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 چکیده
 راسرس یهادانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت یهادانشکده وها گروه اعضا، علمی مشارکت تعیین حاضر، تحقیق هدف
است.  9107 سال انتهای تا 0791 یهاسال طی ساینس آو وب نمایة دارای نشریات درشده چاپ یهامقاله تولید در کشور

 ویور وسو و ال نودایکس سایت، هیست یافزارهانرم از استفاده با شبکه تحلیل روش با و یسنجعلم رویکرد با پژوهش این
 ساینس آو وب در ورزشی علوم و بدنی تربیت حیطة در نشریه 205 در اثر 0291 تعداد که داد نشان هاافتهی. گرفت انجام
 براساس داد نشان اطلاعات بررسی. است شده چاپ آزاد دسترسی با مجلات در اثر 221 از بیش میان از که شده چاپ
 تا اول یهارتبه در مقاله 041 و 911 ،962 با اصفهان و گیلان دانشگاه تهران، یهادانشگاه ترتیببه علمی، تولیدات تعداد
 خود ثارآ بیشترین کشور بدنی تربیت یهادانشکده پژوهشگران که دهدیم نشان همچنین هاافتهی. دارند قرار کشور سوم

 (امرجینگ فهرست در) و ترکیه( 4 کیو شاخص دارای) ایتالیا ،(امرجینگ فهرست در) ایران از مجله سه در ترتیببه را
 کشور زا پژوهشگرانی با ایرانی نویسندگان یاستنادده و هایهمکار بیشترین که شد مشخص همچنیناند. کرده منتشر
 شیب با ساینس آو وب نشریات در مقالات چاپ رونداگرچه  اخیر یهاسال طی که داد نشان تحقیق این است. بوده آمریکا

 هب خارجی امرجینگ نشریات سایر و( امرجینگ) داخلی نشریات در مقالات این از زیادی تعداد است، بوده همراه بیشتری
 . دارد نیاز ترقیدق بررسی به پدیده این که رسیده است چاپ
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 مقدمه
. است 0ورزشی علوم و بدنی تربیت رشتة جهان، و ایران عالی آموزش نظام در دانشگاهی یهارشته از یکی

 نهادهای وها سازمان کار دستور از مهمی بخش حاضر حال در ورزش حساسیت، و اهمیت سبببه

 که آن را با مرتبط علوم و ورزش اهمیت روازاین و رودیم شماربه جهان سراسر درها دولت و یالمللنیب

 موزشآ یهانظام اساس همین بر. گرفت نادیده توانینم باشد، رگذاریتأث تواندیم جامعه مختلف افراد بر

 ایشتهرعنوان به رشته این دنیا سراسر درها دانشگاه اغلب در و داشته توجه مسئله این به نیز دنیا عالی

 .(0) ستاجرا حال در پویا

 در شورز عالی مدرسة بار اولین که گرددیبرم پیش قرن نیم به ایران در دانشگاهی رشتة این قدمت

 گروه 0542 سال در نیز تهران دانشگاه در. شد سیتأس 0520 سال در( خوارزمی) معلم تربیت دانشگاه

 تربیت و ورزش عملی و علمی یهاکلاس ساماندهی امر به و سیتأس تربیتی علوم دانشکدۀ در بدنی تربیت

 و سیأست به اقدام نیزها دانشگاه سایر آن، اهمیت و نیاز بنابر و مرور به سپس. شد مشغول دانشگاه بدنی

 یاهگروه از استقلال) مستقلصورت به ورزشیو علوم  بدنی تربیت یهادانشکده یا وها گروه یاندازراه

 مطرح یهادانشگاه از بسیاری در یارشتهنیب رشتة یکعنوان به ورزشی علوم رشتة. کردند( بدنی تربیت

 فعالیت دامنةاست.  برخوردار یاژهیو جایگاه از آن بهداشتی و اجتماعی مهم کارکردهای به توجه با جهان

 هگسترد و وسیع بسیار اجتماعی و فردی بهداشت و پرورش و آموزش امر در ورزشی علوم رشتة ییکارا و

 این ربافزون. ردیگیبرم در کهولت دورۀ تا تولد از پیش از را، سنی یهاگروه بیشتر که یاگونهبه است،

 وحیر و جسمی عوارض و اختلالات برخی بروز از رندهیگشیپ عاملعنوان به ورزشی علوم و بدنی ترتیب

 یهایینارسا و قند امراض مانند هایماریب یبرخ پیشروی از که است شده ثابت و بوده توجه مورد نیز

 سعةتو و رشد ورزشی علوم رشتة نهایی هدف اینکه به توجه با. آوردمیعمل به جلوگیری عروقی– قبلی

 رب بنابراین است، جسمانی و یشناختروان اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد در جوامع و انسان ةجانبهمه

 مدیریت، اقتصاد، ی،شناسجامعه پایه، علوم چون ییهارشته از مختلف علوم یریکارگبه و کاربرد

 دنیب تربیت یهادانشکده وها گروه حاضر حال در. کندیم تأکید تندرستی با مرتبط علوم و یشناسروان

 و یشناسبیآس حرکتی، تکامل و رشد ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، جمله مدیریت از اصلی رشتة چند در
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 عالیتف به... و ورزشی شناسیروان ورزشی، بیومکانیک یهارشته در نیز راًیاخ و معلولان،-اصلاحی حرکات

 اشتغال دارند.

 توسعة یربنایخصوص زبه پیشرفت و توسعه یهاشاخص نوآوری، از و فناوری علم، حاضر حال در

 کشورهای در فناوری و علوم ارزیابی و سنجش دلیل همین به. شودیم محسوب کشوری هر در پایدار

 کشور آن علمی تولیدات میزان به کشور یک علمی توسعة و پیشرفت. (9)است  ضروری امری مختلف

 شورک آن پژوهشگران فعال مشارکت میزان توسعه، ارزیابی و سنجش یهاروش از یکی که دارد، بستگی

 شماربه عالی آموزش مراکز فعالیت اصلی یهاشاخص از علم تولید امروزه. (5)است  علم تولید ةدر عرص

 در علمی عرصة زانیربرنامه و استگذارانیس توجه مورد مهم اصل یکعنوان به فعالیت این که رودیم

 اساسر ب علمی توسعة و تحقیق نةیزم در هامیتصم از بسیاری و است گرفته قرار المللیبین و ملی سطح

 ماهیت بررسی ی،سنجعلم رشتة اساسی و مهم اهداف از یکی. (4)گیرد می صورت کشورها علمی تولیدات

 و پژوهشگران بیشتر امروزه و است، محققان پژوهشی و علمی برونداد وضعیت یریگاندازه و دانش علم،

 رد یریگاندازه و سنجش این و است یریگاندازه و سنجش قابل علم که دارند اذعان امر این بر محققان

 با یسنجعلم کهیطوربه است، رشته این به مربوط یهاشاخص و یسنجعلم رشتةماحصل  علمحوزۀ 

 گسترش و علوم توسعة و رشد معیارهای تعیین برای خود یهایابیارز و سنجشی یهاشاخص از استفاده

 ضعیتو ارزیابی به توانیم حوزه این به مربوط یهاشاخص از استفاده با. است برداشته بلندی یهاگام علم

 .(2-9)پرداخت  آنان علمی تولیدات و کشورها پژوهشگران، علمی

 ةجانبهمه توسعة در یمهم نقش اطلاعات ۀدکنندیمراکز تول از یکیعنوان ها بهآنجا که دانشگاه از

بررسی  بار کی سالهرچند  رانیا در موجود یهادانشگاه یعلم یهاتیکه فعال است لازم دارند،کشور 

 توانیتنها مکار نه نیا با. پرداختها دانشگاه یبندرتبه بهآمده دستبه اطلاعاتکمک  با سپس و شود

 ازندهس یرقابت عامل یعنوان به آن از توانیبلکه م ،کرد نییتع علم دیتول ندیفرا در را دانشگاه هر سهم

 خود همس موجود شرایط به توجه باکرد  خواهد یسع دانشگاه هر بیترتنیکرد. بد استفادهها دانشگاه نیب

