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 بود. 2006-2016های طی سال ،اینسسآفیگاه استنادی وبورزشی در پا بدنی و علومتربیت حوزة

افزارهای هیست سایت، تحلیل شبکه با استفاده از نرمبا روش و  سنجیعلمبا رویکرد وهش پژاین 

ر دات علمی پژوهشگران ایران دتولی جامعة پژوهش همة .انجام شد نودایکس ال و ووس ویور

ی زمان ةساینس طی بازآفیگاه استنادی وبکه در مجالت پا بود ورزشی بدنی و علوم تربیت حوزة

 ،بررسیموردهای که در طول سال نشان داداین پژوهش های یافتهاند. موردبررسی نمایه شده

 ایگاهپدر  ورزشی بدنی و علومتربیت زةدر حومدرک علمی مربوط به پژوهشگران ایران  604تعداد 

منتشر مجله  82قالب مقاله در مدرک در 487، میانازاین وجود دارد که ساینسآفاستنادی وب

هشگرانی از کشورهای آمریکا، وپژ بیشترین همکاری را با یایران ژوهشگرانپ ،همچنین. اندشده

ن و پزشکی تهران و گیالهای آزاد اسالمی، علوم دانشگاه ،کانادا داشتند و همچنین انگلیس و
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از  ینیگائ ،نورپیاماز دانشگاه  یاسد یالن،از دانشگاه گ یاراض اند.بوده بدنی و علوم ورزشیتربیت

را با  یارهمک یشترینب ،و رهنما از دانشگاه اصفهان یالناز دانشگاه گ یدانشگاه تهران، محب
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 قدمهم
بنای خصوص زیرهای توسعه و پیشرفت و بهیکی از شاخص 1و نوآوری ، علم، فناوریحاضردرحال

در  ، سنجش و ارزیابی علوم و فناوریدلیلهمینشود. بهمحسوب میپایدار در هر کشوری  سعةتو

العابدینی، عصاره، حیدری، زارع فراشبندی و حاجی زین) های مختلف یک امر ضروری استکشور

 کشور بستگی دارد علمی یک کشور به میزان تولیدات علمی آن (. پیشرفت و توسعة80-79، 1388

 کت فعال پژوهشگران آن کشور درعرصةی توسعه، میزان مشارهای سنجش و ارزیابکه یکی از روش

های ی از شاخصعنوان یک، تولید علم بهامروزه(. 28، 1391امامی، نیا و )ریاحی لم استتولید ع

توجه نوان یک اصل مهم موردعرود که این فعالیت بهشمار میبه 2اصلی فعالیت مراکز آموزش عالی

و بسیاری از  ار گرفته استالمللی قرح ملی و بینوعلمی در سط عرصةیزان رگذاران و برنامهسیاست

نوروزی )شوند ا انجام میاساس تولیدات علمی کشورهبر  ،علمی درزمینة پژوهش و توسعة هاتصمیم

 ی از اهداف مهم و اساسی رشتة(. یک176، 1388فر، زاده، نورمحمدی و اعتمادیچاکلی، حسن

و پژوهشی پژوهشگران  3گیری وضعیت برونداد علمی، دانش و اندازهبررسی ماهیت علم ،سنجیعلم

گیری است و سنجش و اندازهدارند که علم قابلبر این امر اذعان گران پژوهش ، بیشترامروزه است.

به این رشته  های مربوطشاخصسنجی و علم ول رشتةصحری در حوزة علم مگین سنجش و اندازهای

برای تعیین  ،های خودهای سنجشی و ارزیابیی با استفاده از شاخصسنجکه علمطوری؛ بهاست

های برداشته است. با استفاده از شاخصهای بلندی علوم و گسترش علم گام و توسعةشد معیارهای ر

توان به ارزیابی وضعیت علمی پژوهشگران، کشورها و تولیدات علمی آنان میمربوط به این حوزه 

 شده توسط پژوهشگران حوزةمهای انجا(. تعیین وضعیت پژوهش73-77، 1390حیدری، ) پرداخت

 براینکه سطح توانمندی علمی و میزان تأثیر آنان را در توسعة، عالوه4ورزشی بدنی و علومتربیت

ی برای ارتقا ،ارزیابی علمی این گروه ی با هدفمناسب عنوان معیارتواند بهمی دهد،می علمی نشان

تعیین  توان بهوضعیت تولید علم در این حوزه می با توجه به گیرد و الن قرارسئومتوجه علمی مورد

وند رشد تولیدات اطالع دقیق از ر پرداخت. برای لحاظ تولید علم در سطح کشورجایگاه این حوزه از

ه، زادسلطانی اند.در سطح کشور انجام شدهزیادی  های، پژوهشموضوعی خاص علمی در یک حوزة

حوزة صنایع غذایی در پایگاه تولیدات علمی ایران را در  (1389) کدیور وزاده ، شکرچیدهقانپور

شیمی ایران را در  حوزةوضعیت تولیدات علمی  (1393)، پرتو و گلتاجیمنشعرفانساینس، آفوب

، در یک ارزیابی تطبیقی (1390) یورکدو  زاده یسلطان، دهقانپور زاده،شکرچی علوم و پایگاه وب

                                                 
1. Innovation 

2. Higher Education Centers 

3. Scientific Output 

4. Physical Education and Sports Science 
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ساینس با آفیران را در پایگاه اطالعاتی وبعلوم و فناوری موادغذایی ا لیدات علمی حوزةتو

سسات دارای بیشترین تولید رژانتین و مالزی بررسی کردند و مؤکشورهای ایرلند، ترکیه، مصر، آ

اغلب پژوهشگران در که اند. با توجه به اینکرده علمی و نویسندگان فعال در این حوزه را مشخص

ران و نظیگاه پژوهشگران و صاحباند و جاتولیدات علمی خود را بررسی کرده سطح کشور وضعیت

را  نویسندگانآن امری که  ،اندا در ایران و سطح جهان مشخص کردهخود ر ، جایگاه رشتةهمچنین

وضعیت تولید علم در این حوزه چگونه  شودبه انجام این پژوهش واداشته این است که مشخص 

گذار در این حوزه های تأثیردانشگاهکسانی هستند؟ تولید این حوزه چه نویسندگان پراست؟ 

تولید علم یکی از موضوعات  چه اندازه در محافل علمی شناخته شده است؟ حوزه تا این ند؟ واکدام

های گسترده ای راستا پژوهشگران زیادی پژوهشهای اخیر بوده است و دراینتوجه در سالمورد

 اند.المللی انجام دادهای و بینتولید علم در سطوح ملی، منطقه ةدرزمین

با عنوان تولید علم ایران در  ( در پژوهشی1386) فر یاعتمادی و نورمحمدچاکلی،  نوروزی

