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 چکیده

، جایگاه مطالعات یسنجعلماین پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون  
را مورد تحلیل و بررسی قرار  2016تا  2000علوم ورزشی ایران از سال 

هش را است. جامعه پژو یسنجعلماین تحقیق از نوع مطالعات  دهد.
علوم ورزشی در پایگاه اطالعاتی  یایران در حوزهتولیدات علمی 

 .دهدیمآی.اس.آی تشکیل 

ورزشی ایران در پایگاه رسی نشان داد که تولید علمی علومنتایج بر
مدرک  615تعداد  2000-2016اطالعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 

پژوهشگر،  نیدتریپر تول Rahnama Nزمانی مذکور،  . در بازهاست
Sadeghi H و  پژوهشگر نیپر استنادترSadeghi H  دارای بیشترین

ایران بیشترین همکاری را با  یبدنتیترب. پژوهشگران اندبودهشاخص اچ 
. اندداشتهو انگلستان  کانادا، متحدهاالتیاهمتایان خود در کشورهای 

 عنوانبه Muscleو  Exercise ،Training یهاواژههمچنین 
 .اندبودهعلوم ورزشی ایران  یهاپژوهشپربسامدترین واژگان در 

 2000ورزشی ایران از سال  علمی پژوهشگران علوم، تولیداتیطورکلبه
 یهاپژوهشتحلیل محتوای روندی رو به رشد داشته است. همچنین  تاکنون

تمرین بر  ریتأثعلوم ورزشی نشان داد که غالب مقاالت در خصوص 
 لیوتحلهیتجز نیو همچن یبخشتوانهای مختلف بدن، مباحث سیستم

 .استحرکتی 

 

، تحلیل محتوا، شاخص اچ، یسنجعلمعلوم ورزشی،  :ای کلیدیهواژه

 ایران.
 

 

 

     Abstract 

 Using scientometric techniques, this paper tries to 

examine the position of Iranian sport sciences 

researches in Web of Science during time span 

2000-2016. 
 This research uses scientometric techniques. 

Documents indexed in Web of Science comprises 

the population of the current study. 

 Findings revealed that during 2000-2016, a total 

of 615 articles were in the field of sport science in 

Web of Science. On the other hand, results 

indicated that Rahnama N is the most productive 

scientist, Sadeghi H is the most cited researcher, 

and Sadeghi H owns the highest h-index. Iranian 

authors of sport sciences have many collaborative 

articles with their counterparts in USA, Canada, 

and England, respectively. Moreover, “Exercise”, 

“Training”, and “Muscle” are the most frequent 

words in Iranian sport sciences researches. 
 Generally, scientific productions in the field of 

sport sciences show a significant increase from 

2000 onwards. The content analysis of Iranian 

sports sciences researchers revealed that the 

majority of articles are about the impact of 

exercise on body systems, rehabilitation issues, 

and movement analysis. 

 

Keywords: Sport Sciences, Scientometrics, 

Content analysis, H-index, Iran. 
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 مهمقد
       موجود در  یهاحوزهد ورزشی یکی از متعدعلوم 

 ،سالمتبهو به مباحث مرتبط  رودیمدنیای پژوهش به شمار 
و سبک زندگی  بدنی، بیماری، پزشکیبهداشت، فعالیت

 یهاپژوهش. به همین دلیل، (Pyne, 2014: 425) پردازدیم
 ینظرهاازنقطهدارند و  یاگستردهموضوعی  تنوعاین حوزه از 

بدان نگریست. به لحاظ فیزیولوژیکی، علوم  توانیممختلفی 
همکاری اعضای مختلف بدن  است که نحوه یارشتهورزشی 

در حین تمرین و چگونگی تأثیر این مشارکت اندامی بر بهبود 
 موردمطالعهمتفاوت  ینظرهاازنقطهرا  اندامتناسبسالمت یا 

، ورزشکاران الزم است با یختشناجامعه ازنظر. دهدیمقرار 
چند  با انجام یک کار گروهی تیدرنهامربیان مشارکت کرده و 

دانش و  یگذاراشتراکباعث بهبود عملکرد از طریق  یارشته
عملیاتی نیز، ورزش نیازمند  ازنظرتیمی شوند.  یریگمیتصم

و توانایی روحی  تکنیک، تاکتیک، توانایی بدنی چهارعنصر
 یریکارگبه علوم ورزشی مرهون یریگشکلاست. در اصل، 

چندین رشته از قبیل الکتروفیزیولوژی  یهاتیموفقو  هایفناور
. امروزه (Wang et al. 2015: 844) و بیومکانیک بوده است

دیگر است تا  یهارشتهنیز علوم ورزشی نیازمند متخصصانی از 
 & Williams) ه یاریگر باشنددر راستای پیشرفت این حوز

Kendall, 2007: 195). 
علوم  حوزه یهاپژوهشبه موارد فوق، امروزه  با توجه

ورزشی از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است و به همین 
در  تواندیم هاپژوهشاین  درباره یکلدلیل کسب یک بینش 

بررسی و تحلیل  منظوربهدرک بهتر آن کارگشا باشد. 
و تولیدات علمی،  هاپژوهشموجود در  کمی یهاجنبه

که نالیموف و  طورآنوجود دارد.  یسنجعلمتخصصی به نام 
برای  (Nalimov & Mulcienki, 1971:75) مولچنکو

 عنوانبهتوان را می یسنجعلماند، نخستین بار بیان کرده
یک فرآیند  عنوانبهعلم  های کمی پژوهش بر توسعهروش»

