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چکیده
در گرفتهانجامالعات وضعیت مطهدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی 

. جامعه آماري استالمللی بینيهاي ورزشی در عرصهرسانهيحوزه
1360هاي ورزشی شامل رسانهيحوزههش حاضر تمامی مقاالت پژو

ساینس آودر پایگاه استنادي وب2016تا 1983مقاله است که از سال 
سنجی، هاي علمتکنیکیري از گکه با بهرهشده است(آي.اس.آي) نمایه 

گرفته مورد تحلیل و بررسی قراريافزارنرماي و کاوي، تحلیل شبکهمتن
ها در طول زمان، ها شامل شناسایی روند کمی پژوهشاست. تحلیل

هاي مرتبط، اد مقاله، توزیع جغرافیایی پژوهشتعدازنظرمجالت برتر 
، در عنوانکاررفتهبههاي مکاري کشورها و پربسامدترین واژهشبکه ه

تعداد 2016تا 1983. نتایج نشان داد که از سال استچکیده و کلیدواژه 
هاي ورزشی رشد نسبی داشته است در حوزه رسانهشدهانجامهاي پژوهش

رسیده است. 2016مقاله در سال 92به 1983مقاله در سال نهو از 
هاي ورزشی رارین سهم چاپ مقاله در حوزه رسانهبیشت

MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTSمجله
AND EXERCISE مقاله داشته است. همچنین 133با چاپ

درصد مقاالت 49مقاله و مشارکت در 670با چاپ متحدهیاالتاکشور 
رین سهم تولید ، نسبت به سایر کشورها با اختالف زیاد، بیشتشدهچاپ

، »sport«هاي واژهرا دارد.هاي ورزشی مقاالت حوزه رسانه
»medium « و»performance « 124و 129، 138به ترتیب با

اندخودکردها از آن رمنتشرشدهبیشترین تکرار در عنوان و چکیده مقاالت 
internetو rehabilitation ،communityهاي و کلیدواژه

.اندداشتههاي مقاالت بیشترین تکرار را در کلیدواژه

سنجی، تحلیل کاوي، علمهاي ورزشی، متنرسانه:کلیديهايواژه
.شبکه

Abstract
The purpose of this study is to analyze the status of
studies conducted in the field of sports media in the
international arena. The statistical population of the
present study is all articles of sport media including
1360 articles which have been indexed in the ISI
database since 1983 to 2016, which have been
analyzed using Scientometrics and network
analysis software. The analyzes include identifying
the process of quantitative research over time,
superior journals in terms of number of articles,
geographical distribution of relevant research,
country collaboration networks, and the most
commonly used terms in the title, abstract, and
keyword. The results showed that from 1983 to
2016, the number of research conducted in the field
of sports media has grown relative, from 9 papers in
1983 to 92 papers in 2016. MEDICINE AND
SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE
magazine published 133 articles with the largest
share in the published media. The United States,
with a published of 670 articles and 49% of
published articles, has the largest share of sports
media coverage than other countries. The words
"sport", "medium", and "performance", with 138,
129, and 124, are the most frequent in the title and
abstract of the published articles, and the keywords
of rehabilitation, community and internet are the
most frequent keywords in the keywords in the
articles.

Keywords: Sports Media, Scientometrics, Text
Mining, Network Analysis.
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مقدمه
ابزارهايازیکیوجامعهساختار نوینازبخشیهارسانه

نقشکشورهاتمامیدرروند ومیبه شمارهمگانی وفراگیر
فرهنگی،مختلف سیاسی،هايزمینهدررامهمیوحساس

هايرسانه، بینیندرا.کنندمیایفا...واقتصادي،اجتماعی
هايارزشگیريشکلترین عوامل یکی از مهمورزشی نیز

ضروريییابزارهاهاشوند. این رسانهمحسوب میاجتماعی
باشند مییرساناطالعوآموزشی،ورزشیمسائلتحلیلبراي

مهمینقشتوانندمیجمعی،ارتباطتمامی مطالعاتدرکه
قشر جوان و نوجوانروشنگريراستاي اهداف ورزش ملی ودر

.نمایندایفاء
ی نیز ورزشيهادر حوزه رسانهالمللیي بینهاپژوهش

رسانه اجتماعی تواند بیانگر جایگاه و اهمیت این مییخوببه
ان تولیدات اغلب در جهت آشنایی با میزهاپژوهشیناباشد.

