درصد مقاالت توصيفي و كمترين مقدار تجربي 46براساس روش تحقيق، . بوده است

 نفري و 3 درصد 16 نفري، 2 درصد 19 نفري، 1صورت  درصد مقاالت به56پژوهي محققان، براساس ميزان هم
 مقاله 135گرايش فيزيولوژي با .  نفري ارائه شده بود6 يا 5ه صورت  نفري و بقيه ب4 درصد به صورت 21

 .)3( مقاله كمترين مقدار را دارا بود 5بيشترين مقدار و بيومكانيك ورزشي با 

ها و مراكز پژوهشي  پژوهشي به طور معمول از سوي مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه–بيشتر نشريات علمي 
در حوزة تربيت بدني و علوم ورزشي، . اي هستندهاي خاص حرفهن آنها گروهشوند و بيشتر مخاطبامنتشر مي

يا فصلنامة پژوهش در ) شودتوسط كميتة ملي المپيك چاپ مي( پژوهشي المپيك –توان به فصلنامة علمي مي
يا فصلنامة علوم حركتي و ورزش ) شودتوسط پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي چاپ مي(علوم ورزشي 

هاي تحقيقي در اين نشريات آخرين يافته. ، اشاره كرد)شودچاپ مي) تربيت معلم(وسط دانشگاه خوارزمي ت(
 . شودپژوهشگران در اين حوزه ارائه مي

                                                           
1  - Sharif and et al 
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در اين ميان نشرية حركت . شوندنويسي علمي نوشته ميدر اين نوع نشريات، مقاالت براساس الگوهاي مقاله
 به صاحب امتيازي دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، از  پژوهشي،–به عنوان نشرية علمي 

اين . شودصورت فصلنامه منتشر ميمنظور نشر علوم ورزشي و افزايش سطح علمي جامعه به به1378سال 
. هاي علمي ورزشي را در دستور كار قرار داده است پژوهشي و مروري در زمينه–فصلنامه درج مقاالت علمي 

آموختگان، پژوهشگران و استادان دانشگاه هستند كه با ارسال و چاپ مقاله در اين حبان مقاله اغلب از دانشصا
-صورت هر چهارماه يكبار و با  جلد رنگي منتشر مياين نشريه به. شوندمند مينشريه، از امتيازعلمي آن نيز بهره

دانشجويان و پژوهشگران . شودورت انگليسي ارائه ميصزبان اصلي فصلنامه فارسي است و چكيدة مقاالت به. شود
هاي رشتة تربيت ها و گرايشمقاالت اين نشريه از همة حوزه. اندحوزة علوم ورزشي، مخاطبان اصلي اين فصلنامه

 .شوندبدني انتخاب مي

ي و سنجش الزمة تداوم اين كاركرد، ارزياب. شودانتشار مجالت علمي موجب توليد دانش و معرفت علمي مي
 پژوهشي حركت، در –ويژه نشرية علمي باتوجه به نقش و اهميت نشريات علمي، به). 2(عملكرد مجالت است 

سازد، همواره ضرورت بررسي آن وجود پذير ميعرصة علم و دانش و ورزش كه پيوند علمي محققان را امكان
 سالة نشرية حركت 8يفي، مقاالت يك دورة در اين پژوهش تالش شده است با استفاده از روش تحليل توص. دارد

آمده از اين تحقيق در تعيين دستنتايج به. دست آيدبررسي شود تا ارزيابي توصيفي از مستندات مقاالت به
افزون بر . هاي مقاالت علمي براي چاپ در نشريه و ارتقاي سطح كيفي آن مؤثر خواهد بودموضوعات و اولويت

ون مقاالت اين نشريه به طور كامل و در يك دورة زماني هشت ساله مورد بررسي و شده، تاكنموضوعات اشاره
 پژوهشي حركت –بنابراين هدف از اين تحقيق، تحليل توصيفي مقاالت فصلنامة علمي . تحليل قرار نگرفته است

 .ساله استطي يك دورة هشت

 

  تحقيق روش

ليستي آوري اطالعات، تحقيق چكابزار جمع. ده شددر اين تحقيق از روش توصيفي و تحليل استنادي استفا
هاي مورد بررسي بود كه پس از نظرخواهي از تعدادي استادان و هاي مختلف و براساس هدفحاوي پرسش
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 مقاله بود كه تمام 338نمونة آماري مورد بررسي، . متخصصان رشتة تربيت بدني مورد استفاده قرار گرفت
آوري روش جمع. شود را شامل مي1386 تا زمستان 1378 نشرية حركت از بهار  شمارة34شده در مقاالت چاپ

