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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present research examines the analysis of the content 

of the researches of the Islamic Lifestyle Quarterly with a focus on 

health as one of the authoritative publications of the Ministry of 

Health. 
Materials and Methods: The statistical society of scientific and 

research articles from the winter of 2018 to the spring of 2021, the 

number of 418 articles have been published in the scientific-research 
quarterly of Islamic lifestyle with a focus on health in 18 periods 

and three special issues. In such a way that by examining each 

article, necessary data were collected and data analysis was done 
using Excel software. Also, descriptive statistics methods, such as 

data classification according to distribution and frequency 

percentage, as well as drawing graphs and tables, have been used in 

data analysis. Sampling was not used and all elements of the society 
were investigated by census. 

Findings: After examining each article, their content in terms of the 

number of articles published in the quarterly, author's gender, 
academic rank, field/trend and subjects and axes of interest of the 

authors, participating universities/organizations, statistical 

population, approach, type, The level of analysis, the strategy and 

time period of the researches, the type of data and the method of data 
collection were analyzed. 

Conclusion: The results of the research showed that most of the 

authors of the articles in this quarterly were men, and most of the 
contributors were assistant professors. The results related to the 

orientation and scientific field of the authors of these articles showed 

that, respectively, researchers in the field of psychology and 
counseling were 36% and researchers The field of educational 

management had the highest participation of 16%. Authors affiliated 

with Islamic Azad University contributed the most, 81% of the 

authors. Research approach and as can be seen in the table, out of 
418 published articles, 219 articles were done with a quantitative 

approach. The results of data analysis about the strategy of research 

results show that applied sciences have the highest percentage 
(57%) of quarterly articles and basic and developmental researches 

are in the next ranks respectively. The level of analysis of the 

articles, the results showed that the level of analysis of 44% of the 
articles published in the Islamic Lifestyle Quarterly is cross-level, 

and the group, organizational and national levels account for a total 

of 30% of the researches. 

 

 
Authors 

Ahmadreza Varnaseri1 
Maryam Nabizadeh 2 
Seyed Abedin Hoseini Ahangari3 
Ali Shabani 4* 

 

How to cite this article 

Ahmadreza Varnaseri, Maryam 

Nabizadeh, Seyed Abedin Hoseini 

Ahangari, Ali Shabani, Analysis of 

the Content of the Researches of the 

Islamic Lifestyle Quarterly with a 

Focus on Health. Islamic Life Style. 

2022; 6(2):245-259 

1. PhD student, Department of 
Information Science and Epistemology, 
University of Tehran, Tehran, Iran. 

2. MA, Department of Science and 
Information and Epistemology, 
University of Tehran, Tehran, Iran. 

3. Hamadan University of Medical 
Sciences, Hamadan, Iran 

4. Assistant Professor, Department of 

Information Science and Epistemology, 
University of Tehran, Tehran, Iran 
(Corresponding Author). 

* Correspondence:  
Address:  
Phone:  
Email: alishabani@ut.ac.ir 

 

Article History 
Received: 2022/07/17 

Accepted: 2022/09/15 

 
 Keywords: Content Analysis, Islamic Lifestyle, Health Centrality, 

Ministry Of Health 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

http://islamiclifej.com/article-1-1292-fa.html


 و همکاران  ورناصری احمدرضا  246

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زندگی سبک فصلنامه هایپژوهش محتوای تحلیل
  سالمت محوریت با اسالمی

 
 1ورناصری احمدرضا
 تهران، دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران،
 

 2زاده نبی مریم
 تهران، دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات و علم گروه ارشد، کارشناسی

 .ایران تهران،
 

 3آهنگری حسینی عابدین
 زشکیپ علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری گروه استادیار،
 ایران همدان، همدان،

 
 *4شعبانی علی

 انایر تهران، تهران، دانشگاه شناسی، دانش و اطالعات علم گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده)

 
 چکیده

 هایپژوهش محتوای تحلیل بررسی به حاضر پژوهش: هدف
 از ییک منزله به سالمت محوریت با اسالمی زندگی سبک فصلنامه
 .پردازد می بهداشت وزارت معتبر نشریات

 پژوهشی و علمی مقاالت پژوهش آماری جامعه :ها روش و مواد
-علمی نامهفصل در مقاله418  ،تعداد1401 بهار تا 96 زمستان

 دوره 18 طی  سالمت محوریت با اسالمی زندگی سبک پژوهشی
 با که ای گونه به. باشد می است رسیده چاپ به نامه ویژه سه و

 با و شدند گردآوری الزم های داده ها، مقاله تک تک بررسی
. دش پرداخته ها داده تحلیل و تجزیه به اکسل افزار نرم از استفاده

 دسته نظیر توصیفی، آمار های روش از ها داده تحلیل در همچنین
 و نمودار رسم نیز، و فراوانی درصد و توزیع حسب بر ها داده بندی

 رعناص همه و نشده استفاده گیری نمونه از. است شده استفاده جدول،
 .اند شده بررسی سرشماری صورت به جامعه،

 لحاظ از آنها محتوای مقاالت، تک تک بررسی از پس :ها یافته
 ،علمی رتبه نویسنده، جنسیت فصلنامه، در شده چاپ مقاالت تعداد
 نویسندگان، توجه مورد محورهای و موضوعات و گرایش/ رشته

 رویکرد، آماری، جامعه کننده،مشارکت هایسازمان/ هادانشگاه
 و هاداده نوع ها،پژوهش زمانی مقطع و استراتژی تحلیل، سطح نوع،

 .شد تحلیلوتجزیه هاداده گردآوری روش
 در همقال نگارندگان اغلب که داد نشان پژوهش نتایج: گیری نتیجه

 یار تاداس را کنندگان مشارکت بیشترین که بوده مرد فصلنامه، این
 مقاالت نای نویسندگان علمی رشته و گرایش به مربوط نتایج هستند،

   مشاوره و روانشناسی حوزه پژوهشگران ترتیب، به که داد نشان
 درصد  درصد16  آموزشی مدیریت حوزه پژوهشگران و درصد 36

 دگاننویسن را مشارکت بیشترین. اند داشته را مشارکت بیشترین
 رویکرد. اند داشته نویسنده 81% اسالمی آزاد دانشگاه به وابسته

 میان از شود، می مشاهده جدول در که همانگونه و پژوهشی
_________________________________ 

1 (WHO)   

 نتایج. شده انجام کمی رویکرد با مقاله219 شده، چاپ مقاله418
 است آن از نشان ها پژوهش نتایج استراتژی درباره ها داده تحلیل

 را فصلنامه مقاالت( 57)% درصد باالترین کاربردی های پزوهش که
 های رتبه در ترتیب به ای توسعه و بنیادی های پژوهش و داشته
 حلیلت سطح که داد نشان نتایج مقاالت، تحلیل سطح. دارند قرار بعدی

 اسالمی، زندگی سبک فصلنامه در شده چاپ های مقاله درصد44
 30 مجموع در ملی، و سازمانی گروهی، سطوح و بوده متقاطع سطح

  .اند داده اختصاص خود به را ها پژوهش درصد
 

 محوریت اسالمی، زندگی سبک محتوای، تحلیل :کلیدی کلمات
 بهداشت وزارت سالمت،

 

 26/04/1401تاریخ دریافت: 
 24/06/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول alishabani@ut.ac.ir   

 مقدمه
سالمت  1ی، منبع مورد اعتماد سازمان بهداشت جهان1948سال  در

 یت مدرن هنوز آن را به کار مالکرد که مقا فیتعر یرا با عبارت
 است یو اجتماع یروان ،یاز رفاه کامل جسم یحالت یسالمت»برند. 