علاوه . به(5)دهد  اختصاص خود به را یشتریب سهم علم دیتول ةنیزم در و ندک شتریب چرخه نیا در را

 اآنهی بندرتبهو  هادانشگاهی جهانی مانند تایمز، شانگهای، کیواِس به ارزیابی هایبندرتبهبرخی 

ی هاشاخصی اطلاعاتی مانند سیمگو و وب آو ساینس براساس هاگاهیپا. همچنین بسیاری از پردازندیم

 تولیدات علمی را فراهم سةیمقاکه امکان  اندپرداختهها و کشورها ی دانشگاهبندرتبهکمی و کیفی به 

. ها میسر باشدپژوهشی و آموزشی دانشگاه بودجةی تخصیص ریگمیتصمدر  تواندیم. این امر کندیم
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و  شپیشی گرفتن در امر پژوه منظوربههای مختلف دانشگاهی در حال رقابت با یکدیگر بنابراین رشته

ها را جایگاه دانشگاه تواندیمهای مختلف آموزش هستند. شناسایی روند پژوهشی یک رشته در دانشگاه

به ارزیابی تولیدات علمی یک حوزه  اکنونهمی موجود بندرتبههای نظام نکهیامشخص کند. با توجه به 

معیارهایی را برای ورود آن دانشگاه  هایبندرتبه)زیرا برخی  پردازندینمهای آن حوزه دانشگاه همةبراساس 

ها برای از وضع موجود اطلاع داشت، در نتیجه رقابت بین دانشکده توانینمی دارند(، بندرتبهبه آن 

 رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب با توجه به جایگاه رقبای خود صورت نخواهد پذیرفت. 

 رد بدنی تربیتحوزۀ  در ایرانی پژوهشگران علمی تولیدات بررسی به( 0579)همکاران  و فرفهیمی

 رانپژوهشگ این همکاری بیشترین که رسیدند نتیجه این بهها آن. پرداختند 9106 تا 9116 یهاسال بین

 لومع اسلامی، آزاد یهادانشگاه همچنین. است بوده کانادا و انگلیس آمریکا، کشورهای از پژوهشگرانی با

 .(1) اندکرده منتشر را حوزه این علمی تولیدات بیشترین گیلان و تهران پزشکی

 لومع و بدنی تربیت رشتة در ایران علمی تولیدات» عنوان با تحقیقی در( 0517)همکاران  و فراهانی

 تا 0711 سال از را حوزه این در ایران علمی تولیدات وضعیت «یسنجعلم روش از استفاده با ورزشی

 مدرک 091 تنها آی. اس. آی اطلاعاتی پایگاه در موجود مدرک 99127 مجموع از کردند و بررسی 9117

 ایرانی پژوهشگران داد که نشان همچنین تحقیق این. است بوده حوزه این به مربوط( 119/1از  کمتر)

ها یافته یقتحق این درعلاوه . بهداشتند کانادا کشور با را علمی همکاری میزان بیشترین بدنی تربیت حوزۀ

هران ت معلم تربیت دانشگاه و تهران درمانی - بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یهادانشگاه که داد نشان

 حوزۀ علمی تولیدات روند همچنین. دارند قرار دوم و اول یهارتبه در مدارک بیشترین با( خوارزمی)

 .(7)است  داشته چشمگیری رشد ورزشی علوم در زمینة 9119 سال از ورزشی علوم و بدنی تربیت

 یعلم تولیدات وضعیت یبررس» عنوان با تحقیقی در نیز( 0571)همکاران  و سجادی زمینه همین در

 با «0517اول  نیمة تا 0515 یهاسال طی تهران دانشگاه بدنی تربیت دانشکدۀ علمی هیأت اعضای

 تربیت دانشکدۀ علمی هیأت عضو 51 علمی تولیدات وضعیت بررسی به یسنجعلم یهاروش از استفاده

 ریاتنش در شدهچاپ علمی مقالات که رسیدند نتیجه این به نهایت در و پرداختند تهران دانشگاه بدنی

 از حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، طب گرایش چهار هر در داخلی علمی

 یورزش فیزیولوژی و ورزشی طب گرایش دو خارجی نشریات در کهیدرحال برخوردارند، مطلوبی وضعیت

 .(01)دارند  حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت یهاگرایش به نسبت یترمطلوب شرایط
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 رارق توجه مورد نیزها رشته سایر در کشور، یاهدانشگاه و علمی هیأت اعضای علمی تولیدات بررسی

 علمی هیأت اعضای علمی تولیدات بررسی به( 0571) حیدری و نوروزی خصوص این در. است گرفته

 وب استنادی پایگاه در 9111 سال پایان تا 0771 سال از تهران شهر دولتی یهادانشگاه ریاضی یهاگروه

 اشتهد صعودی سیر ریاضی یهاگروه علمی تولیدات که رسیدند نتیجه این بهها آن. پرداختند ساینس آو

 زا و اصیل مقاله به مربوط تعداد بیشترین مدرک، نوع نظر از. است رسیده خود اوج به 9119 سال در و

 و ایندهدونویس مدارک، بیشترین. است بوده کاربردی ریاضیات زمینة در تعداد بیشترین موضوعی، لحاظ

ست ا بوده تهران دانشگاه علمی، تولیدات تعداد نظر از دانشگاه نیپرکارتر و بوده علمی همکاری حاصل

(00). 

 هم یهاشبکه و علمی یهاهمکاری بررسی به( 0579) گرانیو د اسدی ادامه در و زمینه همین در

 ساینس آو وب پایگاه در 9112-9101 یهاسال طول در شریف صنعتی دانشگاه علمی تولیدات در یفیتأل

 در یفیتألهم تولیدات که گرفتند نتیجه مختلف مؤسسة و دانشگاه 0109 بررسی از پس آنها. پرداختند

 طحس از شریف صنعتی دانشگاه در نویسندگی همکاری و است افزایش حال در شریف صنعتی دانشگاه

 و فیزیک شیمی، یهارشته در پایه علوم یهاحوزه در هایهمکار بیشترین. است برخوردار قبولی قابل

 .(09)است  نفت و عمران رشتة در مهندسی و فنی حوزۀ در و ریاضیات

 حوزۀ در ایران جایگاه و علمی تولیدات بررسی به( 0517)جوکار  و بهزادی یامطالعه در دیگر سوی از

 یهایافته. پرداختند 0774-9117 یهاسال طی ساینس آو وب پایگاه در یرساناطلاع و کتابداری علوم

 نوع بررسی. است داشته درصدی 55 رشد نرخ بررسی مورد یهاسال طی ایران که داد نشان تحقیق این

 زبان به تنها و مختلف قالب چهار در ایران به منتسب مدرک 76 مجموع از که داد نشان نیز مدارک

 مشخص نیز مجلات ریتأث ضریب بررسی با. بود مقاله به مربوط نوع نیشتریب که است شده ارائه انگلیسی

 نتایجاند. اشتهد پایینی ریتأث ضریب کهاند زده انتشار به دست مجلاتی در شتریب ایرانی نویسندگان که شد

 سطح دراستنادها  میزان در موضوعیهم و یزبانهم جغرافیایی، موقعیت که داد نشان همچنینها تحلیل

 .(05)است  رگذاریتأث محلی و جهانی

 9116 و 9112 یهاسال در ایران علم تولید» عنوان با تحقیقی در( 0516)همکاران  و چاکلی نوروزی

 مؤسسة یهاشاخص و آمارها از استفاده با «(آی. اس. آی)علمی  اطلاعات مؤسسة یهاپایگاه آمار براساس

 در و پرداختند ساینس آو وب پایگاه در ایران شدۀنمایه علمی تولیدات وضعیت بررسی به علمی اطلاعات

 6619 تعداد ،9116 سال در ایران علم تولید عنوان 6941 مجموع از که رسیدند نتیجه این به نهایت
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 در عنوان 06، اجتماعی علوم استنادی نمایة در عنوان 075، علوم استنادی نمایة یهاپایگاه در عنوان

 به قالهم قالب در ایران علمی تولیدات بیشتر همچنین. است شده نمایه انسانی علوم و هنر استنادی نمایة