با و  1کالریویت آنالیتیکس مؤسسة های استنادینمایهبر اساس آمار  ،2006و  2005های سال

شده نمایه علمی اتبه بررسی وضعیت تولید ،اطالعات علمی مؤسسةهای استفاده از آمارها و شاخص

 6748به این نتیجه رسیدند که از مجموع  ،نهایتساینس پرداختند و درآفایران در پایگاه وب

 193، 2 استنادی علوم نمایة هایعنوان در پایگاه 6682تعداد  ،2006عنوان تولید علم ایران در سال 

نمایه  4استنادی هنر و علوم انسانی نمایة عنوان در 16 و 3ی علوم اجتماعیاستناد نمایة عنوان در

که گروه  اندقالب مقاله به زبان انگلیسی منتشر شده، بیشتر تولیدات علمی ایران درهمچنین .اندشده

 موضوعی شیمی بیشترین تولیدات را در این پایگاه دارند. 

 ر رشتةولیدات علمی ایران دت»با عنوان  شی( در پژوه1389) فراهانی، رضائی صوفی و خاصه

سنجی وضعیت تولیدات علمی ایران در این حوزه با استفاده از روش علم «ورزشی بدنی و علومتربیت

اطالعاتی  مدرک موجود در پایگاه 72059از مجموع بررسی کردند.  2009تا  1980های الرا از س

. پژوهشگران ایرانی ست( مربوط به این حوزه بوده ا002/0 مدرک )کمتر از 128تنها  .ساینسآفوب

، الوهعند. بهعلمی را با کشور کانادا داشتبیشترین میزان همکاری  ورزشی و علوم بدنیتربیت حوزة

)خوارزمی(  درمانی تهران و دانشگاه تربیت معلم تهران پزشکی و خدمات بهداشتی های علومدانشگاه

 ، روند تولیدات علمی حوزةین. همچنقرار داشتندهای اول و دوم تبهدر ر کتولید مدربا بیشترین 

 ورزشی رشد چشمگیری داشته است. علوم دربارة 2007، از سال ورزشی بدنی و علومتربیت

                                                 
1. Clarivate Analytics  

2. Science Citation Index 

3. Social Science Citation Index 

4. Art and Humanities Citation Index 



 1397، مرداد و شهریور 49مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      40 
 

شکی در پزدندان ت علمی رشتةتولیدا»( در پژوهشی با عنوان 1389) حقانی اسکروچی، احتشام و

ی، وضعیت تولید علم سنجهای علمبا استفاده از روش «1385ا ت 1358 مجالت ایرانی در سال های

 به هاند. آنمقاله بررسی شد 2726 ،مجموعا در ایران بررسی کردند که درپزشکی ردندان در رشتة

. اندصورت فردی نگاشته شدهمقاله به 529صورت گروهی و مقاله به 2197ن نتیجه رسیدند که ای

های دندانی و کمترین تعداد مقاالت مربوط به پاتولوژی دهان به پروتز رین تعداد مقاالت مربوطبیشت

شکی سیر صعودی پزدندان ، میزان تولیدات علمی رشتة1379و دندان است و همچنین از سال 

 علمی به باالترین حد خود رسیده است. مقالة 360با تولید  1385است و در سال خود را آغاز کرده 

 سرطان تولیدات علمی ایران درزمینة»وان با عن ( در پژوهشی1390) اسدی خدابنده وبیگلو، شاه

های با استفاده از روش «های خاورمیانهآن با سایر کشور پستان در پایگاه مدالین و مقایسة

سرطان پستان در  ر کشورهای خاورمیانه را درزمینةوضعیت تولیدات علمی ایران و سای ،سنجیعلم

ای میان کشورهها به این نتیجه رسیدند که ایران درسی کردند. آنبرر 1965-1008های سال

، سرطان پستان بود. همچنین خاورمیانه دارای مقام پنجم ازنظر تولید اطالعات علمی درزمینة

شدی داشته رروند روبه 2008 تا 2001 هایاز سال ،بررسیمورد یزمینهتولیدات علمی ایران در

، یراز و مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهرانکه دانشگاه علوم پزشکی ش است

 .اندپرکارترین مراکز ازنظر تولید اطالعات علمی درزمینة سرطان پستان در ایران بوده

ی بررسی وضعیت تولیدات علم»با عنوان  پژوهشی( در 1394) رضوانفرو  ، آشوری، بشارتیسجادی

با  «1389اول  ةتا نیم 1383های هران طی سالگاه تبدنی دانشتربیت ةدانشکدعلمی تئاعضای هی

 ةعلمی دانشکدتئو هیعض 30سنجی به بررسی وضعیت تولیدات علمی های علماستفاده از روش

شده در نتیجه رسیدند که مقاالت علمی چاپبه این  ها. آنبدنی دانشگاه تهران پرداختندتربیت

 ورزشی و رفتار شی، مدیریتزور ورزشی، فیزیولوژی علمی داخلی در هر چهار گرایش طب نشریات

دو گرایش طب ورزشی  ،که در نشریات خارجیدرحالی بودند؛ از وضعیت مطلوبی برخوردار ،حرکتی

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  هایتری نسبت به گرایشی شرایط مطلوبو فیزیولوژی ورزش

 .شتنددا

ارزیابی »با عنوان  در پژوهشی (2005) 1آالمو و ارتین آگدا، م، لوپز مونوز، کالیجوگارسیا گارسیا

با  «2002تا  1986زمانی  المللی زنان و زایمان طی بازةوری علمی اسپانیا در مجالت بینبهره

ها آن .بررسی پرداختنددرمجالت موردسنجی به بررسی تولیدات علمی اسپانیا استفاده از روش کتاب

)پراکندگی  2برادفوردقانون وری نویسنده(، )بهره سنجی مانند قوانین لوتکاستفاده از قوانین علمبا ا

                                                 
1. Garcı´a-Garcı´a, Lo´pez-Mun˜oz, Callejo, Martı´n-A´ gueda & Álamo  

2. Bradford's Law of Scattering 
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ی مشارکت و شاخص هاشاخص )نظریة چرخة سودمندی تجمعی(، 1ی(، قانون پرایسآثار علم

به این دست آوردند، هب 2ایمبیس بررسی که از پایگاهمدرک مورد 779ازمجموع  ،همکاری و برتری

طور به 2002تا  1986های زنان و زایمان از سال ا درزمینةی علمی اسپانیورد که بهرهنتیجه رسیدن

 افزایش یافت. چشمگیری

-کتاب مطالعة»با عنوان  ( در پژوهشی2008) و گارسیا گارسیا 3، آالمو، کینترو گوتیرززولوپز مون

تا  1980مانی ز ةفعالی و کمبود توجه در بازل بیشاختال المللی در حوزةوری علمی بینسنجی: بهره

فعالی و وری علمی را در حوزة اختالل بیشسنجی وضعیت بهرهبا استفاده از روش کتاب «2005

)پراکندگی  سنجی مانند قانون برادفوردکتابها با استفاده از قوانین آن ود توجه بررسی کردند.کمب

 5269ز مجموع ا ،شاخص مشارکتتجمعی( و  سودمندی چرخة )نظریة آثار علمی(، قانون پرایس

مدرک  2325به این نتیجه رسیدند که ، دست آوردندبه 4ایمبیس و مدالین مدرک که از دو پایگاه

فعالی حوزة اختالل بیش که تولید علمی در، نتایج حاکی بود همچنینمربوط به درمان دارویی بود. 