و ارزیابی موردسنجشمختلفی يهاروشعلمی است که با 
است.یسنجعلمهاروشیناز ایکی.گیرندیمقرار 

توسط 1969براي اولین بار در سال 1یسنجعلماصطالح 
و یريگاندازهیک روش جدید جهت عنوانبه2آلن ریچارد

به کار گرفته شدهنوشتهمختلف اسناد يهاجنبهوتحلیلیهتجز
;SANKU BILAS Mr, ROY)شد MOUTUSI,

BASAK; 2013: -سنجشینترمهمیکی از یسنجعلم..(3
ارزیابی تولیدات علمی و یک مطالعه کمَی در نظام منظوربهها، 

علمی است که مبتنی بر متون منتشرشده و ارتباطات 
,Mooghali et al)است اخیر يهامهرومومدر (2011:20

توجه زیادي را به خود منعطف کرده و یسنجعلممطالعات 
براي توصیف رشد علمی، روابط علمی، ساختار علمی دفعاتبه

,Khasseh et al)استقرارگرفتهمورداستفادهعلمی و تولیدات

در مباحث یسنجعلمکه چند مورد از این مطالعات (2011:54
.Farahani et al(است شدهانجاممربوط به حوزة علوم ورزشی 

2011: 78; Rezaei et al, 2011:108; Yaminifirouz et
al, 2011:28).

، تأکید اصلی مطالعات علمی سنجی بر یطورکلبه
در سطح عنوان، نویسندگان، هاپژوهشمشخصات کتابشناختی 

يارابطهاست. یافتن چنینیینا، استنادات و موارد هایدواژهکل
دید تواندیمهاآنوتحلیلیهتجزمعنادار بین تولیدات علمی و 

1. Bibliometrics
2. Alan Pritchard

يوسوسمتجامعی نسبت به موضوع مربوطه ایجاد کرده و 
قیقات آینده را براي پژوهشگران مشخص کند.تح

و اسناد متنی هادادهوتحلیلیهتجزباهدفيکاومتندانش 
استخراجبهپذیر،و با تبدیل ساختار متون به ساختار پردازش

Weiss(پردازدیمپردازشیرقابلغومتنیاسنادمیانازدانش

et al, 2010: در حال روزروزبهموجود در جهان يهاداده.)2
کار آمدنو روي يکاومتنافزایش است و با پیشرفت 

& Van Eck)يکاومتنو یسنجعلمتخصصی يافزارهانرم

Waltman, 2017: 1053;Van Eck & Waltman, 2011:
موجود در يهادادهها خصوصاً دادهوتحلیلیهتجزامکان ،(50

موجود در يهادادهابطه بین مجالت علمی تخصصی و یافتن ر
,Barangi)مقاالت بیشتر فراهم است 2017: . با توجه (222

بر روي جانبههمهبه موارد فوق، انجام یک نوع مطالعۀ 
این قابلیت را ورزشیيهارسانهجهانی در حوزه يهاپژوهش

گذارانیاستسدارد که بینش مناسبی فرا روي پژوهشگران و 
هايیاستساین حوزه قرار دهد تا بتوانند بر اساس آن اقدام و 

، شدهانجامهايیبررسمقتضی را برگزینند. البته بر اساس 
است. با توجه به نشدهانجامتاکنون پژوهشی با این موضوع 

در سطح شدهانجاميهاپژوهشی موارد فوق و ضرورت بررس
ورزشی، هدف از این پژوهش تحلیل يهارسانهجهان پیرامون 