 . (04)ارند د پایگاه این در را تولیدات بیشترین شیمی موضوعی گروه است که شده منتشر انگلیسی زبان

( در پژوهشی به بررسی تولیدات علمی جهان اسلام در حوزۀ علم و فناوری در 9102) 0سرور و حسن

ترتیب ترکیه و پرداختند. نتایج پژوهش آنها مشخص کرد که به 9100تا 9111پایگاه اسکوپوس از سال 

 تایران رتبة اول و دوم را به لحاظ کمیت تولیدات علمی دارا هستند. همچنین بالاترین میزان انتشارا

مربوط به دو حوزۀ علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی است. نتایج نشان داد که سهم استناد به این آثار 

 . (02) اندبودهپایین است و بیشتر همکاران آثار پژوهشگران جهان اسلام از کشورهای اسلامی 

( به ارزیابی تولیدات علمی در برزیل در رشتة سلامت روان در بازۀ زمانی 9117و همکاران ) 9گونزالس

درصد از کل مقالات منتشرشده از سوی  51پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که  9116تا  9114

ی در حوزۀ المللنیب( بر روی آثار 9111)5. پژوهش لوپز مانزو(06)پژوهشگر به چاپ رسیده است  01

ی در این دو حوزه در المللنیبنشان داد که آثار  9112تا  0711فعالی و کمبود توجه از سال اختلال بیش

علاوه زبان غالب آثار منتشرشده در این پایگاه رشد معکوسی داشته است. به 2و امبیس 4دو پایگاه مدلاین

 مجلات در اسپانیا علمی یوربهره رزیابیا» عنوان با تحقیقی در( 9112) 6. گارسیا(09)انگلیسی است 

 تولیدات بررسی به یسنجکتاب روش از استفاده با «9119 تا0716 زمانی بازۀ طی زایمان و زنان یالمللنیب

 قوانین دمانن یسنجعلم قوانین از استفاده با در این تحقیق. پرداخت بررسی مورد مجلات در اسپانیا علمی

 یهااخصش و( علمی آثار افزایش)پرایس  قانون ،(علمی آثار پراکندگی)برادفورد  ،(نویسنده یور)بهرهلوتکا 

دست به اِمبِیس پایگاه از که بررسی مورد مدرک 997 مجموع از برتری و همکاری شاخص و مشارکت

 یهاسال از زایمان و زنان زمینة در اسپانیا علمی یوربهره که رسیدند نتیجه این به نهایت در ،آوردند

  .(01)یافته است  افزایش چشمگیریطور به 9119 تا 0716

ها هدانشکد مشارکت میزان و علمی هیأت اعضای علمی مشارکت تعیین با هدف حاضر تحقیق روازاین

 مایهن دارای نشریات در شدهچاپ یهامقاله تولید در کشور سراسر ورزشی علوم و بدنی تربیت یهاگروه و

                                                           
1. Sarwar & Hassan 

2. Gonçalves 

3. Lo´pez-Mun˜oz, Francisco 

4. Medline 

5. Embase 

6. García-García 
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 دنیا سرسرا علمی مراکز وها دانشگاه تمامی دییتأ مورد که دنیا استنادی پایگاهعنوان به ساینس آو وب در

  است. گرفته صورت ،است

 

  شناسیروش

 رشدهمنتش علمی تولیدات ازآمده دستبه یهاداده با و یسنجعلم رویکرد با یفیتوصحاضر از نوع  پژوهش

ی آورمعجی . براگرفت انجام هستند، بدنی تربیت رشتة دارای که ایران مختلف یهادانشگاه پژوهشگران از

 ةافتیانتشار، مراجعه شد. مقالات است مقالاتی برای جهانمرجع معتبر  که 0نسیساوب آو  تیساداده به 

 هکوجو منظور راهبرد جست نیای برای شد. بررسی ورزش و علومی بدن تیتربة نیزمی در رانیامحققان 

 نهگوچیهگرفت.  شکلمبنا  نیابر  وجوهاجستی شد و طراحشده است،  انیبی مقاله انتهانمونة آن در 

 در آثار نشر نخست سال همان ازها بررسی و نشد اعمالها داده گردآوری مورد در اثر نشر سال محدودیت

  .(2-9)است  گرفته انجام (71 اسفند) 9107 انتهای تا 0791 یعنی ساینس آو وب

 وعتن همنام و و یکسان یهادانشکده وها گروه نام تنوع مادر، سازمان نام تنوع پژوهش این مشکلات از

 مقدور هک جایی تا و بود اساسی محدودیت و مهم بسیار مسئلة این روازاین. بود یکسان نویسندگان اسامی

 تتربی یهادانشکده از برخی در دارد این احتمال وجود با است، شده کنترل مشکل و تیمحدود این بود،

 کرده استفاده جهانی و کشوری راستانداردیغ و غیرهمسان اسامی وها واژه از علمی هیأت اعضای بدنی

. دباشن ساخته مواجه مشکل با تواندیم موارد برخی دراحتمالاً  راها داده استخراج و شناسایی که باشند

 در رمعمولیغ تنوععلت ها بهگروه وها دانشکده برخی دربعضاً  مقالات واقعی تعداد دارد احتمال بنابراین

 بانک از اطلاعات یآورجمع علاوهبه نباشد. همراه صددرصدی دقت با گروه و مادر، دانشکده سازمان نام

 و مختلف اسامی استخراج و فراوان بررسی مستلزم و نبود میسر یسادگبه ساینس آو وب اطلاعاتی

 بود. متنوع وجوجست یهاپرسش ساخت وها آن یسازکدستی

 وجوجست فرمول

 اطلاعاتی بانک در دانشگاه نام در تغییر با وستیپ فرمول با بار 99 تعداد بهها دانشگاه از هریک نام

 آبان در وجوجست. آید دستبه یک به یک دانشگاه هر علمی تولیدات تا شد وجوجست ساینس آو وب

 فرمول و وجوجست نحوۀ نمونه رای. بگرفت انجامها داده یسازرهیذخ فرایند و رسید پایان به 0577

                                                           
1. Web of science 
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مار و حاضر از آ قیتحقی بودن فیتوصبا توجه به  .است شده آورده مهیضم در تهران دانشگاه برای مربوطه

 ها استفاده شد. ی و جدولفروانی مانند درصد، فیتوصی هاشاخصه

 

 هایافته

 تربیت بدنی کشور به تفکیک سالی هادانشکدهمجموع تولیدات علمی 

اثر(،  7اثر(، عربی ) 50اثر(، فارسی ) 0496زبان انگلیسی ) 2اثر به  0291تعداد کل تولیدات علمی 

نشریه چاپ شده است. بدون شک  205نویسنده در  5906اثر( از سوی  0اثر( و پرتغالی ) 5ایتالیایی )

تربیت بدنی  حوزۀغیر از به 0با وابستگی سازمانی تعداد زیادی از نویسندگان از کشورهای دیگر و نیز

های تعداد که در محاسبه اندداشتهیا بیشتر  91 مثلاًهستند. همچنین برخی نویسندگان بیش از یک مقاله 

 بار )نویسنده( محاسبه شده است.  91کل نویسندگان تولیدات علمی، نام این فرد 

امر  نیانوشته شده است،  سندهینو 4ی سوثر از هر ا نیانگیم طوربهها نشان داد که بررسی

. البته اندمنتشر کرده یصورت گروهآثار خود را به شتریب یبدن تیمعناست که پژوهشگران حوزۀ تربنیبد

ب ، اغلکنندیممنتشر  هادانشگاهآثاری که اعضای هیات علمی  معمولاً، زیرا استاین مسئله قابل درک 

یش از ب بعضاًو رسالة دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که از تیم راهنما و مشاور  نامهانیپامربوط به 

برخی اعضا مقالات مستخرج از کار دانشجویان خود را با همکاری  نیهمچن. ندیک مشاور یا راهنما برخوردار

ت مقالا سندگانینوکه تعداد  دنرسانیمی خارج از کشور به چاپ هادانشگاهبرخی از اعضای هیأت علمی 

 صورتبهاثر  51نویسنده به بالا بوده و تنها 01اثر دارای  52. در این میان ابدییمافزایش  بعضاً

و متوسط استناد  نفر است 0اثر حاصل همکاری بیش از  0471نویسندگی منتشر شده است. بنابراین تک

 استناد است.  2 مدرکبه هر 

اثر در  221ی تربیت بدنی کشور بیش از هادانشکدهشده از نویسندگان از بین تمامی مقالات چاپ

. دهدیمی را افزایش استنادده، مطالعه و تیرؤچاپ شده است که امکان  9مجلات با دسترسی آزاد

مقالة مروری و... چاپ  صورتبهاثر  41مقاله و  صورتبهاثر  0411از بین تمامی مقالات، حدود  نیهمچن

 شده است. 