وزه پس از گذشت چندین تعریف نمود، اما این ح« اطالعاتی
 یسنجعلمل چشمگیری روبرو شده است؛ امروزه از دهه با تحو

ی علم های کمشود که جنبهفرآیندی ارتباطی یاد می عنوانبه
دهد. برخی از موضوعات قرار می موردمطالعهو فناوری را 

     از:  اندعبارتاساسی مطرح در مطالعات سنجش علم 
       گیری کیفیت و تأثیرگذاری پژوهش، های اندازهروش

  و استفاده  علمیهایی استنادی، نگاشت رشتهدرک فرآیندها
 & Mingers) و مدیریت پژوهش یگذاراستیساز معیارهای 

Leydesdorff, 2015: 12) . با این اوصاف، مینگرز و
 (Mingers & Leydesdorff, 2015: 13) لیدسدورف

 دادهرخسنجی علم ترین پیشرفتی که در حوزهد که مهممعتقدن
ای آماری در علم اطالعات به سمت سمت شاخه ازحرکت 

جوامع  سی در فرآیندهای اجتماعی و سیاسیایفای نقش اسا
سمی را به سمت ها و نهادهای رکه دولت دانشگاهی است

و ارزیابی عملکرد پژوهشی سوق داده است. این  نظارت، ثبت
های ها و گروهتغییر در سطوح متعددی از قبیل افراد، بخش

ها رخنه کرده است و و البته مجله پژوهشی، مؤسسات
و  های پژوهشیشغلی و ارتقا، بودجه ازنظرپیامدهای شگرفی 

 یسنجعلمبه همراه داشته است. افزایش مطالعات  هایبندرتبه
حالی از آن است  یالمللنیبدر سالیان اخیر در مجامع ملی و 

که این روش توجه افراد زیادی را به خود معطوف نموده است، 
چشمگیری از این روش برای بررسی رشد  طوربه کهیطوربه

فاده می استو تولیدات عل علمی، ساختار علمی، روابط علمی
 .شودیم

به موارد فوق و این مهم که امروزه ایران رشد و  با توجه
   داشته است، بنابراین  یامالحظهقابلپیشرفت علمی 

-نیز از اهمیت ویژه پرداختن به سنجش و ارزیابی این تولیدات

از  یریگبهرهبا  یسنجعلممبحث  درواقعای برخوردار است. 
محتوا و استنادها در کمی  لیوتحلهیتجزهای نوین روش

پژوهشی به سنجش و مقایسه انتشارات علمی -مقاالت علمی
     مقاالت علمی در انتقال اطالعات  ازآنجاکهپردازد. می

کنند، نمایانگر ایفا می یمؤثرجاری علمی پژوهشی، نقش 
 ازنظرترین ابعاد خود ی علمی در گستردهدستاوردهای جامعه

ای هم هستند و نموداری از حیات علمی آن جهانی و منطقه
. به (Mirhaghjou, 2013: 142) آیندجامعه نیز به شمار می

بر روی مقاالت  جانبههمه دلیل انجام یک نوع مطالعههمین 
          یالمللنیب وهشگران علوم ورزشی ایران در عرصهپژ

ی پژوهشگران و این قابلیت را دارد که بینش مناسبی فرا رو
این حوزه قرار دهد تا بتوانند بر اساس آن اقدام  گذاراناستیس
 مقتضی را برگزینند. یهااستیسو 

در  یسنجعلمگرچه در سالیان اخیر، انجام مطالعات 
    رواج یافته است، لکن بر اساس  هارشتهبسیاری از 

 باهدف ییهاپژوهش، تاکنون معدود شدهانجام یهایبررس
 ینجسعلمعلوم ورزشی به روش  یهاپژوهشبررسی 

با  (Shilbyry, 2011) ری، شیلبمثالعنوانبهاست؛  شدهانجام
 اقدام به بررسی تأثیر مجالت حوزه یسنجعلماستفاده از فنون 
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مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی نمود. با تحلیل مقاالت 
مذکور، او نشان داد که  یهاحوزه در هفت مجله منتشرشده

مجله در این حوزه به  نیپر استنادترفصلنامه بازاریابی ورزشی 
رد. ردیف دوم قرار داو مجله مدیریت ورزشی در  رودیمشمار 

مجله مدیریت ورزشی  پر استناد مقاله 28مقاله از  20همچنین، 
 . کیماندکردهبازاریابی ورزشی استناد  به مقاالتی در حوزه

(Kim, 2012)  در رساله دکتری خود که در دانشگاه ایالتی
اوهایو انجام داده است و با استفاده از تحلیل شبکه اقدام به 
بررسی ساختار دانش در حوزه مدیریت ورزشی نمود. وی برای 

در  2010تا  1997های قاالتی که بین سالانجام کار خود از م
بودند استفاده کرد. کیم  منتشرشدهمجله مدیریت ورزشی 

تحلیل خود را در دو سطح استنادها و کلیدواژگان انجام داد. 
، «مدل»نتایج تحلیل واژگان نشان داد که مفاهیمی نظیر 

که بسیاری از آنان متعلق به « عملکرد»و  «رفتار»، «سازمان»
 نیترجیرا، باشندیم یشناسجامعهروانشناسی و  یهارشته

مدیریت ورزشی  حوزه یهاپژوهشدر  شدهاستفادهواژگان 
مربوط به تحلیل هم واژگانی نیز نشان داد  یهاافتهی. اندبوده