 و کمبود توجه رشد معکوسی داشته است.

د علم ایران ارزیابی تولی»با عنوان  ( در پژوهشی2008) نورمحمدی زاده وحسن، چاکلی نوروزی

با  «2007و  2006های ( در سال.یآهای مؤسسة اطالعات علمی )آی.اس.اساس آمار پایگاهبر

شدة نمایه اطالعات علمی به بررسی وضعیت تولیدات علمی های مؤسسةاستفاده از آمارها و شاخص

لحاظ نرخ رشد ها به این نتیجه رسیدند که ایران ازآن .دساینس پرداختنآفایران در پایگاه وب

شرایط خوبی دارد. دانشگاه تهران بیشترین تولید  ساینسآفشده در پایگاه وبولیدات علمی نمایهت

 5(.یآی.اس.آ) شاخص فوریت علمدر  ،داشته است و طبق آمار 2007در سال  علمی را در این پایگاه

که بیشتر تولیدات خود اختصاص داد ورهای اسالمی بهمیان کشم را در، ایران بعد از ترکیه رتبة دو

نمایة استنادی که این تولیدات بیشتر در  اله به زبان انگلیسی چاپ شدندقالب مقعلمی ایران در

 .منتشر شدند 6یافتهعلوم گسترش

وزادان در بهداشت ن درزمینة 7وری علمیبهره»خود با عنوان  ( در پژوهش0162) ستودهو  موراوتی

ن دابهداشت نوزا وری علمی درزمینةسنجی به بررسی بهرها استفاده از روش علمب «پایگاه اسکوپوس

اشت بهد که تولید علم در حوزةبه این نتیجه رسیدند ها آن .نددر پایگاه استنادی اسکوپوس پرداخت

                                                 
1. Price’s Law 

2. Embase 

3. Quintero-Gutiérrez 

4. Medline 

5. ISI 

6. Science Citation Index Expanded 

7. Scientific Productivity 
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بند به قانون ادان پایبهداشت نوز ندگی در حوزةکند و الگوی نویسصورت نمایی رشد مینوزادن به

و در تعدادی دیگر یابد میکاهش است که این الگوی نویسندگی در تعدادی از نویسندگان  1لوتکا

وری علمی را داشت بهداشت نوزادان بیشترین بهره ، کشور آمریکا درزمینةبد. همچنینیاافزایش می

  .خود اختصاص دادت نوزادان بهسته درزمینة بهداشمیان مجالت هو مجلة نوزادان رتبة نخست را در

 مهم هایوزهیکی از حعلوم ورزشی بدنی و دهد با اینکه حوزة تربیتبررسی ادبیات موجود نشان می

دهندة وضعیت تولیدات تاکنون پژوهش جامعی که نشانهای اخیر بوده است، علمی کشور طی سال

انجام نشده  ،نی و علوم ورزشی باشدبدژوهشگران ایران در حوزة تربیتتألیفی پعلمی و شبکة هم

 تألیفی پژوهشگران ایران در حوزةبررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم پژوهش حاضر به .است

؛ یعنی مدارک علمی منتشرشدة این داد علمی آنانحسب برونورزشی، بر بدنی و علومتربیت

های طی سال ،ساینسآفوب اهها در مجالت معتبر موجود در پایگشدن آنپژوهشگران و نمایه

های پرتولید، مجالت نویسندگان و دانشگاهحاضر  پژوهشهمچنین،  پرداخته است. 2016تا  2006

های ها و همکاریثیرگذاری آنوجه به تأبا ترا تألیفی و همکاری علمی نویسندگان برتر، شبکة هم

ین نکته وجه تمایز این پژوهش با که ا است و علوم ورزشی بررسی کرده بدنیحوزة تربیتعلمی در 

  پیشین است. مطالعات

 ند از:اعبارتد نشوها پاسخ داده میاین مقاله به آن که در پژوهش هایپرسش

های در سالورزشی  بدنی و علومتربیت حوزةی پژوهشگران ایران در روند رشد تولیدات علم -1

 چگونه است؟ 2016تا  2006

ورزشی منتشر  بدنی و علومتربیت حوزةژوهشگران ایران را در لیدات پمجالتی که بیشترین تو -2

 ند؟ اکدام ،کردند

چه کشورهایی همکاری علمی  بیشتر باورزشی  بدنی و علومتربیت حوزةپژوهشگران ایران  -3

 اند؟داشته

منتشر  را ر چه قالب علمی منابعبیشتر د ورزشی بدنی و علومتربیت حوزةپژوهشگران ایران  -4

 اند؟کرده

ی بیشترین تولیدات علمی را ورزش بدنی و علومتربیت حوزةهای برتر ایران که در دانشگاه -5

 ند؟اکدام ،اندداشته

لیفی چه کسانی تأهم ثیرگذاری در شبکةد همکاری و تألحاظ تعدترین نویسندگان بهمهم -6

 هستند؟

 ؟اندسندگانی انجام شدهیفی بین چه نویلتأهای همبیشترین همکاری -7

                                                 
1. Lotka's Law 
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 ورزشی چگونه است؟بدنی و علوم تربیت لیفی پژوهشگران حوزةتأراکم شبکة همت -8
 

 شناسی پژوهشوشر
ها در نیمة با گردآوری داده ،های اجتماعیسنجی و رویکرد تحلیل شبکهپژوهش حاضر به روش علم

این پژوهش آماری  م شد. جامعةساینس انجاآف( از پایگاه وب13/2/96) 1396اول اردیبهشت 

ساینس آفشده در پایگاه استنادی وبورزشی نمایه علومبدنی و تربیت شامل تولیدات علمی حوزة