                                                           
1. Affilation 

2. Open access 
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 Q1که مجلة  BRITISH JOURNAL OF SPORT MEDICNEوجه در مجلة یکی از مقالات جالب ت

کشور جهان و با مشارکت یک نفر از دانشکدۀ  01نویسنده از  09، با همکاری است 0926 0ریتأثبا ضریب 

 صورت گرفته است.  هاستیبالیوالتربیت بدنی دانشگاه اصفهان بر موضوع صدمات 

 The potential effects of chlorogenic acid, the main phenolic components in ’‘اثری با عنوان 

coffee, on health: a comprehensive review of the literature  ،عنوانبهکه مقالة مروری است 

نویسنده، یکی از  4مقالة حیطة تربیت بدنی کشور قرار گرفته است. این مقاله با همکاری  پراستنادترین

 ی دانشگاه فردوسی مشهد در رشتة تربیتالمللنیبن اثر با نام محبوبه تاجیک از پردیس نویسندگان ای

 045این اثر در مجموع  .انجام گرفته است ،از کشور آلمان یسازمان یبا وابستگ بدنی و سایر نویسندگان

 & NUTRITIONاستناد را در مجموعة وب آو ساینس به خود اختصاص داده است. این مقاله در مجلة 

DIETETICS  که دارای رتبةQ1 به چاپ رسیده است. از این مقاله شاید بتوان  4266 ریتأث، با ضریب است

عقیدۀ عموم، ارزش بالایی دارد و نیز چاپ مقاله در مجلات  برخلافچنین قضاوت کرد که مقالات مروری 

که نویسندگان  رسدیمنظر رو منطقی به. ازاینشودیمسبب افزایش استناددهی به آن  (Q1) تیفیک با

 سندگانیونی اخیر هاسالسعی کنند مقالات خویش را در نشریات با کیفیت بالا به چاپ برسانند. البته طی 

 . اندبودهنشریات )با کیفیت بالا( با مشکل مواجه  گونهنیاها در چاپ مقالات در تحریم علتبهایرانی 

 شته تا حالروند تولیدات علمی حیطۀ تربیت بدنی از گذ

ی تربیت بدنی هادانشکدهدهد، میزان تولیدات اعضای هیات علمی نشان می 0که نمودار  گونههمان

افزایش  جیتدربهبا چاپ سالانه یک مقاله شروع شده و  9111از سال  باًیتقردر مجلات وب آو ساینس 

دارای شیب بسیار ملایم بوده است، ولی از آن به بعد و تا به امروز  9104داشته و این افزایش تا سال 

میزان چاپ مقالات در وب آو ساینس از شیب بسیار تندی برخوردار است. دلایل مختلفی از جمله 

ل گمان دلایباشد، ولی بیبوده  مؤثری اخیر ارتقای اعضای هیأت علمی شاید در این خصوص هانامهنییآ

 که به بررسی جداگانه نیاز دارد.  ندادیگری مطرح

 
  

                                                           
1. IF: Impact Factor 
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کنون با گذشته از کشور بدنی تربیت یهاگروه و یهادانشکده علمی تولیدات میزان .0 نمودار  

 مجموع تولیدات علمی هر دانشگاه 

لان ی تهران، دانشگاه گیهادانشگاهترتیب اطلاعات نشان داد که براساس تعداد تولیدات علمی، به بررسی

 (. 9ی اول تا سوم کشور قرار دارند )نمودار  هارتبهمقاله در  041و  911، 962و اصفهان با 

 

 آوساينس وب پايگاه در کشور بدنی تربیت یهاگروه وها دانشکده علمی تولیدات تعداد .2 نمودار
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در  ی تهران، اصفهان و گیلانهادانشگاهترتیب آثار اطلاعات براساس معیار استناد، به لیوتحلهیتجزدر 

ی اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه تهران نیز هم به لحاظ تعداد مدارک و هم تعداد استناد و نیز هارتبه

 (. 0را به خود اختصاص داده است )جدول   کلی رتبة نخست ریتأثضریب 

رتیب تکه به شودیمبا این حال با محاسبة میانگین میزان استناد به ازای هر تولید علمی، مشخص 

ی را بیشترین میانگین استناد اندتوانسته مدرس تیتربی اصفهان، ارومیه و هادانشگاهآثار پژوهشگران از 

 استناد به خود اختصاص دهند.   1و  94/1، 9/01ترتیب با تعداد به

 

 ریتأث يباستنادها، ضر دات،یبراساس تعداد تول یبندرتبه .0جدول 

مجموع  دانشگاه رتبه

 داتیتول

 یعلم

مجموع 

 استنادها

 بيضر

 ریتأث

 میانگین

 هر به استناد

 مدرک

 خود

استناد

 ی
 27 4/9 99 0514 962 تهران دانشگاه 0

 62 14/9 99 711 911  لانیگ دانشگاه 9

 20 9/01 91 0971 041  اصفهان دانشگاه 5

 7 25/4 00 164 052 یخوارزم دانشگاه 4

 1 76/4 7 572 051 مشهد یفردوس دانشگاه 2

 00 92/2 09 596 10 یبهشت دیشه دانشگاه 6

 09 99/2 00 509 96 نهمدا نایس یبوعل دانشگاه 9

 99 94/1 05 571 66 هیاروم دانشگاه 1

 95 56/5 1 061 61  ییعلامه طباطبا دانشگاه 7

 09 1 01 471 20 تربیت مدرس 01

 

دات دلیل اینکه مجموع تولیشایان ذکر است که دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این تحقیق مطالعه شد. به

انی یکسان و با وابستگی سازم صورتبهعلمی همة پژوهشگران این دانشگاه در تمامی شعب از سراسر کشور 

انفرادی میسر نبود،  صورتبه هااستانمشابه در وب آو ساینس درج شده است، امکان مجزا کردن مراکز و 

 شده است. مجموع تولیدات ارائهویژه و کلی  صورتبههای آزاد رو تولیدات علمی تمامی مراکز دانشگاهازاین

تولید علمی شامل مقاله و دیگر  916ی آن از سراسر کشور واحدهاعلمی دانشگاه آزاد اسلامی از مجموعه 

، با وجود این میزان استنادات در مجموع و نیز محاسبة میانگین میزان استناد به ازای هر تولید استآثار 

اه . در این خصوص دانشگستینعلمی این دانشگاه با وجود داشتن تولیدات زیاد، از جایگاه خوبی برخوردار 
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کل( از نظر کیفیت آثار بر مبنای میزان استناد در رتبة پنجم کشور قرار  صورتبهمجموعة واحدها آزاد )

 دارد. 

ت ی نیز با توجه به ماهیت متفاوورافنتولیدات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و 

 99ه در مجموع مجزا بررسی شد. نتایج بررسی در خصوص پژوهشگاه نشان داد ک صورتبه)پژوهشی( 

 مقاله از این پژوهشگاه در وب آو ساینس به چاپ رسیده است. 

