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Purpose: The current research is intended to investigate the content of
published articles on using herbal supplements in sport research aimed at
identifying the role of the country’s authors, universities and scientific
institutions in sport science production.
Methodology: The current research is descriptive in data collection and a
scientometrics study which is conducted on the basis of quantitative
approach through a library method. Sampling encompassed all research
journals in sport and non-sport disciplines which published articles on
use of herbal supplements in sport research. Data were analyzed through
descriptive statistics via Excel software.
Findings: The investigations showed that more than half of these articles
are published within the years 2016 to 2018. Almost 64% of these
articles are published in Persian and around 80% of these articles are
published in intra-national journals (English/Persian). State sport science
faculties had central role among academic centers by publishing 30.1%
of these articles.
Conclustion: Considering the growth in research production on use of
herbal supplements in interdisciplinary sciences, it is suggested that, in
addition to enjoying the merits of these supplements for preserving and
promoting athletic performance, targeted policies aimed at applying these
findings, be made by responsible centers.
Keywords: Analytical Study, Athletic Performance, Herbal Medicines,
Co-Research, Sport Health.

پژوهشنامه علمسنجی
دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد /دوره  /7شماره  /1بهار و تابستان ( 1۰۱۱پیاپی )11
DOI:10.22070/rsci.2020.4903.1334

تَل ییت

ػلویی در زه ٌییِ

تررظیی ٍضییؼ

ظتفادُ ز هکولّای گ یاّ

در پیصٍّػّیای

هقالِ پژٍّشی

هقالِ پژٍّشی

ٍرزؼ
 .1دانـدوی دکتشی ،گشوه فیضیولوطی وسصؿی ،دانـگبه مبصنذسان( .نویؼنذه مؼئول)

مجتبی ابراهیمزاده پیر *1

 .2اػتبد ،گشوه فیضیولوطی وسصؿی ،دانـگبه مبصنذسانEmail: shadmehr.mirdar@gmail.com .

شادمهر میردار هریجانی 2

Email:moj.pe200@gmail.com

چک تُ
ّتفّ :ذف هطالعِ حاضز ،بزرسی هحتَای هقالِّای هٌتطزضذُ درخصَظ استفادُ اس هکول
ّای گیاّی در پژٍّصّای ٍرسضی بِهٌظَر تعییي ًقص ًَیسٌذگاى ،داًطگااُّگا ٍ ًْادّگای
علوی کطَر در تَلیذات علَم ٍرسضی بَد.
رٍغؼٌاظ  :ایي پژٍّص بِ لحاظ گزدآٍری دادُّا تَصیفی ٍ اس ًَع هطالعگات علگنسگٌیی
است کِ هبتٌی بز رٍیکزد کوّی ٍ با رٍش کتابخاًگِای صگَرت پذیزفتگِ اسگت .جاهعگِ آهگاری
پژٍّص ،کلیِ هیالت علوی-پژٍّطی در حَسُ علَم ٍرسضی ٍ غیزٍرسضی بَدًذ کِ هقالِّگای
هزتبط با هکول ّای گیاّی در پژٍّصّای ٍرسضی را هٌتطز ًوَدًذ .دادُّا با اسگتفادُ اس آهگار
تَصیفی ٍ ًزمافشار اکسل تحلیل ضذ.
یافتِّا :بزرسی چْاردُ سالِ ًطاى داد بیص اس ًیوی اس هیوَع هقالِّای هٌتطزضذُ ،بیي سال
ّای  7931-7931بِ چاپ رسیذُ است .حذٍد  46درصذ اس هقالِّا بِ سبگاى فارسگی ٍ ًشدیگ
بِ  08درصذ اس هیوَع هقالِّا در هیالت داخلی (فارسی ٍ اًالیسی) بگِ چگاپ رسگیذُ اسگت.
داًطکذُّای علَم ٍرسضی داًطااُّای دٍلتی با  98.7درصذ بیطتزیي سْن اًتطگار هقالگِ را در
بیي ًْادّای علوی داضتٌذ.
ًت جِگ ری :با تَجِ بِ رضذ تَلیذات پژٍّطی در سهیٌِ استفادُ اس هکولّای گیگاّی در علگَم
هیاىرضتِای ،در کٌار ًتایج هثبت استفادُ اس ایي هکولّا در حفع ٍ بْبَد عولکزدّای ٍرسضگی
پیطٌْاد هیضَد سیاستگذاریّای ّذفوٌذی اس سَی هزاکش هزبَطِ بگزای کگاربزدیتزًوگَدى
ًتایج تذٍیي گزدد.
ٍ شگاى کل تی :بزرسی تحلیلی ،عولکزد ٍرسضی ،گیاّاى دارٍییّ ،نپژٍّی ،تٌذرستی ٍرسضی.
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هقتهِ ٍ ت اى هعئلِ
یکی اص اػبػیتشین مجابنی توػاؼه یابفتگی راش کـاوسی میاضان تولیاذ ػ ار دس مشاکاض ػ شای ان کـاوس اػات و
پظورؾربی ػ شی نقؾ محوسی دس خبمؼه ػ شی ایفب میکننذ .تؼیین میضان پیـشفت و ؿتبة ػ شی دانـگبهرب و مشاکض
ػ شی دس سؿتهربی مخت ف ػ شی نیبصمنذ اسصیبثی مؼتشش و رشهخبنجه اػات .یکای اص منابثغ اسصیابثی سؿاذ ػ شای دس
موضوػبت مخت ف ػ شی دس این مشاکض ،اػتفبده اص ؿبخقربی ػ رػندی اػت .ػ رػندی اص خش ه ػ ومی اػت کاه
ثشای ػندؾ و تح یل تولیذات ػ شی موسد اػتفبده قشاس میگیشد (اػاذی و ملاففوی )2018 ،و اطالػابت و تح یال
ػشیقی اص ادثیبت ػ شی دس یک سؿته ػ شی سا اؿکبس میػابصد (ػانل .)2019 ،1ػاالوه ثاشاین ،مفبلؼابت ػ ار ػاندی
ویظگیربیی اص کـوسرب ،ػبصمبن رب و نویؼنذگبن مقبالت سا دس پیـینه پظورؾ موسد ػاندؾ قاشاس مایدرناذ (راود و
وی ؼون .)2001 ،2دسػین حبل سوؽربی ػ رػندی مجتنی ثش تح یل محتوا میتوانذ تلویشی اص یک ػبختبس فکاشی دس
سؿتهای خبف سا ثه منظوس مفبلؼه حوصهربی پظورـی خذیذ ،تشػیر پظورؾربی میبنسؿتهای و خؼتدوی پیوناذ ثاین
پظورؾربی ثنیبدی و خذیذ فشارر اوسد (ثبدویین 3و رشکبسان .)2019 ،اماشوصه ػ اوم وسصؿای داسای صیشؿابخهرابی
دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /7ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1000پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج

دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /6ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1199پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج

متؼذد و سو ثه گؼتشؿی اػت .فیضیولوطی وسصؿی یکی اص این صیشؿبخهربػت که ثب ػش کاشد خؼاشبنی ثاذن و طات
وسصؿی ػشوکبس داسد (کوصهچیبن و رشکبسان )1393 ،و سویکشدربی ثبلینی این دانؾ موخت گؼتشدگی ثیـتش و ػاو
ان ثه ػشت وسود و مذاخ ه دس ػبیش سؿتهربی مشتجط ثب ػالمتی و تنذسػتی ثاه رشاشاه داسد .پظورـاگشان فیضیولاوطی
وسصؿی ثب توخه ثه ثشخوسداسی این سؿته اص ویظگی میبنسؿتهای ،که ثب ػش کشد وسصؿی اص یک ػو و تنذسػتی اص ػوی
دیگش مشتجط اػت ،ثب اتخبر سویکشدی نوین ،اػتفبده اص مکشلربی وسصؿی ثهویظه مکشلربی گیبری سا موسد توخه قشاس
دادهانذ .ثهػالوه ،ثشاػبع مؼتنذات اخیش اػتفبده اص گیبربن داسویی دس دسمبن ثیشبسیربی مخت ف ثایؾ اص پایؾ ماوسد
توخه قشاس گشفته اػت (اخالقی و رشکبسان ،2011 ،ػؼاگشی و رشکابسان2011 ،؛ اػاذی و رشکابسان2013 ،؛ تای 4و
رشکبسان2007 ،؛ مبستین 5و رشکبسان .)2016 ،رشثولذ 6و رشکبسان ( )2004نـبن دادناذ کاه  17دسكاذ اص دانـادویبن
دختش وسصؿکبس اص مکشلربی گیبری اػتفبده میکننذ .رشچنین اکثش مکشلربی گیبری ثاشای افاضایؾ سؿاذ ػیاالنی و
چشثیػوصی دس وسصؽ اػتفبده میؿونذ .گضاسؽ ؿذه اػت مکشلربی گیبری دس وسصؿکبسان و غیشوسصؿکبسان ثه یک
انذاصه ػش کشد اػتقبمتی و قذستی سا ثهجود میثخـذ (وی یبمض .)2006 ،7ثب توخه ثه نقؾ مکشلرابی گیابری دس کابرؾ
فـبس اکؼبیـی دس وسصؿکبسان (ػبمجول 8و رشکبسان2011 ،؛ انتونیو 9و رشکبسان )2000 ،لضوم اؿانبیی ثاب کبسثشدراب و
قبث یتربی ان نیبصمنذ تخللیتشؿذن رشکبسیربی میبنسؿتهای اػت .اص ػوی دیگش ،اػتفبده اص مکشلرابی گیابری؛
ثب رذف ثهجود سیکبوسی ػی ه و حفظ انشطی سا دس طاول وسصؽرابی ؿاذیذ (چان 10و رشکابسان2012 ،؛ ثوػای،11
 )2000که ثشخی مفبلؼبت تأثیش ان ثش ػش کشدربی ػیالنی سا موسد تأییذ قاشاس ناذادهاناذ (کیاو 12و رشکابسان2003 ،؛
1 . Senel
2 . Hood & Wilson
3 . Baudoin
4 . Tee
5 . Martin
6 . Herbold
7 . Williams
8 . Sumbul
9 . Antonio
10 . Chen
11 . Bucci
12 . Kiew
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محشذ 1و رشکبسان2010 ،؛ پینگ 2و رشکبسان2011 ،؛ اینگ اض 3و ویاش ،)1997 ،،ثیابنگش ارشیات رشکابسیراب ثاشای
ثهشهمنذی ػ شی دس حوصه وسصؽ حشفهای اػت .ثباین وخود ،ثه نظش میسػذ رر ساػتب ثب اقجبل محققین دنیب ثه پاظورؾ
دس صمینه گیبربن داسویی ،تشبیل پظورـگشان ایشانی دس سؿتهربی مخت ف ثه اػتفبده اص گیبربن داسویی طی درهربی اخیش
ثب گؼتشؿی قبثلمالحظهای سوثهسو ؿذه اػت .ثشسػیربی تح ی ی و ػ رػندی نـبن میدرنذ ثشخی اص مدالت مؼتجاش
ثینالش ی ایشانی دس صمینه تأثیشات گیبربن داسویی ثش سوی ػالمت افشاد دس ثشخی اص حیفهربی خبف ،اص دیگش نـشیبت
دنیب پیـی گشفتهانذ (طجبطجبیی و رشکابسان .)2016 ،ػاالوهثاشاین ،گاشایؾ پظورـاگشان وسصؿای دنیاب ثاه اػاتفبده اص
مکشلربی غزایی ،وسصؿی و گیبری ثه منظوس ثهجود ػش کشدربی وسصؿکبسان طی مؼبثقه و تششین ثب سؿذ ثایػابثقهای
رششاه ثوده اػت ،ثه طوسی که نتبیح ثشسػیربی تح ی ی یک مفبلؼه ػ رػندی طی ػبلرابی  2011-2016نـابن داد،
ػنوان "مکشلربی غزایی" ،ػومین ػنوان موضوػی ثشتش اص میبن  25گشوه موضوػی دس صمینه ػ وم وسصؿی ثود که طی
این ػبلرب موسد توخه محققبن وسصؿی قشاس گشفت (خبسمبص .)2016 ،مفبثق ثب این سویکشد ،پظورـاگشان حاوصه ػ اوم