 ، منبع1986. در سال «یناتوان ای یماریو نه صرفاً عدم وجود ب

WHO Trusted یسالمت: ارائه کرد یشتریب حاتیتوض 
 تیظرف زیو ن یو شخص یمثبت است که بر منابع اجتماع یمفهوم

 سبک. روزمره یزندگ یبرا هدف کینه ، دارد دیتأک یکیزیف یها
کامل با معنا و هدف  یزندگ کیداشتن  یرا برا یارسالم ابز یزندگ

 .کند یفراهم م
در هر جامعه و حکومت  یاساس ییاینقش و پو یبه طور کل سالمت

سالمت،  یجامعه در همه جهت ها کیکه مردمان  یدارد. زمان
 ،ینید ،یاعتقاد ،یباشند آن جامعه از نظر بهداشت یدر حد مناسب

 یتشوند و عدم سالم یروبرو م یبا مشکالت کمتر یاقتصاد ی واسیس
 تیکند و با اهم یم جادیا جامعه یبرا یجامعه خطرات مهم کی

توان از اثرات  یجامعه م کی یو گروه یدادن به سالمت فرد
 یریجلوگ ردیجامعه را بگ کیکه ممکن است دامان  ینامطلوب

 .کرد تیهدا یدرست تر ریکرد و آن جامعه را در مس
 ست.ا یاسالم یمرتبط با سالمت، سبک زندگ یها رییاز متغ یکی

از  یفرد است. مجموعه ا یدرون یارزش ها ندیبرآ یزندگسبک 
کند که به آن  یم ریشود و فرد را ناگز یم یارزش ها در فرد درون

و  یرمختصات فک نکهیبــا توجه به ا نیکند. بنابرا یزندگ وهیشــ
 یمختلف یباهم متفاوت اند، سبک ها دشــده افرا یدرون یارزشها

 ،یقاداعت یافراد از مبان ر،یتعب گریوجود دارد. به د یزندگ یبرا زین
مدرن،  یایتنوع در دن لیکنند و به دل ینم یرویپ یکسانی یفرهنگ

شود.  یم دهید یدرون هر نظام فرهنگ یاریبســ یخرده فرهنگ ها
بسته به گروه  ه،درگذشت یرفتار یخرده فرهنگ ها و الگوها نیا

 نیمتفاوت بود، اما امروزه دامنه ا یو طبقات یقوم ،ینید ،ینژاد یها
 ییروه هابه گ یگسترده تر است و جامعه انسان اریتکثر وتنوع بســ
از لحاظ باورها، ارزش ها، نگرش ها، آرمان  ک،یمبدل شده که هر
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 یگدر سبک زند زهایتما نیهستند، ا زیمتفاوت و متما ازهایها و ن
روبه  یاست که با انواع سبک زندگ نگونهیو ا ابدی یم یبروز و تجلّ

 .(1.)میرو هست
شده  و  یعیو سر قیعم یدستخوش دگرگون کیآکادم انتشارات
مجله  کی ،یعلم اتیکند. در نشر یم جادیرا ا یدیجد یچالش ها

 علم، معموال شرفتیاست که به منظور پ یدوره ا هینشر کی یعلم
در  یاست. هزاران مجله علمهمراه  دیجد قاتیبا گزارش تحق

در گذشته و در نقاط مختلف  گرید یاریوجود دارد و بس اتینشر
 نانیاطم یبراکه  هستند یشامل مقاالت یمنتشر شده اند. مجالت علم

 یممجله و اعتبار عل تیفیک یمقاالت مطابق با استانداردها نکهیاز ا
 .قرار گرفته اند یمورد بررس ،ریخ امی باشند ی

 یبه مجالت حرفه ا هیشب یبه صورت سطح یچه مجالت علم اگر
بخش  قیتحق جیا در واقع کامال متفاوت هستند. انتشار نتاهستند، ام

محاسبات را  ای شاتیاست. اگر آنها آزما یاز روش علم یمهم
محقق  کیرا ارائه دهند که  یکاف اتیجزئ دیکنند، با فیتوص

کند.  تکرار جینتا دییتأ یبرا امحاسبه ر ای شیتواند آزما یمستقل م
است. اکثر  یعلم یاز رکورد دائم یاز مقاالت مجله بخش کیهر 

ده گستر فیرا در ط یهستند، و مقاالت علم یتخصص اریمجالت بس
 .کنند یمنتشر م یعلم یها نهیاز زم یا

که در کنار  دانند،ی م افتهیرا توسعه  یاه امروز، جامع یایدن در
 برجسته زین یاز نظر علم ،یتیو جمع یرفاه ،یاقتصاد یشاخصه ها

 یاخصه هاش نیو گسترش علم، از معتبرتر دیباشد. تول افتهیو توسعه 
 تی(. جهت انجام فعال2کشورها است) یعلم گاهیسنجش رتبه و جا

 یها تیفعال یخاص به مجموعه ا نهیزم کیدر  یموثر و اصول یها
 نیاز ا زین یاست. مقوله پژوهش و توسعه علم ازین یادیو بن هیاول

در  یپژوهش یها تیانجام فعال.  امروزه ضرورت ستیقاعده جدا ن
ز ا شیدر توسعه همه جانبه کشورها ب یو به طور کل یتوسعه علم

 یعلم تیعمده وضع ینشانه ها گرید یمطرح شده است. از سو شیپ
(. گسترش 3شود. ) یو توسعه مشخص م قیکشور توسط تحق کی

به شمار  یهر جامع ها یعلم از ملزومات توسعه علم دیعلم و تول
 گاهیشاخص سنجش رتبه و جا نیعلم، معتبرتر دیتول رایرود، ز یم

مجله ها و  ،یعلم یکشورهاست. تعداد پژوهش ها، مقاله ها یعلم
 گاهیجا یابیارز یکشور از شاخص ها یعلم اتیفصلنامه ها و نشر

انتقال دانش  یقالب ها نیتر یموارد از اصل نیکشورهاست. ا یعلم
 یالملل نیو در مجامع ب دیآ یب مبه حسا یقیو تحق یدر سطح علم

که اختراعات،  یکانون توجه را به خود جلب کرده است تا حد
محمل  نیتوان در چارچوب هم یرا م نینو یها افتهیو  تاکتشافا

 .شده اند یکرد که تا حد امکان تخصص دایپ یخاص اطالعات یها
مدت  یاست و برا یاز ارتباطات علم یبخش مهم یعلم مجله
ه و هم ب یپژوهش یها افتهیهم به عنوان تنها کانال انتشار  یطوالن

سال 40عمل کرده است. حدود  قیتحق تیفیعنوان شاخص مهم ک
پیش پرایس مطالعة علوم را بـا اسـتفاده از روش هـای علمـی 

علم سنجی، فنون مختلفی  ایپیشـنهاد کرد. از آن زمان در پژوهش ه
تشارات گسترش یافته است. برای تحلیل داده های مربوط بـه ان

مدارك علمی یکی از بهترین و مهم ترین راه هـای اطـالع از آخرین 
پژوهش ها و یافته های هر حوزة علمـی اسـت. مقـاالت مجـالت 

 اصلحو کنفـرانس هـا در متون به عنوان اصلی ترین کانال نشر نتایج 
 .(4از پـژوهش هـای مـدیریت دانـش شـناخته شده اند)

خاص  یها یژگیو لیبه دل یمنتشر شده در مجالت علم یها مقاله
مورد توجه محققان و  یمنابع اطالعات ریاز سا شتریخود، ب

ودن کوتاه ب ،یتازگ لیمقاالت به دل نیشوند. ا یپژوهشگران واقع م
 یآسان تر، معرف یمطالب، سرعت انتقال، ارزان تر بودن، دسترس

اهل فن و تنوع مطالب و شکل  یرسپژوهش ها، انتقادها و بر نیآخر
پژوهشگران  یسهل تر، به طور معمول برا انیارائه و گاه زبان و ب

 ینسبت به کتاب ها زیداشته و از نظر پژوهش ن یشتریب تیجذاب
 .(5دارند) یشتریکاربرد ب یعلم

شود به  یچاپ م یرشته علم کیآنچه در مجالت  یو بررس تحلیل
 یآن رشته کمک م یما در درك بهتر موضوع ها و مسئولیت ها

ت صور یتوانیم با نگاه به گذشته و تحلیل پژوهش ها یکند و م
را ترسیم کنیم. مجله ها نماد  ندهیگرفته، مسیر مورد انتظار در آ

نظام  کیورود  یاصل یها صههستند و از مشخ یبارز تحوالت علم
 یبا بررس ن،ی( بنابرا6.)شوندیم یتلق یافتگیبه دوره توسعه  یاجتماع

 کیتوان سیر  یم یحوزه تخصص کی یکلید یها هیتحول نشر
 .(7موردنظر ترسیم کرد ) یرشته را در جامعه علم

 وستهیپ یو کتابسنج یداده کتابشناخت گاهیپا نیحاضر چند درحال
آن  یافتیرا به همراه استنادات در یوجود دارد که آثار و اسنادعلم

امکان جستجو و  یها گاهیپا نیکند. ا یم یو نگهدار رهیها ذخ
کنند. هرکدام  یما فراهم م یرا برا یعلم یدر اکثر حوزه ها یابیباز

 یخاص پوشش م یارهایها و مع صهیخص ااطالعات خاص را  ب
 .دهند

 یمؤثر یرود که گام ها یو دانشگاه ها انتظار م یجامعه علم از
کشور بردارند و دغدغه  نیپژوهش مسائل و مشکالت بنیاد یبرا
و شناخت بهتر  ییپاسخگو یآنها، در راستا یو پژوهش ینظر یها

 یسالمت جامعه باشد. در واقع از پژوهشگران یمسائل و بحران ها
و سالمت پژوهش  یاسالم یموضوعات سبک زندگ یکه در راستا

 یدقیق، به بررس یپژوهش ها یرود با اجرا یکنند، انتظار م یم
  .موجود در کشور بپردازند یمسائل و چالش ها

و  یگکپارچی تیتقو یدقیق و انتخاب مقاله ها برا یابیارز نیبنابرا
 یاست.  مجله علم یضرور تیبا محور یاسالم یسبک زندگ تیهو