یاری از ی بسبندرتبهشایان ذکر است که استفاده از پایگاه وب آو ساینس مبنای قضاوت و بررسی و 

 9109. در همین زمینه و در سال ستی دنیاهاگاهدانشی المللنیبی بندرتبهی و نیز سنجعلمی هاگاهیپا

ی برتر جهان که توسط مؤسسة معروف شانگهای هادانشکدهو همچنین  هادانشگاهی بندرتبهمیلادی در 

دنی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد )شامل ترتیب سه دانشکدۀ تربیت بانجام گرفته، برای اولین بار و به

 511تا  911و دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه گیلان بین  ی تربیت بدنی سراسر کشور(هادانشکدهمجموعه 

 .جزئیات آن در زیر ارائه شده استدانشکدۀ تربیت بدنی برتر جهان قرار گرفتند که 

 2101ی شانگهای در سال بندرتبهی تربیت بدنی در نظام هادانشکدهی بندرتبه. بررسی 2جدول 
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توسط مؤسسة شانگهای  9و نیز جدول   0که از نتیجة بررسی طرح حاضر در جدول  گونههمان

مشخص است، سه دانشکدۀ تربیت بدنی که سه رتبة نخست را در نتیجة بررسی طرح حاضر به خود 

اه تهران، ی تربیت بدنی دانشگهادانشکدهترتیب ی مؤسسة شانگهای نیز بهبندرتبهاختصاص داده بودند، در 

 ی اول تا سوم را از آنهارتبهگاه آزاد )مجموع مراکز از سراسر کشور( و دانشکدۀ تربیت بدنی گیلان دانش

ی به تولیدات علمی به شرح جدول ازدهیامتی شانگهای بندرتبه. شایان توضیح است که در انددهخود کر

 . است 5

 شانگهایی بندرتبههای ها و وزن. شاخص3جدول 

اریمع  وزن شاخص 

 یپژوهش یخروج
 پایگاه استنادی وب آو ساینس در شدههینما مقالات

 سسهؤم کی توسط منتشرشده مقالات به استنادات کل تعداد

 درصد 91

 درصد 91

 پژوهش تیفیک
 مقاله هر به استنادات تعداد

 برتر مجلات درصد 92 در شده منتر مقالات

 درصد 92

 درصد 92

 درصد 01 یالمللنیب سندگانینو یهمکار با سسهؤم کی انتشارات درصد یالمللنیب یهایهمکار

 درصد 011  کل ۀنمر

 

 توزيع مدارک در مجلات 

ات ی سراسر کشور در مجلهادانشگاهی تربیت بدنی هاگروهها و توزیع مقالات منتشره توسط دانشکده

نشان داده شده  4مجلة برتر( در جدول   01استناد )مختلف پایگاه وب آو ساینس براساس تعداد و میزان 

 . است

ی تربیت بدنی براساس تعداد هادانشکدهة آثار پژوهشگران منتشرکنندی مجلات بندرتبه. 0جدول 

 آثار و میزان استناد

 عنوان مجله رتبه 

تعداد 

 عنوان مجله مدارک

تعداد کل 

 استنادها

0 

ANNALS OF APPLIED 

SPORT SCIENCE 
801 JOURNAL OF 

STRENGTH AND 

CONDITIONING 

RESEARCH 

563 

9 

MEDICINA DELLO SPORT 35 JOURNAL OF SPORTS 

MEDICINE AND 

PHYSICAL FITNESS 

891 

5 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF APPLIED 

EXERCISE PHYSIOLOGY 

59 JOURNAL OF HUMAN 

KINETICS 
873 
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4 

SALMAND-IRANIAN 

JOURNAL OF AGEING 
57 IRANIAN JOURNAL OF 

BASIC MEDICAL 

SCIENCES 

866 

2 

JOURNAL OF SPORTS 

MEDICINE AND 

PHYSICAL FITNESS 

55 RESEARCH IN 

DEVELOPMENTAL 

DISABILITIES 

861 

6 

SCIENCE & SPORTS 66 JOURNAL OF SPORTS 

SCIENCE AND 

MEDICINE 

819 

9 

JOURNAL OF STRENGTH 

AND CONDITIONING 

RESEARCH 

61 CLINICAL JOURNAL 

OF SPORT MEDICINE 
817 

1 

IRANIAN JOURNAL OF 

BASIC MEDICAL 

SCIENCES 

81 SPINE 817 

7 
ARCHIVES OF 

REHABILITATION 
87 EUROPEAN JOURNAL 

OF NUTRITION 
815 

01 KINESIOLOGY 87 PLOS ONE 860 

 
ترتیب  ی تربیت بدنی کشور بیشترین آثار خود را بههادانشکدهکه پژوهشگران  دهندیمها نشان یافته

( ترکیه  4در چهار مجله از ایران )در فهرست امرجینگ و بدون شاخص کیو(، ایتالیا )دارای شاخص کیو 

)در فهرست امرجینگ و بدون شاخص کیو( و ایران )در فهرست امرجینگ و بدون شاخص کیو( منتشر 

  انددهکر

از کشورهای آمریکا و هلند و... نیز به چشم  9و  0های دارای شاخص کیو مجله 4اگرچه در جدول  

نظر ی تربیت بدنی کشور هنوز این سهم اندک است و کافی بههادانشکده، ولی با توجه به جایگاه خوردیم

 . رسدینم

  اندکردهمجلاتی که تولیدات علمی ايرانی را چاپ  ریتأثکیفیت يا ضريب 

. کنندیمها در پایگاه نمایة استنادی وب آو ساینس، از چارک استفاده تعیین کیفیت مجله منظوربه

چارک در نمایة استنادی مجلات تقسیم  4یا همان ایمپکت فکتور به  ریتأثها بر مبنای ضریب مجله

شریه بالاتر باشد، احتمال قرار گرفتن آن نشریه در چارک بالاتر یعنی یک ن ریتأث. هرچه ضریب شوندیم

های هها و گروشده در مجلات پژوهشگران دانشکدهآثار چاپ ةیکل سةیمقاچارک اول بیشتر است. بررسی و 

ی ایران با شاخص چارک در پایگاه نمایة استنادی مجلات نشان داد که در مجموع هادانشگاهتربیت بدنی 

در  ذکرشدهمعنی که تعداد آثار مجله با شاخص چارک اول منتشر شده است؛ بدین 96اثر در  099

مجله با شاخص  012اثر در  965، منتشر شده است. اندبودهرا دارا  ریتأثهایی که بالاترین ضریب مجله
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مجله با چارک چهار  70اثر در  970مجله با چارک سوم و  75اثر در  959. اندشدهچارک دو منتشر 

 . اندشدهمنتشر 

 ی ايران با شاخص چارک در پايگاه نمايۀ استنادی مجلاتهادانشگاهشده از . آثار چاپ1جدول 

 تعداد مجلات تعداد آثار

 96 مجلات چارک اولتعداد  099 تعداد آثار در مجلات چارک اول

 012 تعداد مجلات چارک دوم 965 تعداد آثار در مجلات چارک دوم

 75 تعداد مجلات چارک سوم 959 تعداد آثار در مجلات چارک سوم

 70 تعداد مجلات چارک چهارم 970 تعداد آثار در مجلات چارک چهارم

 562 مجموع 721 مجموع

 

آثار منتشره از نویسندگان در  سومکعبارتی بیش از ییا به 269که  دهدیمنشان  2اطلاعات جدول  

مجلات ایرانی در این زمینه بسیار شایان توجه  سهم کهمجلات بدون ای اف )امرجینگ( چاپ شده است 

مجله  041، انددهیرسانی که در آن آثار خود را به چاپ اهینشر 205علاوه پژوهشگران ایرانی از است. به

 اثر چاپ شده است. 5متوسط  طوربهدر هر مجلة امرجینگ  دهدیمکه این امر نشان  اندبوده امرجینگ

 همکاری پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران سایر کشورها

همراه دانشگاه آزاد( ، به تفکیک میزان همکاری ده دانشگاه اول )بههایهمکارآگاهی از میزان  منظوربه

هشگران که پژو دهدیمآمد. نتایج نشان  دستبه کشورها ریسابا پژوهشگران به لحاظ تعداد تولیدات علمی 

 هایارهمکهای آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان و دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین دانشگاه

 جزبها هو بیشترین میزان استناد نیز در مورد این دانشگاه اندداشتهرا با پژوهشگرانی از کشور آمریکا 

همکاری با این پژوهشگران بوده است. همچنین دانشگاه شهید بهشتی  جةینتدانشگاه فردوسی مشهد در 