است. یسنجعلممطالعات با استفاده از فنون گونهیناو بررسی 
تحقیق حاضر سؤاالتجهت دست یافتن به هدف پژوهش، 

از:اندعبارت
در المللیینبيهاپژوهشروند کمّی .1
اطالعاتی هايیگاهپای در ورزشيهارسانهحوزه 

چگونه بوده است؟يآ.اس.يآ
کدام کشورها بیشترین تحقیقات را در .2

ورزشی انجام يهارسانهدر حوزه المللیینبعرصۀ 
و توزیع جغرافیایی کشورهاي پیشتاز در این اندداده

حوزه چگونه است؟
شبکۀ کامل همکاري علمی بین .3

کشورهاي مختلف جهان در راستاي انجام 
ی ورزشيهارسانهدر حوزه المللیینبيهاپژوهش

به چه نحوي است؟
يهاپژوهشتحلیل محتوا و ترسیم نقشه .4

ی بر اساس ورزشيهارسانهدر حوزه المللیینب
در عنوان و چکیدة مقاالت کاررفتهبهفراوانی کلمات 

نکاتی است؟حاوي چه
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مندرج در هايیدواژهکلتحلیل .5
ی ورزشيهارسانهدر حوزه المللیینبيهاپژوهش

؟استمبیّن چه نکاتی 
پژوهشیشناسروش

کاربردي قرار يهاپژوهشدر این تحقیق که در زمرة 
به منظوربهاست. شدهاستفادهیسنجعلماز فنون گیردیم

يهارسانهدر حوزه المللیینبيهاپژوهشدست آوردن 
، تریقدقاستفاده شد. به بیان يادومرحلهی، از یک فرایند ورزش

اوموضوعی پایگاه اطالعاتی وب يبندطبقهابتدا بر اساس 
مربوط به حوزه يهاپژوهش)، تمامی اس.اُساینس (دبلیو.

علوم ورزشی استخراج گردید.
در مرحله بعد، با توجه به موضوع این پژوهش، آن دسته از 

مرتبط با يهاواژهکه در عنوان خود یکی از ییهاپژوهش
رسانه را داشتند شناسایی و استخراج شدند. بدین منظور از 

راهبرد جستجوي زیر استفاده گردید:
"media" OR "radio" OR "TV" OR "television"

OR "communication" OR "ITC" OR "information
technology and communication" OR
"telecommunication" OR "information
technology" OR "press" OR "photograph*” OR
“advertis*” OR “cinema” OR “film” OR
“broadcast*” OR “publish*” OR “news” OR
“newspaper” OR “journal” OR “magazine” OR
“book” OR “map” OR “poster” OR “cartoon” OR
“satellite” OR “internet” OR “web*” OR
“cellphone” OR “cell phone” OR “smart phone”
OR "software"

فوق منجر به يادومرحلهاستفاده از راهبرد جستجوي 
پژوهش شد. با توجه به وجود برخی واژگان 1859دست آوردن 

هاواژهبرخی از ازآنجاکهدوپهلو در راهبرد جستجوي فوق، 
حاوي معانی متفاوتی هستند، در این مرحله از pressازجمله

یموردبررسمورد به صورتبهپژوهش 1859پژوهش تمامی 
این مقاله مغایرت باهدفکه ییهاپژوهششدند و آن دسته از 

از گرفتندینمورزشی قرار يهارسانهيهداشتند و در حوز
مدرك نامربوط 499مطالعه خارج شدند. در این مرحله تعداد 

پژوهش 1360یتدرنهاو از مطالعه خارج گردید. شدهشناخته
رکوردهاي نهایی وارد مطالعه عنوانبهمرتبط در این مقاله 

گردید.
يهاپژوهشيهشخصات کتابشناختی همدر مرحله بعد م

مورد) استخراج و سپس با توجه به اهداف 1360مذکور (
مورد یسنجعلميافزارهانرمپژوهش، با استفاده از 