اولیه اکثر واژگان به مباحثی نظیر  یهاسالکه گرچه در 
 یهاسالیا رفتار سازمانی مرتبط بودند، لکن در  یسازمانهینظر

 یهامدل»، «تعهد»، «رضایتمندی»اخیر موضوعاتی نظیر 
 حوزه یهاپژوهشو ... در « عدالت توزیعی»، «عملیاتی

. نتایج مربوط به تحلیل استنادی اندافتهیمدیریت ورزشی رواج 
 یشناسروش ازنظرجدیدی  یهاشیگرانیز نشان داد که اخیراً 

 کهیطوربه؛ اندشدهو مفهومی در حوزۀ مدیریت ورزشی رایج 
این حوزه هم با استفاده از  یهاپژوهشهای اخیر، در سال

سازی معادالت ساختاری( و هم با ی )نظیر مدلکم یهاروش
( 1هادادهکیفی )مانند نظریه برخاسته از  یهاروش استفاده از

با استفاده از  (Kim, 2015) همین پژوهشگر. اندشدهانجام
مدیریت ورزشی را  ، ساختار دانش در حوزهیسنجعلمتحلیل 

پژوهش مذکور را مقاالتی  یهاداده. قرارداد موردمطالعه
 در مجله 2012تا  1997که در بازه زمانی  دادیمتشکیل 

. با استفاده از تحلیل انددهیرسبه چاپ  2مدیریت ورزشی
 یهاروشو  استنادی این مقاالت، کیم موضوعات، مفاهیم

مدیریت ورزشی را نشان داد. نتایج  یهاپژوهشاصلی در 
 یهاپژوهشی در کم یهاروشحاکی از آن بود که گرچه 

معادالت  یسازمدلدارند، لکن  مدیریت ورزش سیطره

                                                                           
1. Grounded Theory 

2. Journal of Sport Management 

 ییهاروش عنوانبهکیفی  یهاروشساختاری و همچنین 
مدیریت  حوزه یهاپژوهش در بدنه مذکور زمانی نوین در بازه

. همچنین مقاالت مربوط به بازاریابی اندافتهیورزشی ظهور 
ورزشی در سالیان اخیر میزان استناد بیشتری نسبت به مقاالت 

و  ورزش یشناسجامعهمطالعات سازمانی، مطالعات انعکاسی، 
که نشان از اهمیت این حوزه  اندکردهاقتصاد ورزش دریافت 

بازاریابی ورزشی نیز  پر استناد، مقاالت تراخص طوربهدارد. 
بیشتر بر رفتار مشتری در بافتار ورزش و سرگرمی )ورزش 

ژاورچنیک و  ( متمرکز بودند.یاحرفهیا ورزش  دانشگاهی و/
در پژوهشی با  (Zavrsnik et al. 2015: 77) همکاران

و گسترش تولیدات  ، حجم، پویایییسنجعلماستفاده از فنون 
مباحث  نیترجیراعلوم ورزشی را بررسی کردند تا  علمی حوزه
را شناسایی  3علوم ورزش و عضله ترکیبی یهاحوزهمطرح در 

نشان داد که این حوزه بسیار گسترده  هاآنکنند. نتایج کار 
 هاپژوهشکه روند  دهدیمبوده و بررسی تولیدات علمی نشان 

 فتهایکاهشت به شد ازآنپسمثبت بوده و  2008تا سال 
ورزش و عضله  پژوهشی در حوزه یهاخوشه نیترجیرااست. 
که خود شامل دو موضوع فعالیت « یبدنتیترب»از  اندعبارت

که شامل دو « آموزش»؛ شودیمورزشی -بدنی و پزشکی
که از « فصل تمرین»ست؛ و ا یبخشتوانآموزش و  زیرشاخه

 پرش و مسابقه تشکیل یافته است. دو مبحث
منشعب از فنون  یهاپژوهشبه زبان فارسی نیز برخی 

است.  شده انجامدر حوزه علوم ورزشی  یسنجعلم
 HematiNezahd et) همکاران، همتی نژاد و مثالعنوانبه

al, 2008)  مختلف چهار  یهاشمارهدر  شدهچاپمقاالت
ورزشی در  و علوم یبدنتیتربپژوهشی رشته -نشریه علمی

و سهم هر یک از  قراردادند یموردبررسداخل کشور را 
 یطورکلبهکشور در تولید علم در این مجالت را  یهادانشگاه

مشخص نمودند.  یبدنتیتربو همچنین بر اساس چهار گرایش 
دانشگاه تهران  درمجموعپژوهش نشان داد که  یهاافتهی

ریات مذکور داشته است و بیشترین تولید علمی را در نش
و تربیت مدرس به ترتیب  معلمتیتربگیالن،  یهادانشگاه

و  صوفی ییرضا. اندشدهدوم تا چهارم را حائز  یهارتبه
 تولیدات علمی حوزه (RezaeiSoufi et al, 2011) همکاران

و علوم ورزشی ایران در مجالت نمایه شده در  یبدنتیترب
همکاری، الگوی  زانیم ازنظرپایگاه اطالعاتی آی.اس.آی را 

و تعیین گرایش و  انتشاراتی نویسندگان، محور موضوعات

                                                                           
3. Sport Education and Muscle 



 

 یهاافتهی. قراردادند موردمطالعهموضوعی آن  یهارشاخهیز
تا  1980زمانی  رکورد در بازه 140ان که مربوط به پژوهش آن