بیشترین میزان استناد را در نتیجة همکاری با پژوهشگرانی از کشور آمریکا کسب کرده است. دانشگاه 

پانیایی کاری با پژوهشگران اسرا با پژوهشگرانی از کشور ژاپن داشته و نتیجة هم هایهمکارگیلان بیشترین 

میزان استناد آنها بوده است. پژوهشگران دانشگاه خوارزمی بیشترین همکاری و بیشترین  بالا بردندلیل 

ینا . پژوهشگران دانشگاه بوعلی ساندکردهمیزان استناد را در نتیجة همکاری با پژوهشگرانی از کانادا کسب 

بیشترین تعداد آثار و استناد را به خود اختصاص  اندتوانستهنادا در نتیجة همکاری با پژوهشگرانی از کا

ی در تولیدات علمی و میزان استناد به آثار پژوهشگران مؤثردهند. همچنین پژوهشگران آلمانی نقش 

 . اندداشتهدانشگاه ارومیه و دانشگاه علامه طباطبایی 
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 کشورها ريسا پژوهشگران با یرانيا پژوهشگران یهمکار. 1جدول 

 مدارک دانشگاه تهران
دانشگاه 

 استناد تهران
دانشگاه 

 مدرک گیلان
دانشگاه 

 استناد گیلان
USA 91 USA 10 Japan 00 Spain 094 

Australia 9 UK 11 USA 7 USA 71 

Denmark 6 Malaysia 41 Spain 1 Chile 22 

New 
Zealand 

6 New 
Zealand 

50 UK 1 UK 25 

UK 6 Denmark 96 Chile 6 Australia 49 

Germany 2 Australia 92 Australia 2 Japan 51 

Malaysia 2 Sweden 09 Brazil 5 South 
Africa 

91 

Canada 4 BELARU
S 

04 Italy 5 Colombi
a 

92 

Netherlands 4 Peoples R 
China and 

Peru 

00 Greece 9 Italy 00 

Qatar, 
Sweden, 

and Tunisia 

5 Netherland
s 

01 Bosnia 
& 

Herceg 

0 Brazil 2 

دانشگاه 
 اصفهان

دانشگاه  مدرک
 اصفهان

دانشگاه  استناد
 مدرک یخوارزم

دانشگاه 
 استناد یخوارزم

USA 41 USA 471 Canada 91 Canada 572 

Malaysia 91 Malaysia 527 USA 01 France 965 

Portugal 7 Australia 050 UK 7 USA 72 

South 
Africa 

1 UK 91 Australia 6 UK 27 

Canada 6 South 
Africa 

69 France 6 Switzerl
and 

04 

UK 6 New 
Zealand 

21 Switzerl
and 

6 New 
Zealand 

05 

Australia 2 Canada 22 New 
Zealand 

2 Greece 7 

France 2 Netherland
s 

49 Czech 
Republic 

4 Brazil 7 

Peoples R 
China 

2 Portugal 56 Greece 4 German
y 

9 

New 
Zealand 

4 Spain 50 Brazil 5 Australia 6 

دانشگاه 
فردوسی 

 مدرک مشهد

دانشگاه 
فردوسی 

 استناد مشهد

دانشگاه 
 دیشه

 یبهشت

دانشگاه  مدرک
 دیشه

 یبهشت

 استناد

USA 05 Germany 045 Canada 1 USA 50 

Australia 4 USA 51 USA 1 Australia 01 

Peoples R 
China 

4 Italy 54 France 9 Canada 04 

Canada 5 Qatar 54 Switzerl
and 

2 Armenia 01 

France 5 Australia 91 Tunisia 2 France 1 
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Germany 9 Peoples R 
China 

01 Australia 4 Switzerl
and 

1 

Saudi 
Arabia 

9 UK 1 Belgium 4 Tunisia 1 

Iran 0 Canada 9 Netherla
nds 

4 Belgium 1 

Italy 0 France 9 Brazil 5 Netherla
nds 

1 

دانشگاه 
بوعلی سینای 

 همدان

 مدرک

دانشگاه 
 یبوعل

 ینایس
 استناد همدان

دانشگاه 
 مدرک هیاروم

دانشگاه 
 استناد هیاروم

Canada 05 Canada 012 German
y 

2 German
y 

012 

Italy 5 France 09 Switzerl
and 

2 USA 014 

Germany 9 Italy 1 USA 4 Australia 51 

Netherlands 9 Ireland 1 Australia 9 Norway 51 

France 0 Qatar 1 Canada 0 Spain 91 

Ireland 0 USA 9 Finland 0 Switzerl
and 

00 

Qatar 0 Germany 6 Norway 0 Portugal 4 

USA 0 Netherland
s 

9 Portugal 0 Canada 0 

    Spain 0 Finland 1 

دانشگاه علامه 
 مدرک طباطبايی

دانشگاه 
علامه 

     استناد طباطبايی
Germany 7 Germany 79     

USA 6 USA 92     

Qatar 6 Qatar 01     

UK 2 Ireland 01     

Ireland 5 UK 4     

Australia 5 Italy 5     

France 5 Lithuania 9     

Italy 9 Turkey 9     

Lithuania 9 Australia 0     

Turkey 9 France 0     

 

 کشورهااطلاعات مربوط به همکاری پژوهشگران دانشگاه آزاد با پژوهشگران سایر  9در جدول  

 شده است.  ارائهمستقل  صورتبه
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براساس تعداد مدارک همکاری و . همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با پژوهشگران ساير کشورها 1جدول 
 میزان استناد

 مدارک یدانشگاه آزاد اسلام
دانشگاه آزاد 

 استناد یاسلام

USA 01 USA 040 
Canada 1 New Zealand 015 

New Zealand 1 Malaysia 57 

France 2 Canada 97 

Malaysia 2 UK 6 

Tunisia 2 Australia 6 

Brazil 2 Turkey 6 

UK 2 Chile 6 

Australia 2 Brazil 2 

Switzerland 2 Spain 2 

 

 نقشۀ همکاری نويسندگان براساس وابستگی کشوری

، بیشترین همکاری اندداشتهی تربیت بدنی ایران هادانشکدهکشوری که همکاری علمی با  60از 

ترتیب با نویسندگانی از آمریکا، کانادا، آلمان، استرالیا، انگلستان، مالزی و فرانسه بوده نویسندگان ایرانی به

و حاصل این همکاری  اندداشتهمدرک با نویسندگان ایرانی همکاری  051است. نویسندگان آمریکایی در 

 260مدرک و  44استناد، سپس آلمان با  652مدرک و  61 استناد بوده است. بعد از آن کانادا، با 0099

 (.0  استناد قرار دارد )شکل 555مدرک و  49استناد، استرالیا با 

  

 خارجی کشورهای نويسندگان با ايرانی نويسندگان همکاری . نقشۀ0 شکل
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، براساس میانگین سال انتشار مدرک انددرآمدهکه کشورهایی که به رنگ زرد  دهدیمنشان  9شکل  

 و در مقابل اندکردهعلوم ورزشی همکاری  حوزۀهای ایرانی در های اخیر با آثار پژوهشگران دانشگاهدر سال

 توانیم. بر این اساس دهدیم، قدمت همکاری را نشان شودیمهرچه رنگ به سمت آبی تیره نزدیک 

استنباط کرد که همکاری علمی نویسندگان ایرانی با کشورهایی مثل چین، رومانی، پرو و عربستان سعودی 

براساس میانگین سال انتشار مدرک قدمت همکاری با  کهیدرحالدر چند سال اخیر بیشتر است، 

 .گرددیبرم 9102های کشورهایی مانند کانادا، اروگوئه، اسلوواکی و تایلند به سال

 

 . میزان همکاری با ساير کشورها براساس میانگین سال انتشار مدرک2شکل 

 

شده یسازنرمال، براساس میانگین استناد انددرآمدهکشورهایی که به رنگ زرد  دهدیمنشان  5شکل  

 ایرانی با آنها از جمله کلمبیا، پژوهشگران. در نتیجه همکاری اندکردهبیشترین میزان استناد را کسب 

در  دهشیسازنرمالنروژ، استونی، جمهوری خلق چین و...توانسته است موجب بیشترین متوسط استنادی 