ثخـی ػ شی و ثشنبمهسیضی و ػیبػتگزاسیربی ػ شی-پظورـی منبػتتش ثب اػتفبده اص سوؽربی متنوع ػ ارػاندی
اػت .اص ػوی دیگش ،توخه ثه استجبطبت میبنسؿتهای و نیض رشکبسیربی ػ شی پظورـگشان داخ ی و نیاض ثاینالش ای،
ضشن ثهشهمنذی اص دانؾ و تدبسة میبنسؿتهای ،میتوانذ ػجت استقبی کیفیت پظورؾرب ،انتـبسات ػ شی تخللی و
نیض مؼشفی ثهتش مشاکض ػ شی داخ ی و گیبربن داسویی ثومی و م ی ؿود .ػاالوهثاشاین ،تاشویح ایان داناؾ دس صناذگی
ؿخلی و حشفهای ػشوم افشاد و ثهویظه وسصؿکبسان سؿتهربی مخت ف وسصؿی اص خش ه موارت دیگاش اسصؿاشنذ ایان
رشکبسی ػ شی اػت .اصاین سو ثه نظش میسػذ ثشسػی ػیش پظورؾربی اندبم ؿذه دس این حوصه و تح یال ػاندهرابی
ػ شی ان ثه منظوس ؿنبخت مف وة خهتگیشیربی پظورـی اینذه اص ارشیت صیبدی ثشخوسداس ثبؿذ .ثنابثشاین ،مفبلؼاه
حبضش ثه تح یل پظورؾربی پیـین دس صمینه مفبلؼبت میبنسؿتهای وسصؽ و مکشالرابی گیابری پشداختاه اػات تاب
تلویشی اص تاالؽ ػ شای پظورـاگشان ایشانای دس نـاشیبت داخ ای و خابسخی ثاش مجنابی مـابسکت ،رارپظورای و
ؿبخقربی سایح ػ رػندی اسائه نشبیذ.
ظؤ لّای پصٍّػ
 .1تولیذ و انتـبس مقبلهربی وسصؿی مشتجط ثب مکشلربی گیبری دس مدالت داخ ی و خبسخی چگونه اػت؟
 .2میضان مـبسکت گشوری و ررپظوری نویؼنذگبن مقبله ثش اػابع خنؼایت و مـابسکت نویؼانذگبن خابسخی طای
ػبلربی  1384-1397اص چه وضؼیتی ثشخوسداس اػت؟
 .3نیرسخ مـبسکت نهبدربی ػ شی کـوس و میضان رشکبسی این نهبدرب ثه تفکیک نوع دانـگبه چگونه اػت؟
 .4سویکشد مفبلؼبتی پظورـگشان دس سوؽؿنبػی پظورؾ اص نظش اصمودنیرب (انؼبنی و حیوانی) ،خنؼیت و اختالالت
ثبلینی دس انهب ثش کذام خهتگیشی اػتواس اػت؟

1 . Muhamad
2 . Ping
3 . Engels
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توخه ثه این موضوع ،ثه نظش میسػذ یکی اص سارکبسربی ثهجود کیفیت پظورـی فشارراوسدن ؿشایط مف وة ثشای نظر
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وسصؿی ایشان نیض طی کشتش اص دو دره اخیش ،ثهطوس قبثل مالحظهای سوی اػتفبده اص گیبربن داسویی تششکض نشودهاناذ .ثاب
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چارچَب ًظری
اسصیبثی محلوالت ػ شی دانـگبهرب و ػبصمبنربی پظورـی ثش اػبع تولیذ ػ ر ثهػنوان یکی اص اثضاسربی پیـشفت
و افضایؾ سقبثت ضشوستی انکبسنبپزیش اػت .یکی اص سایحتشین سوؽرب ثشای اسصیبثی تولیذات ػ شای اػاتفبده اص سوؽ
ربی ػ رػندی اػت .ػ رػندی دس توكیف و تجیین وضؼیت ػ شی پظورـگشان ،دانـگبهرب و مؤػؼابت اموصؿای و
پظورـی ،ػبصمبنرب و کـوسرب دس صمینهربی مخت ف م ی و ثینالش ی کبسکشدرابی فشاوانای داسد .رشچناین ،ثاب ایدابد
پبیگبهربی اطالػبتی مخت ف دس ػفح م ی و ثینالش ی ،اطالػبت خبمؼی ثشای ثشسػی کشّی تولیذات ػ شی مبننذ تؼذاد
کل مقبلهرب یب انتـبس مقبلهرب دس یک ثبصه صمبنی ،ثه ػنوان ثخؾ ػشذه ؿبخقربی ػ ارػاندی فاشارر گشدیاذه اػات.
ثنبثشاین ،نتیده این تدضیه و تح یلرب ػجت اؿکبسؿذن ػیش تحول تولیذات ػ شی دس یک ثبصه صمبنی طوالنی مای ؿاود
(یضدانی و رشکبسان .)1393 ،ػالوهثشاین ،اسصیبثی پظورـی سؿتهربی مخت ف ػ شی ثهویظه ػ وم میبنسؿتهای و خذیاذ
دس ػفح م ی ثهمنظوس اتخبر تلشیشبت سارجشدی پظورـی امشی ضشوسی ثه نظش میسػاذ .اصایانسو ،دسک پیوناذ میابن
موضوػبت مخت ف ثه منظوس ػیبػتگزاسیربی کالن ،ثب ثهشهگیشی اص سوؽربی ػ رػندی امکبنپزیش اػت (ؿکفته و
دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /7ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1000پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج
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حشیشی .)1392 ،رر ساػتب ثب این امش و ثب توخه ثه سونذ سو ثه سؿذ تولیذات ػ شای دس ػ اوم وسصؿای ثاهویاظه حیفاه
خذیذ ،تخللی و میبنسؿتهای مکشلربی گیبری دس این ػبلرب ثه طوس خذی و اػبػی موسد توخه قشاس گشفته اػات.
ثشسػی نیششخ مقبلهربی منتـشؿذه و توكیف و تدضیه و تح یل کشّی سفتبسرب و فؼبلیت ػ شی پظورـگشان و نهبدرابی
ػ شی ثب اػتفبده اص ؿبخقربی ػ رػندی و تجیین چگونگی خهتگیشیرب و رشکبسیربی ثینثخـای انتظابس مایسود
ثتوانذ تلویش خبمغتشی اص گزؿته و اتخبر سویکشدربی نوین ثشای اینذه سا فشارر نشبیذ.
پ ؽ ٌِ پصٍّػ
پ ؽ ٌِ پصٍّػ در د ذل

پظورـگشان مفبلؼبت اػتنبدی و تح ی ی؛ صمینهربی گونبگونی اص تح یل محتوای ػ وم وسصؿی سا موسد مفبلؼه قشاس

دادنذ .ثشخی مفبلؼبت اػتنبدی ثهطوس ویظه ثش سوی اثبس ػ شی مشثوط ثه گشایؾربی ػ وم وسصؿی (مبنناذ؛ فیضیولاوطی
وسصؿی و مذیشیت وسصؿی) تششکض نشودنذ (خذاپشػت و ػ یشی1394 ،؛ حبماذینیاب و امیشپبسػاب1396 ،؛ ػادبدی و
رشکبسان1395 ،؛ ػظیرصاده و رشکبسان1396 ،؛ تپهسؿی و رشکبسان1392 ،؛ خبكه و رشکابسان .)1396 ،ثشخای دیگاش،
نیض محتوای ثشخی گشایؾربی وسصؿی سا ثه طوس خبف دس ثشخی دانـگبهرب و مشاکض ػ شای ثشسػای نشودناذ (تک ای،
1396؛ راللیصاده و رشکبسان .)1397 ،امب پبسهای اص پظورؾرب ،تح یل محتوای نـشیهربی مخت ف سا موسد توخاه قاشاس
دادنذ (ؿشیفی و رشکبسان1394 ،؛ ػدبدی و رشکبسان1389 ،؛ اسصانی و رشکبسان1397 ،؛ ضایبیی و رشکابسان1392 ،؛
ػؼگشی و رشکبسان .)1392 ،ثهػالوه ،دس ثشخی اص مفبلؼبت ،ػنبوین پبیبننبمهرب (قبػاشی1392 ،؛ صناذیبن و اؿاوسی،
 )1388و کتبةربی وسصؿی (قبػشی و رشکبسان )1394 ،موسد ثشسػی تح ی ی قشاس گشفته اػت .ثشخی دیگش ثاش سؿاته
ربی وسصؿی (سفیؼی و رشکبسان )1397 ،و حیفهربی ػ شی ثینسؿاتهای (ؿاکشانی و اقابپوس )1394 ،متششکاض ؿاذنذ.
اگشچه مفبلؼبت ػ رػندی دس دره گزؿته دس صمینهربی مخت ف ثهویظه ػ وم وسصؿی افضایؾ قبثلتوخهی داؿته اػت،
امب ثب توخه ثه خؼتدوربی خبمؼی که دس پبیگبهربی اطالػبتی موسدنظش مفبلؼاه حبضاش اندابم ؿاذ ،تابکنون پظورـای
تح ی ی دس حیفه اػتفبده اص مکشلربی گیبری یبفت نـذ .ثب توخه ثه سویکشد پظورـگشان وسصؿی داخ ی طی ػبلربی
اخیش ثشای اندبم پظورؾ دس حوصه فیضیولوطی وسصؿی ،سغجت ثه کبس پظورـی دس این صمینهرب سؿذ قبثل توخهی یبفتاه
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و منبثغ قبثل مالحظهای اص ان پظورؾرب دس دػتشع پظورـگشان قشاس گشفته اػت.
پ ؽ ٌِ پصٍّػ در ذارج