این  ةجوی پیشرفتوطریق جست، نخست ازهابود. برای گردآوری داده 2006-2016های طی سال

دسـت همدرک ب 292143و تعداد  شدمحدود  CU= Iran AND PY=2006-2016عبارت  ،پایگاه

انتخاب  2موضوعی حوزة ، گزینةاین پایگاه 1یجوومحدودکردن نتایج جست در قسمت ،سپس ند.آمد

مدرک مربوط به  604تعداد ، نتیجهمحدود شد؛ در 3علوم ورزشی بهموضوعی  شد و حوزة

اکسل  ها در فایلداده ،و در ادامه شدندورزشی بازیابی  بدنی و علومتربیت حوزة پژوهشگران ایران در

بررسی  برای 4سایتهای هیستافزار، از نرمتألیفی پژوهشگرانهم ند. برای ترسیم شبکةذخیره شد

ای، مرکزیت بینابینی، مرکزیت درجه برای محاسبة 5ها و نوداکسلکیفی نتایج براساس استناد به آن

 بندی استفاده شد. شهشاخص خو ، شاخص همکاری، چگالی شبکه و6زن یالمرکزیت بردار ویژه، و

 

 نتایج 
 604تعداد ، 2006-2016های سالدرمدت ساینس نشان داد که آفبررسی پایگاه استنادی وب

در مجالت این پایگاه نمایه  ،یورزش ومبدنی و علتربیت حوزةه پژوهشگران ایران در مدرک مربوط ب

مربوط به ه اطالعات اند کتشر شدهمجله و کنفرانس من 82در  قالب مقالهمدرک در 487که  اندشده

 است. شدهذکر شمارة یک و جدول شمارة یک  این مدارک درقالب شکل

 

                                                 
1. Refine Result 

2. Research Area 

3. Sport Science 

4. HistCite 

5. NodeXL 

6. Edge 
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 به تفکیک سال ورزشیو علوم  بدنیتربیت حوزةی پژوهشگران ایران در روند تولیدات علم -1شکل 

 

پژوهشگران ایران  تولیداتو تعداد  2جهانی استناد نمرة ،تولیدات علمی 1رشدروند شکل شمارة یک 

که روند رشد تولیدات دهد های مختلف نشان میورزشی را طی سال بدنی و علومتربیت در حوزة

 2007-2008های در سالاما است؛ بوده درصد  19، 2006-2007 هایه در سالعلمی در این حوز

و بدنی تربیت رشد تولیدات علمی در حوزة ، روندنپس از آ است. سیر نزولی داشته 2013-2014تا 

 و است آغاز کرده طور چشمگیریصعودی خود را بهسیر  2014-2015های در سال ،ورزشی علوم

پژوهش درصد در بازة زمانی مورد 26؛ یعنی به باالترین حدروند رشد  2015-2016 هایدر سال

 رسیده است.

 
 ورزشی و علوم بدنیتربیت حوزةایران در  ژوهشگرانپ تولیدات علمی مجالت منتشرکنندة -1 جدول

 درصد تعداد مجالت

 03/12 58 مِدیسنا دِلو اسپورت

 33/9 45 اسپورتس مدیسین اند فیزیکال فیتنِس جورنال آف

 6/5 27 مدیسین اند ساینس این اسپورتس اکسرسایز

 39/5 26 گیت پوسِچر

 18/5 25 زیولوژیاپالید اکسرسایز فی اینترنشنال جورنال آف

 14/14 20 بریتیش جورنال آف اسپورتس مدیسین

                                                 
1. Growth 

2. Total Global Citation Score (TGCS) 
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 ورزشی بدنی و علومدات علمی پژوهشگران ایران در حوزة تربیتتولی مجالت منتشرکنندة -1ادامة جدول 

 درصد تعداد مجالت

 94/3 19 جورنال آف هیومن کینتیکس

 94/3 19 جورنال آف استرنگس اند کاندیشنینگ ریسرچ

 94/3 19 تروماتولوژی آرتروسکوپی رجری اسپورتسنی س

 73/3 18 کلینیکال بیومکانیکس

 31/3 16 کینزیولوژی

 9/2 14 بیولوژی آف اسپورت

 9/2 14 جورنال آف اسپورتس ساینس اند مدیسین

 69/2 13 امریکن جورنال آف فیزیکال میدیسین ریهبیلیتیشن

 69/2 13 جورنال آف ایجینگ اند فیزیکال اکتیویتی

 48/2 12 آرکایوز آف فیزیکال مدیسین اند ریهبیلیتیشن

 28/2 11 ساینس اسپورتس

 07/2 10 نی

 86/1 9 یورپین جورنال آف اپالید فیزیولوژی

 65/1 8 کلینیکال جورنال آف اسپورت مدیسین

 65/1 8 یورپین جورنال آف اسپورست ساینس

 65/1 8 جورنال آف الکترومیگرافی اند نیزیولوژی

 65/1 8 ریسرچ کوآرتِل اکسرسایز اند اسپورت

 45/1 7 جورنال آف ساینس اند مدیسین این اسپورت

 45/1 7 جورنال آف اسپورتس ساینسز

 45/1 7 اسکاندیناوین جورنال آف میدیسین ساینس این اسپورتس

 24/1 6 هیومن مووِمنت ساینس

 24/1 6 جورنال آف ریهبیلیتیشن مدیسین

 24/1 6 آف شولدِر اند ِالبو سرجِریجورنال 

 24/1 6 جورنال آف اسپورت ریهبیلیتیشن

 24/1 6 پی اِم آر

 24/1 6 رِویستا برزیلیرا دِ مدیسینا ِاسپورت

 03/1 5 اپالید فیزیولوژی نوتریشن اند متابولیسم فیزیولوژی اپلیکو نوتریشین ِات متابولیسم

  482  
 

 

 

 
 



 1397، مرداد و شهریور 49مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      46 
 

 منتشر مجله 82 بدنی و علوم ورزشی درحوزة تربیت درشگران ایران پژوه علمی تولیدات یهکل

 و علوم دنیبتربیت را در حوزةپژوهشگران ایران مدرک از  که حداقل پنج مجالتیاسامی  و اندهشد

 ةحوزدرصد از تولیدات علمی  40. بیش از انداند، در جدول شمارة یک آورده شدهچاپ کرده ورزشی

پراکندگی طبق قانون آمده است. اند که در جدول شمارة دو چاپ شده مجله شبدنی در شتربیت

حوزة موضوعی را منتشر  هانآ مقاالت مهم درصد کمی از مجالت هستند که بیشتر 1دفوردابر

 عنوان مجالتمجالت به . اینشوندضوعی محسوب میمو حوزةآن  عنوان مجالت هستةبه و کنندمی

مجالت در بانک  هستند.ورزشی  و علومبدنی تربیت حوزةی در علم هسته در انتشار تولیدات

شوند. جدول تقسیم می 2کیو چارک با عنوانچهار ثیر به تأساینس براساس ضریبآفاطالعاتی وب