ی اخیر شود. بدون در نظر گرفتن متوسط استناد و بر مبنای تعداد کل استنادها همکاری با هاسال

های و فرانسه موجب دریافت بیشترین استنادها در سال کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، مالزی، استرالیا

 مورد بررسی شده است.
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 استناد میانگین براساس کشورها ساير با پژوهشی یهاهمکاری نقشۀ مصورسازی .3 شکل

 شدهیسازنرمال

 ی واژگان نويسندگانرخدادنقشۀ هم

واژه،  5209بار، از بین  01رخداد حداقل تعداد رخدادی کلیدواژۀ نویسندگان با با ایجاد محدودیت هم

 exercise،resistanceترتیب به . بیشترین تولیدات علمی بهاندبودهواژه دارای این تعداد رخداد  95حداقل 

training، Obesity، physical activity،balance ،exercise training، inflammation  وoxidative stress 

یال رسم شده است و در مجموع  49های دیگر نقشة با کلیدواژه "تمرین  "اختصاص دارد. بین کلیدواژۀ 

رخدادی ها با قدرت ارتباطی آن است که هماست. علت تفاوت تعداد یال 010قدرت ارتباطی این کلیدواژه 

به  گرنهمهای در آثار متنوع تکرار شده باشد. کلیدواژه دفعاتبهی دیگر ممکن است اواژهبین یک واژه با 

 (.4  شکلیک خوشه تعلق دارند )
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 های آثار نويسندگانرخدادی کلیدواژه. مصورسازی نقشۀ هم0 شکل

طور متوسط هستند که به ییهادواژهیکل ،شوندیم ترکیو بنفش نزد رهیت یکه به رنگ آب ییهادواژهیکل

 ،وندشیم کینزد زرد رنگ به که ییهادواژهیکل و بودندها پژوهش از یاریبس موضوع بعد به 0121 سال در

ها و اکثر پژوهشاست شده  شتریبه بعد ب 9111آنها از سال  یموضوع تیهستند که اهم ییهادواژهیکل

 یهاحوزه از سندگانینو یهمکار ۀدهندنشان تواندیم نیا گریاز طرف د البتهبه آنها اختصاص دارد. 

. با اشدب زین ریاخ ةدر دو ده یارشتهنیب یهاطهیح یریگو شکل جادیبه اصطلاح ا ای گریکدی با مختلف

 ,posture مانند یدینسبتاً جد یهاعلت واژه نیملاحظه کرد که به هم توانیتوجه به شکل مربوطه م

gait, biomechanics, anthropometry, body composition, exercise training رشد ریاخ یهاسال در... و 

 هاشیگرا ادجیا ای یارشتهنیب یهاگروه لیتشکعلت به شتریب ،شد اشاره کهگونههمان کهاند داشته زیادی

است، موضوعات  0740مربوط به سال  "نیتمر " ۀدواژیسال انتشار کل نیانگیماست.  دیجد یهارشته و

، است. 9106به سال  مربوط endurance training، 9109مربوط به سال  exercise training مانند دتریجد

 سال انتشار آن نیانگیم ،که با رنگ بنفش پررنگ مشخص شده است physical activity مانند یموضوعات

  .گرددیبرم 0979به سال 

(، سندروم متابولیک 04ها و بیومکانیک )با میانگین استنادی در این میان موضوعاتی مانند سیتوکین

( و اسکروز چندگانه )با میانگین 01(، التهاب، آپوپتوز )با میانگین استنادی 00)با میانگین استنادی 

ز دیگر ه خود اختصاص دهند. ابیشترین میزان استناد را ب اندتوانسته(، براساس میانگین استناد 7استنادی 
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(، پروفایل چربی و آموزش ایروبیک 5سو موضوعاتی مانند تمرینات مقاومتی و تعادل )با میانگین استنادی 

 اندادهد( کمترین میزان استناد را به خود براساس میانگین استناد به خود اختصاص 9)با میانگین استنادی 

 (.2  شکل)

 

 

 کشور نويسندگان توسطشده استفاده یهادواژهیکل موضوعی اهمیت .1 شکل

 

که بیشترین  اندکردهموضوع در مجلات اثر منتشر  011نویسندگان در بیش از شایان ذکر است که 

اغلب  SPORT SCINECESشده در حیطة که از این میان موضوعات چاپ استآنها در موضوع زیر 

 متفاوت بوده است.  یآموزش یهاگروهو با همکاری نویسندگان از ی بوده ارشتهنیب

 شده در وب آو ساينس از ايران. موضوعات دارای بیشترين تعداد مقالات چاپ0جدول 

 تعداد مقاله شدهموضوع چاپ
SPORT SCIENCES 494 
HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM 057 
REHABILITATION 099 
NEUROSCIENCES 72 
PHYSIOLOGY 17 
ENDOCRINOLOGY METABOLISM 99 
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 یریگجهینتبحث و 

ها برای تخصیص اعتبار پژوهشی و نیز از های دانشگاهها همواره از دغدغهبررسی تولیدات علمی دانشکده

ه، ترین نویسندهاست. همواره بحث پراستنادترین و پرتولیداتعوامل رقابت در بین دانشگاه نتریمهم

ی است، تا آنجا که از عوامل مؤثر المللندانشکده، دانشگاه یا کشور از جمله مباحث مهم در سطح ملی و بی

ها دات علمی گروه. این پژوهش با هدف بررسی تولیشودهای جهان محسوب میی دانشگاههابندیدر رتبه

های تربیت بدنی کشور انجام گرفت و به لحاظ ماهیت متفاوت با پژوهشی است که از سوی و دانشکده

انجام شده است، زیرا در آن پژوهش تولیدات علمی در حوزۀ تربیت بدنی  (1)(0579فر و همکاران )فهیمی

وزۀ های پژوهشی حو در این پژوهش تولیدات علمی نویسندگان با وابستگی سازمانی به سازمان و موسسه

ژوهشگران این حوزه روند رو به رشدی را در انتشار آثار خود تربیت بدنی بررسی شد. نتایج نشان داد که پ

نیز مشابه  (7)(0517در پایگاه نمایة استنادی وب آو ساینس دارند. نتایج پژوهش فراهانی و همکاران )

مر اند که این اهای دسترسی آزاد منتشر شدهآثار در مجله سومکعلاوه حدود ینتایج این تحقیق بود. به

که پژوهشگران در حیطة  دهدها نشان میدر افزایش میزان استناد به این آثار مؤثر باشد. یافته تواندمی

فهان های تهران، گیلان و اصتربیت بدنی کشور اغلب به انجام کار گروهی تمایل دارند. پژوهشگران دانشگاه

ین اند. با اخود اختصاص داده های اول تا سوم را در تعداد آثار منتشرشده در پایگاه وب آو ساینس بهرتبه

های هاست. دانشگاهها در دانشگاه گیلان و دانشگاه تهران بیش از سایر دانشگاهحال میزان خوداستنادی

 اند.ترتیب بالاترین میزان استناددهی را به خود اختصاص دادهتهران، اصفهان و گیلان نیز به

ت با چارک چهارم بیش از مجلات با چارک اول پژوهشگران ایرانی رشتة تربیت بدنی اغلب در مجلا

. از یک سو تعداد مجلات در چارک رسدنظر میاند. اگرچه تا حدودی طبیعی بهاثر علمی منتشر کرده

هاست و از سوی دیگر، نشر در مجلات با چارک بهتر معمولاً بسیار سخت چهارم معمولاً بیش از سایر چارک

رانی از کشورهای آمریکا، کانادا، آمریکا و آلمان همکاری پژوهشی است. پژوهشگران بیشتر با پژوهشگ

و فراهانی و  (1)(0579فر و همکاران )پژوهش فهیمی جةاند که این بخش از پژوهش تا حدی با نتیداشته

علاوه همکاری با پژوهشگران کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان نیز سازگار است. به (7)(0517همکاران )

 موجب افزایش میزان استناد در آثار پژوهشگران ایرانی شده است.