در تولید این آثار مشارکت  مؤلف 484بود نشان داد که  2009
فیزیولوژی و رزش و و بیشترین تحقیقات به گرایش  اندداشته

 یهارشتهانرژی تعلق دارد. همچنین  یهاستمیس زیرشاخه
 هارشتهو کوهنوردی بیش از سایر  ورزشی فوتبال، کشتی

و همکاران  پژوهشگران ایران بوده است. فراهانی موردتوجه
(Farahani et al, 2011)  در پژوهشی با استفاده از

 )آی.اس.آی( روند وضعیت ترزیروتامسون  یهانامههینما
 یهاسال نیراب یبدنتیترب تولیدات علمی ایران در رشته

کمتر از  بررسی کردند و نشان دادند که تنها 2009تا  1980
 ید علم ایران در این بازه به حوزهرصد از کل تولد 002/0

ایران بیشترین  یبدنتیتربتعلق دارد. پژوهشگران  یبدنتیترب
و دانشگاه  اندداشتههمکاری علمی را با همتایان خود در کانادا 

درمانی تهران مولدترین  -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
، یطورکلبهایران در بازۀ زمانی مذکور بوده است.  ترین موسسه

پژوهش مذکور حاکی از رشد چشمگیر تولیدات  یهاافتهی
بوده است. یمینی فروز و  2007ایران از سال  یبدنتیتربعلمی 

 یامطالعهنیز در  (YaminiForouz et al. 2014) همکاران
ایران در  آی.اس.آی یهاپژوهشمیزان رشد کمی و کیفی 
را بررسی  2013تا  1994زمانی  حوزه علوم ورزشی در بازه

پژوهش آنان حاکی از آن بود که کل تولیدات  یهاافتهیکردند. 
 و دانشگاه علوم  استمدرک  302 حوزهعلمی ایران در 
دانشگاه در ایران به  نیمولدترمدرک  45پزشکی تهران با 

 .رودیمشمار 
علوم  یهاپژوهشرح در با توجه به تنوع مباحث مط

ایران در  یهاپژوهشو روند تصاعدی  سوکیورزشی از 
 از سوی دیگر، این پژوهش در ادامه یالمللنیب یهانامههینما

قبل و هدف مطرح کردن مباحث جدیدی، بر آن  یهاپژوهش
، جایگاه مطالعات علوم یسنجعلماست تا با استفاده از فنون 

جهت دست  ورزشی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
 از: اندعبارتتحقیق حاضر  سؤاالتیافتن به هدف پژوهش، 

علوم  ، روند تولیدات علمی جهان در حوزه21در قرن  .1
 چگونه بوده است؟ اطالعاتی آی.اس.آی یهاگاهیپاورزشی در 

تعداد مقاله و  ازنظرپژوهشگران برتر علوم ورزشی  .2
 ؟اندکدمتعداد استناد 

 یالمللنیب شورها بیشترین تحقیقات را در عرصهکدام ک .3
و توزیع  انددادههای مربوط به علوم ورزشی انجام نهیدرزم

علوم ورزشی  یهاپژوهشجغرافیایی کشورهای پیشتاز در 
 چگونه است؟

مشارکت شهرهای مختلف ایران با شهرهای سایر نقاط  .4
چگونه  21جهان برای انجام مطالعات علوم ورزشی در قرن 

 بوده است؟

کامل همکاری علمی بین کشورهای مختلف  شبکه .5
 جهان در راستای مطالعات علوم ورزشی به چه نحوی است؟

علوم ورزشی  یهاپژوهشتحلیل محتوا و ترسیم نقشه  .6
 در عنوان و چکیده کاررفتهبهایران بر اساس فراوانی کلمات 

 مقاالت حاوی چه نکاتی است؟
مندرج در مطالعات علوم ورزشی  یهادواژهیکلتحلیل  .7

 ؟استن چه نکاتی مبی

 

 شناسی پژوهشروش
 یهادادهاست.  یسنجعلماین تحقیق از نوع مطالعات 

، از پایگاه اطالعاتی 2016نوامبر  چهار این پژوهش، در اولیه
که از محصوالت پایگاه اطالعاتی  (1وب آو ساینس )دبلیو.اُ.اس

است. برای نیل به وضعیت  شدهاستخراج، است.آی اس آی.
 بازه، کیوستیبعلوم ورزشی ایران در قرن  یهاپژوهش

 2016تا  2000 یهاسالدر این پژوهش را  یموردبررس
. در این تحقیق، منظور از تولیدات علمی علوم دهندیمتشکیل 

در در مجالتی است که  شدهچاپورزشی آن دسته از مدارک 
. اندشدهنمایه « علوم ورزشی» پایگاه تامسون رویترز ذیل حوزه

اقدام به انجام جستجوی برای به دست آوردن مقاالت مذکور، 
 زیر در پایگاه وب آو ساینس گردید:

SU=Sport Sciences 

Refined by: 

COUNTRIES/TERRITORIES: (IRAN) 

Timespan: 2000-2016. Indexes: SCI-

EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-

SSH, ESCI. 