 .دهدساس کیو نشان می را برشمارة دو کیفیت مجالت منتشرکنندة آثار 

 
 ورزشی بدنی و علومتربیت حوزةمجالت هسته در  -2ول جد

 ردیف مجالت تعداد درصد کیو کشور منتشر کننده

 1 مِدیسنا دِلو اسپورت 58 03/12 4 ایتالیا

 2 جورنال آف اسپورتس مدیسین اند فیزیکال فیتنِس 45 33/9 3 ایتالیا

 3 مدیسین اند ساینس این اسپورتس اکسرسایز 27 6/5 1 آمریکا

 4 گیت پوسِچر 26 39/5 1 ایرلند

 5 اپالید اکسرسایز فیزیولوژی اینترنشنال جورنال آف 25 18/5 2 آمریکا

 6 بریتیش جورنال آف اسپورتس مدیسین 20 14/4 1 انگلستان

 

                                                 
1. Bradford law of Scattreing 

2. Quarter (Q) 
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 بدنی و علوم ورزشیحوزة تربیتتولید اطالعات علمی کننده در  مشارکت برتر کشور ده -2شکل 

 

ورزشی بیشترین  و علوم بدنیتربیت حوزة در ژوهشگران ایرانپدهد که نشان میشکل شمارة دو 

 37(، انگلیس درصد 23مدرک ) 50بامیزان همکاری علمی را با پژوهشگرانی از کشورهای آمریکا 

درزمینة های اول تا سوم رتبهدر که  داشتند درصد( 14)مدرک  30( و کانادا درصد 17)مدرک 

 18 ، نیوزلند(درصد 10)مدرک  21 با کشورهای مالزی، . همچنینداشتندقرار همکاری علمی 

 ، دانمارک(درصد مدرک )هفت 16 ، آلمان(درصد مدرک )هشت 17 ، استرالیا(درصد هشت)مدرک 

 (درصد هشت مدرک )چهار جنوبی و کرة (درصد مدرک )چهار 10 ، اسپانیا(درصدمدرک )پنج  12

 .قرار داشتندبعدی  هایرتبهدر 
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 شده کوردهای بازیابیرقالب  -3شکل 

ورزشی بین  بدنی و علومتربیت حوزة پژوهشگران ایران در مدارککه دهد نشان میشکل شمارة سه 

مدرک  487ه با مقال ،بینکه دراین اندمنتشر شده قالب علمی هشتدر  ،2006-2016های سال

 نیزها همایش ص داده است. درقالب چکیدةخود اختصاکل تولیدات این حوزه را به (،درصد 62/80)

مدرک  14 ینقد و بررس، (درصد 45/6)مدرک  39 کنفرانسی، مقاالت (درصد 95/6)مدرک  42

 15/1)مدرک  هفت اتتصحیح، (درصد 65/1)مدرک  10 سردبیر( )نامة ها، نامه(درصد 31/2)

وجود ( درصد 16/0)یک مدرک  مقالة مذاکرات و (درصد 66/0)مدرک  سرمقاله چهار ،(درصد

 اند.داشته
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 ورزشی بدنی و علومتربیت حوزةدر  هادانشگاهانتشارترین پر -4شکل 

در  ورزشی بدنی و علوم تربیت حوزةدر را های ایران روند تولیدات علمی دانشگاهشکل شمارة چهار، 

دانشگاه آزاد اسالمی با تولید  ،شودده میکه مشاهطورنهما دهد.بررسی نشان میة زمانی موردباز

قرار ایگاه دوم جدر مدرک  72شکی تهران با تولید در جایگاه اول و دانشگاه علوم پز مدرک 121

ستی و یعلوم بهز مدرس، تربیت های گیالن، تهران، علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،دانشگاه. اندداشته

 25، 26، 28، 30، 33، 50، 53با تولید ترتیب بههرکدام  ،ن، علوم پزشکی ایران و مازندرابخشینتوا

 . اندمدرک در جایگاه بعدی قرار گرفته 25 و

 ورزشی بیشترین بدنی و علومتربیت حوزةهایی که پژوهشگران نام دانشگاه در جدول شمارة سه،

اد استن مدارک، نمرة ، تعداددر این جدولاست.  ذکر شده ،اندها داشتههمکاری علمی را با آن میزان

 اند.بیان شده 2کیو اس و 1بندی الیدننظام رتبه اساسها بربندی دانشگاهرتبه جهانی به مدارک و

اساس میزان همکاری های اول و دوم را بررتبه از نیوزلند، 4از مالزی و دانشگاه میسی 3دانشگاه ماالیا

 5های آلبروگاند. دانشگاهبه خود اختصاص دادهورزشی ایران بدنی و علوم تربیت حوزةبا پژوهشگران 

                                                 
1. Leiden 

2. QS 

3. University Malaya 

4. Massey University 

5. Aalborg University 
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 5گیلآمریکا، مک 4نیوزلند، ایالتی فلوریدا 3کرة جنوبی، اوتاگا 2انگلیس، هانیانگ 1دانمارک، لیورپول

 . اندعدی قرار داشتههای برتبهدر  فنالند، 7کانادا و دانشگاه جویاسکیال 6کانادا، کلگلری
 

 ورزشی بدنی و علومتربیت حوزة همکار در المللیهای بیندانشگاه -3 جدول

 نام دانشگاه ردیف
تعداد 

 مدارک

امتیاز استناد 

 جهانی

بندی نظام رتبه

 الیدن

بندی نظام رتبه

 کیو اس

 133 135 113 13 دانشگاه ماالیا 1

 340 574 37 9 دانشگاه میسی 2

 374 460 6 8 دانشگاه آلبروگ 3

 157 239 96 8 دانشگاه لیورپول 4

 171 162 90 7 دانشگاه هانیانگ 5

 169 275 84 6 دانشگاه اوتاگا 6

 440-431 297 0 5 دانشگاه ایالتی فلوریدا 7

 30 42 31 5 دانشگاه مک گیل 8

 196 124 24 5 دانشگاه کلگری 9

 338 602 22 5 دانشگاه جویاسکیال 10

 
 ورزشی بدنی و علومتربیت حوزةدر دگان ویسنن انتشارترینپر -5شکل 

                                                 
1. University Of Liverpool 

2. Hanyang University 

3. University Of Otaga 

4. Florida State University 

5. MC Gill University 

6. University Of Calgary 

7. University Of Jyvaskyla 
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 در ورزشی علوم و بدنیتربیت حوزة در را تولیدات بیشترین که نویسندگانیشکل شمارة پنج،  در