براي اين منظور با استفاده از آرشيو كتابخانة دانشكدة تربيت . اي بوداطالعات در اين تحقيق به شكل كتابخانه
سپس . تهيه شد 34 تا 1هاي منتشرشدة نشرية حركت از شمارة بدني دانشگاه تهران، فهرست كاملي از فصلنامه

ليست مورد نظر ثبت شد و براي با مراجعه به شمارگان آن، اطالعات مورد نياز از مقاالت استخراج و در چك
 .افزار اكسل تجزيه و تحليل شدشده با نرمآوريهاي جمعداده. تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت

 

 ي تحقيقهايافتهنتايج و 

 64، از نظر روش تحقيق )1386 تا 1378هاي در سال(ه در نشرية حركت  مقالة چاپ شد338از مجموع 
 21و )  درصد29(تجربي  مقاله نيمه98، ) درصد46( مقاله توصيفي 158، ) درصد19(مقاله به صورت تجربي 

 .بوده است)  درصد6(رويدادي مقاله پس

338

98
64

158

21

مجموع مقاالت  نيمه تجربی  تجربی  توصيفی  علی - مقايسه ای 

الت
مقا

اد 
تعد

 
 )1378 – 1386( روش تحقيق مورد استفاده در مقاالت نشرية حركت -1شكل 

توسط )  درصد73( مقاله 256شده،  مقالة چاپ338شدة نشرية حركت، از مجموع   شمارة چاپ34در 
ها و توسط محققان ديگر حوزه)  درصد5( مقاله 17همچنين . استادان و پژوهشگران اين حوزه انجام شده است
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بدني انجام شده غيرتربيتبه صورت مشترك توسط محققان و پژوهشگران تربيت بدني و )  درصد22( مقاله 79
 2274 منبع فارسي و انگليسي مورد استناد قرار گرفته است كه از اين ميان 7139در مجموع ). 2شكل (است 
 ).3شكل (انگليسي است )  درصد68( منبع 4865فارسي و )  درصد32(منبع 

256

17

79

تربيت بدنی 
غيرتربيت بدنی 
مشترک 

 
  وضعيت مقاالت نشرية حركت از نظر حوزة تحصيلي نويسندگان-2شكل 

4865

2274

فارسی 
انگليسی 

 
 عيت مقاالت نشرية حركت از نظر نوع منابع مورد استفاده وض-3شكل 
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 51، رفتار حركتي ) درصد41( مقاله 167باتوجه به پنج گرايش مطرح تربيت بدني، سهم حوزة فيزيولوژي 
 9و بيومكانيك )  درصد8( مقاله 28، حركات اصالحي ) درصد33( مقاله 119، مديريت ورزشي ) درصد15(مقاله 
 ).1جدول (وده است ب)  درصد3(مقاله 

 هاي رشتة تربيت بدني توزيع مقاالت براساس گرايش-1جدول 
 گرايش

 مجموع 
 مقاالت

 بيومكانيك حركات اصالحي مديريت ورزشي رفتار حركتي فيزيولوژي

 9%)3( 28%)8( 119%)33( 51%)15( 147%)41( 338)100( فراواني فراواني فراواني فراواني فراواني

 

به صورت )  درصد21( مقاله 75گرفته بين محققان، پژوهي صورتمقاله باتوجه به ميزان هم 338از مجموع 
)  درصد20( مقاله 70نفري، به صورت سه)  درصد30( مقاله 104دو نفري، )  درصد24( مقاله 85يك نفري، 
 ).2جدول (پنج نفري و بيشتر، چاپ شده است )  درصد5( مقاله 17چهار نفري، 

  مقاالت براساس فردي يا گروهي بودن نويسندگان توزيع-2جدول 
 هم پژوهي

 مجموع 
 مقاالت

پنج نفري و  چهارنفري سه نفري دو نفري يك نفري
 بيشتر

 17%)5( 70%)20( 104%)30( 85%)24( 75%)21( 338)100( فراواني فراواني فراواني فراواني فراواني

 

 ارائه 3ژوهشگران در سطوح تحصيلي مختلف در جدول ها بر مبناي همكاري و مشاركت بين پتحليل يافته
 55، ) درصد27(ارشد  كارشناس233، ) درصد7/1(ارشد  دانشجوي كارشناسي10ها، مطابق داده. شده است