از  یکیسالمت،  تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یو پژوهش
 وزارت ییو دانشجو یمعتبر و مطرح در معاونت فرهنگ یها هینشر

شود. در  یران محسوب میدر ا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
( 1400-1396دوره پنج ساله ) یپژوهش، به تحلیل محتوا نیا

مقاالت، از لحاظ تعداد مقاالت چاپ شده در فصلنامه، جنسیت، 
د توجه مور یو موضوعها و محورها شیرشته/گرا ،یرتبه علم

 ،یمشارکت کننده، جامعه آمار یدانشگاهها/ سازمانها سندگان،ینو
 پژوهش ها، نوع یو مقطع زمان یتحلیل، استراتژ حنوع، سط کرد،یرو

 .داده ها پرداخته شده است یداده ها و روش گردآور
 

 و ضرورت تیاهم
المت بر س یمیمستق ریتاث  یکه هدف سبک زندگ نیتوجه به ا با

 تیبا محور یاسالم یدادن به سبک زندگ تیافراد دارد و با اهم
 ،یبهداشت یها بیجامعه سالم تر و بدور از آس میتوان یسالمت م
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یالتمسک نیچن جادیدر صورت ا یو حت میداشته باش یو سالمت یروان
 یتواند کمک ها یم یت اسالمیبا محور یاسالم یسبک زندگ

 نیو درمان، به فرد و جامعه داشته باشد. همچن یریشگیدر پ یفراوان
به مرت نیتر یاز اساس یکیکه  یعلم داتیتول تیبا توجه به اهم
باشد و با مطالعه و  یحوزه م کی ایجامعه  کیرشد و توسعه 

از  میتوان یم یمطالعات انجام شده در هر حوزه موضوع یبررس
 آن ریآن موضوع و تاث سندگانیو نو یمکان ،یو رشد زمان سعهتو

 .میشو یدر جوامع آگاه م یحوزه موضوع
 ازمندین یرشد و توسعه دانش و اطالعات در هر حوزه موضوع 
 تاسینوع س نیاست. ا کیستماتیس زیآنال کیو  یگذار استیس

موجود  تیاز وضع یدرست و منطق یآگاه ازمندین زیو آنال یگذار
است که  یهر کشور از نظر نقاط قوت و ضعف آن حوزه موضوع

 یگذار استیبه س عه،از موضوع مورد مطال یآگاه نیتوان با چن یم
 انزیکمک کرد. عدم توجه به م یعلم داتینسبت به تول یبهتر
هر کشور و جامعه  یتوان برا یو مسائل مربوطه م یعلم داتیتول

 شیپ یو فناور یبهداشت ،یصنعت ،یعلم ،یاقتصاد ،یاسیمشکالت س
آورد. با توجه به این پیش فرض که متون موضـوعی هـر حـوزه 

آن حـوزه است و اینکه الگوهای محتـوای بـه  یبازتـاب محتـوا
کاررفتـه در متـون یـک حـوزه مـی توانـد منبعـی بـرای شناسایی 

 .موضوع با سایر حوزه ها باشد ایروابط آن رشته 
 

 محتوا لیروش تحل کاربرد
است که در آن، پژوهشگران به آزمون  یمحتوا، روش لیتحل  

انسان ها که نوعا از جنس اسناد و  یارتباطات اجتماع یدستاوردها
پردازد. در واقع، پژوهشگران  یمدارك )نوشته و نانوشته( است، م

خاطرات، مقاله ها، مجله ها،  ینامه ها، دفترها یتوانند محتوا یم
 یلسه ها، کتاب ها و روزنامه ها، اشعار، ترانه ها، نقاشصورت ج
ند. کن لیرا تحل یگریو هر نوع متن و سند د نیها، قوان یها، سخنران

 داده ها و هم روش لیتحل یبرا یمحتوا هم روش لیتحل ب،یترت نیبد
 ایرفتار مردم  میمشاهده مستق یمشاهده اسناد است، اما به جا

 مایوجود آورده و پ بهکه آنان  ییپرسش در مورد آن، به ارتباط ها
 یابیرا که رد و بدل کرده اند، توجه و آن را مورد پرسش و ارز ییها

 انعطاف یمحتوا به منزله روش لیدهند.پژوهشگران به تحل یقرار م
محتوا به منزله  لیدارند. تحل ژهیو یداده ها توجه لیتحل یبرا ریپذ

گوناگون  یاشد و رشته ه جیرا ستمیدر قرن ب شتریب ،یعلم - یکیتکن

و  یاسیعلوم س ،یجامعه شناس ،یهمچون روان شناس یعلوم اجتماع
 (8خود بکار گرفته اند.) یارتباطات آن را در پژوهش ها

 یاز روش ها یکیبه عنوان  یفیک یمحتوا در پژوهش ها لیتحل
ه با است ک یروش یفیک یمحتوا لیرود. تحل یداده به کار م لیتحل

نظام  لیفنون مختلف به تحل یریبکارگ ایو  یفیک کردیاستفاده از رو
 یها ادداشتیها روزانه،  ادداشتیمند متون حاصل از مصاحبه ها، 

مانند  یدر موارد نیافزون بر ا پردازد، یاسناد م ایمشاهدات و 
 (9.)کرد لیروش تحل نیتوان با ا یم رهیو غ یصوت ینوارها ر،یتصاو
 یرار براو قابل تک کیستماتیس کیتکن کیمحتوا به عنوان  لیتحل

بر  کمتر یمحتوا یاز کلمات متن به دسته ها یاریبس یفشرده ساز
 لیو تحل هیشده است. تجز فیتعر یکدگذار حیصر نیاساس قوان

از داده ها را با  یادیسازد تا حجم ز یمحتوا محققان را قادر م
 .غربال کنند کیستماتیس یبه روش یسهولت نسب

کل معنا در ش ریو تفس ییشناسا یاست که برا یمحتوا روش لیتحل
قطعات  یکه معنا در آن ثبت شده و در ارتباط با جداساز یها

و سپس  دهندیبرجسته را نشان م میها که مفاهاز داده یکوچک
که  یاقطعات به گونه یدهسازمان یبرا یچارچوب جادیا ایاعمال 

 .(10استفاده کرد. ) حیتوض ای فیتوص یبتوان از آن برا
 زکنندهیامتم یژگیو نیبر مقوله است و ا یمحتوا مبتن لیتحل کردیرو

 یکنند که معنا یدر متن اشاره م ییآن است. مقوله ها به جنبه ها
تن م یابیارز ن،یکند.  بنابرا یم انیآن جنبه ها را به طور خالصه ب

 ینمت اتیشود. محتو یانتخاب شده محدود م یدسته بند ستمیبه س
نگر مورد توجه قرار کل یهابرداشت ای اهکه توسط دسته

 لیتحل گرید یهابا روش دیبا ای شوندیاند، در نظر گرفته نمنگرفته
 (11.) رندیقرار گ یمتن مورد بررس

  :و توسعه داد شنهادیمحتوا پ لیرا تحل کیهشت تکن نگیریما
 خالصه کردن .1
 ییمقوله استقرا لیتشک .2
 کیبار نهیزم لیتحل .3
 گسترده نهیزم لیتحل .4
 یساختار رسم .5
 ساختار محتوا .6
 ینوع ساز یمحتوا لیتحل .7

 .ساختار یبند اسیقم .8
 

 

 یفیک یمحتوا لیمورد استفاده در تحل فی. اصطالحات و تعار1 جدول
 فیتعر اصطالح

غوطه ور شدن در داده 
 ها

و ار تکر نیچند ایخواندن مکرر، و/ ،یسیرونو قیاز طر ل،یو تحل هیمورد تجز یبا محتوا کینزد ییآشنا ندیفرآ
 یکدگذار

 دهد یمفهوم واحد را نشان م ای دهیا کیجمله که  کی ایجمله  کیکلمه،  نیچند یواحد معن

 یاصل یبا حفظ معنا یواحد معن کیکوتاه کردن  ندیفرآ متراکم شدن
 کند. یم فیفشرده را توص یواحد معنا/واحد معن کیکلمه( که  3-1برچسب کوتاه )معموالً  کی کد

 مرتبط هستند نهیزم ایکد که در محتوا  نیاز چند یسازمان یدسته بند
 موضوع

 
 یساتاحسا ای اتیرفتارها، تجرب نیمضام. دهند یرا نشان م ییربنایز یچند دسته که معان ایمتشکل از دو  یسازمان
 افتندیدسته اتفاق م نیکه در چند کنندیم فیرا توص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 15

http://islamiclifej.com/article-1-1292-fa.html


 249... زندگی سبک فصلنامه هایپژوهش محتوای تحلیل  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 

 

  پژوهش اتیادب
مرتع  هیمقاالت نشر یمحتوا لیبه تحل ی( در پژوهش1400)یسامان

مطالعه  نیاست. در ا 1398-1388 یسال ها یط ،یزداریو آبخ
مذکور  هیمقاله منتشر شده در نشر 621 یمحتوا یلیتحل -یفیتوص