مفبلؼبت ػ رػندی دس میبن پظورؾربی خبسخی نیض اص خبیگبه ویظهای ثشخوسداس اػت .ثش رشین مجناب ،خنجاهرابی
مهر و اػبػی حوصه ػ وم وسصؿی توػط پظورـگشان این حوصه ،موسد تدضیه و تح یل ػ شی قشاس گشفت .اص یک ػاو،
تولیذات ػ وم وسصؿی دس کـوسربی مخت ف خهبن اص خش ه ایشان (یشینی فیشوص و رشکبسان ،)2014 ،پشتغبل (کویرثاشا

1

و رشکبسان ،)2019 ،تشکیه (اتبالی ،)2018 ،2چین (طیبنلیبنگ 3و ربنگینگ )2012 ،4و مدشوػه کـوسربی ػشثیصثابن
(ثشنؼتئین 5و رشکبسان )2018 ،موسد توخه واقغ ؿذ .اص ػویی دیگش ،گشایؾربی مخت ف ػ وم وسصؿی مبننذ ماذیشیت
وسصؿی (کنت 6و رشکبسان2009 ،؛ اػشوکش و گشاپنذوسف ،)2008 ،7سوانـنبػی وسصؿای (نشات 8و رشکابسان2016 ،؛
ثیکش 9و رشکبسان2003 ،؛ ک نؼی 10و رشکبسان ،)2017 ،ثیومکبنیک وسصؿای (کبدػاون )2018 ،11و اقتلابد دس وسصؽ
(ػبنتوع 12و گبسػیب )2011 ،13ثشسػی گشدیذ .ػالوه ثش انهب ،سؿتهربی مخت ف وسصؿای مبنناذ سؿاتهرابی سصمای دس

وسصؿی خبلت توخه ثه نظش میسػذ .ثهػنوان مثبل ،مولش 16و رشکبسان ( )2016ثه ثشسػی تح ی ی مفبلؼبت مشثاوط ثاه
فؼبلیت خؼشبنی و ػبلشنذی طی ػبلربی  1980-2015پشداختنذ .ثشسػیربی انهب نـبن داد میابنگین نویؼانذگبن راش
مقبله دس ثین  25543نفش نویؼنذه اص  9935مقبله 2.47 ،نفش ثود .رشچنین ،دس میبن  10موػؼه و دانـگبه ثشتش دس استجبط
ثب ػبلشنذی 9 ،دانـگبه متؼ ق ثه کـوس امشیکب و یک مؤػؼه متؼ ق ثه کـوس طاپن ثود .گاونضالض 17و رشکابسان ()2018
نیض ثب ثشسػی ک یذواطهربی پشکبسثشد دس پظورؾربی ػ وم وسصؿی طی ػبلربی  1983-2016نـابن دادناذ اص  26واطه
پشتکشاس (ثیؾ اص  1000تکشاس) ،دو واطه توانجخـی 18و وسصؽ 19ثهتشتیت ثب  7647و  5975تکشاس ،خاضو پشتکشاستاشین
واطهرب دس مقبلهربی وسصؿی محؼوة ؿذنذ .ثهػالوه ،ػتوده و رشکبسان ( )2015ثب تح یل ساثفاه ثاین تاأثیش تولیاذات
ػ شی ثش ػش کشد وسصؿی وسصؿکبسان دسیبفتنذ که ثین موفقیت وسصؿکبسان کـوسربی مخت ف دس مؼبثقبت الشپیک ثاب
تولیذات ػ شیؿبن ساثفه مؼنبداسی وخود داسد .حتی ثهطوس ؿگفتانگیضی ،انذساده 20و رشکابسان ( ،)2017ثاب ثشسػای
1 . Coimbra
2 . Atalay
3 . Xianliang
4 . Hongying
5 . Bernstein
6 . Kent
7 . Smucker & Grappendorf
8 . Németh
9 . Baker
10 . Clancy
11 . Knudson
12 . Santos
13 . García
14 . Franchini
15 . Peset
16 . Müller
17 . Gonzalez
18 . Rehablitation
19 . Exercise
20 . Andrade

121

دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /7ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1000پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج

ثشسػیربی تح ی ی یبدؿذه ،امب ثشسػیربی موؿکبفبنه پظورـگشان دس حوصهربی ثینسؿتهای و نیض صیشثخؾربی ػ اوم
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الشپیک (فشانچینی )2018 ،14و خودو (پؼت 15و رشکبسان )2013 ،نیض موسد کنکبؽ ػ شی و تح ی ی واقغ ؿذ .ثب وخود

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

مقبالت مشتجط ثب کیفیت روای محیطربی وسصؿی ػشپوؿیذه ثیبن کشدنذ رذف اك ی پظورـگشان ،اصمبیؾ سوؽرابی
خ وگیشی اص الودگی روا دس این محیطرب ثود .ثباین وخود ،دس صمینه ملشف مکشلربی وسصؿی ،اگولاو-کبالتابیوت 1و
رشکبسان ( )2008مقبالت منتـشؿذه مشتجط ثب ملشف اػتشوئیذربی انبثولیک دس وسصؽ سا طی ػبلرابی 1996-2005
موسد ثشسػی تح ی ی قشاس دادنذ .نتبیح انهب نـبن داد اکثش نویؼنذگبن این حوصه اص دانـگبهرابی متؼ اق ثاه کـاوسربی
امشیکب ،فشانؼه ،اػپبنیب و الشبن ثودنذ.
جوغتٌتی ز هرٍر پ ؽ ٌِ
ثب وخود اندبم ثشخی پظورؾربی وسصؿی ثب سویکشد تح یل محتوا و ػ رػندی ،دس صمینه مکشالرابی گیابری ،دس
مفبلؼبت داخ ی و خبسخی ،پظورـی یبفت نـذ .ثه نظش میسػذ تبصگی و ثذیغثاودن موضاوع مکشالرابی گیابری دس
حیفه فؼبلیتربی وسصؿی ،توخه ثیـتش پظورـگشان وسصؿی دس صمینه تأثیش مکشالرابی وسصؿای و اناشطیصا ثاش سوی
ػش کشدربی ثذنی دس مؼبثقبت وسصؿی و نیض تج یغبت تدبسی گؼتشده ؿشکتربی ػبصنذه این مکشلرب ،میتوانذ صمیناه
خأل پظورـی دس صمینه ػ رػندی مقبالت وسصؿی دس حیفه مکشلربی گیبری ثه نظش میسػذ تدضیه و تح یل توكیفی
دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /6ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1199پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج
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ػبص تولیذات نؼجتبً محذود امب سو ثه سؿذ پظورؾربی وسصؿی دس حوصه مکشلربی داسویی ثبؿذ .ثنابثشاین ،ثاب وخاود
دس این صمینه کنکبؿی ضشوسی ثبؿذ.
رٍغؼٌاظ پصٍّػ
پظورؾ حبضش یک نوع مفبلؼه توكیفی کبسثشدی ػ رػندی اػت که ثب سویکشد کشّی و ثه سوؽ کتبثخبنهای اندبم

ؿذه اػت .ثشای گشداوسی دادهرب اص ػیبره واسػی پظورـگش ػبخته اػتفبده ؿذ .ثشای این منظوس محتاوای مقبلاهرابی
مشتجط ثب مکشلربی گیبری دس مدالت ػ وم پضؿکی و وسصؿی (داخ ی و خبسخی) ثشسػای و تح یال ؿاذ .ثاه منظاوس
ثشسػی خبمغ دادهرب و ثه ػ ل کبسثشدربی مخت ف تدبسی ،كنؼتی ،داسویی و دسمبنی اص گیبربن داسویی و نیض ماؾتاشم
ربی مشتجط ثب فؼبلیت وسصؿی و گیبربن داسویی اص سارجشد خؼتدوی واطگبن ک یذی فبسػی :وسصؽ ،فؼبلیات وسصؿای،
تششین ،گیبربن داسویی ،ػلبسه ،مکشل ،مح اول ،میاوه ،اػابنغ ،كاش و نیاض واطگابن ک یاذی انگ یؼای،Exercise :
،Essence ،Fruit ،Solution ،Supplement ،Extract ،Medicinal Herbs ،Training ،Physical Activity
 Gumدس پبیگااابهرااابی اطالػااابتی  Magiran ،SID ،ISC ،Science Direct ،Pubmed ،Google Scholarو
 Iranmedexاص ػبل  1384ثه ػ ت انتـبس اولین اثش ػ شی دس این صمینه تب پبیبن ػبل  1397اػتفبده ؿذ .پغ اص ثبصیبثی
دادهربی مشتجط ثب موضوع پظورؾ ،تؼذاد  691مقبله چبح ؿذه دس مداالت داخ ای (فبسػای و انگ یؼای) و مداالت
خبسخی (انگ یؼی) که توػط پظورـگشان داخ ی یب خبسخی دس دانـگبهربی داخ ی اندبم ؿذه ثود ،ثش اػبع ارذاف و
پشػؾربی پظورؾ موسد ثشسػی و تح یل قشاس گشفت .دس ثشسػی مقبلهرب اص دادهربی مقبلاهرابی رشبیـای و ماشوسی
كشف نظش ؿذ .گشداوسی دادهرب اثتذا ثب خؼتدوی ک یذواطهرب دس ػنابوین و ػاپغ دس چکیاذه و ماتن مقابالت اندابم
گشفت .پغ اص خؼتدوی اولیه ،اػبمی یک ثه یک مکشلربی گیبری نیض ثه طوس خذاگبنه دس پبیگبهرابی اطالػابتی ماوسد
ثشسػی قشاس گشفت .رشچنین ،ثشای خ وگیشی اص ق رافتبدن ثشخی اص دادهرب ،تشبمی ػبلربی انتـبس مدالتای کاه مقبلاه
ربی مشتجط اص انهب اػتخشاج ؿذنذ نیض موسد پبیؾ مدذد قشاس گشفتنذ .دسنتیده مـخق گشدیذ ،تنهاب یاک مقبلاه دس دو
مد ه مخت ف داخ ی (فبسػی) ثه چبح سػیذ که اص سونذ ثشسػیرب حزف گشدیذ .ػپغ دادهربی گشداوسی و ثجت ؿذه
1 . Agulló-Calatayud
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دس ػیبره ،ثش اػبع ارذاف و پشػؾربی پظورؾ تدضیه و تح یل ؿذ .دس پبیبن ،ثاه منظاوس توكایف کشّای ،تشػایر و
یکذػتػبصی یبفتهرب ،دادهرب دس نشمافضاس  Excel2013ثجت و ثب اػتفبده اص سوؽ امابسی توكایفی (فشاوانای ،دسكاذ
فشاوانی و میبنگین) موسد تدضیه و تح یل قشاس گشفت.
یافتِّای پصٍّػ
پاظد تِ ظؤ ل ٍل پصٍّػ .تَل ت ٍ ًتؽار هقالِّای ٍرزؼ هرتثط تا هکویلّیای گ یاّ در هجیت
د ذل ٍ ذارج ط ظالّای  1180-1197چگًَِ ظ