قرار گرفت. الزم به ذکر است که بازة زمانی وتحلیلیهتجز
لحاظ گردید. همچنین 2016تا 1983فوق از يهاپژوهش

است.شدهاستخراج1395اطالعات این پژوهش، در بهمن 

پژوهشهايیافته
اشاره شد، بر اساس یشناسروشکه در قسمت طورهمان

حاکی از هایافتهدر این پژوهش، کاررفتهبهاستراتژي جستجوي 
مقاله 1360تعداد 2016تا 1983زمانی يهآن است که در باز

ساینس نمایه شده اوورزشی در پایگاه وب يهارسانهدرباره 
است. 

زماندرگذرورزشی يهارسانهيهاپژوهشروند کمّی -1شکل 
در طول این دهدیمنشان شماره یککه شکل طورهمان

در حوزه رسانه ورزشی داراي شدهانجاميهاپژوهشسال، 34
شاهد نوعی رشد نسبی یطورکلبهفراز و نشیب بوده است، اما 

مقاله 92به 1983مقاله در سال نهاز تعداد کهيطوربه. اندبوده
.اندیدهرس2016در سال 
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با موضوع يهاپژوهشسهم مجالت در انتشار 
ورزشیيهارسانه

، 2016-1983سالۀ 34يهنشان داد که در بازهایافته
اپ مختلفی به چيهامجلهورزشی در يهارسانهيهاپژوهش

MEDICINE ANDيرسیده است که در این میان مجله

SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE با چاپ

يهاپژوهشيپژوهش بیشترین سهم را در اشاعه133
RESEARCHيهاهمجلورزشی داشته است. يهارسانه

QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT و
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND

REHABILITATION مقاله به 83و 110نیز با انتشار
دوم و سوم قرار دارند. يهارتبهترتیب در 

برترین مجالت منتشرکنندة پژوهش هاي مربوط به رسانه هاي ورزشی-2شکل 

مرتبط با يهاپژوهشکه بیشترین يامجلهاسامی ده 
شدهدادهنشان دودر شکل اندکردهورزشی را منتشر يهارسانه

يهاپژوهشمقاله از کل 632است. این ده مجله مجموعاً 
درصد).47/46(اندکردهتحت مطالعه در این پژوهش را چاپ 

مرتبط با يهاپژوهشتوزیع جغرافیایی 
ورزشیيهارسانه

بررسی میزان مشارکت هر یک از کشورهاي جهان در 
ورزشی از موارد دیگري بود که در این يهارسانهيهاپژوهش

که کشور دهدیمقرار گرفت. نتایج نشان یموردبررسمقاله 
ورزشی، يهارسانهپژوهش در حوزه 670با انجام متحدهیاالتا

در رتبۀ در مقایسه با سایر کشورهاي جهان با اختالف زیادي
، پژوهشگران 2016-1983زمانی ينخست قرار دارد. در بازه

در شدهانجاميهاپژوهشدرصد از 49بربالغاین کشور در 
. اندبودهورزشی جهان سهیم يهارسانهحوزه 

ورزشیيهارسانهيهاپژوهشيهده کشور پیشتاز در حوز-3شکل 

MEDICINE AND SCIENCE
IN SPORTS AND
EXERCISE , 133

RESEARCH QUARTERLY
FOR EXERCISE AND

SPORT, 110

ARCHIVES OF PHYSICAL
MEDICINE AND

REHABILITATION, 83

SOCIOLOGY OF SPORT
JOURNAL, 74

AVIATION SPACE AND
ENVIRONMENTAL

MEDICINE , 54 JOURNAL OF APPLIED
PHYSIOLOGY, 44

JOURNAL OF SPORT
MANAGEMENT, 39
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AMERICAN JOURNAL OF
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ورزشی در شکل يهارسانهيدر حوزهیدپر تولده کشور 
آمده است. سه

علمی هايیطمحیکی از مواردي که امروزه در بسیاري از 
رواج یافته است موضوع مشارکت و همکاري علمی در سطح 