   پژوهش، با توجه به  اولیه یرکودهاپس از بازیابی 
مورد  یسنجعلم یافزارهانرم، با استفاده از اهداف پژوهش

 و بررسی قرار گرفت. لیوتحلهیتجز
 

 ی پژوهشهایافته
در این پژوهش،  کاررفتهبهبر اساس استراتژی جستجوی 

تعداد  تاکنون 2000حاکی از آن است که از سال  هاافتهی

                                                                           
1. Web Of Science 
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 یهانامههینماعلوم ورزشی در  مدرک علمی در حوزه 165808
مدرک  615سهم ایران  نیبنیدرااست و  شدهثبتآی.اس.آی 

 است. خودکردهکشورها از آن  را در بین کلیه 34که رتبه  است
از زمان ورود  دهدیمنشان  شماره یک که شکل طورهمان

علوم ورزشی ایران از رشدی  یهاپژوهش، تاکنون 21به قرن 
این  یهاهشپژوتعداد  کهیطوربه؛ اندبودهنسبی برخوردار 

 2015مورد در سال  79به  2000در سال  چهار موردحوزه از 
پژوهشگران به  شیازپشیبتوجه  هدهندنشانکه  انددهیرس

حاکی از آن  هایبررسمباحث مطالعاتی در این حوزه است. 
است که بیشترین تعداد مقاالت پژوهشگران علوم ورزشی 

 79) 2015 یهاسالمربوط به  یالمللنیب ایران در عرصه
. البته با توجه استمورد(  67) 2012مورد( و  72) 2016مورد(، 

کامل  طوربههنوز  2016به اینکه رکوردهای مربوط به سال 
فراوان افزایش  احتمالبهال ، آمار مربوط به این ساندنشدهثبت

 خواهد یافت.
 

  

21علوم ورزشی ایران در قرن  یهاپژوهشی روند کم-1شکل 

پژوهشگران برتر علوم ورزشی ایران بر اساس  -

 یسنجعلم یهاشاخص
در بررسی و ارزیابی عملکرد پژوهشی پژوهشگران از 

از  که شودیماستفاده  یسنجعلممختلف  یهاشاخص
به شاخص تعداد مقاله، تعداد استناد  توانیم هاآن نیترمهم

، تعداد هاشاخصو شاخص اچ اشاره کرد. در بین این  دریافتی
 اکنونهمسنتی و قدیمی است که  یهاشاخص ازجملهمقاله 
 لیوتحلهیتجزایران کاربرد دارد.  یهادانشگاهبسیاری از  نیز در
پژوهشگر در  1441 حاکی از آن است که مجموعا هادادهاولیه 

که در میان این  اندکردهمقاله ایفای نقش  615 یریگشکل
مقاله  20با تألیف و مشارکت در  Rahnama Nتعداد، 

پژوهشگر حوزه علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی به  نیترفعال
نیز هر یک با  Parnianpour Mو  Sadeghi H. رودیمشمار 

 10اسامی  یک جدول شماره دوم قرار دارند. مقاله در رتبه 17
علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی را نشان  دیپر تولپژوهشگر 

 .دهدیم
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 پژوهشگران علوم ورزشی ایران نیدتریپر تول -1جدول 

 تعداد مقاله نام پژوهشگر رتبه
1 Rahnama N 20 
2 Sadeghi H 17 
2 Parnianpour M 17 
3 Salavati M 16 
3 Rahimi R 16 
4 Mazaheri M 15 
4 Rahmani-Nia F 15 
5 Talebian S 13 

6 Arazi H 12 
6 Negahban H 12 
   

بر اساس تعداد مقاالتی  توانیمپژوهشگران را  یوربهره
مشخص است  آنچهکرد؛ اما  یریگاندازه کنندیمکه منتشر 

اینکه چنین شاخصی ناقص خواهد بود زیرا گرچه داشتن مقاله 
مورد استناد قرار گرفتن است،  ازینشیپبودن( الزمه و  وربهره)

 هاپژوهشاز انتشار  میزان تأثیرگذاری پژوهشگران صرفااما 
موجود  یهادهیابلکه  ردیگینممتعدد هم باشند( نشأت  هرچند)

توسط دیگران مطالعه و در قالب استناد  باید هاپژوهشدر این 
ظاهر شوند. چنانچه پژوهشی بسیار دقیق و با وسواس زیاد 

    تحریر درآید، اما ناشناخته  به رشته یخوببهانجام شود و 
       ؛ باشد نشدهانجاماین است که هرگز  مثابهبهبماند 

یک پژوهشگر تنها متأثر از تعداد آثار  یرگذاریتأثبنابراین، 

. (Truex et al. 2009: 563) ستین اشمنتشرشده

این پژوهش حاکی از آن است که  یهاافتهی لیوتحلهیتجز
Sadeghi H  علوم ورزشی است  مقاله در حوزه 17که دارای 
استناد با اختالف زیادی نسبت به سایر  591با دریافت 

 پژوهشگر علوم ورزشی ایران در نیپر استنادترپژوهشگران، 
 Parnianpourو  Salavati Mو  رودیمآی.اس.آی به شمار 

M  یهارتبهاستناد در  247و  276هر یک به ترتیب با دریافت 
پر مربوط به ده پژوهشگر  یهاافتهیدوم و سوم جای دارند. 

 شدهارائه دوعلوم ورزشی در جدول شماره  ایران در حوزه استناد
 است.