 18 تولید بااصفهان  رهنما از دانشگاه که اندشده مشخص ،اندکرده منتشر موردبررسی زمانی بازة

 با بخشی تهراناز دانشگاه علوم بهزستی و توان صلواتی ،61/5 مدرک هر به استنادمیانگین  و مدرک

 با از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مظاهری و 17 مدرک هر به استنادمیانگین  و مدرک 18 تولید

 تولید ازلحاظ سوم اول تا هایرتبه در ،07/15 مدرک هر به استنادمیانگین  و مدرک 16 تولید

شمار به مدرک آن کیفیت دالیل از یکی مدرک به استناد ،جیسنعلم مطالعات در دارند. قرار مدرک

 درکم هر به استنادمتوسط  و پژوهشگران این مدارک به جهانی استناد ،بنابراین ؛رودمی

 .است شده داده نمایش شکل در پژوهشگران

 ورزشی و علوم دنیبتربیت تألیفی نویسندگان حوزةشبکة هم

حمید است،  د همکاری با دیگر نویسندگاناتعد دهندةکه نشان ایمرکزیت درجه با محاسبة اندازة

حمید گائینی از دانشگاه تهران، عباسعلی ، نورپیام اسدی از دانشگاهعباس ضی از دانشگاه گیالن، اار

همکاری را با همتایان خود  داتعدبیشترین  ،رهنما از دانشگاه اصفهاننادر و  محبی از دانشگاه گیالن

 اند.داشته

 هاآن از دیگر نقاط ارتباطی هایراه که هستند واسطی هایگره یا نقاط ،1بینابینی مرکزیت 

 ی دیگرهاگره به هاگره از زیادی تعداد ،بینابینی مرکزیت بیشترین با هاییگره واسطةهب. گذردمی

و  بدنیتربیت پژوهشگران حوزة مرکزیت بینابینی با محاسبة .شوندمی متصل غیرمستقیم صورتبه

 رای بیشترین مرکزیت بینابینی هستندتوان بیان کرد که اسدی، اشراقی و اراضی دامی ورزشی علوم

و  بدنیتألیفی پژوهشگران تربیتشبکة هم نویسندگان کل دهندةاین افراد ارتباط دهدمی که نشان

و واسط  کنندبرقرار می لف با یکدیگر ارتباطها پژوهشگران مختآن واسطةههستند که ب ورزشی علوم

 اطالعاتی هستند.
 

 بندی نویسندگان دارای باالترین مرکزیت بینابینیهرتب -4 جدول

 نویسندگان مرکزیت بینابینی درجه

46 313/234  عباس اسدی 

11 226/186  آرزو اشراقی 

52 271/161  حمید اراضی 

39 179/68  نادر رهنما 

42 851/56  عباسعلی گائینی 

28 509/65  امیرحسین بختیاری 

                                                 
1. Betweenness Centrality 
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 بندی نویسندگان دارای باالترین مرکزیت بینابینیهرتب -4 جدولادامه 

 نویسندگان مرکزیت بینابینی درجه

38 901/54  رحمان رحیمی 

41 397/53  حمید محبی 

36 666/51 اهلل هدایت پورنصرت   

26 461/45 علی سنجریمحمد   

26 227/45  محمدرضا هادیان 

 

 با که هایییال بلکه نیستند؛ یکسان ارزش دارای هایال همة که شودمی بیان 1ویژه بردار مرکزیت در

 ،بنابراین ؛برخوردارند بیشتری ارزش از هایال سایر با مقایسه در دارند، پیوند شبکه ثیرگذارتأ رئوس

نقشینه،  پور،عباس) اندکرده برقرار پیوند ثیرگذارتأ رئوس با که هستند رئوسی باالتر مقادیر با رئوس

ن ، گائینی و اسدی دارای باالتریاراضیکه  شد در این پژوهش مشخص (.1391 فدائی و عصاره

 ةارزش شبکه که در حوزاند با رئوس بااین افراد توانسته ،بنابراین تند؛مرکزیت بردار ویژه هس

 داشته باشند.بادل اطالعات تنویسندگی درقالب هم ،ثرندبسیار مؤ ورزشی و علوم بدنیتربیت
 

 گان دارای باالترین مرکزیت بردار ویژهبندی نویسندرتبه -5جدول 

نیمرکزیت بینابی درجه  نویسندگان مرکزیت بردار ویژه 

52 271/161  030/0  حمید اراضی 

42 851/56  026/0  عباسعلی گائینی 

46 313/234  026/0  عباس اسدی 

41 397/53  026/0  حمید محبی 

38 274/30  025/0 نیافرهاد رحمانی   

38 959/41  024/0  معرفت سیاهکوهیان 

38 901/54  024/0  رحمان رحیمی 

39 179/68  240/0  نادر رهنما 

33 982/11  023/0 بیگیکمال عزیز   

33 304/12  023/0 علی آذربایجانیمحمد   

33 268/12  023/0  استفان استانارد 

33 268/12  023/0  سیروان آتشک 

 

                                                 
2. Eigenvector Centrality 
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 بدنی و علوم ورزشی ایرانلیفی نویسندگان حوزة تربیتتأشبکة هم -6شکل 

د ادر ایران که دارای بیشترین تعد ورزشی و علوم بدنیتربیت ، پنج نویسندة برتر در حوزةمجموعدر

با  اند.تألیفی نیز بودهی همهاگذارترین افراد در شبکهثیرجمله تأاند، ازولیدات علمی بودههمکاری و ت

از دانشگاه علوم پزشکی  د همکاری بین مظاهریابیشترین تعد ،آمدهدستهب هایوزن یال محاسبة

، از دانشگاه مشهد ، مظاهری و نگهبانبخشی تهرانانشگاه علوم بهزستی و تواناز د و صلواتی اصفهان

دست آمده است هب 3/0با محاسبة تراکم شبکه، عدد  ، ملکی و ترتیبیان بوده است.نگهبان و صلواتی

در  ورزشی و علوم بدنیتربیت ها درمیان پژوهشگران حوزةمیزان پایین همکاری دهندةکه نشان

خود  اند با افراد بیشتری در رشتةتر باشد، افراد توانستهنزدیک هرچه این عدد به یک ن است.ایرا

اند که مدرک مشارکت داشته 604لیف نویسنده در تأ 1451 ،مجموعدر همکاری داشته باشند.