يهاپژوهشدر تعداد زیادي از کهيطوربه، استالمللیینب

که از کشورهاي مختلف خوردیماسامی پژوهشگرانی به چشم 
و در قالب یک تیم پژوهشی مبادرت به انجام پژوهش 

میزان همکاري پژوهشگران از پژوهش،نمایند. در این بخشیم
ورزشی يهارسانهيهاپژوهشمختلف در انجام کشورهاي

قرار گرفت. موردمطالعه

بین کشورهاي مختلف جهانهاييهمکارشبکۀ کامل -4شکل 

بین کشورهاي مختلف هاييهمکارکامل يشبکهچهارشکل 
. نماي مربوط به این شبکه که دهدیمجهان با یکدیگر را نشان 

بیانگر یخوببهاست شدهیمترسنت دراو افزارنرمبا استفاده از 
پژوهشگران فعال در عرصۀ المللیینبمیزان فعالیت و مشارکت 

. در شبکۀ زیر ضخامت استورزشی يهارسانهمطالعات 
پیوندهاي موجود بین هر یک از کشورها مبین میزان و شدّت 

که مالحظه طورهمان، مثالعنوانبهاست. هاآنهمکاري 
، متحدهیاالتاضخامت پیوند بین کشورهایی نظیر شودیم

و انگلستان بیش از سایر کشورهاست که آلمان، کانادا
وهشگران این کشورها این نکته است که پژيدهدهننشان

يهاپژوهشبیشترین همکاري را با یکدیگر در انجام 
.اندداشتهورزشی يهارسانه

ورزشی بر يهارسانهيهاپژوهشترسیم نقشه 
اساس فراوانی کلمات در عنوان و چکیدة مقاالت

ورزشی بر اساس يهارسانهيهاپژوهشوتحلیلیهتجز
در عنوان و چکیدة مقاالت این کاررفتهبهيهاواژهفراوانی 

قابلیت را دارد که عالقه و تأکید پژوهشگران بر استفاده از 
توانیمو موضوعات خاص را آشکار نماید. بدین طریق هاواژه

به دست هاپژوهشاز محتواي این یکلتصویري مفهومی و 
شدهارائهپنجاین قسمت از پژوهش در شکل هايیافتهآورد. 
است.

ورزشیيهارسانهحوزه يهاپژوهشدر کاررفتهبهنماي تراکم از پربسامدترین اصطالحات -5شکل 
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يهاواژهحاکی از آن است که بر اساس پنجشکل 
ورزشی، يهارسانهيهاپژوهشدر عنوان و چکیده کاررفتهبه
؛ که این قرارداداین مطالعات را در سه خوشه موضوعی توانیم

متفاوتی بارنگو همچنین کلمات مربوط به هر خوشه هاخوشه
است.شدهدادهنشان 

نظیر ییهاواژهکه از شکل مشخص است طورهمان
»sport« ،»physical activity« ،»performance « و
»development « تربزرگدر مقایسه با سایر کلمات

نامبرده از يهاواژهاین است که دهندهنشانکه اندشدهیمترس
. اندبودهورزشی برخوردار يهارسانهفراوانی بیشتر در مطالعات 

دقیق يهادادهاین مبحث، الزم است تریقدقبراي بررسی 
یکم. جدول مربوط به هر یک از اصطالحات را داشته باشی

يهارسانهيهاپژوهشدر کاررفتهبهپربسامدترین واژگان 
با » sport«يهواژ. بر اساس جدول، دهدیمورزشی را نشان 

از فراوانی رامقاله بیشترین138يهرخداد در عنوان یا چکید
آن

» performance«و » medium«يهاواژه؛ واستخودکرده
دوم و سوم جاي يهارتبهفراوانی در 94و 122هر یک با 

است.مشاهدهقابل. سایر موارد در جدول اندگرفته
1ابر کلمهبا استفاده از هایدواژهکلتحلیل 