؟

یبفتهربی پظورؾ نـبن داد اص اثتذای انتـبس مدالت ػ شی-پظورـی داخ ی و خبسخی ،تب ػبل  1384مفبلؼهای دس
صمینه ػ وم وسصؿی ثب سویکشد ثشسػی گیبربن داسویی منتـش نـذه اػت .نتبیح نـبن میدرذ ثیـتشین میضان مقبلهراب دس
این حوصه دس ػبل  126( 1396مقبله) منتـش ؿذه اػت .نشوداس  1نـبن میدرذ طی  6ػبل نخؼات انتـابس مقبلاهرابی
وسصؿی مشتجط ثب مکشلربی گیبری ( ،)1384-1389تؼذاد انتـبس ػبالنه مقبلهرب ،کشتش اص  10موسد ثود .ثهػالوه ،حاذود

دسمدشوع کشتش اص  100مقبله منتـش ؿذ .این اطالػبت نـبن میدرذ ثیؾ اص نیشی اص مدشوع مقبلهربی منتـشؿاذه ثاین
ػبلربی  1395-1397ثه چبح سػیذه اػت.

ًوَدار  .1تعداد هقالِّای هٌتشرشدُ در ّر سال

خذول ؿشبسه  1نـبن میدرذ ،نضدیک ثه  64دسكذ اص مقبلهربی منتـشؿذه ،ثه صثبن فبسػی و حذود  36دسكاذ ثاه
صثبن انگ یؼی ثه چبح سػیذه اػت .حذود  80دسكذ مقبلهرب ،دس مدالت داخ ی (ثه دو صثابن فبسػای و انگ یؼای) و
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دسكذ اص ان طی  7ػبل دوم ( )1391-1397منتـش ؿذهانذ .رشچنین طی  8ػبل نخؼت انتـبس مقبلهرب (،)1384-1391
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 8دسكذ اص مدشوع مقبلهربی وسصؿی منتـشؿذه دس این حوصه ،طی  7ػبل اول انتـبس ( )1384-1390و قشیات ثاه 92

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

حذود  20دسكذ ان دس مدالت خبسخی (ثه صثبن انگ یؼی) ثه چبح سػیذه اػت .رشچنین  77.57دسكاذ اص مقبلاهراب
مشتجط ثب مکشلربی گیبری دس مدالت ػ وم پضؿکی و  22.43دسكذ مقبلهرب دس مدالت ػ اوم وسصؿای منتـاش ؿاذه
اػت.
جدٍل  .1هقالِّای هٌتشرشدُ در هجالت داخلی (فارسی ٍ اًگلیسی) ٍ خارجی
جوغ

درصت

زتاى

ًَع

فبسػی

113

328

441

63.82

انگ یؼی

15

91

106

15.34

انگ یؼی

27

117

144

20.84

خشغ

155

536

691

100

دسكذ

22.43

77.57

100

مدالت داخ ی

ػلَم ٍرزؼ

ثشسػی اثبس ػ شی منتـش ؿذه حبکی اػت «مد ه ػ وم صیؼتی وسصؿی» دس ثین نـشیبت وسصؿی ثب انتـبس  25مقبله
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مدالت خبسخی

ػلَم پسؼک

و «فل نبمه گیبربن داسویی» دس ثین نـشیبت پضؿکی ثب انتـبس  23مقبله داسای ثیـتشین مقبلاه دس مداالت فبسػایصثابن
ثودنذ (خذول .)2

مدالت
فبسػی

مدالت

انگ یؼی

جدٍل ً .2شریات دارای بیشتریي تعداد اًتشار هقالِ
ًَع هجلِ

داخ ی

داخ ی

خبسخی

ًام هجت

هقالِ

وسصؿی

ػ وم صیؼتی وسصؿی

25

3.62

پضؿکی

فل نبمه گیبربن داسویی

23

3.33

وسصؿی

Journal of Health and Physical Activity Iranian

8

1.16

پضؿکی

Journal of Diabetes and Obesity Iranian

10

1.45

وسصؿی

Annals of Applied Sport Science

5

0 .7

Annals of Biological Research

8

1.16

پضؿکی

پاظد تِ ظؤ ل دٍم پصٍّػ .ه س ى هؽارک
ٍ هؽارک

تؼت د

درصت

گرٍّ ٍ ّنپصٍّ ًَیعٌتگاى هقالِ تر ظاض جٌعی

ًَیعٌتگاى ذارج ط ظالّای  1180-1197ز چِ ٍضؼ ت ترذَرد ر ظ

؟

خذول ؿشبسه  ،3توصیغ مـبسکت گشوری و نیض میضان ضشیت رشکبسی نویؼانذگبن (اخایفشوکاه )1988 ،1سا طای

ػبلربی  1384–1397نـبن میدرذ .یبفتهرب نـبن میدرنذ میبنگین ضاشیت رشکابسی نویؼانذگبن ػ اوم وسصؿای دس
صمینه مکشلربی گیبری ثشاثش ثب  0.7اػت .رشچنین ،نتبیح میضان ررپظوری نویؼنذگبن نـبن میدراذ ،ثیـاتشین تؼاذاد
مقبلهرب ثهتشتیت ثب رشکبسی  3نویؼنذه ( 36.47دسكذ) و  4نویؼنذه ( 24.46دسكذ) كوست گشفته اػت.

1 . Ajiferuke
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جدٍل  .3تَزیع هشارکت گرٍّی ٍ ّنپژٍّی ًَیسٌدگاى طی 1384-1397
ت ؽتر

ّوکاری

1384

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0.14

0.83

1385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1386

0

1

1

1

1

0

0

0

4

0.58

0.68

1387

0

1

1

1

1

0

0

0

4

0.58

0.68

1388

0

1

1

0

2

1

1

0

6

0.87

0.75

1389

0

1

2

3

3

0

0

0

9

1 .3

0.72

1390

2

1

11

6

4

1

3

1

29

4 .2

0.68

1391

0

5

13

10

6

4

1

0

39

5.64

0.71

1392

2

15

20

13

6

1

5

3

65

9.41

0.66

1393

3

9

28

20

11

6

0

0

77

11.14

0.68

1394

2

13

41

24

8

1

7

0

96

13.89

0.68

1395

1

17

46

28

18

8

1

3

119

17.22

0.69

1396

3

24

41

38

15

2

2

1

126

18.24

0.67

1397

6

25

47

25

8

4

0

1

116

16.79

0.63

فشاوانی

19

113

252

169

83

26

20

9

691

100

 ;0.7میبنگین

دسكذ

2.75

2 .9

1.30

100

3.76 12.01 24.46 36.47 16.35

جدٍل ًَ .4یسٌدگاى هقالِّا
هؤلفِ

تؼذاد (نفش)

کل
ًَیعٌتگاى

2466

زى

هرد

766

1700

ه اًگ ي ًَیعٌتگاى

ه اًگ ي ًَیعٌتگاى ه اًگ ي ًَیعٌتگاى

ّر هقالِ

ّر هقالِ (هرد)

ّر هقالِ (زى)

3.57

2.46

1 .1

رشبنطوس که دس خذول  4مالحظه میؿود میبنگین تؼذاد نویؼنذگبن دس رش مقبله  3.57نفش ثشاوسد ؿذه اػات کاه
میضان مـبسکت نویؼنذگبن مشد ،دو ثشاثش صنبن اػت.
نشوداس ؿشبسه  2نـبن میدرذ میضان مـبسکت نویؼنذگبن صن (ثهتنهبیی) دس نگبسؽ مقبلهراب حاذود  6دسكاذ (41
مقبله)؛ مقبلهربیی که فقط نویؼنذگبن مشد دس ان مـبسکت داؿته  34دسكذ ( 236مقبله) و مقبلهربیی که نویؼنذگبن مشد
و صن ثب یکذیگش مـبسکت داؿته حذود  60دسكذ ( 414مقبله) اص مدشوع مقبلهربی چبحؿذه سا ثه خود اختلبف داده
اػت.
اطالػبت خذول ؿشبسه  ،5میضان رشکبسی نویؼنذگبن ایشانی و غیشایشانی مـغول ثه تحلیل دس دانـگبهربی خبسج
اص کـوس سا ثب محققبن داخ ی دس تولیذ ػ شی اسائه میدرذ.
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ًَیعٌتُ

ّؽ

دٍفصلٌاهِ ػلو د ًؽگاُ ؼاّت /دٍرُ  /6ؼوارُ  /1تْار ٍ تاتعتاى ( 1199پ اپ  )11پصٍّػًاهِ ػلنظٌج