 دست آمد که این امر نشانهب 4/2، (مقاالت لیفتأ در نویسندگان تعداد میانگین) همکاری شاخص

 و علوم بدنیتربیت المللی، دو نویسنده در حوزةطور متوسط در نگارش مدارک بینهدهد بمی

های این است که میزان همکاری دهندةاین امر نشاناند. با یکدیگر همکاری داشته ورزشی

نشانگر آن است  1بندیشاخص ضریب خوشه المللی باال نیست.بین رصةپژوهشگران این حوزه در ع

اند. ضریب تألیفی داشتههای همبه چه میزان تمایل به ایجاد خوشهمقاالت که نویسندگان 

 7/0 بندی این حوزهصفر و یک است. میانگین ضریب خوشهبندی نیز همواره عددی بین خوشه

و میزان  لیفی استتأهای هممایل افراد شبکه به ایجاد خوشهت دهندةدست آمده است که نشانهب

  فی نبوده است.ها تصادتألیفی آنهم

 

                                                 
1. Clustering Coefficient 
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 گیرینتیجهبحث و 
ورزشی در  بدنی و علومتربیت یدات علمی پژوهشگران حوزةوضعیت تول پژوهش حاضر به مطالعة

ای این پژوهش هپرداخته است. یافته 2016تا  2006های ساینس طی سالآفپایگاه استنادی وب
، 2006-2007در سال  ورزشی علوم بدنی وتربیت هد که روند رشد تولیدات علمی حوزةدنشان می

روند رشد کاهش چشمگیری  2013-2014تا  2007-2008های اما در سالاست؛ بوده درصد  19
های ورزشی در سال و علومبدنی تربیت ، روند رشد تولیدات علمی در حوزةنپس از آاست. داشته 

، 2015-2016های ر سالو داست آغاز کرده  طور چشمگیریسیر صعودی خود را به 2015-2014
وط به نتایج مرب است. پژوهش رسیدهدر بازة زمانی مورد درصد 26یعنی  ؛روند رشد به باالترین حد

کشور  52ورزشی با  و علوم بدنیتربیت دهد که پژوهشگران حوزةمیزان همکاری علمی نشان می
کانادا یکا، انگلیس و آمرسه کشور  یزان همکاری علمی باکه بیشترین م اندهمکاری علمی داشته

 را در رشتةولیدات علمی ایران ت (1389) سنجی که فراهانی و همکارانعلم در مطالعة .است بوده
کشورهای کانادا، انگلیس و آمریکا بیشترین میزان  ،کردندبررسی ورزشی  بدنی و علومتربیت

نتایج  ،بنابراین ؛نداورزشی داشتهبدنی و علوم می را با پژوهشگران ایران در حوزة تربیتهمکاری عل
گران کشورمان در همکاری علمی عنوان همکاران اصلی پژوهشحاکی است که سه کشور ذکرشده به

 اند.المللی معرفی شدهبین
 121تولید های برتر مشخص کرد که دانشگاه آزاد اسالمی با نتایج مربوط به دانشگاه ،همچنین

های اول تا سوم در رتبهمدرک  53و دانشگاه گیالن با  72با  ی تهرانشکدانشگاه علوم پز مدرک،
 ورزشی مرتبط با حوزة و علوم بدنیتربیت های حوزةبرخی از گرایش کهآنجاییازاند. هقرار داشت

مقاالت خود را در  ورزشی بدنی و علومتربیت حوزة مجالتی که پژوهشگران بیشتر زشکی هستند وپ
علوم  هاینویسندگانی از دانشگاهحضور  ،استپزشکی ورزشی  به حوزة ربوطم ،اندآن منتشر کرده

شش  ،وزهتولید کشور در این حدانشگاه پر 10بین این ، درهمچنین ظار نیست.پزشکی دور از انت
به عنوان  مدرس و مازندران می، گیالن، تهران، اصفهان، تربیتهای آزاد اسالجمله دانشگاهدانشگاه از

ورزشی را  بدنی و علومتربیت از تولیدات علمی مربوط به حوزةدرصد  30/66جامع های دانشگاه
  اند.منتشر کرده

ورزشی حاکی  بدنی و علومتربیت منتشرکنندة تولیدات پژوهشگران حوزة نتایج مربوط به مجالت
 تبین مجالازاند که منتشر کرده مجله 82حوزه مقاالت خود را در  است که پژوهشگران این

اند منتشر کردهبیشترین تولیدات این حوزه را در خود  ،هسته عنوان مجلة، شش مجله بهبررسیمورد
 باالی چهارتأثیر ضریبشده دارای موردبررسی در بازة زمانی ذکر مجله از مجالت ، چهارو همچنین

 ،باال تأثیرریبچاپ این مقاالت در مجالت با ضسی و توجه به افزایش تولید مقاالت انگلی اند.بوده
شدن تواند باعث مطرحمی ،دیگرلیدات این حوزه و ازطرفکیفیت تو دهندةتواند نشانطرف میازیک
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ری بیشتری را برای های همکاین حوزه در سطح جهان شود و زمینههای پژوهشگران ااندیشه
  فراهم کند.ورزشی  و علومبدنی تربیت پژوهشگران حوزة

 بیندهد که ازورزشی نشان می بدنی و علومتربیت ولیدترین نویسندگان حوزةوط به پرتنتایج مرب
، نتایج و همچنین اندقالب مقاله منتشر شدهمدرک در 487 ،شده در این حوزهمدرک منتشر 604

اند که منتشر شدهنویسنده  10تولیدات توسط این از درصد  24است که این پژوهش حاکی 
 مدرک 52که  نداهخود اختصاص دادو مظاهری بیشترین تولیدات را به یرهنما، صلواتمیان، دراین
  .حوزه متعلق به این سه نویسنده استشده در این منتشر

د اتعد یشترینب یکه دارا یراندر ا ورزشی و علوم یبدنیتترب ةبرتر در حوز یسندةپنج نو ،مجموعدر
 با. هستند یزن یفیتألهم هایافراد در شبکه نتأثیرگذارتری ازجمله اند،بوده یعلم یداتو تول یهمکار

 یدانشگاه علوم پزشک از یمظاهر ینب ید همکاراتعد یشترینب ،آمدهدستهب هاییالوزن  محاسبة
و نگهبان از دانشگاه مشهد،  یتهران، مظاهر یبخشو توان یاز دانشگاه علوم بهزست یاصفهان و صلوات
 3/0پژوهشگران  ینا ینب یتراکم همکار یزانمده است. بو یبیانو ترت یملک ی،نگهبان و صلوات

 یبدنیتترب ةدر حوز یبودن تراکم همکاریینپا ةدهندتراکم نشان یزانم ینکه ااست آمده دست هب
 ةمدارک در حوز یدتول ینةزمکه در یسندهنو 1451از مجموع  ،نیناست. همچ یعلوم ورزش و