 
 

 پژوهشگران علوم ورزشی ایران نیپر استنادتر -2جدول 

 تعداد استناد نام پژوهشگر رتبه

1 Sadeghi H 591 

2 Salavati M 276 

3 Parnianpour M 247 

4 Mazaheri M 206 

5 Rahnama N 173 

6 Negahban H 158 

7 Talebian S 154 

8 Hadian MR 140 

9 Bakhtiary AH 128 

10 Ebrahimi I 128 



 

 معیارهایی که برای شناسایی پژوهشگران نیترجیرااز 
شاخص اچ  ردیگیمقرار  مورداستفادهتأثیرگذار در یک حوزه 

نشان دادن تأثیر تجمعی برونداد پژوهشی  باهدف. این است
 هایبندرتبهاست و در بسیاری از  شدهیطراحپژوهشگران 

مورد کاربرد دارد. شاخص اچ این قابلیت را دارد که دو شاخص 
لحاظ نماید و  زمانهم طوربهعداد مقاله و تعداد استناد را مهم ت

قرار دهد. در  میزان تأثیرگذاری یک پژوهشگر را مورد ارزیابی
این قسمت از پژوهش با توجه به تعداد مقاالت نویسندگان و 

دریافت  هاآن همچنین میزان استناداتی که هر یک از مقاالت
آنان گردید  یبندرتبهشاخص اچ و  اقدام به محاسبه اندکرده

 (.3)جدول 
، شودیممشاهده شماره سه که در جدول  طورهمان

Sadeghi H  بیشترین میزان  11با برخورداری از شاخص اچ
شاخص اچ را در بین کلیۀ پژوهشگران علوم ورزشی ایران از 

له مقا 11بدان معناست که  11آن خود نموده است. شاخص اچ 
استناد دریافت  11هر یک حداقل  Sadeghi Hمقالۀ  17از 

در  10با شاخص اچ  Parnianpour M. از این حیث، اندنموده
این است که ده مقاله  هدهندنشاناست که  قرارگرفتهدوم  رتبه

و  Salavati M ؛ وانددهیرسده استناد  حدنصاباز ایشان به 
Mazaheri M مشترک رتبه سوم را به  طوربهنه  با شاخص اچ
 .انددادهخود اختصاص 

 پنج چهار و یهارتبهنکته جالب این جدول مربوط به 
پر  عنوانبه) Rahnama N؛ گرچه تعداد مقاالت است

 Negahbanپژوهشگر علوم ورزشی ایران( بیشتر از  نیدتریتول

H  صورتبهاینکه این میزان مقاله  هواسطبهاست، لکن 
، وی پس اندنکرده، استنادات چندان زیادی دریافت شدهعیتوز

است.  قرارگرفتهدر رتبه پنجم  Negahban Hاز 
هر یک  Negahban Hمقاله از هفت ، تعداد گریدعبارتبه

بار توسط سایر پژوهشگران مورد استناد  هفتحداقل 
هر  Rahnama Nمقاله از  ششتنها  کهیدرحال، اندقرارگرفته

 .اندکردهبار از جانب دیگران استناد دریافت  ششیک حداقل 
 

 
 برترین پژوهشگران علوم ورزشی ایران بر اساس شاخص اچ -3جدول 

 شاخص اچ تعداد استناد تعداد مقاله نام پژوهشگر رتبه

1 Sadeghi H 17 591 11 

2 Parnianpour M 17 247 10 

3 Salavati M 16 276 9 

3 Mazaheri M 15 206 9 

4 Negahban H 12 158 7 

5 Rahnama N 20 173 6 

5 Talebian S 13 154 6 

6 Hadian MR 10 140 5 

6 Bakhtiary AH 6 128 5 

6 Sadeghi S 6 111 5 

6 Mohammadi F 8 88 5 

6 Rahimi R 16 85 5 

     

علوم  یهاپژوهشسهم مجالت جهان در انتشار  -

 ورزشی ایران
، 2016-2000 ۀسالستیب نشان داد که در بازه هاافتهی

مجلۀ مختلف  80در  علوم ورزشی ایران مجموعا یهاپژوهش
 MEDICINA است که در این میان مجله شدهچاپ

DELLO SPORT  مقاله بیشترین سهم را در  56با چاپ

علوم ورزشی ایران داشته است. مجله  یهاپژوهش اشاعه
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND 

PHYSICAL FITNESS  مقاله جایگاه دوم  46نیز با انتشار
 MEDICINE یهامجلهرا به خود اختصاص داده است و 

AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE  و
GAIT POSTURE مقاله از پژوهشگران  29با چاپ  یک هر

 علوم ورزشی ایران در رتبه سوم قرار دارند. 
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 ورزشی ایران علوم یهاپژوهش مجالت منتشرکننده برترین -2شکل                                 
 

علوم  یهاپژوهشکه بیشترین  یامجلهاسامی ده     
 شدهدادهنشان  دودر شکل  اندکردهورزشی ایران را منتشر 

 یهاپژوهشمقاله از کل  281 است. این ده مجله مجموعا
 45 بربالغکه  اندکردهتحت مطالعه در این پژوهش را چاپ 

درصد از کل تولیدات علمی علوم ورزشی ایران را شامل 
   .شودیم
 

پژوهشگران علوم ورزشی  یالمللنیبمشارکت  -

 ایران

علمی  یهاطیمحیکی از مواردی که امروزه در بسیاری از 
رواج یافته است موضوع مشارکت و همکاری علمی در سطح 

 یهاپژوهشدر تعداد زیادی از  کهیطوربه، است یالمللنیب
که از کشورهای مختلف  خوردیماسامی پژوهشگرانی به چشم 

و در قالب یک تیم پژوهشی مبادرت به انجام پژوهش 
شی . بررسی میزان مشارکت پژوهشگران علوم ورزندینمایم