تؼت د

یک

دٍ

ظِ

چْار

پٌج

ؼػ

ّف

ٍ

فر ٍ ً

درصت

ضریة

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

ًوَدار  .2هیساى هشارکت گرٍّی بر اساس جٌسیت

هؤلفِّا

یک ًَیعٌتُ

دٍ ًَیعٌتُ

ظِ ًَیعٌتُ

چْار ًَیعٌتُ

جوغ هقالِّا

درصت

1384-1389

0

0

0

0

0

0

1390

1

0

0

0

1

0.14

1391

1

0

0

0

1

0.14

1392

2

1

1

0

4

0.58

1393

3

0

0

0

3

0.44

1394

2

0

0

0

2

0.29

1395

1

2

1

1

5

0.72

1396

0

0

0

0

0

0

1397

1

1

0

0

2

0.29

خشغ مقبلهرب

11

4

2

1

18

2 .6

دسكذ

1.59

0.58

0.29

0.14

2 .6

-----
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جدٍل  .5هیساى هشارکت ًَیسٌدگاى داًشگاُّای خارجی

پاظد تِ ظؤ ل ظَم پصٍّػ ً .نرخ هؽارک
تفک ک ًَع د ًؽگاُ چگًَِ ظ

ًْادّای ػلو کؽَر ٍ ه س ى ّوکیاری ییي ًْادّیا تیِ

؟

تؼذاد نهبدربی ػ شی {دانـگبهرب و مؤػؼبت اموصؽ ػبلی (دانـگبهربی دولتی ،اصاد و ػ وم پضؿاکی ،پیابم ناوس،

پشدیغرب ،خبسخی) ،مشاکض ،ػبصمبنرب ،ثیشبسػتبنرب ،مؤػؼبت و ؿشکتربی تحقیقبتی و تدبسی} که ثاهتنهابیی یاب ثاب
مـبسکت یکذیگش دس تولیذ ػ ر دس این حوصه رشکبسی داؿتهانذ دس خذول  6نـبن داده ؿذه اػت .مقبلاهرابیی کاه ثاب
مـبسکت یک ،دو و ثیؾ اص دو نهبد ػ شی ثه چبح سػیذهانذ ثهتشتیت  37.19 ،41.1و  21.71دسكذ اػت.
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جدٍل  .6هیساى هشارکت ًْادّای علوی با یکدیگر
هؤلفِّا

یک ًْاد

دٍ ًْاد

ظِ ًْاد

چْار ًْاد

پٌج ًْاد

ؼػ ًْاد

تؼذاد مقبله

284

257

110

33

4

3

دسكذ

41.1

37.19

15.92

4.78

0.58

0.43

خذول ؿشبسه  7نـبن میدرذ ثیـتشین میضان مـبسکت نهبدربی ػ شی دس تولیذ ػ ار توػاط دانـاکذهرابی ػ اوم
وسصؿی دانـگبهربی دولتی ػشاػش کـوس ثب حذود  30.1دسكذ كوست پزیشفته اػت .رشچنین واحذربی دانـگبه اصاد
ػشاػش کـوس نیض دسمدشوع  23.01دسكذ اص حدر تولیذ مقبلهرب سا ثه خود اختلبف دادهانذ .ثیـتشین میضان مـبسکت
نهبدربی ػ شی ثه دانـگبهربی دولتی وصاست ػ وم ،تحقیقبت و فنبوسی و دانـگبهربی ػ وم پضؿکی مشثوط میؿود که
ثه میضانی حذود  12دسكذ میسػذ .ثهػالوه ،کشتش اص  10دسكذ اص تولیذ مقبلهربی وسصؿی ثب سویکشد اػتفبده اص مکشل
ربی گیبری ،ثب مـبسکت دانـگبهربی پیبم نوس ،غیشانتفبػی ،نظبمی ،پشدیغ دانـگبهراب ،اداسه اماوصؽ و پاشوسؽ ،اداسه

جدٍل  .7هیساى هشارکت هراکس علوی با یکدیگر
د ًؽگاُّا ٍ ظایر هر کس ٍ هؤظعا

تؼت د هقالِ

درصت

دانـگبهربی دولتی

208

30.1

دانـگبهربی اصاد اػالمی

159

23.01

دانـگبهربی ػ وم پضؿکی

41

5.93

دانـگبهربی دولتی  +دانـگبهربی ػ وم پضؿکی

82

11.87

دانـگبهربی دولتی  +دانـگبهربی اصاد اػالمی

72

10.42

دانـگبهربی اصاد اػالمی  +دانـگبهربی ػ وم پضؿکی

44

6.37

دانـگبهربی اصاد اػالمی+دانـگبهربی ػ وم پضؿکی+دانـگبهربی دولتی

19

2.75

دانـگبهربی خبسخی  +دانـگبهربی داخل کـوس

19

2.75

دانـگبه پیبم نوس  +ک یه دانـگبهرب

14

2.03

اداسه اموصؽ و پشوسؽ  +ک یه دانـگبهرب

6

0.87

دانـگبهربی نظبمی  +ک یه دانـگبهرب

4

0.58

دانـگبهربی غیشانتفبػی  +ک یه دانـگبهرب

4

0.58

اداسه کل وسصؽ و خوانبن  +ک یه دانـگبهرب

3

0.43

پشدیغ ک یه دانـگبهرب ،مؤػؼبت ،مشاکض و ؿشکتربی تحقیقبتی

16

2.31

خشغ

691

100
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دانـگبهرب و مؤػؼبت اموصؽ ػبلی ثب دانـگبهربی خبسخی حذود  2.75دسكذ ثشاوسد ؿذه اػت.
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کل وسصؽ و خوانبن ،مؤػؼبت ،مشاکض و ؿشکتربی تحقیقبتی و پظورـی اندبم ؿذه اػت .دسحبلیکه میضان مـبسکت

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

نتبیح مفبلؼه حبضش نـبن داد دانـکذهربی ػ وم وسصؿی دانـگبهربی دولتی ػشتبػش کـوس دس ثایؾ اص  60دسكاذ
اص تولیذ مقبلهرب رشکبسی داؿتهانذ و پغ اص ان ،دانـگبهربی اصاد اػالمی و ػ وم پضؿکی ػشاػش کـوس ثهتشتیت ثایؾ
اص  46و  30دسكذ قشاس داسنذ (خذول .)8
جدٍل  .8هیساى هشارکت ًْادّای اصلی تَلیدکٌٌدُ علن
ردیف

ًام د ًؽگاُ

تؼت د هقالِ

درصت

1

دانـگبهربی دولتی

425

61.5

2

دانـگبهربی اصاد اػالمی

321

46.45

3

دانـگبهربی ػ وم پضؿکی

214

30.97

یبفتهربی خذول  9مجین این اػت که دس ثین دانـگبهربی دولتی ،اصاد اػالمی و ػ وم پضؿکی ثاهتشتیات دانـاکذه
دانـگبه ػ وم پضؿکی تجشیض ( 5.64دسكذ) ،ثهتشتیت دانـگبهربی ثشتش دس صمینه انتـبس مقبلاهرابی وسصؿای ماشتجط ثاب
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ػ وم وسصؿی دانـگبه مبصنذسان ( 13.46دسكذ) ،دانـگبه اصاد اػالمی واحذربی ػبسی و تهشان مشکض ( 8.39دسكذ) و
مکشلربی گیبری ثه ؿشبس میسونذ.
جدٍل  .9برتریي داًشگاُّا بِ تفکیک دٍلتی ،آزاد اسالهی ٍ علَم پسشکی

ًَع د ًؽگاُ

دولتی

اصاد اػالمی

پضؿکی

ردیف

ًام د ًؽگاُ

تؼت د هقالِّا

درصت

1

دانـکذه ػ وم وسصؿی دانـگبه مبصنذسان

93

13.46

2

دانـکذه ػ وم وسصؿی دانـگبه تجشیض

47

6 .8

58

8.39

2

دانـگبه اصاد واحذ امل

37

5.35

1

دانـگبه ػ وم پضؿکی تجشیض

39

5.64

2

پضؿکی خنذیؿبپوس ارواص

20

2.89

1

دانـگبه اصاد واحذ ػبسی
دانـگبه اصاد واحذ تهشان مشکض

پاظد تِ ظؤ ل چْیارم پیصٍّػ .رٍیکیرد هطالؼیات پصٍّؽیگر ى در رٍغؼٌاظی پیصٍّػ ز ًظیر
آزهَدً ّا ( ًعاً ٍ ح َ ً ) ،جٌع

ٍ ذتتال

تال ٌ در آًْا تر کت م جْ

گ ری ظتَ ر ظ

؟

یبفتهربی خذول  10نـبن میدرذ میضان اػتفبده اص اصمودنیربی انؼبنی و حیوانی ثاهتشتیات نضدیاک ثاه  64و 36

دسكذ ثود .دس اصمودنیربی حیوانی ،موؽربی كحشایی (سترب) دسكذ قبثل توخهی سا ثه خود اختلابف دادناذ .اص
میبن نظادربی حیوانی ،نظاد ویؼتبس داسای ثیـتشین دسكذ فشاوانی ( 30دسكاذ) اػات (اطالػابت اسائاه نـاذه اػات).
ثه ػالوه ،تؼذاد مقبلهربیی که دس ان اص اصمودنیربی صن و مشد نشونهربی انؼبنی اػتفبده ؿذ ثهتشتیت  206و  223مقبلاه
اػت .رشچنین میبنگین تؼذاد اصمودنیربی انؼبنی (رش دو خنغ) دس رش مقبله 59 ،نفش ثوده اػت .نضدیک ثه  30دسكذ
اص مقبلهرب اص اصمودنیربی انؼبنی صن و ثیؾ اص  32دسكذ اص اصمودنیربی انؼبنی مشد اػتفبده کشدنذ.
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جدٍل  .11تَزیع هقالِّای بر اساس جٌسیت آزهَدًیّای اًساًی ٍ حیَاًی
ح ًَ

ًعاً
آزهَدً ّا
زى

هرد

ّردٍ

جوغ

ر

206

223

10

439

233

19

دسكذ

29.81

32.27

1.45

63.53

33.72

2.75

36.47

میبنگین تؼذاد اصمودنیرب دس رش مقبله

35.59

25.95

59

23.23

41.75

61.84

43.26

تؼذاد مقبله

هَغ

جوغ

252

دس ثشسػی اختالالت ثبلینی (خذول  )11دس اصمودنیربی انؼبنی ،تأثیش ررصمبن فؼبلیت وسصؿی و مکشلربی گیبری
دس خبمؼه صنبن ثیـتش موسد مفبلؼه قشاس گشفته اػت .امب دس ثشسػی افشاد ػبلر ،اصمودنیربی انؼبنی مشد ،ثیـتش موسد نظش
پظورـگشان ثود.