 چون تعداد مقاالت منتشر ییرهایقرار گرفته است. متغ یمورد بررس
 لیدانشگاه محل تحص یکم یشده، موضوع مورد مطالعه، بررس

 یکم یمقاالت، بررس ولیمس سندهینو لیمحل تحص سندگان،ینو
مورد مطالعه در مقاالت مورد  یشیرو یو نواح سندگانیمشارکت نو

وره د کی یها نشان داد ط یبررس جیقرار گرفته است.. نتا یبررس
 نینگاشته شده و ا سندهینو 2163مقاله توسط  621ساله  10 ی

مقاالت نشان داد  یموضوع شیگرا یشده است. بررس شرمنت هینشر
 شیمقاله )ب 319با تعداد  یزداریمقاالت در حوزه آبخ نیشتریکه ب
 کیبر اساس تفک نیاست. همچن دهیدرصد( به چاپ رس 50از 

 دیمشخص گرد گانسندینو لیصورت گرفته در دانشگاه محل تحص
سهم مشارکت را دانشگاه تهران داشته است. مقاالت با  نیشتریب

درصد  48از  شیمقاله و ب 608تعداد  سندهینو کیاز  شیمشارکت ب
 .متمرکز شده است یتوران رانیا یشیرو هیمقاالت در ارتباط با ناح

 یمقاالت علم یمحتوا لیمطالعه، تحل نیا ی( هدف اصل12) نوبخت
 نیها است. اآن یبنـدو طبقـه رانیدر ا ـاتیمال یحوزه موضوع

عنوان  63 یمحتوا صورت گرفته و تمام لیپژوهش با روش تحل
که اقدام  یو مال یاقتصاد، حسابدار یآموزش یهارشته یمجله علم

 یکرده است. در ط یاند را بررسنموده نهیزم نیبه انتشار مقاله در ا
عنوان مقاله در  478 سندهینو 1148شارکت با م ،یدوره مورد بررس

منتشر شده است. کارشناسان ارشد با مشارکت در  اتیحوزه مال
قرار دارند. در  سندگانیعنوان مقاله در صدر جدول نو 419انتشار 

گاه همراه دانشبه اندانشگاه تهر زین یها و مراکز پژوهشدانشگاه نیب
عنوان مقاله در رتبه نخست قرار  34با انتشار  یعالمه طباطبائ

درصد از آثار منتشرشده  12/5 ،یموضوع شیاند. از نظر گراگرفته
 9/6با  یاتیبوده و اجتناب مال اتیمال ییو کارا یدر حوزه اثربخش

 نادمنبع مورد است 12822قرار دارد. از مجموع  یبعد یدرصد در رده
درصد به  42و  یسیدرصد منابع به زبان انگل 58 ز،یدر مقاالت ن

پژوهشگران  شتریتوجه ب لیدل رسدیبوده است. به نظر م یزبان فارس
 مختلف در های¬قهیاعمال سل ات،یمال ییو کارا یبه اثربخش یرانیا

تن قرار گرف گر،ید یبوده باشد. از سو رانیدر ا اتیرابطه با اخذ مال
 یدر رده ها یاتیو فرار مال اتیاز پرداخت مال اجتنابموضوعات 

از وجود  یحاک ز،یپژوهشگران ن یپژوهش تیدوم و چهارم اولو
 است نهیزم نیدر ا یمشکل و معضل جد

و روند مقاالت  یمحتوا لی( به تحل13زاده و همکاران) میعظ
 رانیا یـ پژوهش یعلم اتیشده در نشرچاپ یورزش تیریمد

موجود در هشت  یکیالکترون یهانسخه منظور،نیپرداختند. بد
 یآور( جمع1392( تا )1380) یهاسال یط یـ پژوهش یعلم یةنشر
کاررفته در قرار گرفت. روش به یمقاله موردبررس 710و  دیگرد

 45که حدود  دهدینشان م هاافتهیمحتوا بود.  لی، روش تحلپژوهش

_________________________________ 
1 Corluka & Bjelica 

 یرفتار سازمان ةمربوط به حوز یورزش تیریدرصد از مقاالت مد
)حرکت( و مطالعات  یورزش تیریمد یةنشر ن،یبراعالوه. باشدیم

درصد از کل مقاالت را  66درمجموع، حدود  یورزش تیریمد
کار وو کسب ینیکارآفر ،یابیسمت بازاربه شی. گرادهندیپوشش م

 لیتحل ،یکلطور. بهرودیشمار مپژوهش به نیا جینتا گریاز د زین
از  یحاک یبررسمورد ییهاطهیدر ح یورزش تیریروند مقاالت مد

 یهاافزارپژوهش، نرم یهامقاالت، روش شیدر گرا تیکم شیافزا
را  بخشدیام یاندهیآن آ یصعود وندبوده و ر رهیاستفاده و غمورد

 .شودیرشته متصور م نیا یبرا
 یمحتوا لیتحل تیوضع ی( بررس14فر و همکاران ) یرضوان
به منظور  «یآموزش های¬پژوهش در نظام»  ةفصلنام های¬مقاله
 ةمورد استفاد یو روش پژوهش یقلمرو موضوع یو بررس ییشناسا

( 1389سال  انیتا پا 86سه ساله )از آغاز انتشار در سال  ةآنها در دور
 ¬ةمقال 64که در  تواستمح لیبوده است. روش پژوهش تحل

 شتریکه ب دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیفصلنامه به کار برده شد. 
 روش ،(مقاله ها درصد 25)آموزش در پژوهش موضوع با ¬مقاله

هدف  جامعة و( ها¬درصد مقاله 31.2) یشیمایپ پژوهشی
درصد  32.8کشور ) یو نظام آموزش یقبل قاتیکارشناسان، تحق

 .اندافتهی انتشار( ها مقاله
 یموضوع شیگرا نییتع ق،یتحق نی( هدف ا15)یو بزرگ سلک

و  "یو اطالع رسان یکتابدار"فصلنامه  هیمقاالت مندرج در دو نشر
ان و آورندگ دیپد تیتعداد مقاالت و جنس نیی، تع"فصلنامه کتاب"

 هیدو نشر نیا یفیآنان و تعداد مقاالت ترجمه و تال یلیمدرك تحص
محتوا  لی.از روش پژوهش تحلاستبوده  1386و1385 یدر سالها

ه ب یفیدر پژوهش ک لیاز فنون تحل یکیاستفاده شده است که 
عنوان از مقاالت  270ها نشان داده اندکه  افتهی. دیآ یحساب م

نفر زن  170نفر مرد و  259عنوان ترجمه بوده اند و  26و  یفیتال
 همقاالت شرکت داشت دآوردنیمترجم در پد ای سندهیبه عنوان نو

ا ارشد ب یمدرك کارشناس یدارا سندگانیسهم را نو نیشتریاند. ب
مقاالت، در  یموضوع شیداشته اند. از لحاظ گرا  177تعداد 

درصد(  13) "کتابخانه ها و مراکز منابع"فصلنامه کتاب، موضوع 
 یابیو باز رهیذخ"موضوع  ،یو اطالع رسان یو در فصلنامه کتابدار

 یموضوع شیگرا نیشتریدرصد( ب 5/18) "اطالعات یا انهیرا
از لحاظ پوشش  هیه است. هر دو نشررا داشت هیمقاالت دو نشر

 .عمل کرده اند کسانی یموضوع
مقاالت منتشر شده در مجله  یمحتوا لی( تحل16) 1کایلیو ب کورلوکا

تا   2016از سال  (JASPE)یبدن تیورزش و ترب یانسان شناس
 نیمحتوا بوده در ا لیپرداخته اند. روش انجام پژوهش تحل 2017

که در  ییهارا بر اساس حوزه JASPE از یمقاله موضوعات
کرده  یبندشماره مقاله بوده طبقه 5مورد بود و شامل  87مجموع 

در  یابی(، بازار39ورزش ) یشناسآثار مربوط به انسان نیشتریو ب
مقاالت  ژهیورزش، به و یاز انسان شناس ی( است. مقاالت25ورزش )

 نیشتریورزشکاران، ب یآنتروپومتر یها یریمربوط به اندازه گ
 یرتقامجله در جهت ا شرفتیپ لیاستناد و نقل قول را دارند که دل

 .باشد یم یعلم
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در مجالت  رشیمقاالت پذ یمحتوا لی( در تحل17)1و همکاران ویل
 یمرور ق،یدق یمحتوا لیتحل نیساله ا 30 یمشاوره: بررس

 2017تا  1988در مشاوره از سال  رشیپذ قاتیاز تحق کیستماتیس
از  کیستماتیس یمرور ق،یدق یمحتوا لیتحل نی.اکندیارائه م

.در کندیارائه م 2017تا  1988در مشاوره از سال  رشیپذ قاتیتحق
مجله مشاوره،  13در  یمقاله در مورد فرزندخواندگ  45مجموع 