ایران با کشورهای جهان از موارد دیگری بود که در این 
که  دهدیمقرار گرفت. نتایج نشان  یموردبررسپژوهش 

پژوهشگران علوم ورزشی ایران با همتایان خود در کشور 
بیش از سایر کشورها اقدام به انجام مطالعات  متحدهاالتیا
 مقاله 48 این کشور با انجام کهیطوربه. اندکرده یالمللنیب

ورهای مشترک با پژوهشگران ایرانی در مقایسه با سایر کش
 نخست قرار دارد.  یجهان در رتبه

MEDICINA DELLO 
SPORT , 56

JOURNAL OF SPORTS 
MEDICINE AND 

PHYSICAL FITNESS, 46

MEDICINE AND SCIENCE 
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اندداشتهده کشور جهان که بیشترین همکاری را با پژوهشگران علوم ورزشی ایران -3شکل 

 
ی هاپژوهشده کشوری که بیشترین همکاری را در انجام 

در شکل سه آمده  اندداشتهعلوم ورزشی با پژوهشگران ایران 
پس از کشور  شودیمکه مالحظه  طورهماناست. 

، کشورهای کانادا و انگلستان به ترتیب در متحدهاالتیا
 ی دوم و سوم قرار دارند.هارتبه

. 
  

 علوم ورزشی یشورهای مختلف جهان در حوزهکایران و سایر  یهایهمکارکامل  یشبکه -4شکل  
 

پژوهشگران  یالمللنیبحال که بینش مناسبی از مشارکت 
علوم ورزشی ایران با همتایان خود در اقصی نقاط جهان کسب 

بین  یهایهمکارکامل  مودیم، سودمند خواهد بود اگر شبکهن
   شورهای مختلف جهان با یکدیگر را نیز ترسیم نمایید. ک

 نت دراو افزارنرمنمای مربوط به این شبکه که با استفاده از 
بیانگر میزان فعالیت و مشارکت  یخوببهاست  شدهمیترس

مطالعات علوم ورزشی  ژوهشگران فعال در عرصهپ یالمللنیب
ی موجود بین زیر ضخامت پیوندها (. در شبکه4)شکل  است
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است.  هاآنت همکاری هر یک از کشورها مبین میزان و شد
ضخامت پیوند  شودیمکه مالحظه  طورهمان، مثالعنوانبه

و انگلستان  ، کانادامتحدهاالتیابین کشور ایران و سه کشور 
این نکته است که  هدهندنشانبیش از سایر کشورهاست که 

ورزشی ایران با همتایان خود در کشورهای  پژوهشگران علوم

که در  طورهمانی، طورکلبه. اندداشتهمذکور همکاری بیشتری 
پژوهشگران ایران با پژوهشگران  شودیمزیر مشاهده  نقشه

بسیاری از کشورها در راستای انجام مطالعات علوم ورزشی 
 .اندداشتهی المللنیبهمکاری 

  

 پژوهشگران ایرانی در شهرهای مختلف ایران با یکدیگرهمکاری  -5کل ش
 

در این بخش از پژوهش، میزان همکاری پژوهشگران 
ایرانی در شهرهای مختلف ایران با پژوهشگران سایر شهرهای 

(. 6و  5 یهاشکلقرار گرفت ) موردمطالعهایران و جهان 
م ورزشی پژوهشگران ایران نشان داد که بررسی مطالعات علو

پژوهشگران برخی از شهرهای ایران با همتایان خود در سایر 

کشورها در قالب مشارکت علمی اقدام به انجام پژوهش 
شهرهایی چون تهران،  شودیمکه مالحظه  طورهمان. اندکرده

دیگر با و چند شهر  اصفهان، رشت، ساری، اهواز، مشهد، تبریز
 .اندداشتهخوبی  همکاری نسبتایکدیگر 

 

 مشارکت پژوهشگران شهرهای ایران با پژوهشگران سایر شهرهای جهان -6شکل 
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که پژوهشگران شهرهای ایران  دهدیمنشان  شششکل 
از شهرها و کشورهای جهان در  کیکدامبا پژوهشگران 
. اندکردهعلوم ورزشی همکاری  یهاپژوهشراستای انجام 

که از شکل پیداست، پژوهشگران ایرانی با همتایان  طورهمان
آمریکا  یهاالتیاخود در شهرهای کشورهای اروپایی و 

بته با برخی از شهرهای جنوب . الاندداشتههمکاری زیادی 
خوبی  الالمپور مالزی نیز همکاری نسبتاکوا ازجملهشرقی آسیا 

 .اندداشته

زشی ایران علوم ور یهاپژوهشترسیم نقشه  -

 مقاالت یعنوان و چکیده بر اساس فراوانی کلمات

ی علوم ورزشی ایران بر اساس هاپژوهش لیوتحلهیتجز
ی مقاالت این در عنوان و چکیده کاررفتهبهی هاواژهفراوانی 

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

. درآوردبه  هاپژوهشی از محتوای این کلتصویری مفهومی و 
 است. شدهارائهی این قسمت از پژوهش در شکل هفت هاافتهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی یهاپژوهشدر  کاررفتهبهنمای تراکم از پربسامدترین اصطالحات  -7شکل 
 

تراکم باالتر واژگان در آن  هدهندنشان قرمزرنگنقاط 
 ییهاواژهکه از شکل مشخص است  طورهمان. است هاقسمت
، «exercise» ،«analysis» ،«patient» ،«day»نظیر 