در )  درصد3/2( استاد 12و )  درصد27( دانشيار 109، ) درصد50( استاديار 434، ) درصد6(دانشجوي دكتري 
 .اندتهنگارش مقاالت مشاركت داش
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  ميزان مشاركت در مقاالت براساس رتبة علمي نويسندگان-4شكل 

 
دربارة ميزان استفاده از انواع منابع اطالعاتي و همچنين توزيع استانادهاي مورد بررسي از نظر نوع زبان، 

رسي شد كه از بر)  مقاله113(علت حجم زياد منابع، يك سوم مقاالت  مقالة تأليفي، به338مشخص شد كه از 
، 4باتوجه به اطالعات جدول .  منبع بود112/21 منبع استنادشده، ميانگين استناد براي هر مقاله 7139مجموع 

ها نامه درصد و پايان31مقاالت با .  درصد استنادها را به خود اختصاص داده و در رتبة اول قرار دارند45ها كتاب
 2 و 3هاي اينترنت، به ترتيب با ها و سايتشده در همايشقاالت ارائه درصد و منابع اطالعاتي مربوط به م9با 

 .هاي بعدي قرار گرفتنددرصد در رتبه

  فراواني استنادهاي مقاالت براساس انواع منابع اطالعاتي و زبان آنها-3جدول 
 زبان منبع جمع زبان انگليسي زبان فارسي

 فراواني فراواني فراواني منابع اطالعاتي
 873%)45( 446%)37( 427%)52( ابكت

 803%)41( 652%)55( 151%)19(  پژوهشي–نشريات علمي 
 62%)3( 30%)3( 32%)8( همايش ها

 18%)9( 14%)10( 166%)21( پايان نامة ارشد و دكتري
 48%)2( 48%)4( 0%)0( اينترنت
 1966%)100( 1190%)100( 776%)100( مجموع
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دهد اطالعات نشان مي.  ارائه شده است5هاي مختلف در جدول دانشگاهشده با نام تعداد مقاالت چاپ
 مقاله بيشترين تعداد و 23 مقاله و تربيت مدرس با 40 مقاله، گيالن با 103هاي تهران با پژوهشگران دانشگاه

ن مقاالت  مقاله،كمتري1هاي كاشان، ايالم، تربيت معلم سبزوار، شهيد رجايي، اراك و شيراز هر يك با دانشگاه
 .اندشده را به خود اختصاص دادهچاپ

 ∗شده براساس دانشگاه مركز فعاليت نويسندگان تعداد مقاالت چاپ-4جدول 
 رتبه تعداد مقاله دانشگاه رديف

 اول 103 تهران 1
 دوم 40 گيالن 2
 سوم 23 تربيت مدرس 3
 چهارم  16 چمران اهواز 4
 پنجم  11 شهيد بهشتي  5
 ششم  10 م تربيت معل 6
 ششم  10 اروميه  7
 ششم  10 بوعلي سينا همدان 8
 نهم  9 رازي كرمانشاه 9
 دهم  7 پيام نور 10
 يازدهم  6 يزد  11
 دوازدهم  5 فردوسي مشهد 12
 دوازدهم  5 محقق اردبيلي  13
 دوازدهم  5 الزهرا 14
 دوازدهم  5 اصفهان  15
 شانزدهم  4 تبريز 16
 شانزدهم  4 شهركرد  17
 هجدهم  3 مازندران  18
 نوزدهم  2 امام حسين  19
 نوزدهم  2 كردستان  20
 نوزدهم  2 سيستان و بلوچستان  21
 بيستم و دوم  1 شيراز 22
 بيستم و دوم  1 اراك  23
 بيستم و دوم  1 شهيد رجايي  24
 بيستم و دوم  1 تربيت معلم سبزوار 28
  بيستم و دوم 1 ايالم  29
 بيستم و دوم  1 كاشان  30
  50 ∗∗ساير 

منظور از ساير، مقاالتي است كه توسط **  ، ساس نفر اول مقاله انجام شده استبندي دانشگاه نويسندگان تنها برارتبه*
سيده ها غير از تربيت بدني در اين نشريه به چاپ رو استادان و پژوهشگران ديگر رشته)  مقاله17(دانشگاه آزاد اسالمي 