که است بوده  4/2آمده دستهب ریشاخص همکا ،دانمشارکت داشته یعلوم ورزش و یبدنیتترب
 یهمکار یکدیگربا  یللمالیندر نگارش مدارک در سطح ب یسندهنو دو ،طور متوسطدهد بهینشان م
افزایش  برای دهد.یرا نشان م یالمللیندر سطح ب یهمکار یزانبودن میینامر پا ینا .اندداشته

اند که بهتر برخی نویسندگان پیشنهاد داده ،دنیبی تربیتهادانشکده یدات علمی و افزایش رتبةتول
ترین افراد در میان افرادی انتخاب شوند که شاخصا معاون پژوهشی ازیاست رئیس دانشکده 

پژوهش خواهند بود. ها به آن کنندةد رهبر سایر افراد و ترغیباین افرا ،ترتیبپژوهش باشند؛ بدین
 ین پست باقی بمانند تا بتوانند تأثیر چشمگیریسال در ا پنج، این افراد باید حداقل همچنین
شگران مطرح دانشگاه و تشکیل سوی پژوهعلمی جوان ازآموزش اعضای هیئت ،عالوههببگذارند. 

 کرد به افزایش تولیدات علمی کمک شایانی خواهد ،پژوهش درزمینةهای مختصر و مفید کالس
روند رشد علمی در  ،در دو سال اخیر ،دست آمدهپژوهش بکه از نتایج طورهمان .(2013، 1)گودال

رسد یکی از دالیل آن شناخت نیاز نظر میرزشی چشمگیر بوده است. بهبدنی و علوم وزة تربیتحو
شدن علم ، نزدیکهادن علم به عمل است. در برخی حوزهکرکاربران این حوزه و نزدیکخوانندگان و 
 هایرسد پژوهشگران موضوعنظر میدر این حوزه نیز بهبود و  موجب پذیرش خواهد به نیاز صنعت

نظر بهنوآوری در پژوهش است.  ،مهم دیگر اند. مسئلةنیاز در سطح جهانی را یافتهموردکاربردی و 
نیاز موردو  شدههای غفلتتوان موضوعهای موضوعی یک موضوع، میمی رسد با شناسایی حوزه

                                                 
1. Goodall 
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در سطح  هاافزایش همکاری ،مهم بعدی ی را شناسایی کرد. نکتةالمللبرای پژوهش در سطح بین
افزایش همکار  اما هستند؛ پژوهشگران سایر کشورها در ارتباطبا المللی است. پژوهشگران ایرانی بین

ثیرگذار باشد. رش مقاالت و نیز افزایش استناد تأتواند در پذیالمللی میپژوهشی در سطح بین
المللی به افزایش کیفیت مقاله کمک شایانی ن همکار پژوهشی در سطح بینتربود، شناختههمچنین

حاظ وابستگی لنام آن پژوهشگران ذکر شود، هم بهکنار هد کرد و اگر نام پژوهشگران ایرانی درخوا
کیفیت مقاالت ترشدن فرد مؤثر است. برای پیشبرد کمیت و اظ شناختهلحسازمانی فرد و هم به

عنوان نگلیسی را بهنگارش علمی به زبان ا ی از مدرسان بومی سایر کشورها دورةشود یکپیشنهاد می
تعداد کم مقاالت ایرانی ترین دالیل . شاید یکی از مهمخدمت تدریس کندی آموزشی ضمنهادوره

توانند شد که تعداد زیادی از اساتید نمین باساینس ایآفهای اطالعاتی استنادی نظیر وبدر بانک
شدن ، برای مطرحعالوههبنگارش درآورند. خود را به زبان انگلیسی موردقبول مجالت بهمقالة 

افزایش تعداد مقاالت  المللی، تنهابدنی و پژوهشگران این حوزه در سطح بینهای تربیتدانشکده
 اش را برای دریافت پذیرش به آنجامقالهبلکه کیفیت مجالتی که فرد  نباید موردتوجه قرار گیرد؛

و معرفی مجالت  کیو تواند با شناسایی مجالت در شاخصنیز مهم است. این امر میکند ارسال می
 محقق شود.به سایر پژوهشگران  1آر()جی.سی. گزارش استنادی مجالت کیفیت در بانک اطالعاتیبا

های بندینفر و پایین است و در برخی رتبه بدنی تنها دوهای علمی در حوزة تربیتتعداد همکاری
 یمگو،سا یهاسسهؤم یبندرتبه یمز،تا یبندرتبهها و مراکز پژوهشی نظیر دانشگاه المللیبین
های شود تیمپیشنهاد می شود؛ بنابراین،توجه می یالمللینب یبه همکار یوزنیو.اس. یبندرتبه

ایش ، برای افزهمچنین د.نالمللی تشکیل شوتعداد افرادی بیشتری در سطح بین پژوهشی با
چاپ پژوهشگران مقاالت خود را در مجالتی بهشود قاالت این حوزه پیشنهاد میپذیری مرؤیت

، با توجه به عالوههباند. نمایه شده اسکوپوس و ساینسآفوب برسانند که در هر دو بانک اطالعاتی
بدنی یتهای تربدانشکده شودثری برای پیشرفت است، پیشنهاد میاینکه تشویق همواره عامل مؤ

ها در به تشویق آننویسندگان دارای باالترین شاخص هرش ساله براساس مقاالت پراستناد و هر
که ییآنجاخصوص ارائه دهند. ازای را دراینهای ساالنههای پژوهشی بپردازند و گزارشجشنواره

مر موجب المللی هستند، این اهای بینبندیهای مهم در رتبهمقاالت پراستناد یکی از شاخص
 بین پژوهشگران این حوزه خواهد شد. افزایش رقابت در
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate of scientific productivity and co-

authorship network of Iranians' researchers on physical education and sport 

science in Web of Science during 2006-2016. The scientometrics approach and 

Network Analysis Method were used and deals with mapping co-authorship 

networks. For analysis and visualization of co-authorship networks, Histcite, 

Nodexl and VOSviewr Softwares were used. The data consists of all scientific 

productivity of Iranians' researchers in mentioned field which was published in 

Web of Science. The results show that in this period, there are 604 scientific 

document related to Iranian researchers in the field, of which 487 papers are in the 

article formats in 82 journals. The majority of collaborations of the Iranian 

researchers has been with United States, Britain and Canada. As well as the most 

productive organizations are related to Islamic Azad universities, medical 

sciences Tehran and Guilan and the most productive authors were Rahnama, 

Salavati and Mazaheri Moreover. Arazi From the University of Guilan, Asadi 

from Payame Noor University, Gaeini from University of Tehran, Mohebbi from 

University of Guilan and Rahnama from University of Isfahan have had the most 

cooperation with their counterparts.  
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