«response» ،«concentration» ،«muscle» ،«injury» ،
«player» ،«knee »در مطالعات علوم  و مواردی از این قبیل

 ترقیدق. برای بررسی خوردیمورزشی ایران بیشتر به چشم 

دقیق مربوط به هر یک از  یهادادهاین مبحث، الزم است 
پربسامدترین واژگان چهار اصطالحات را داشته باشیم. جدول 

. دهدیمعلوم ورزشی ایران را نشان  یهاپژوهشدر  کاررفتهبه
با رخداد در عنوان یا « exercise» بر اساس جدول، واژه

 است. خودکردهمقاله بیشترین فراوانی را از آن  158 چکیده

 

 علوم ورزشی ایران یهاپژوهشدر  کاررفتهبهپربسامدترین واژگان  -4جدول 

 فراوانی اصطالح رتبه فراوانی اصطالح رتبه

1 Exercise 158 9 Player 58 

2 Analysis 121 10 Knee 56 

3 Patient 107 11 Score 54 

4 Day 99 12 Pain 50 

5 Response 87 13 Task 49 

6 Concentration 83 14 Intensity 48 

7 Muscle 80 15 Baseline 47 

8 Injury 68    
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 1ابر کلمهبا استفاده از  هادواژهیکلتحلیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی علوم ورزشی ایرانهاپژوهشی هادواژهیکلی حاصل از هابر کلم -8شکل 

 

 کلدر این قسمت از پژوهش، پس از استخراج 1

ی علوم ورزشی ایران، با هاپژوهشی موجود در هادواژهیکل
، http://timdream.org/wordcloudاستفاده از سایت 

(. الزم به ذکر است که 8 لتهیه گردید )شک ابر کلمه تصویر
. هاستآن ی در تصویر بیانگر میزان فراوانیهادواژهیکل اندازه

 Muscleو  Exercise ،Trainingی هادواژهیکل، مثالعنوانبه
مبین آن است که  اندشدهمیترس تربزرگ هاواژهکه از سایر 

ی آثار تحت مطالعه داشته هادواژهیکلبیشترین فراوانی را در 
 است.

 

 گیریبحث و نتیجه
و آن دسته از محققین  یهاپژوهشواکاوی  شکیب
 یعلمئتیهاعضای  ژهیوبه، هادانشگاه یعلمئتیه یاعضا

که در مجالت معتبر جهانی به چاپ رسیده  یبدنتیتربرشته 
از پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس  که در پایگاه تامسون رویترز

  حقق اهداف سند ت ییهاگام، در راستای شدهاستخراج
ی است، بسیار حائز اهمیت بوده و ایران اسالم 1404 اندازچشم

قرن با آغاز  جایگاه رتبه علمی کشورمان را ارتقاء خواهد داد.
حوزه علوم ورزشی رشدی نسبی داشته  یهاپژوهشحاضر 

      تالش بیشتر متخصصین هدهندنشاناین نکته که  است؛
کشورمان است. اگرچه انداز چشمدر تحقق سند  این حوزه

ورزشی ایران در  و علوم یبدنتیتربتولیدات متخصصین 
با افتی نسبی مواجه  2014و  2013، 2011، 2006 یهاسال

میانگین در بازه زمانی  طوربهشده است اما این تولیدات 

                                                                           
1. Word Cloud 

تا امروز از رشد خوبی برخوردار شده است.  2000 یهاسال
 دکنندهیپر تولهرچند غالب  دهدیمنشان  هایبررس

علوم  یهادانشگاهپژوهشگران ایرانی از بین شاغالن در 
هستند اما کسب  یوتراپیزیو ف یبخشتوانرشته  و درپزشکی 

تولیدکننده به پژوهشگران رشته علوم  رتبه اول بیشترین
آنکه در شاخص دریافت  ترمهمهمه  و ازورزشی تعلق دارد 

     بسیار زیاد  بافاصلهاستناد نیز پژوهشگران علوم ورزشی 
دو و اما این برتری به  اندخودکردهرتبه نخست را از آن 

ختم نشده و در شاخص اچ نیز محققین علوم  ادشدهی شاخص
. همانطوریکه ذکر گردید اندکردهورزشی رتبه نخست را کسب 

بیشترین همکاری پژوهشی در قالب یک تیم کاری با محققین 
توجه به  بوده است. با و انگلستانکشورهای آمریکا، کانادا 

هرهای تهران، اصفهان، رشت، محققان ش فوق یهاافتهی
خوبی را در عرصه  هواز، مشهد، تبریز، همکاری نسبتاساری، ا

با  هادواژهیکل. در بخش تحلیل اندداشتهمشارکت در تولید علم 
 یهاواژهو همانطوریکه مالحظه گردید  ابر کلمهاستفاده از 
Exercise ،Training  وMuscle پربسامدترین  عنوانبه

این است که غالب مقاالت در خصوص  دهندهنشانواژگان 
و  یبخشتوانمختلف بدن، مباحث  یهاستمیستمرین بر  ریتأث

. نتایج این تحقیق استحرکتی  لیوتحلهیتجز نیهمچن
مختلف  یهادانشگاهتحرک بیشتر محققان  یهانهیزم تواندیم

را فراهم آورد، ورزشی  و علوم یبدنتیتربایران در حوزه 
 ییهابخشهمچنین تمرکز پژوهشگران علوم ورزشی ایران بر 

منجر به رشد  تواندیمکه کمتر به آن توجه شده است 
 در تولیدات علمی ایران در این حوزه گردد. یاجانبههمه
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