 ). مقاله33(است 
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 گيريبحث و نتيجه

 مقالة منتشره، 338 پژوهشي حركت، نشان داد از بين –اي فصلنامة علمي  شماره34هاي بررسي دورة يافته
 :كار گرفته شده در اين مقاالت به اين ترتيب بوده استهاي تحقيق بهروش

؛ تجربي)  درصد46( مقاله 158؛ توصيفي) د درص19( مقاله 64؛ تجربيصورت نيمهبه)  درصد29( مقاله 98
 .رويداديپس)  درصد6( مقاله 21

هاي پژوهشي مقاالت، روش رسد بيشترين روش مورد استفاده براي اجراي طرحنظر ميبر اين اساس به
ن رسد زيرا اينظر ميتوجيه اين امر ساده به. اندتوصيفي است كه حدود نيمي از مقاالت با اين روش اجرا شده

 73( مقاله 356ها نشان داد همچنين يافته. شود-هاي تربيت بدني استفاده ميروش تحقيق در اغلب گرايش
به صورت مشترك توسط پژوهشگران )  درصد23( مقاله 79توسط پژوهشگران حوزة تربيت بدني و ) درصد

پژوهي يت بدني، انتظار هماي تربرشتهباتوجه به ماهيت بين. تربيت بدني و غيرتربيت بدني انجام شده است
هاي مختلف تربيت بيشتري بين اين دو رشته وجود دارد، اين در حالي است كه باتوجه به مستقل شدن گرايش

پژوهي پژوهشگران هم ارشد، احتمال تغيير در ميزان همويژه در مقطع كارشناسيهاي اخير، بهبدني در سال
رسد اگر بخواهيم يك فرضية پژوهشي براي آن تدوين نظر مي و بهگرايش با محققان غيرتربيت بدني وجود دارد

پژوهي افزايش خواهد يافت كه اين موضوع از نظر افزايش كارايي و دانش علمي كنيم، احتماالً ميزان هم
 مقاله توسط پژوهشگران خارج از حوزة تربيت 79البته تدوين . دانشجويان و استادان هر گرايش قابل دفاع است

 .ها به مشاركت در اين حوزه استدهندة عالقة پژوهشگران ديگر رشته نشانبدني

باتوجه .  درصد به زبان فارسي است32 درصد منابع استنادي مقاالت به زبان انگليسي و 68ها نشان داد يافته
يادي بديهي به جديد بودن رشتة تربيت بدني در ايران و فقدان منابع علمي قابل استناد، اين مسئله تا حدود ز

هاي ديگر نيز هايي در برخي رشتهچنين يافته. رسد و احتماالً تا چند سال ديگر نيز ادامه خواهد داشتنظر ميبه
نيز در تحقيقي به بررسي تحليل استنادي مقاالت منتشره ) 1384(محمدي و متقي دادگر . مشاهده شده است

در بين منابع استنادي، .  پرداختند1384 تا 1376هاي سالرساني بين  شمارة فصلنامة كتابداري و اطالع30در 
منابع زبان انگليسي در استنادها با اندكي اختالف، باالتر از زبان . ها قرار داشتنامهمقاالت قبل از كتاب و پايان
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 شهاي مطرح رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي، پژوهشگران گرايدر بين گرايش). 4(فارسي قرار گرفت 
كمترين تعداد مقاله )  درصد3 مقاله، 9(بيشترين تعداد و بيومكانيك ورزشي )  درصد43 مقاله، 147(لوژي فيزيو

با توجه به جمعيت بيشتر استادان و دانشجويان اين گرايش و وجود وسايل آزمايشگاهي بيشتر . اندرا منتشر كرده
اتي بيشتر در اين زمينه و همچنين كمبود هاي تربيت بدني و وجود منابع اطالعها و گروهدر اغلب دانشكده

دانشجويان و استادان گرايش بيومكانيك، احتماالً اين ادعا قابل قبول است كه گرايش بيومكانيك هنوز جايگاه 
 .دست نياورده استمناسب خود را در حوزة تربيت بدني به

توان به همة بدنة ها را نميهرو يافت پژوهشي كشور انجام شد، از اين–اين پژوهش روي يك نشرية علمي 
ادبيات تحقيق تعميم داد، اما تقريباً وجود مطالعات متعدد در اين زمينه باتوجه به كثرت محققان آن در گسترة 