ان داد که بیشترین تولیدات علمی کشور در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی نتیجة تحقیق حاضر نش

 MEDICINA) ، ایتالیا(ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE) ترتیب در چهار مجله از ایران به

DELLO SPORT) ترکیه (INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE 
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PHYSIOLOGY) و ایران (SALMAND IRANIAN JOURNAL OF AGING )  منتشر شده است. در

بیشترین تعداد مقالات   ANNALS OF APPLIED SPORT SCIENCE این میان مجلة ایرانی امرجینگ

. دهدهای تربیت بدنی سراسر کشور را به خود اختصاص میشده توسط اعضای هیأت علمی دانشکدهچاپ

نویسندگان ایرانی و از این میان بیش از  چهارم از کل مقالات منتشره بهدر این مجله نزدیک به سه

ی که بیشترین مقالات را در اسندهنوی 01آن تنها به دانشگاه آزاد تعلق دارد. در این میان حتی  چهارمکی

های تهران، اصفهان، جز دانشگاهاند نیز به نویسندگان ایرانی تعلق دارد. در این زمینه بهآن چاپ کرده

بیشترین تولیدات علمی خود را  0شده در جدول  های اشارههمدان بقیة دانشگاهتربیت مدرس، ارومیه و 

  .انددهدر این مجله به چاپ رسانی

است نیز نویسندگان  4که دارای شاخص کیو  MEDICINA DELLO SPORT در مجلة ایتالیایی

اند داده ه را به خود اختصاصشدهای تربیت بدنی از ایران بعد از ایتالیا بیشترین تعداد مقالات چاپدانشکده

ها مقاله در این مجله به چاپ که در این میان اعضای دانشگاه آزاد اسلامی مجدداً بیشتر از سایر دانشکده

در مجلة  هاست.درصد بیش از سایر دانشگاه 51که در این میان سهم دانشگاه علامه طباطبایی  انددهرسانی

موجود در  INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY یاهترکی

های تربیت بدنی ایران جایگاه سوم را از نظر تعداد چاپ مقالات فهرست امرجینگ نیز نویسندگان دانشکده

اند )بعد از روسیه و ترکیه( که در این میان دانشگاه آزاد همچنان از نظر دانشگاهی به خود اختصاص داده

 SALMAND IRANIAN ز روسیه و ترکیه قرار گرفته است. در مجلة ایرانیدر جایگاه نخست حتی بالاتر ا

JOURNAL OF AGING   که عمده مقالات آن به نویسندگان ایرانی تعلق دارد نیز بیشترین تعداد مقالات

  صورت مشترک به دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد تعلق دارد.های تربیت بدنی بهشده از دانشکدهچاپ

شده در چهار مجلة موردنظر با توجه تعداد مقالات چاپ رسدنظر میشده بهجزییات ارائهبا توجه به 

شده و نیز پذیرش و چاپ مقالات بسیار به کیفیت و جایگاه آنها در مقایسه با فهرست سایر مجلات اشاره

ای هلمی دانشکدهدر این خصوص اعضای هیأت ع رسدنظر میرو بهزیاد از کشور ایران جای تأمل دارد. ازاین

 ها باید حساسیت بیشتری در خصوص مقالاتها و نیز هیأت ممیزۀ دانشگاهتربیت بدنی، مسئولان دانشکده

شده در بالا اگرچه در فهرست امرجینگ شده در این مجلات اعمال کنند. در واقع برخی مجلات اشارهچاپ

های مطرح هیأت علمی برخی دانشگاه وب آو ساینس هستند، در حال حاضر در ترفیع و ارتقای اعضای

کشور از اعتبار لازم برای این منظور برخوردار نیستند. البته دلایل چاپ تعداد زیادی از مقالات نویسندگان 

جانبه نیاز دارد، زیرا اجبار به چاپ مقاله برای ترفیع یا مجلات به بررسی دقیق و همه گونهنکشور در ای
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های نسبتاً زیاد در چند مرحله در سبب چاپ مقاله با پرداخت هزینه رهیارتقای عضو هیأت علمی یا غ

اره که اشگونهو همان گردداند، میوجود آمدههای اقتصادی بهی و با انگیزهردانشگاهمجلاتی که بعضاً غی

 ها و کیفیت مجلاتهای مختلف و دلایل چاپ نویسندگان در این مجلات و نیز انگیزهشد، بررسی جنبه

 یاز به مطالعة دیگری دارد.ن

علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  داتدر این تحقیق مشخص شد که تولی

مقاله است. با توجه به ماهیت متفاوت و تخصصی این پژوهشگاه )پژوهشی( و با توجه به  99در مجموع 

های پژوهشی( و نیز تعداد انجام طرحقدمت، ماهیت پژوهشی و اهداف )تخصیص بودجة قابل توجه برای 

اعضای هیأت علمی قابل توجه و همچنین استفاده از تخصص اعضای هیأت علمی سراسر کشور در راستای 

. سدرنظر میای و ملی، میزان تولیدات علمی آن بسیار دور از انتظار بههای تحقیقاتی منطقهانجام طرح

ند در وب آو ساینس در آینده بتوا ژهویی بهالمللندر نشریات بی شاید الزام به چاپ مقالات مستخرج از طرح

بنابر حساسیت و نیز ماهیت پژوهشی این مرکز،  رسدنظر میکننده باشد. البته بهدر این زمینه کمک

 ی در این خصوص نیاز است.ریگجهای برای نتیجانبهمطالعه و بررسی همه

های کاری در حوزۀ تربیت بدنی و علوم ر زمرۀ اولین نمونهنوعی داز آنجا که طرح و مقالة حاصله به

اینکه در راستای  ژهوی، بهستدر آن دور از دسترس نی هاتای محدودیرو وجود پارهورزشی است ، ازاین

های آموزشی کار بسیار سختی پیش رو ها و گروهمنظور پوشش تمامی دانشکدهوجو بهتهیة فرمول جست

های مشخص شد خیلی از نویسندگان مشخصات دانشگاه، دانشکده و حتی گروه خصوص اینکهبود. به

نوشته بودند که این مسئله در یافتن تعداد واقعی  رمعمولصورت ناقص یا غیآموزشی وابسته به آن را به

 بوده باشد. رگذارتأثی تواندها میها و گروهمقالات دانشکده

ها لازم است به قدمت، تعداد اعضای هیأت ها و گروههاز طرفی در حین مقایسة نتایج بین دانشکد

 های آموزشی توجه شود.های تحصیلات تکمیلی و نیز تعداد گروهعلمی و داشتن دوره

 

  قدردانی

از این  لهیوسناین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی در دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران است. بدی

 .دیآعمل میپژوهشی طرح تشکر و قدردانی به اعتبار نمنظور تأمیدانشکده به
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the scientific participation of 
members, departments and faculties of physical education and sports sciences 
of universities across Iran in the production of articles published in journals 
with Web of Science index during the years 1970 to the end of 2019. This 
research was carried out with scientometric approach and network analysis 
method using Histcite, Nodexl and Vosviower. The research community was 
the scientific products of researchers in the field of physical education and 
sports sciences in Iran on the Web of Science website. The findings showed 
that 1520 articles in 513 journals in the field of physical education and sports 
sciences have been published in Web of Science, out of which more than 550 
works have been published in open access journals. Data analysis showed that 
based on the number of scientific productions, Tehran, Guilan and Isfahan 
universities are ranked first to third in the country with 265, 200 and 148 
articles, respectively. Findings also show that researchers of physical 
education have published most their work in three countries respectively; Iran 
(Emerging list), Italy (with the index of Q4) and Turkey (Emerging list). It 
was also found that most of the collaborations and citations of Iranian writers 
have been with researchers from the United States.This study showed that in 
recent years, although the process of publishing articles in Web of Science 
journals has been associated with a steeper slope, a significant number of these 
articles have been published in domestic journals (Emerging) and other 
foreign journals that this phenomenon needs a closer look. The results also 
showed that some experienced colleges as well as some specialized and 
research bodies have appeared in order to publish articles in prestigious 
journals far from expectation, which also needs more detailed study. 
Keywords 
 Scientific productions, physical education and sports sciences, Web of 

Science database, scientometrics, scientific collaboration  
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