مطالعه  جیمورد از آنها در مجله خانواده منتشر شده بود. نتا 20که 
 یکل شیافزا رغمی.علیشناختروش یهایریگرا در جهت ییالگوها

 وامحت لیتحل نی، ا2017-1988 یانتشارات مربوط به فرزندخواندگ
وره مشا نهیرا در زم یدر مورد فرزندخواندگ یتجرب قاتیفقدان تحق
 ..نشان داد

 یمقاالت بازارها یمحتوا لیو تحل هی: تجزی(  به بررس18)2اریپوچ
 2012از سال   Bled یکیو مقاالت کنفرانس الکترون یکیالکترون

 یهادهیو چک هادواژهیکل ن،یپرداختند و در مجموع عناو 2019تا  
مقاله از  356و  Electronic Markets مقاله از مجله 211

 قیتحق نیدر ا Bled یکیرونمجموعه مقاالت کنفرانس الکت
 خودکار با استفاده از نرم افزار یمحتوا لیاستفاده شد. تحل

Leximancer شد انجام. 
را نشان داد: چهار موضوع مهم در  ریز یهمپوشان نیمضام ج،ینتا 

 «اهستمیس»و  «یاجتماع» ،«نیآنال« »کسب و کار» یخدمات اطالعات
، "اطالعات") یکیالکترون یو چهار موضوع مهم در بازارها

( در جلسات کنفرانس نیآنال"و  "کسب و کار"، "خدمات"
 .اند پوشش داده شده  Bled  یکیالکترون
 یهاچالش نیمقاله حاضر همچن ل،یو تحل هیتجز جیبر نتا عالوه

و کنفرانس  کیالکترون یو نقش مجله بازارها ندهیآ یقاتیتحق
 یندگز یهاعلم و چالش نیبلد را در پر کردن شکاف ب یکیالکترون

 لیو تحل هی( تجز19) 3. ماروسدهدیمورد بحث قرار م یواقع
مونته  یو پزشک یعلوم ورزش همقاالت منتشر شده در مجل یمحتوا
مقاله، موضوعات  نیدر ا 2017تا  2012از سال  (MJSM)نگرو

کرده و مشخص شده که تعداد  لیو تحل هیرا تجز MJSM از
 ی( روش شناس14) یورزش یولوژیزیاز موضوعات در ف یادیز

از  شتری( در داشت. ب10) یورزش ی( و انسان شناس12) یورزش
ورزش قابل مشاهده  یولوژیزیف نهیزمدر  یتخصص یمجالت تخصص

مقاله از  8 ه،یمقاله از ترک 10 ،یمقاله از کرواس 14است. 
 کایمتحده آمر االتیمقاله از ا 5مقاله از پرتغال و  7نگرو، مونته

 4مجله داشتند. پس از آنها  نیا یقبل یهاتعداد را در شماره نیشتریب
چک،  یاز جمهور 2، یاز اسلوون سندهینو 2از صربستان،  سندهینو
 س،یسوئ ،یو هر کدام از اسلواک رانیاز ا 2 ل،یاز برز 2از نروژ،  2

 ندهست سندهینو کیو هند  نیپیلیف لند،یوزیژاپن، سنگاپور، ن

.MJSSM نقش خود را در ورزش و گسترده تر در  شتریب
 .کرد جیورزش ترو تیاز اهم یآگاه شرفتیپ

 یمقاالت منتشر شده در مجله آموزش یابیبه ارز  4کایلیبو  کورلوکا
بر اساس  (TURCOMAT)     هیترک اتیاضیو ر وتریکامپ
 مقاله در 151مطالعه، در مجموع  نیمحتوا پرداخته اند. در ا لیتحل

_________________________________ 
1 Liu, Jacoby, Jang, & Li. 
2 Pucihar 

(TURCOMAT) با  2017-2009 یسال ها نیمنتشر شده ب
گرفت. مقاالت مجله  ارقر لیو تحل هیمحتوا مورد تجز لیروش تحل

 نیزبان ها، رشته ها، عناو سندگان،یبر اساس سال انتشار، تعداد نو
ص شد مشخ یبررس جهیقرار گرفتند. در نت یمورد بررس سندگان،ینو

تعداد  نیشترینوشته شده و ب سندهیاز مقاالت توسط دو نو یمیکه ن
 بانزبه اتفاق مقاالت به  بیقر تیبوده است. اکثر اریآنها استاد

ده ش هیته یاضیآموزش ر نهیاز مقاالت در زم یمیاز ن شیو ب یترک
 شدهیکنندگان در مطالعات بررساست. مشخص شد که شرکت

دند و بو یمقطع کارشناس انینمونه، اکثراً دانشجو یهاعنوان گروهبه
کننده شرکت 100تا  31 نیب ییهااکثر مطالعات از حجم نمونه

در مقاالت  یمشخص شد که منابع خارج نی. همچنکردندیاستفاده م
 .استفاده شده است یاز منابع داخل شتریب

 یمحتوا لیبا عنوان تحل ی( در پژوهش20)یو آقاالر رگریت ،یسجاد  
 افتهی نیدر مجالت بهداشت به ا ریمقاالت منتشر شده در دهه اخ

موضوع  102مقاله در  1276که در دهه گذشته،  افتنیدست  یها
 36منتشر شده است.  رانیا ستیز طیمجله سالمت مح 5در 

مقاله  650موضوع و  66 ،یسیمقاله به زبان انگل 626موضوع و 
مقاله(  430زبان ) یتعداد مقاالت فارس نیبودند. بزرگتر یفارس

جمن ان وابسته به ستیز طیمربوط به مجله فصلنامه بهداشت و مح
تعداد مقاالت زبان  نیشتریبود و ب رانیا ستیز طیبهداشت مح

نسبت مقاالت متمرکز  سهیبود. مقا JEHSE مربوط به یسیانگل
مقاالت منتشر شده نشان داد که در  یهوا با تمام یآلودگ وعبر موض

درصد مقاالت مربوط به مسائل هوا  11.66 نیانگیدهه گذشته م
موضوعات در حوزه  ریهوا نسبت به سا یبوده و موضوع آلودگ

  .داشته است یروند رو به رشد طیبهداشت مح
 

 ها روشمواد و 
تحقیق تحلیل محتوا برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از  روش

دادههای استخراج شده از متن است و از جمله تکنیک های ارزیابی 
و سنجش پیامهای ارتباطی است که به برجسته ساختن محورهای 
ارتباط می پردازد و شامل ویژگیهای از قبیل: عینی بودن، منظم بودن، 

معتقد است  پندروفیبودن می باشد. کر یداراجتناب از هاله، مق
ر از و معتب ریبرای استنباط تکرارپذ یمحتوا پژوهش لیکه تحل

(. روش تحقیق مورد استفاده در این 21دادهها دربارة متن آنهاست )
  .تحقیق روش تحلیل محتواست

تا بهار  96زمستان  یو پژوهش یآماری پژوهش مقاالت علم جامعه
 یسبک زندگ یپژوهش-ینامه علمدر فصل مقاله418،تعداد  1401
به چاپ دوره و سه ویژه نامه  18طی   سالمت تیبا محور یاسالم

تک تک مقاله ها،  یکه با بررس ی. به گونه امی باشد رسیده است
شدند و با استفاده از نرم افزار اکسل به  یالزم گردآور یداده ها

حلیل داده ها از شد. همچنین در ت ختهو تحلیل داده ها پردا هیتجز
 عیداده ها بر حسب توز ینظیر دسته بند ،یآمار توصیف یروش ها

و نیز، رسم نمودار و جدول، استفاده شده است. از  یو درصد فراوان

3 Maros 
4 Corluka Bjelica 
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استفاده نشده و همه عناصر جامعه، به صورت  ینمونه گیر
 شده اند. یبررس یسرشمار

 
 یافته ها

پژوهش و همانگونه که  تعداد مقاله های چاپ شده: طبق یافته های
،تعداد  1401تا بهار  96زمستان شود، از  در جدول  مشاهده می

پژوهشی سبک زندگی اسالمی با -نامه علمیمقاله در فصل418
دوره و سه ویژه نامه به چاپ رسیده  18محوریت سالمت  طی 

عنوان مقاله به  136تعداد  99بیشترین تعداد مقاله، در سال  است.
باالترین تعداد  4دوره  4ست که از این میان شماره چاپ رسیده ا

 .عنوان قابل توجه است 28مقاله با 

 

 
 1401. تعداد مقاالت چاپ شده تا بهار 2جدول 

 سال دوره شماره تعداد مقاالت
14 1 2 96 
13 2 2 97 
13 3 2 97 
14 4 2 97 
13 2 2 97 
19 2 3 98 
20 3 3 98 
22 4 3 98 
25 5 3 98 
 98 3 ویژه 24
27 1 4 99 
27 2 4 99 
27 3 4 99 
28 4 4 99 
 99 4 ویژه 27
15 1 5 1400 
16 2 5 1400 
16 3 5 1400 
16 4 5 1400 
 1400 5 ویژه 24
18 1 6 1401 
 مجموع سال 6 ویژه نامه 3دوره  18 418

روند افزایشی داشته و از دوره  1401تا  98تعداد مقاله ها از سال  
 .به بعد، تعداد کمتری چاپ شده است  1400سال 1

جنسیت نویسندگان: یافته های پژوهش درباره توزیع جنسیتی 
درصد از آنها، 36درصد از آنها مرد و  64نویسندگان نشان می دهد 

 نفر مرد و   805زن بوده اند. از میان  نویسنده مشارکت کننده،  

نفر زن بودند که این نتیجه حاکی از نقش پررنگ تر مردان در 462
 نگارش مقاله های چاپ شده است.

 . توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان3جدول 
 درصد تعداد جنسیت

 64 805 مرد
 36 462 زن

 100 1267 مجموع
 

رتبه علمی نویسندگان: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین افراد 
نفر) بوده اند؛ 381مشارکت کننده در نگارش مقاله ها، استادیار  

نفر در جایگاه بعدی قرار گرفتند  در 275دانشجویان مقطع دکتری 
نفر از نویسندگان گزارش نشده که  321این بین رتبه علمی تعداد 

 ت. بسیار قابل توجه اس
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 . رتبه علمی نویسندگان1نمودار

رشته/ گرایش نویسندگان: بر اساس یافته ها، بیشترین مشارکت در 
درصد توسط پژوهشگران حوزه روانشناسی 35نگارش مقاله ها  

عنوان از مقاالت مدیریت  67بوده است. همچنین، رشته علمی 
آموزشی بوده؛ ضمن اینکه طبق یافته ها، پژوهشگران حوزه علوم 

مقاله های نشریه را نوشته  درصد از17تربیتی و مدیریت، مجموعا 
اند . با توجه به آنچه بیان شد و اینکه گرایش های پژوهشگران 
حوزه مدیریت در کشور همپوشانی زیادی دارد، برای تشحیص دقیق 

نقش آفرینی پژوهشگران ، باید هیئت تحریریه نشریه سبک زندگی 
 اسالمی  در دریافت مشخصات دقیق نویسندگان، اعم از گرایش علمی

ضمن اینکه وابستگی سازمانی/  .آنان، دقت بیشتری داشته باشند
دانشگاهی  نویسنده در مقاله ها مشخص نشده که مستلزم دریافت 

 .دقیق تر اطالعات نویسندگان است
 

 
 درصد فراوانی رشته گرایش های نویسندگان. 2نمودار
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مورد توجه پژوهشگران: طبق یافته های موضوعات و محورهای 
شود، بیشترین درصد  پژوهش و همانگونه که در جدول  مشاهده می

مقاالت چاپ شده در فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت 
سالمت در حوزه ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی بر متون دینی، 

( %16)(  و %36شناختی و مشاوره )منظور استفاده در خدمات روانبه
و با هدف تولید علم و نشر دستاوردهای  مدیریت آموزشی در حوزه

اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت 
عنوان مقاله در قالب ارایه مدل با هدف  102گرفته اند؛ تعداد 

و  های بنیادینِ اسالمی در برابر اندیشهصیانت و پاسداری از آموزه
رداتی در حوزه سبک زندگی نگارش شده و مدل های غربی و وا

عنوان مقاله با شناسایی مولفه ها به  تببین علمی مفهوم سبک  42
زندگی اسالمی با محوریت سالمت پرداختند . تعدادی از مقاالت با 

تولید علم و نشر دستاوردهای اصیل  -در نطر داشتن اصول سیاسی به 
یت سالمت پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسالمی با محور

پرداختند و تعدادی از مقاالت نیز با توجه به توسعه کسب و کار 

 با تنگناهای در ارتباط، علمی مسائل و حل یابیو صنعت به مسأله
سبک زندگی اسالمی پرداختند. بنابراین هرچند مأموریت  توسعه

و رسالت اصلی فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت 
به موضوعات حوزه پزشکی است، افزون بر یک سوم از ، پرداختن 

 مقاالت چاپ شده، ارتباط مستقیمی با مسائل پزشکی نداشته اند.  
دانشگاه ها/سازمان های مشارکت کننده: بر اساس یافته های 
پژوهش، نویسندگان این مقاله ها وابسته به  دانشگاه و سازمان 

سته وسط نویسندگان وابمتفاوت بوده اند؛ ولی بیشترین مشارکت، ت
به دانشگاه آزاد بوده است؛ این تعداد، نشاندهنده سهم بسزای 
دانشگاه آزاد اسالمی در نگارش مقاله های بررسی شده است. 

عنوان مقاله ،  دانشگاه عالمه  15همچنین دانشگاه علوم پزشکی با 
ه، عنوان مقال10عنوان مقاله ، دانشگاه پیام نور با   11طباطبایی با  

عنوان مقاله و به ترتیب بیشترین مشارکت را در 9دانشگاه تهران با 
 نگارش مقاله ها داشته اند. 

 . دانشگاه ها و محل تحصیل پژوهشگران4جدول 

 
جامعه آماری پژوهش ها: طبق یافته های پژوهش، جامعه آماری 

دانشجویان و اساتید ودانشگاهیان بوده است و  ،پژوهش های کمی
مابقی مراجعان به مراکز مشاوره و روانشناسی بوده اند و جامعه 
آماری در بخش کیفی خبرگان و اساتید و اسناد و مدارك مربوطه 

 گزارش شده است . 

استراتژی رویکرد پژوهشها: از لحاظ رویکرد پژوهشی و همانگونه 
 مقاله چاپ شده، 418شود، از میان  که در جدول  مشاهده می 

درصد پژوهشها را   %52مقاله با رویکرد کمی انجام شده که 210
 .شامل می شود

 

 
 . استراتژی رویکرد تحقیقات3نمودار 

نکته حائز اهمیت در بررسی داده های پژوهش که در جدول  نیز 
مشاهده می شود، افزایش مقاله های چاپ شده با رویکرد کیفی، در 

، تعداد مقاالت   1401سال های اخیر است؛ به گونه ای که در بهار
ر د با رویکرد کیفی باالتر از دیگر رویکردها گزارش شده است. 

عنوان مقاله مربوط  17اپ مقاالت کمی این میان بیشترین مورد چ

می باشد و بیشترین مورد  99به شماره سوم دوره چهار سال 
عنوان  6به تعداد  98تحقیقات آمیخته در شماره سوم دوره سه سال 

 مقاله گزارش گردیده است. 

 

جمنسایر سنتی طب ان حوزه فرهنگیان چمران م ق د شاه نر ه پزشکی علوم فردوسی عالمه الزهرا خوارزمی تهران نور پیام شگاه آزاد دان جموع م

28 1 1 6 1 2 1 0 15 3 11 3 3 9 10 324 418

7% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 78% 100%
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 .استراتژی نتایج تحقیقات4نمودار

استراتژی نتایج پژوهش ها : طبق یافته های پژوهش،  پژوهش های 
( مقاالت فصلنامه %50عنوان  باالترین درصد ) 208کاربردی با 

سبک مدیریت زندگی با محوریت سالمت را داشته و پژوهش  های 
در رتبه های بعدی قرار  %17و  %33بنیادی و توسعه ای به ترتیب با 

یشترین مورد تحقیقات کاربردی به تعداد دارند. الزم به ذکر است ب

می باشند. و  99عنوان متعلق به شماره سوم دوره چهار سال 19
عنوان در ویژه نامه دوره  12بیشترین مورد تحقیقات بنیادی تعداد 

 .به چاپ رسیده است 1400پنج سال 

 

 

 
 .استراتژی روش تحقیقات5نمودار

استراتژی روش پژوهش ها : طبق یافته های پژوهش،  پژوهش های 
( مقاالت فصلنامه %41عنوان  باالترین درصد ) 173همبستگی با 

سبک مدیریت زندگی با محوریت سالمت را داشته و پژوهش های 
عنوان با  73در رتبه دوم و تحقیقات تجربی تعداد  %33توصیفی با 

 انی در رتبه بعدی قرار دارند. فراو 17%
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 . سطوح تحلیل تحقیقات6نمودار

سطح تحلیل پژوهش ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که سطح 
درصد مقاله های چاپ شده در فصلنامه سبک زندگی  42تحلیل

سازمانی و ملی، در اسالمی، سطح متقاطع بوده و سطوح گروهی، 
 .درصد پژوهش ها را به خود اختصاص داده اند29مجموع  

 

 
 . نوع داده های تحقیقات7نمودار

درصد از پژوهش 70نوع داده ها: بررسی مقاالت نشان میدهد که 
اولیه های انجام شده در فصلنامه سبک زندگی اسالمی از داده های 

 .برای اجرای پژوهش استفاده کرده اند که درصد شایان توجهی است

 

متقاطع  سازمانی گروهی  فردی 

سطح تحلیل

Series1 176 52 69 121

Series2 42% 12% 17% 29%
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 .روش گردآوری تحقیقات8نمودار

روش گردآوری داده ها: بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که 
اغلب پژوهش ها، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده کرده 

. با توجه به اینکه روش پرسشنامه از لحاظ طراحی، توزیع و اند
جمع آوری، جزء ساده ترین روشها محسوب می شود، پژوهشگران 
بیشتر به این ابزار توجه کرده اند. پس از پرسشنامه، روش کتابخانه 

مقاالت است. شایان ذکر است  %25ای در رتبه بعدی قرار گرفته 
کیبی از روش های بیان شده در که در برخی پژوهش ها نیز، تر

 .جدول  استفاده شده است
 

 نتیجه گیری
هدایت تحقیقات و چاپ مقاالت به سوی اولویت ها و شناسایی  

خالءهای موجود در حوزه سبک زندگی اسالمی با محوریت 
در سالمت از ضروریات و مسایل پر اهمیت روز جامعه می باشد .  