ها احتماالً تا چند اسل ديگر اين برتري براساس يافته. كندالمللي، اين موضوع را تا حدودي تأييد ميملي و بين
هاي مختلف در سطوح كه پيوستار ورزشطورهمان. هشي در گرايش فيزيولوژي ادامه دارددر انتشار مقاالت پژو

قهرماني در حال افزايش است، هنوز فرصت بيشتري براي مطالعات گوناگون وجود دارد و با توجه به اينكه يكي 
. ضوع قابل تأييد استهاي فيزيولوژيك آنهاست، احتماالً اين مواز راهكارهاي موفقيت ورزشكاران، بهبود شاخص

 درصد 20 درصد سه نفري، 30 درصد دو نفري، 24 درصد مقاالت يك نفري، 21پژوهي بين افراد، باتوجه به هم
ها نشان داد كه مقاالت سه بنابراين يافته. اندصورت پنج نفري و شش نفري نوشته درصد بقيه به5چهار نفري و 

آموختگان مقطع باتوجه به اينكه سهم دانش.  به چاپ رسيده استهاپژوهيبيش از ديگر هم)  درصد30(نفري 
توان اين موضوع را از اين زاويه بررسي كرد كه  درصد بوده است، مي50 درصد و استادياران 27ارشد كارشناسي

ها و مهناچون بيشتر استادان در سطح استادياري هستند، بنابراين احتماالً تعامل آنها با يكديگر در تدوين پايان
نفري داده استخراج مقاالت به شكل گروه سه نفري دانشجو، استاد راهنما و مشاور، برتري را به چاپ مقاالت سه

ها نشان ، يافته2002 تا 2000هاي ش بين سالزاين در حالي است كه در تحليل محتواي نشرية اقتصاد ور. است
 درصد مقاالت به 60يعني . اندت مستقل انجام دادهداد بيشتر نويسندگان اين حوزه مقاالت خود را به صور

 .  درصد به صورت سه نفري و بيشتر، به چاپ رسيده است15 درصد دو نفري و 25صورت يك نفري، 

شده، بيشترين درصد نشان داد كه از مجموع مقاالت بررسي) 2003(هاي مونديلو و پدرسون يافته
 درصد توسط پژوهشگران 13 درصد دانشيار و تنها 8/16ستاد تمام، داراي رتبة علمي ا)  درصد8/42(نويسندگان 
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 درصد را 4/7 درصد مقاالت را دانشجويان دكتري، 6/19همچنين . با رتبة علمي استاديار انجام شده بود
هاي پژوهش اما يافته). 8( درصد را يك دانشجوي كارشناسي انجام داده بود 5/1ارشد و دانشجويان كارشناسي

 مقالة مورد بررسي، پژوهشگران با رتبة استاد 338از مجموع )  درصد3/2( مقاله 12شان داد فقط در حاضر ن
 درصد بوده است، در حالي كه در 27ارشد حدود اند و سهم دانشجويان دكتري و كارشناسيتمام مشاركت داشته

رسد نظر ميبه. اندمشاركت داشتهتر از استادياري شده، پژوهشگران با مدرك پايين درصد مقاالت چاپ40حدود 
شدگي يا دلزدگي علمي در اثر عدم نياز به امتياز پژوهشي براي ارتقاي مرتبة علمي در بين اعضاي احتماالً اشباع

 درصدي 27 درصدي استادياران و 50البته سهم . اي باشدهيأت علمي با مرتبة استاد تمامي، دليل چنين نتيجه
در بررسي استنادهاي علمي در پژوهش . عالقه و تمايل آنها به ارتقاي مرتبة علمي استدهندة دانشياران، نشان

-نظر ميدر حالي كه به.  پژوهشي در رتبة بعدي قرار دارند–ها سهم زيادي داشته و مقاالت علمي حاضر، كتاب

 استنادي كه همواره عنوان منابعتدريج بايد اين حالت به نفع استفادة بيشتر از مقاالت پژوهشي بهرسد به
و )  مقاله103(دانشگاه تهران . ها، روش كار، بحث و بررسي و پيشنهادهاي جديدتري دارند، تغيير كندگزارش

مندي شده دارند كه اين مسئله احتماالً به دليل بهرهبيشترين سهم را در مقاالت چاپ)  مقاله40(دانشگاه گيالن 
 .مندي و مشاركت بيشتر استادان و دانشجويان و عوامل ديگر استالقهها از منابع، امكانات، عاين دانشگاه
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