کلدر این قسمت از پژوهش، پس از استخراج 
جهانی در يهاپژوهشموجود در هايیدواژهکل

با استفاده از سایتي ورزشی،هارسانهحوزه
http://timdream.org/wordcloudتهیه ابر کلمهر، تصوی

در هایدواژهکلي). الزم به ذکر است که اندازه6کل گردید (ش
، مثالعنوانبه. هاستآنتصویر بیانگر میزان فراوانی

که internetو rehabilitation ،communityهايیدواژهکل
مبین آن است که اندشدهیمترستربزرگهاواژهاز سایر 

آثار تحت مطالعه داشته هايیدواژهکلبیشترین فراوانی را در 
است.

1. Word Cloud

ورزشیيهارسانهيهاپژوهشدر کاررفتهبهپربسامدترین واژگان -1جدول 
فراوانیاصطالحرتبه

1sport138
2medium122
3performance94
4age91
5development89
6physical activity86
7technology77
8exercise73
9training68
10test67
11man64
12woman64
13measurement63
14software63
15condition62

رتب
ه

فراوانیاصطالح

1sport138
2medium122
3performance94
4age91
5development89
6physical activity86
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ورزشیيهارسانهجهانی در حوزه يهاپژوهشهايیدواژهکلحاصل از يهابر کلم-6شکل 

گیريیجهنتو بحث
تواننمی،زمینهایندرنبودن تحقیقی مشابهیلبه دل

بحث،درلذاداد،انجامگذشتهتحقیقاتبادقیقیمقایسه
شده است. در این قیاسکلیصورتبهگیريیجهنتوبررسی

آي.اس.آي در یرساناطالعپژوهش مقاالت نمایه شده پایگاه 
با فنون 2016تا 1983ورزشی از سال يهارسانهحوزه 

نشان داد هاهیافتمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یسنجعلم
در حوزه رسانه ورزشی، در طول این شدهانجاميهاپژوهشکه 
ده برابر بیشتر حدوداًو اندبودهسال داراي رشد نسبی 34

در این رشد نسبی دخیل توانندیم. عوامل مختلفی اندشده
هستند ورزشیيهارسانهباشند؛ یکی از این عوامل نوع کارکرد 

هدایت،وآموزش،یرساناطالعآگاهی بخشی،توانند بامیکه
کنندهآگاهوآموزندهکمک کنند. نقشکشوهاورزشبه توسعه

ینترمهمازورزشیمجامعاهدافپیشبرددرورزشیيهارسانه
است.قرارگرفتهیموردبررسیونسکو نیزتوسطکهاستمسائلی

بیانگر افزایش تعداد مجالتی هایافتهاز سویی دیگر نتایج و 
. اندکردهورزشی را چاپ يهارسانهاست که مقاالت حوزه 

يسه مجله،مثالعنوانبه
1- MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS
AND EXERCISE
2- RESEARCH QUARTERLY FOR
EXERCISE AND SPORT
3- ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE
AND REHABILITATION

عنوان مقاله در حوزه 83و 110، 133با چاپ به ترتیب 
درصد بیشترین 47/46ورزشی و سهم مجموع يهارسانه

. بررسی بیشتر اندداشتهدر این حوزه را شدهچاپمقاالت 
صرفاً، مجالت فوق استیحاکدر این حوزه شدهچاپمقاالت 

کنند ولی ورزشی فعالیت نمیيهارسانهدر حوزه ورزش و 
آنان سنخیت نزدیکی با این حوزه دارد. از بین شدهچاپمقاالت 
670با متحدهیاالتاکشور در این حوزه،شدهچاپمقاالت 

يهارسانهدرصدي چاپ مقاله مرتبط با 49عنوان مقاله و سهم 
ورزشی، با اختالف نسبت با سایر کشورها بیشترین تعداد چاپ 

عنوان 97در رده دوم کشور چین با بعدازآنو استمقاله را دارا 
عنوان مقاله قرار دارند.89مقاله و رده سوم کشور کانادا با 