پژوهش حاضر نیز با رویکرد علم سنجی و بهره مندی از روش 
تحلیل محتوا، به تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده فصلنامه 

تا  96،اززمستان سال سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت 
پرداخته شد و داده های مورد نیاز درباره تعداد  1401بهار سال

، رتبه علمی، رشته/ گرایش مقاالت چاپ شده در فصلنامه، جنسیت
و موضوعات و محورهای مورد توجه نویسندگان، دانشگاه ها/ 
سازمانهای مشارکت کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع، سطح 
تحلیل، استراتژی پژوهشها، نوع و روش گردآوری داده ها، جمع 

طبق نتایج پژوهش، در بازه زمانی  .آوری و تجزیه و تحلیل شدند
مقاله در فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت 418مد نظر، 

سالمت به چاپ رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد که اغلب 
نگارندگان مقاله در این فصلنامه، مرد بوده که بیشترین مشارکت 
کنندگان را استاد یاران و کمترین آنان را دانشجویان و فارغ 

اند، همینطور  التحصیالن مقطع کارشناسی و حوزوی تشکیل داده
درصد قابل توجهی از مقاالت، رتبه علمی نویسندگان را گزارش 

 نکرده اند.
نتایج مربوط به گرایش و رشته علمی نویسندگان این مقاالت نشان  

 35داد که به ترتیب، پژوهشگران حوزه روانشناسی و مشاوره

درصد بیشترین  16درصد و پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی 
داشته اند. باید هیئت تحریریه فصلنامه، توجه بیشتری مشارکت را 

به ثبت دقیق رتبه علمی نویسندگان داشته باشند؛ زیرا در بسیاری از 
مقاالت این فصلنامه رشته و گرایش دقیق گزارش نشده است و در 

 اکثر مقاالت فقط دانشکده محل تحصیل گزارش شده است.
پژوهش ها نشان داد  تحلیل داده های مربوط به موضوع و محور 

که بیشترین درصد مقاالت چاپ شده در فصلنامه سبک زندگی 
اسالمی با محوریت سالمت در حوزه ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی 

شناختی و مشاوره منظور استفاده در خدمات روانبر متون دینی، به
(  بوده است قرآن کریم راهکارهای شناختی و رفتاری مناسبی 36%)

ن آاز  مین بهداشت روانی انسان ارائه کرده است که برخی برای تأ
ها در بهداشت روانی جدید مطرح شده و تطابق شگفت آوری دارد 
که شاهدی بر اصالت و حقیقت آموزه های وحیانی قرآن است. با 
این دیدگاه می توان عناصر سالمت روان را به دو دسته تقسیم کرد 

روانی هستند و عواملی که مانع ، عواملی که ارتقاء دهنده سالمت 
سالمت روان محسوب می شوند. بر اساس معیارهای جهانی، سالمتی 
تنها جنبه های جسمانی را در بر نمی گیرد؛ به گونه ای که سازمان 

حالتی که در آن فرد از نظر روانی، "جهانی بهداشت سالمتی را 
بیماری و عاطفی و اجتماعی کامالً سالم است و در او نشانه ای از 

( %16همچنین ).  ، تعریف کرده است"رنجوری  مشاهده نمیشود
مقاالت در حوزه عمومی و با هدف تولید علم و نشر دستاوردهای 
اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت 

عنوان مقاله در قالب ارایه مدل با هدف  102گرفته اند؛ تعداد 
و  های بنیادینِ اسالمی در برابر اندیشهصیانت و پاسداری از آموزه

مدل های غربی و وارداتی در حوزه سبک زندگی نگارش شده و 
عنوان مقاله با شناسایی مولفه ها به  تببین علمی مفهوم سبک  42

زندگی اسالمی با محوریت سالمت پرداختند . تعدادی از مقاالت با 
یل دستاوردهای اص تولید علم و نشر -در نطر داشتن اصول سیاسی به 

پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت 
پرداختند و تعدادی از مقاالت نیز با توجه به توسعه کسب و کار 

 با تنگناهای در ارتباط، علمی مسائل و حل یابیو صنعت به مسأله

مصاحبه  کتابخانه ای  میدانی 

روش گردآوری داده

Series1 67 103 248

Series2 16% 25% 59%
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سبک زندگی اسالمی پرداختند. هرچند مأموریت و رسالت  توسعه
امه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت ، پرداختن اصلی فصلن

به موضوعات حوزه پزشکی  است، اکثر مقاالت چاپ شده، ارتباط 
مستقیمی با مسائل پزشکی نداشته اند. توصیه می شود که توجه 
بیشتری به پذیرش مقاالت متمرکز بر حل مشکالت عمومی، 

ن در حوزه معطوف گردد. همچنین پذیرش و انتشار مقاالت گوناگو
های غیرتخصصی اعم از بازرگانی و مالی و هنر موجب ازهم 
گسیختگی و پراکندگی موضوعی در فصلنامه خواهد شد و فصلنامه 
را از انجام رسالت اصلی خود که پرداختن به موضوعات منسجم 

 .سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت است، بازمی دارد
بر اساس نتایج، نویسندگان وابسته به  دانشگاه ها و سازمان های 
گوناگون بودند و بیشترین مشارکت را نویسندگان وابسته به 

نویسنده داشته اند. همچنین دانشگاه   %81دانشگاه آزاد اسالمی  
، دانشگاه تهران  %3و دانشگاه عالمه طباطبایی با   %4علوم پزشکی با 

، دانشگاه های الزهرا ، خوارزمی، فردوسی و  %2و پیام نور هریک 
به ترتیب بیشترین مشارکت را در نگارش   %1فرهنگیان هر یک با 
 مقاله ها داشته اند.  

بر اساس این نتایج با توجه به محوریت اصلی فصلنامه می توان گفت 
سهم مشارکت دانشگاه علوم پزشکی بسیار ناچیز است همینطور با 

لوم حوزوی می تواند نقش بسیار ارزنده ای در توجه به اینکه ع
تعلیمات سبک زندگی اسالمی داشته باشد متاسفانه مشارکتی در 

 پژوهش های این فصلنامه نداشته است . 
در خصوص جامعه آماری پژوهش های انجام شده، مشخص شد با  

اینکه موضوعات، لزوماً در حوزه پزشکی نبودند، جامعه آماری 
دانشجویان و اساتید ودانشگاهیان بوده است و  ،پژوهش های کمی

مابقی مراجعان به مراکز مشاوره و روانشناسی بوده اند و جامعه 
اماری در بخش کیفی خبرگان و اساتید و اسناد و مدارك مربوطه 
گزارش شده است. بررسی دقیق جامعه و نمونه آماری پژوهش های 

ها، تناسب جامعه و انجام شده، نشان می دهد که در برخی مقاله 
  .نمونه آماری با موضوع و مسئله مورد پژوهش ضعیف است

استراتژی رویکرد پژوهشها: از لحاظ رویکرد پژوهشی ، از میان  
مقاله با رویکرد کمی انجام شده که 219 شده،  مقاله چاپ418
 .شود ها را شامل می درصد پژوهش  52%

ها نشان داد  کرد پژوهشنتایج تحلیل داده ها درباره استراتژی روی
که اغلب نویسندگان برای تحلیل، از رویکرد کمی استفاده کرده اند. 