انؼبن
اختالالت ثبلینی
حیوان

انؼبن
ػبلر
حیوان

صن

134

19.39

مشد

47

6 .8

مشد و صن

8

1.16

نش

144

20.84

مبده

12

1.74

صن

72

10.42

مشد

176

25.47

مشد و صن

2

0.29

نش

79

11.43

مبده

17

2.46

تحث ٍ ًت جِگ ری
امشوصه ،ارشیت اػتفبده اص گیبربن داسویی و تشکیجبت انهب ثشای حفاظ ػاالمتی و تنذسػاتی و پیـاگیشی و دسمابن
ثؼیبسی اص ثیشبسیربی مخت ف اػر اص خؼشی و سوانی ثیؾ اص پیؾ سوؿن گشدیذه اػات .ثنابثشاین ،مایتاوان انتظابس
داؿت ثب توخه ثه ارشیت سوصافضون این موضوع دس حوصهربی مخت ف ػ وم وسصؿی ثهویظه حیفه فیضیولوطی وسصؿی،
ثشسػی اثؼبد مخت ف تالؽ ػ شی محققبن ایشانی دس این صمینه ،کشک ؿبیبنی ثه سونذ پیـاشفت ایان حاوصه نشبیاذ .ثاب
توخه ثه این موضوع ،رذف اص پظورؾ حبضش ،ثشسػی تح ی ی محتوای مقبلهربی وسصؿی دس صمینه مکشلرابی گیابری
ثود تب تلویشی سوؿن اص میضان مـبسکت نهبدربی ػ شی دس امش پظورؾ ،رشکابسی پظورـاگشان دس اندابم مفبلؼابت،
انتـبس مقبلهرب دس مدالت مخت ف مشتجط و گؼتشدگی حیفهرب اسائه نشبیذ .ثش این اػبع ،ثشسػای  14ػابله مقبلاهرابی
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هؤلفِ

ًَع

جٌط

تؼت د هقالِّا

درصت
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جدٍل  .11جٌسیت آزهَدًیّا با یا بدٍى اختالالت بالیٌی

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

وسصؿی ( )1384-1397دس مدالت مخت ف داخ ی و خبسخی نـبن داد تؼذاد  97گونه گیبه داسویی توػط پظورـگشان
موسد مفبلؼه قشاس گشفته اػت.
یبفتهربی پظورؾ حبضش نـبن داد طی ػبلربی نخؼت انتـبس مقبلهربی مشتجط ثب مکشلربی گیبری ،میضان انتـابس
ثهطوس قبثلمالحظهای انذک ثود .ثباین وخود ،این پویبیی دس انتـبس مقبلهرب طی ػبلربی ثؼاذی ثاهویاظه دس ػاه ػابل
پبیبنی ( )1395-1397ثب خهؾ قبثل مالحظهای (ثیؾ اص  50دسكذ اص مدشوع مقبلهرب) رششاه ثاود .ثاه نظاش مایسػاذ
افضایؾ پظورؾربی مشتجط ثب گیبربن داسویی دس داخل و خابسج اص کـاوس دس سؿاتهرابی گیابهؿنبػای ،داسوػابصی و
پضؿکی ،اؿنبیی ثب خواف دسمبنی انهب و تأثیشات ان ثش ػالمتی افشاد و نیض ؿنبخت تأثیشات ررافاضا ثاب فؼبلیات ثاذنی،
موخجبت سؿذ ػبالنه مقبلهربی وسصؿی دس این صمینه سا فشارر اوسده اػت.
ثشسػیرب نـبن داد تؼذاد چبح مقبلهربی فبسػیصثبن ( 63.82دسكذ) ثیؾ اص  1.5ثشاثاش مقبلاهرابی انگ یؼایصثابن
( 36.18دسكذ) ثود .مشکن اػت دالیل مخت فی چون مـکالت استجبط ثب مدالت انگ یؼای و دػتشػای اػابنتاش ثاه
نـشیبت داخ ی اص خش ه ػ ل گشایؾ انتـبس مقبلهرب ثه صثبن فبسػی ثبؿذ .رشچنین یبفتهرب نـبن داد تؼذاد انتـبس مقبلاه
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دس نـشیبت ػ وم پضؿکی ( 77.57دسكذ) حذود  3.5ثشاثش نـشیبت ػ وم وسصؿی ( 22.43دسكذ) اػت .ثاه نظاش مای
سػذ تؼذاد ثیـتش نـشیبت پضؿکی نؼجت ثه نـشیبت وسصؿی و محذودیت تؼذاد نـشیبت وسصؿای ماشتجط سا ثتاوان اص
ػوامل تأثیشگزاس محتشل دس افضایؾ نـش این اثبس دس نـشیبت پضؿکی اسصیبثی نشود.
نتبیح پظورؾ حبضش نـبن داد مد ه ػ وم صیؼتی وسصؿی (حشکت ػبثق) داسای ثیـتشین اثبس ػ شی چبح ؿاذه دس

ثین مدالت داخ ی و خبسخی اػت .این اقجبل مشکن اػت ثاه ػابثقه و اػتجابس ثیـاتش مد اه (دیمابه  )1380دس ثاین
نـشیبت وسصؿی و انتـبس منظر ان مشتجط ثبؿذ.
میضان ررپظوری نویؼنذگبن دس پظورؾ حبضش نـبن داد ،ثیـاتش مقبلاهراب داسای  3و  4نویؼانذه ( 36.47دسكاذ)

ثودنذ که نتبیح ثشخی پظورؾربی اخیش نیض این موضوع سا تأییذ ماینشبیاذ (راللایصاده و رشکابسان1397 ،؛ اسصانای و
رشکبسان1397 ،؛ ضیبیی و رشکبسان1392 ،؛ سؿیذی اؿتیبنی و السیدبنی )1390 ،امب یبفتهربی ثشخی دیگش اص پاظورؾ
رب نـبن داد که ثیـتش مقبلهربی موسد پظورؾ انهب  2و  3نویؼانذه داؿات (خذاپشػات و ػا یشی1394 ،؛ ػادبدی و
رشکبسان .)1389 ،ثباین وخود ،یبفتهربی مفبلؼه حبضش نـبن داد ثیـتشین تؼذاد مقبلهرب ثب رشکبسی  3نویؼنذه كاوست
پزیشفت (راللیصاده و رشکبسان1397 ،؛ خذاپشػت و ػ یشی1394 ،؛ ػدبدی و رشکبسان1389 ،؛ اسصانای و رشکابسان،
1397؛ ضیبیی و رشکبسان )1392 ،که ثب نتبیح ثشخی مفبلؼبت نبرشؼوػت (اػاشوکش 1و گشاپناذوسف .)2008 ،دس ایان
ساػتب ،اسصانی و رشکبسان ( )1397ػ ت رشکبسی  3نویؼنذه دس تولیذ یک مقبله سا نبؿی اص تؼبمل دانـدو ،اػتبد سارنشب
و مـبوس دس اػتخشاج اص متون پبیبننبمهربی دوسهربی تحلیالت تکشی ی میداننذ .ثهػالوه ،یبفتاهرابی مفبلؼاه حبضاش
نـبن داد تؼذاد مقبالت ثب چنذ نویؼنذه (ثیؾ اص  97دسكذ) ثهطوس قبثل مالحظهای ثؼیبس ثیـتش اص مقابالت داسای یاک
نویؼنذه (کشتش اص  3دسكذ) اػت که ثب یبفتهرابی اخیاش نیاض مفبثقات داسد (راللایصاده و رشکابسان1397 ،؛ اسصانای و
رشکبسان1397 ،؛ ضیبیی و رشکبسان )1392 ،امب ثب نتبیح ثشخی اص پظورؾرب رشؼاو نیؼات (ػشفابنمانؾ و حؼاینی،
 .)1394رشچنین ،ضشیت مـبسکت گشوری نویؼنذگبن تحقیق حبضش  0/7محبػجه ؿذه اػت .ثب توخه ثه اینکه ضشیت
رشکبسی گشوری نویؼنذگبن تحقیق حبضش 0/70 ،اػت؛ ثنبثشاین منبػت اسصیبثی ؿاذه و حابکی اص مـابسکت مف اوة
گشوری نویؼنذگبن میثبؿذ .این یبفتهرب ثب نتبیح دیگش پظورؾرب نیض رشؼو اػت (اسصانی و رشکبسان.)1397 ،
1 . Smucker
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میبنگین تؼذاد نویؼنذگبن مقبلهربی وسصؿی دس حیفه اػتفبده اص مکشلربی گیبری  3/57اػت کاه اص ػالقاهمناذی
صیبد نویؼنذگبن ثه رشکبسی گشوری دس پظورؾ نبؿی ؿذه اػت و ثب نتبیح ػبیش مفبلؼبت مفبثقت داسد (حبمذینیاب و
امیشپبسػب1396 ،؛ اسصانی و رشکبسان .)1397 ،ثهػالوه ،دس پظورؾ حبضش میبنگین تؼذاد نویؼنذگبن صن ثؼیبس کر ()1.1
اسصیبثی نشوده که مؤیذ ػبیش پظورؾربػت (خذاپشػت و ػ یشی1394 ،؛ راللیصاده و رشکبسان1397 ،؛ حبماذینیاب و
امیشپبسػب1396 ،؛ سؿیذی اؿتیبنی و السیدبنی1390 ،؛ محشذی و رشکبسان1394 ،؛ غالمی .)1395 ،ثاه نظاش مایسػاذ
مـبسکت پبیین صنبن سا میتوان نبؿی اص ػذم تنبػت ػهر صنبن نؼجت ثه مشدان دس مقبطغ تحلیالت تکشی ی (سؿایذی
اؿتیبنی و السیدبنی ،)1390 ،کشتشثاودن تؼاذاد اػیابی ریئات ػ شای صن ،ػاذم تشبیال ثاه پاظورؾ دس ایان حیفاه
(خذاپشػت و ػ یشی ،)1394 ،و ؿبیذ اولویت قشاسدادن نقؾ مبدسی و رشؼشی نؼاجت ثاه اندابم پاظورؾ (غالمای،
 )1395دانؼت.
رشچنین میضان مـبسکت نویؼنذگبن صن (ثهتنهبیی) دس نگبسؽ مقبلهرب نؼجت ثه مقبلهربیی که فقط نویؼنذگبن ماشد