بیانگر میزان فعالیت و مشارکت یخوببههایافتههمچنین 
يهارسانهمطالعات يپژوهشگران فعال در عرصهالمللیینب

، متحدهیاالتاپژوهشگران کشورهاي بینیندرا. استورزشی 
آلمان، کانادا و انگلستان بیشترین همکاري را در تولید مقاالت 

مشارکت میزان وقتی از .انددادهورزشی انجام يهارسانهحوزه 
نیز هاکشوراین رشد علمی شود، کشورهاي مختلف بحث می

در مشارکت کشورها متفاوتی يهاشاخصهگیرد.قرار میمدنظر
وگیردیممدنظر قرار ورزشیيهارسانهيهاپژوهشدر 

نیست که فقط یکی از محورهاي آموزشی، پژوهشی یا گونهینا
شورها کدام که قرار گیرد. بحث بر سر این است کمدنظر...

يهارسانهدر حوزه المللیینبيبیشترین تحقیقات را در عرصه
که استيضرور. ذکر این نکته نیز انددادهورزشی انجام 
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معتبر جهان، هايیگاهپااکثرمطابق آخرین اطالعات
علمی است که يهاپژوهشدر رده نخست تولید متحدهیاالتا

نشان از جایگاه برجسته علمی این کشور دارد.
يدر عنوان و چکیدهکاررفتهبهيهاواژهدر تحلیل

هایبررسورزشی، يهارسانهيدر حوزهشدهانجاميهاپژوهش
sport« ،»physical«نشان داد که کلماتی همچون 

activity «و»performance « داشتند. با بیشترین فراوانی را
، »عملکرد«و » فعالیت بدنی«، »ورزش«توجه به معانی کلمات 

، هاواژهاز ایناستفادهبرپژوهشگرانتأکیدوعالوه بر عالقه
ورزشی يهارسانهرا با یادشدهتوان ارتباط کلمات مییراحتبه

مشاهده نمود.
،ابر کلمهازاستفادهباهایدواژهکلتحلیلدرهمچنین

rehabilitation،communityکلمات کهدادنشاناهیبررس

حوزهمقاالت"هايیدواژهکل"درراتکرار، بیشترینinternetو
باز که با توجه به معانی کلمات اندداشتهورزشیيهارسانه

توان نقش اینترنت در مییسادگبه، جامعه و اینترنت، یتوان
ورزشی يهارسانهمرتبط با کامالًافراد جامعه را یبخشتوان

افراد یبخشتواندر سازندگی و هارسانهدانست و حضور این 
نمود. با توجه به زیبایی این آشکاروضوحبهنیازمند جامعه را 

دقت مشخص است.همآنپیامتبیینواطالعاتنمودار، انتقال
ی خوببهکلماتسایرباآناندازهمقایسهونمودارایندر کلمات

همچنین .هاي مقاالت این حوزه استبیانگر فراوانی کلیدواژه
مناسب در يهارنگبرخالف نمودارهاي مشابه، استفاده از 

کامالًپیام را انتقالتواناییتحلیل ابر کلمه این تحقیق، ضعف
در rehabilitationمثال اندازه کلمه طوربهپوشش داده است، 

بیانگر میزان استفاده از این کلمه در یخوببهوسط نمودار 
ورزشی است.يهارسانهمقاالت هايیدواژهکل

با توجه به نکات و نتایجی که در تحلیل این مقاله انجام 
يهارسانهدر حوزه شدهمطرحرسد مباحث شد، به نظر می

با ودشیمبا یکدیگر همپوشانی داشته و پیشنهاد کامالًورزشی 
ورزشی، يهارسانهدر حوزه پژوهشیوتحلیلیمقاالتافزایش

، ضمن ارتقاء کمی و زبانیفارسورزشی يهارسانهمخصوصاً
اساسی در جهت بهبود ورزش يهاگاممقاالت این حوزه، کیفی

کشور برداشته شود.
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