( است؛ در پژوهش  2011)1این نتیجه مشابه پژوهش رادشلدرز و لی
آنان نیز به تمایل بیشتر پژوهشگران به استفاده از روش های کمی 
اشاره شده است. بررسی روند تغییر روش شناسی پژوهش ها در 

، 1401فصلنامه سبک زندگی اسالمی، نشان می دهد که از بهار 
تعداد مقاالت کیفی و آمیخته، بیشتر از مقاالت کمی بوده و این 
نتیجه، گویای افزایش استفاده پژوهشگران از رویکردهای کیفی و 
آمیخته و همچنین افزایش استقبال هیئت تحریریه فصلنامه، از 

(  یکی 1986) 2ته پری و کرامررویکردهای یاد شده است. به گف
از تغییرات ضروری برای ارتقا و بهبود روش شناسی پژوهش در 

_________________________________ 
1 Raadschelders & Lee 
2 Perry & Karmer 

های کیفی است؛ زیرا روش  حوزه مدیریت دولتی، استفاده از روش
های کیفی در تفسیر و معنادهی داده ها، نقش اساسی دارند و پژوهش 

ی، فهای تجربی نیز این موضوع را تأیید میکنند که پژوهش های کی
اهمیت بسزایی در بهبود روند توسعه دانش دارند. با بررسی روند 
تغییر روش شناسی پژوهش های فصلنامه سبک زندگی اسالمی با 

درصد  99از سال محوریت سالمت، می توان نتیجه گرفت که 
 باالتری از مقاالت با رویکرد کیفی استفاده شده است.

نتایج پژوهش ها نشان از آن نتایج تحلیل داده ها درباره استراتژی 
( مقاالت %50های کاربردی باالترین درصد ) است که پژوهش

های بنیادی و توسعه ای به ترتیب در  فصلنامه را داشته و پژوهش
رتبه های بعدی قرار دارند. پژوهش کاربردی، پژوهشی است که با 
هدف بهره مندی از نتایج برای حل مشکالت و مسائل موجود در 

اجرا میشود، در بحث پژوهش کاربردی ارتباط میان کسی  سازمان
 دهد. درکه نیازمند پاسخ است و کسی است که به سوال پاسخ می

حالی که یافته های پژوهش اکتشافی، به افزایش دانش در زمینه های 
. بنابراین نتایج می توان (3،2011گوناگون کمک میکند )سکاران

امه سبک زندگی اسالمی با اذعان داشت که نتایج مقاالت فصلن
توجه به رویکرد کاربردی قابل اتکا و کاربردی هستند. مک وردی 

های صرفاً کاربردی  ، از اتکا بر اجرای پژوهش(1984)4و کلیرلی
ها، باید  افزایی پژوهش سهم انتقاد کرده، بر آنند که برای افزایش 

 به اکتشاف و تولید علم جدید دست زد.
استراتژی روش پژوهش های همبستگی باالترین همچنین در مورد 

( مقاالت فصلنامه سبک مدیریت زندگی با محوریت %41درصد )
سالمت را داشته و پژوهشهای توصیفی و تحقیقات تجربی  در رتبه 
های بعدی قرار دارند. روش همبستگی در شرایطی مفید است که 
ا هدف آن کشف رابطه بین متغیرهایی باشد که در مورد آنه

توان گفت اکثر مقاالت این  تحقیقاتی انجام نشده است. بنابراین می
فصلنامه از موضوعات جدید و کاربردی در زمینه سبک زندگی 

 اسالمی با محوریت سالمت هستند.
 42در خصوص سطح تحلیل مقاالت، نتایج نشان داد که سطح تحلیل
 طحدرصد مقاله های چاپ شده در فصلنامه سبک زندگی اسالمی، س

درصد 30متقاطع بوده و سطوح گروهی، سازمانی و ملی، در مجموع  
توجه بیشتر به سطح  .ها را به خود اختصاص داده اند پژوهش

تحلیل، در درك پیچیدگی پدیده  های گوناگون مورد مطالعه بسیار 
  .ضروری است

درصد از پژوهش ها از داده های  70همچنین نتایج نشان داد که در 
اده شده و پژوهشگران به ندرت از داده های ثانویه استفاده اولیه استف

اند. در خصوص روش گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه ابزار  کرده
آوری پرسشنامه و تحلیل  غالب بوده است؛ سهولت توزیع و جمع

ای برای استفاده بیشتر پژوهشگران  داده های حاصل از آن، انگیزه
  .از این روش بوده است

ه به موارد فوق، پیشنهادهای زیر برای بهبود کیفیت فصلنامه با توج
 :گیرند مدنظر قرار می

3 Sekaran 
4McCurdy &Cleary 
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 و همکاران  ورناصری احمدرضا  258

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، نویسندگان وابسته به دانشگاه آزاد بوده اند، *در اکثر مقاالت 
ها  شود که سهم پذیرش مقاله از سایر دانشگاه بنابراین پیشنهاد می

گارش ن افزایش یابد تا تنوع بیشتری از لحاظ نویسنده و دانشگاه، در
  .مقاالت پدید آید

در برخی مقاالت ، اطالعاتی مانند جامعه و نمونه آماری، عنوان  *
، رشته علمی نویسنده و نظایر آن  دقیق دانشگاه، سازمان، گرایش 

ذکر نشده است که پیشنهاد می شود که هیئت تحریریه و مدیر 
 داخلی برای کسب اطالعات دقیق، اهتمام بیشتری داشته باشند

درصد پژوهشها در سطح متقاطع انجام شده اند؛ بنابراین 42*حدود  
تر  پیشنهاد میشود که پذیرش مقاالت درباره سطوح تحلیل وسیع

نظیر سطح ملی یا متقاطع ، در اولویت فصلنامه قرار گیرد؛ زیرا بهتر 
های سبک زندگی اسالمی با رویکرد سالمت   است که پژوهش

 .ندبیشتر در سطح ملی انجام شو
*جامعه آماری اکثر مقاالت منتشر شده، دانشگاهی  بوده اند؛ 
بنابراین پیشنهاد می شود که پذیرش مقاالت که جامعه آماری آنها، 
چنین سازمان هایی هستند، محدودتر شود؛ زیرا موضوعات سبک 
زندگی اسالمی با محوریت سالمت تنها در بخش دانشگاهی چندان 

یم بیشتر نتایج الزم است بررسی ها در معنادار نیستند و برای تعم
 تمام اقشار جامعه انجام گیرد. 

*در بسیاری از نشریه های مهم و پرارجاع ، دیدگاه و رویکرد 
مشخصی را در پذیرش و تعیین نسبت پذیرش مقاالت کمی یا کیفی 
رعایت می کنند و سهم مشخصی را برای پژوهش های کمی و کیفی 

ره ها و شماره های گوناگون، نسبت در نظر می گیرند و در دو
مقاالت دارای رویکرد کمی و کیفی را مدنظر قرار می دهند. بعد از 

،پذیرش پژوهشهای دارای روش کیفی، ناگهان افزایش  1401سال 
قابل مالحظه ای داشته است. پیشنهاد می شود که این مهم با دقت، 

 . مدنظر هیئت تحریریه قرار گیرد
پژوهش های بررسی شده از نوع کاربردی  درصد 50*در حدود  

های اکتشافی، سهم کمتری داشتند؛ از این رو  بودند و پژوهش
پیشنهاد میشود که پذیرش پژوهش های اکتشافی نیز در اولویت قرار 

ها به گسترش دانش موجود در  گیرد؛ زیرا این دسته از پژوهش
 سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت کمک میکنند.

گردآوری داده ها، اغلب پرسشنامه بوده و از مصاحبه کمتر *روش 
شود که هیئت تحریریه و  استفاده شده است؛ از اینرو پیشنهاد می

داوران، به پذیرش مقاالت که برای گردآوری داده ها از سایر روش 
ها نظیر مصاحبه استفاده کرده اند بیشتر توجه کنند؛ به ویژه از آن 

ان و متخصصان سالمت ، به دانش افزایی حیث که مصاحبه با خبرگ
بیشتر و عمیقتر در این رشته کمک می کند؛ زیرا با توجه به 

های  محدودیت هایی که روش پرسشنامه دارد، حجم زیاد پژوهش
مبتنی بر این روش، ممکن است کیفیت داده ها و تحلیل ها را تحت 

  .تأثیر قرار دهد
نامه سبک زندگی *بیشترین درصد مقاالت چاپ شده در فصل

اسالمی با محوریت سالمت در حوزه ارائه تحقیقات تجربیِ مبتنی 
شناختی و مشاوره منظور استفاده در خدمات روانبر متون دینی، به

( در حوزه عمومی و با هدف تولید علم و نشر %16(  و )36%)
دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسالمی با 

ه اند که با در نظر گرفتن رسالت اصلی محوریت سالمت گرفت

فصلنامه پیشنهاد می شود که پذیرش مقاالت مرتبط با موضوعات 
  .حوزه پزشکی نیز در اولویت قرار گیرد

تحلیل محتوای موضوعات، روش شناسی ها و روندهای مربوطه در 
فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت ، انعکاسی از 

دان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و مدیران و تالش های علمی استا
کارشناسان رشته و گرایش های مختلف است. از این رو با بررسی 
یافته های این پژوهش می توان برخی از شکاف های پژوهشی 
موجود  کشور را از حیث کاربردی، نظری و روش شناسی، شناسایی 

مه انده، برناکرد و برای پاسخ به نیازهای علمی و کاربردی مغفول م
 .های الزم را تدوین کرد
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