نؼجت ثه رش دو خنغ ثب نتبیح ػبیش مفبلؼبت مفبثقت داسد (اسصانی و رشکبسان.)1397 ،
یبفتهربی این پظورؾ حبکی اص ان اػت که نویؼنذگبن ایشانی و غیشایشانی ؿبغل دس دانـگبهربی خبسج اص کـاوس،
دس کشتش اص  3دسكذ اص تولیذ مقبلهربی وسصؿی دس حیفه اػتفبده اص مکشلربی گیبری ثب محققبن داخ ی رشکبسی داؿته
انذ .ثهػالوه ،تشبمی مقبلهربیی که نویؼنذگبن ؿبغل دس دانـگبهربی خبسخی دس انهاب رشکابسی داؿاتهاناذ دس مداالت
انگ یؼی صثبن داخ ی (کشتش) و خبسخی (ثیـتش) ثه چبح سػیذه اػت .ثباین وخود ،ریچ نتیدهای اص رشکبسی نویؼنذگبن
خبسخی دس مدالت داخ ی فبسػی صثبن یبفت نـذ که ثب یبفتهربی پظورؾ حبمذینیب و امیشپبسػب ( )1396مفبثقت داسد.
ثه نظش میسػذ تشبیل پظورـگشان داخ ی ثه استقبی ػفح کیفی مقبلهرب ،انتـبس ان مقبلهرب دس نـشیبت ثب اػتجابس ػ شای
ثبالتش ،استجبط ثب مشاکض ػ شی خبسج اص کـوس و افضایؾ ػفح ػ شای محققاین داخ ای اص دالیال دػاوت ثاه رشکابسی
محققبن ؿبغل دس مشاکض ػ شی خبسج اص کـوس دس تحقیقبت ػ شی داخ ی ثبؿذ.
یبفتهربی پظورؾ نـبن داد پظورؾربیی که ثب مـبسکت یک نهبد ػ شی (دانـگبه یب مشکض اموصؿی) و ثیؾ اص یاک
نهبد ثه چبح سػیذهانذ ثهتشتیت  41.1و  58.9دسكذ اػت .این یبفتهرب ثب نتبیح پظورؾ اخیش رشخوانی داسد (حبمذینیب
و امیشپبسػب .)1396 ،ثه نظش میسػذ مقبلهربیی که توػط یک یب دو نهبد ػ شای ثاه چابح سػایذهاناذ (نضدیاک ثاه 80
دسكذ) نبؿی اص سارنشبیی پبیبننبمهربی مقبطغ تحلیالت تکشی ی ثبؿذ.
ثش اػبع نتبیح این پظورؾ ،میضان مـبسکت دانـکذهربی ػ وم وسصؿی دانـگبهربی دولتی ثب دانـاگبهرابی ػ اوم
پضؿکی (حذود  12دسكذ) نـبنه مثجتی اص رشکبسیربی ثین ثخـی ت قی میگشدد .رشچنین نتابیح مقبیؼاهای پاظورؾ
حبضش نـبن داد میضان مـبسکت دانـگبهربی خبسخی ثب دانـگبهرب و مشاکض تحقیقبتی داخل کـوس دس تولیذ ػ ر نؼاجت
ثه مـبسکت خذاگبنه مشاکض پیبم نوس ،غیشانتفبػی ،نظبمی ،پشدیغ دانـگبهرب ،اداسه اموصؽ و پشوسؽ ،اداسه کل وسصؽ و
خوانبن ،مؤػؼبت ،مشاکض و ؿشکتربی تحقیقبتی ثبالتش اسصیبثی ؿذ .ثه نظش میسػذ رشکبسی پبیین این مشاکض داخ ی سا
ثبیذ دس ارذاف ػبصمبنی ،اػتفبده اص ػبختبسربی اموصؽ محوس دس مقبطغ تحلیالت تکشی ای و سویکشدرابی پظورـای
اػیبی ریئت ػ شی ان خؼتدو نشود .ثهػالوه ،نتبیح پظورؾ حبکی اػت که ثیـتشین میاضان تولیاذ مقبلاهراب توػاط
دانـکذهربی ػ وم وسصؿی دانـگبهربی دولتی كوست پزیشفته اػت کاه ثاب نتابیح ثشخای پاظورؾراب رشؼاو اػات
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نویؼنذگبن رش دو گشوه ثب یکذیگش مـبسکت داؿته کشتش اػت .این نؼجت کشتش نویؼنذگبن صن نؼاجت ثاه ماشد و ماشد
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دس ان مـبسکت داؿته کشتش ثوده و مقبلهربیی که فقط نویؼنذگبن مشد دس ان مـبسکت داؿته نؼجت ثاه مقبلاهرابیی کاه

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

(حبمذینیب و امیشپبسػب .)1396 ،رشچنین ،ثب وخود مـبسکت پبیین ( 5دسكذ) دانـگبه اصاد واحذربی ػشاػش کـوس ثاب
یکذیگش و ثب دیگش مشاکض دانـگبری ،ػ شی و تحقیقبتی دس ثشخی اص حوصهرب ثهویظه متبثولیؼار وسصؿای (حبماذینیاب و
امیشپبسػب ،)1396 ،امب نتبیح تحقیق حبضش نـبن داد میضان مـبسکت دانـگبه اصاد دس تولیذات ػ شی حیفاه مکشالرابی
گیبری ثیؾ اص  46دسكذ اػت .ثنبثشاین حیوس پشسنگ دس یک حوصه (مکشلربی گیبری) و مـبسکت کرسنگ دس حوصه
ای دیگش (متبثولیؼر وسصؿی) ،میتوانذ خهتگیشی پظورـی اػیبی ریئت ػ شی این دانـگبه سا نـبن درذ.
نتبیح تحقیق حبضش نـبن داد دانـگبهربی مبصنذسان ،اصاد اػالمی واحذربی ػبسی و تهشان مشکض و ػ اوم پضؿاکی
تجشیض ،خضو دانـگبهربی پیـشو ثه ؿشبس میسونذ .اص یبفتهرب اػتنجبط میؿود کاه دانـاگبهرابی ؿاشبل کـاوس (اػار اص
دانـگبهربی دولتی ،اصاد اػالمی و ػ وم پضؿکی) خضو پشانتـبستشین دانـگبهرب دس حیفه اػتفبده اص مکشلربی گیابری
ثه ؿشبس میسونذ .ثهػالوه ،ثیـتشین تؼذاد انتـبس مقبلهرب دس این حیفه توػط اػیبی ریئت ػ شی دانـگبهربی یبدؿاذه
كوست پزیشفته اػت .ثه نظش میسػذ پوؿؾ گیبری ثؼیبس متنوع دس منبطق ؿشبلی ثهویظه استفبػابت الجاشص و صاگاشع
ؿشبلی موخجبت تشبیل نویؼنذگبن دانـگبهربی ان منبطق سا فشارر اوسده اػت .رشچنین ،میضان قبثل توخه اثابس ػ شای
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اػیبی ریئت ػ شی دانـگبهربی مزکوس دس حیفه اػتفبده اص مکشلربی گیبری ،تغییش سویکشدرابی پظورـای دانـاگبه
ربی مشثوطه انهب سا ثه این حیفه دس پی داؿته اػت .ثب توخه ثه وخود حیفهربی متنوع ػ شای دس گاشایؾ فیضیولاوطی
وسصؿی ،ثه نظش میسػذ انتخبة اولویتربی پظورـی توػط دانـگبهرب ،میتوانذ دس سؿذ و ؿتبة ػ شای انهاب و نیاض
تؼشیق دانؾ اػیبی ریئت ػ شی ان دانـگبهرب مفیذ ثبؿذ.
ثش اػبع نتبیح این مفبلؼه مـخق ؿذ نشونهربی انؼبنی ثیؾ اص نشونهربی حیوانی موسد مفبلؼه قشاس گشفته اػت.

این نتبیح نیض ثب نتبیح دیگش پظورؾرب ررساػتبػت (راللیصاده و رشکبسان )1397 ،و نـبن میدرذ که تشبیل ثه اػتفبده
اص اصمودنیربی انؼبنی دس اولویت پظورـی محققین داخ ی دس این حوصه قشاس داسد .رشچنین تؼذاد مقبلاهرابیی کاه اص
اصمودنیربی مشد ثهشه ثشدهانذ ثیـتش اص اصمودنیربی صن گضاسؽ ؿذ .این یبفتهرب ثب نتبیح پاظورؾ ضایبیی و رشکابسان
( )1393رشخوانی داسد .غبلتثودن پظورـگشان مشد نؼجت ثه صن اص حیث تؼذاد دس مقبطغ تحلیالت تکشی ی ،ؿاشایط
اختشبػی ،فشرنگی و مزرجی خبمؼه ایشانی و محذودیتربی اخشایی پظورـگشان مشد دس اػتفبده اص اصمودنیرابی صن و
نیض ػذم تشبیل صنبن ثهػنوان اصمودنی دس پظورؾرب میتوانذ صمینهػبص این نتبیح ثبؿذ.
رشچنین ،دس ثشسػی اختالالت ثبلینی دس اصمودنیربی انؼبنی ،مـخق ؿذ که اندبم مفبلؼابت دس خبمؼاه صنابن اص

توخه ثیـتشی ثشخوسداس اػت ،که مشکن اػت نبؿی اص ؿیوع ثیـتش ثشخی ثیشبسیرب دس صنبن نؼاجت ثاه ماشدان ثبؿاذ
(انوم 1و رشکبسان.)2017 ،
ثهطوس ک ی ،ثب توخه ثه ارشیت سوصافضون اػتفبده اص مکشلربی گیبری دس پظورؾربی وسصؿی و تأثیشات مثجت انهب

ثش ػش کشد ،ثهجود اخشا ،کبرؾ و سفغ اػیتدیذگیرب ،کبرؾ فـابس اکؼبیـای و افاضایؾ ظشفیات انتایاکؼایذانی دس
وسصؿکبسان ،ثهػالوۀ تؼیین دوسهای ملشفی منبػت ثشای ثهجود اخشا و ػش کشد و نیض کبرؾ ػواسم اػاتفبده ثایؾ اص
حذ اص مکشلربی گیبری ،ضشوست مفبلؼبت ثیـتش و دقیقتشی سا خهت ؿنبػبیی اثؼبد مخت ف ملشف این مکشلرب ثش
سوی وسصؿکبسان نشبیبن میػبصد .رشچنین ،ثب توخه ثه افضایؾ گشایؾ نوخوانبن و خوانبن ثه وسصؽ قهشمبنی و اػتفبده
فشاوان وسصؿکبسان سؿتهربی مخت ف وسصؿی اص مکشلربی وسصؿی و انشطیصا و نیض خفشات خؼشبنی و سوانای نبؿای
اص اػتفبده اص این مکشلرب که دس ثؼیبسی اص مواسد حبوی مواد افضودنی غیشمدبص میثبؿنذ ،ایذه خابیگضینی مکشالرابی
1 . Anum
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گیبری ثه خبی مکشلربی تدبسی و كنؼتی دس اینذهای نضدیک دوس اص ررن نیؼت .ثب توخه ثه این موضوع ،ثه نظش مای
سػذ تؼیین چـرانذاص پظورـی دانـگبهرب و تذوین ػنذ خبمغ دس موسد سارجشدربی ػبلی پظورؾ دس حیفهربی مخت ف
ػ وم وسصؿی توػط وصاست ػ وم ،ثب رشکبسی دانـگبهربی مشثوطه و نیض رششاری نـشیبت مؼتجش داخ ی امشی ضشوسی
ثبؿذ.
پ ؽٌْادّای جر ی پصٍّػ
 حشبیت مبلی دانـگبهرب و مشاکض ػ شی اص پظورـگشان وسصؿی دس صمینه پظورؾ دس حیفاه مکشالرابی گیابری و
تشغیت ایـبن ثه اندبم پظورؾربی ثیـتش میتوانذ دس غنبی ػ شی این حوصه و گؼتشؽ فشرناگ اػاتفبده اص منابثغ
غنی گیبری دس ػفح خبمؼه مؤثش ثبؿذ؛
 ثب توخه ثه گؼتشدگی پوؿؾ گیبربن داسویی ثومی ایشان ،خواف داسویی و دسمبنی و نیض دػتشػای اػابن ثاه ایان
منبثغ گیبری ،ثه نظش میسػذ توخه و اػتفبده اص گیبربن ثومی نیبصمنذ مفبلؼبت ثیـتش ثه منظوس ؿنبخت ػشیاقتاش ان

نشبیذ؛
 رشکبسی دانـگبهربی ػ وم وسصؿی داخ ی ثب دانـگبهربی خبسخی دس صمینهربی پظورـی مخت ف ثهویظه دس حوصه
مکشلربی گیبری ،میتوانذ گبمی سو ثه خ و دس خهت استجبطبت ػ شی فیمبثین محؼوة ؿود.
فْرظ

هٌاتغ

اسصانی ،اکشم؛ میشداس رشیدبنی ،ؿبدمهش؛ و اكغشی ،ثبثک ( .)1397ثشسػای محتاوایی و اػاتنبدی نـاشیبت فیضیولاوطی
وسصؿی کبسثشدی و مذیشیت وسصؿی و سفتبس حشکتی دانـگبه مبصنذسان .پظورؾنبمه فیضیولوطی وسصؿی کابسثشدی،
.284-267 ،)27( 14
تپه سؿی ،گیتی؛ حقیقی ،ؿبیؼته؛ و ػجذالوربة صرشا ( .)1392تح یل محتوای مقبالت مذیشیت وسصؿی مدالت ػ شی-
پظورـی .مذیشیت استجبطبت دس سػبنهربی وسصؿی.60-53 ،)1( 1 ،
تک ی ،رشیال ( .)1396پظورؾربی مذیشیت وسصؿی دانـگبه تهشان :تح یل محتوا .ػ رػندی کبػپین.51-45 ،)4( 1 ،
حبمذینیب ،محشذسضب؛ و امیشی پبسػب ،طیجه ( .)1396ثشسػی مقبالت چبح ؿذه دس نـشیبت پظورـای-وسصؿای داخال
کـوس دس حوصه متبثولیؼر وسصؿی دس  5ػبل اخیش .دیبثت و متبثولیؼر ایشان.64-57 ،)2( 17 ،
خبكه ،ػ یاکجش؛ ثشنگی ،حبمذ؛ و خبكه ،ػ ی ( .)1396ثشسػی پظورؾربی ثینالش ی دس حوصه سػبنهربی وسصؿی ثاه
سوؽ تح یل ؿجکه و ملوسػبصی نشمافضاسی .مذیشیت استجبطبت دس سػبنهربی وسصؿی.62-53 ،)16( 4 ،
خذاپشػت ،محجوثه؛ و ػ یشی ،مهذی ( .)1394ثشسػی مقبالت ثبصاسیبثی وسصؿی نـشیبت ػ شی-پظورـی ثب اػتفبده اص
تح یل اػتنبدی و محتوایی .سویکشدربی نوین دس مذیشیت وسصؿی.72-57 ،)10( 3 ،
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 پیونذ ػ شی پظورـگشان داخ ی و خبسخی ثب یکذیگش میتوانذ سؿذ ػ شی پظورؾرابی داخ ای سا ثایؾ اص پایؾ
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دس پظورؾربی وسصؿی اػت؛

بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی

سؿیذی اؿتیبنی ،اػظر؛ و السیدبنی ،حدتاهلل حؼن ( .)1390تح یل محتوای نـشیهرابی ػ شای-پظورـای دس حاوصه
موضوػی اقتلبد دس ػبلربی  .1385-1389فل نبمه ثشنبمهسیضی و ثودخه.157-133 ،)3( 16 ،
سفیؼی ،كبلح؛ امبنی ؿ شضاسی ،كبلح؛ و ػ ر ،صرشا ( .)1397ماشوس نظابممناذ مفبلؼابت حاوصه فیضیولاوطی وسصؽ دس
فوتجبل :چبؽرب و فشكترب .فیضیولوطی وسصؿی.60-37 ،38 ،
صنذیبن ،فبطشه؛ و اؿوسی ،نشگغ ( .)1388ثشسػی میضان ػبصگبسی اػتنبدربی پبیبننبمهربی سؿته تشثیت ثذنی دانـاگبه
تهشان دس ػبلربی  1381-1385ثب موخودی کتبثخبنه و تولیذات ػ شی اػیبی ریئت ػ شی .مذیشیت وسصؿای،3 ،
.165-151
ػدبدی ،ػیذ نلشاهلل؛ ػیذی ،حؼین؛ مهشثبنی ،خواد؛ و ػجبػای ،رشابیون ( .)1389تح یال توكایفی نـاشیه ػ شای-
پظورـی حشکت (ؿشبسه  1تب  .)34مذیشیت وسصؿی.153-141 ،5 ،

ػ شی-پظورـی مذیشیت وسصؿی دس نـشیبت تخللی ایشان .پظورؾرابی فیضیولاوطی و ماذیشیت دس وسصؽ8 ،
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ػدبدی ،ػیذ نلشاهلل؛ ربؿشی ،صرشا؛ ثهنبم ،محؼن؛ احشذی ،حشیذسضب؛ و ثخـنذه ،حؼین ( .)1395اسصیابثی مقابالت
(.50-35 ،)1

ؿشیفی ،مؼ ر؛ میشداس رشیدبنی ،ؿبدمهش؛ قنجشی ،ایشبن؛ و تقیپوس اػشمی ،امیاش ( .)1394ثشسػای میاضان خوداػاتنبدی
اػتبدان تشثیت ثذنی دس نـشیهربی «الشپیک» و «حشکت» طی ػبلربی  1382تاب  .1388ماذیشیت وسصؿای،)2( 7 ،

.219-207

ؿکشانی ،اثشاریر؛ و اقبپوس ،ػیذ مهذی ( .)1393ثشسػی و تح یل محتوای ثشنبمهربی وسصؿی ػیشبی خشهوسی اػالمی
ایشان .پظورؾربی مؼبكش دس مذیشیت وسصؿی.92-81 ،)8( 4 ،

ؿکفته ،مشیر؛ و حشیشی ،ندال ( .)1392تشػیر و تح یل نقـه ػ شی پضؿاکی ایاشان ثاب اػاتفبده اص سوؽ راراػاتنبدی
موضوػی و مؼیبسربی تح یل ؿجکه اختشبػی .مذیشیت ػالمت.58-43 ،)51( 16 ،

ضیبیی ،ػ ی؛ الهی ،ػ یشضب؛ و ثخـودنیرب ،ایشبن ( .)1393تح یال محتاوای مقابالت نـاشیه ػ اوم حشکتای و وسصؽ
دانـگبه خواسصمی .مذیشیت استجبطبت دس سػبنهربی وسصؿی.62-52 ،)3( 1 ،

ػؼگشی ،ثهشن؛ ضیبیی ،ػ ی؛ و ثخـودنیرب ،ایشبن ( .)1392تح یل اػتنبدی مقبالت نـشیه ػ وم حشکتای و وسصؿای.
مذیشیت استجبطبت دس سػبنهربی وسصؿی.60-34 ،)1( 1 ،

ػظیرصاده ،ػیذ مشتیی؛ ؿدیغ ،کیبنوؽ؛ كفبس ،یبػش؛ افشوصی ،فشیذه ( .)1396تح یل محتوا و سونذ مقابالت ماذیشیت
وسصؿی چبح ؿذه دس نـشیبت ػ شی-پظورـی .مفبلؼبت مذیشیت وسصؿی.237-218 ،)3( 43 ،

غالمی ،طبرشه ( .)1395تح یل محتوای فل نبمه اخال دس ػ وم و فنبوسی ( .)1385-1394فل نبمه اخال دس ػ اوم و
فنبوسی.38-29 ،)1( 11 ،
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 تح یل محتوای پبیبننبمهرب و سػبلهربی سؿته تشثیت ثذنی دانـگبه پیابم ناوس ثاش اػابع سوؽ.)1392(  حشیذ،قبػشی
.74-65 ،)3( 1 ، سویکشدربی نوین دس مذیشیت وسصؿی.ؿنبػی تحقیق
 تح یل محتوای ػنبوین و موضوػبت کتبةربی تشثیات ثاذنی و.)1394(  سویب، ػبسا؛ و سوؿنی، حشیذ؛ کـکش،قبػشی
.73-59 ،)3( 7 ، پظورؾربی فیضیولوطی و مذیشیت دس وسصؽ.وسصؽ
 تح یل و تؼیین الگوی تحقیقبت میبنسؿاتهای تشثیات.)1393(  صینت، مدتجی؛ و منذػ یصاده، ربؿر؛ امیشی،کوصه چیبن
.178-169 ،)19( 10 ، پظورؾنبمه مذیشیت وسصؿی و سفتبس حشکتی.ثذنی و ػ وم وسصؿی
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