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 چكيده

شده در پايگاه  مجالت نمايهاين پژوهش با هدف تحليل كيفي توليدات علمي حوزة تربيت بدني و علوم ورزشي ايران در
موضوع اين تحقيق بررسي توليدات علمي ايران در حوزة علوم ورزشي در تربيت بدني از نظر ميزان . آي انجام شد.اس.اطالعاتي آي

المللي، الگوي انتشاراتي نويسندگان، محور موضوعات، مشخص هاي داخلي و همچنين در سطح بينهمكاري محققان با دانشگاه
هاي داده. سنجي استفاده شده استدر تحقيق حاضر از روش كتاب .هاي موجود در اين رشته استگرايش و زيرشاخهكردن 

هاي پژوهش حاضر نشان يافته. اند گردآوري شدهISI از زيرمجموعه هاي Web of scienceپژوهش از طريق پايگاه اطالعاتي 
 مؤلف 484همچنين . ك از ياران به پايگاه اطالعاتي فوق راه يافته است مدر128، تنها )1980 – 2009(دهد كه در سي سال مي

بيشترين تحقيقات به گرايش فيزيولوژي . اند نفر خارجي بوده140 نفر از آنان ايراني و 344اند كه در توليد اين آثار مشاركت داشته
هاي ريزي در تربيت بدني در رتبهريت و برنامههاي رفتار حركتي و مديگرايش. هاي انرژي تعلق داردورزش و زيرشاخة سيستم

هاي ورزشي فوتبال، كشتي و كوهنوردي بيشتر از بعدي قرار دارند و در مجموع توليدات رشتة تربيت بدني و ورزش ايرانيان، رشته
لف و دو مؤلف به در بحث الگوي نويسندگي الگوي چهار مؤلف، سه مؤ. اندهاي ورزشي مورد بررسي علمي قرار گرفتهديگر رشته

پيرسون نشان داد عامل همكاري علمي  آزمون آماري كاي دو. ترتيب بيشترين درصد توليدات علمي را به خود اختصاص داده است
 .تأثير بسزايي در متوسط تعداد استنادها دارد

 
 هاي كليديواژه

 ).ISI(آي .اس.ران، پايگاه اطالعاتي آيتوليدات علمي، تربيت بدني و علوم ورزشي، الگوي نويسندگي، مشاركت علمي، اي

                                                           
 .   اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه با حمايت مالي پژوهشكدة تربيت بدني وعلوم ورزشي انجام شده است-11
                                                                        Email :morrsoufi@yahoo.com  09113424176: تلفن : سئولنويسندة م - 22
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 مقدمه

سير تكامل زندگي بشر از غارنشيني و زندگي . است بشري ةاي در جامع هر نوع توسعهةخميرمايتوليد علم 
تحقيق و پژوهش  همگي از ،ابتدايي به مدنيت و گام نهادن به كرات ديگر و چيرگي بر نيروهاي طبيعت

انگيزد و در اين فرايند با استفاده از جويي او را برميل و مشكالت چارهئ با مسا انسانةمواجه. گيردسرچشمه مي
پردازد كه اين فرايند توليد حل مي راهةل پيرامون خود و ارائئ ابتكار خود به حل مساة ديگران و قوةعلم و تجرب
  .وليد و استفاده از اطالعات نيستنيافتگي چيزي جز قابليت تيافتگي و توسعه معيار توسعهرو، ازاين).4(علم است 

وجود آمده، تمايل به انجام هايي كه در ساليان اخير در عرصه توليد علم در بين پژوهشگران بهاز جنبش
اي، در  رشتهالمللي و بين در سطوح بينويژه به «، 1علميو همكاري مشاركت كه طوريتحقيقات مشترك است، به

 دانشمندان و سياستگذاران ة و به موضوع مورد عالق)9(» گسترش و رشد استهاي پژوهشي در حال  تمام زمينه
  ).19(تبديل شده است 

). 18(تواند اشكال گوناگوني به خود گيرد كه نمونة آن تأليف مشترك مقاالت است همكاري علمي مي
ها شكل  از رشتههاي تحقيقاتي در بسياريهاي اخير رشد بسيار شگرفي يافته و گروههمكاري علمي در دهه

هاي مختلف طور مشترك توسط مؤلفان و دانشگاهايم كه بهدر همين راستا، بارها شاهد مقاالتي بوده. اندگرفته
در تحليل جوامع پژوهشي، تمركز بيشتر بر همكاري بين مؤلفاني از يك كشور يا از كشورهاي . اندنگارش يافته

عالوه بر اين، ). 21(باشد هاي تحقيق ميپذيري هر چه بيشتر يافتهمختلف است كه يكي از داليل اين امر رؤيت
توانند از يك سو دانش خود را به يكديگر انتقال دهند و افكار علمي جديدي توليد محققان از راه همكاري مي

 ).12(كنند، و از سوي ديگر هزينة تحقيقات خود را كاهش دهند و بر كيفيت پژوهش خود بيفزايند 

برخي از عواملي كه انجام تحقيقات مشترك . عدد ديگري نيز براي همكاري بين محققان وجود داردداليل مت
تسهيل در ابزارهاي ارتباطي بين محققان، نياز به تعامل با ديگر پژوهشگران، : كنند عبارتند ازرا ترغيب مي

گذاري دانش و انتقال به اشتراكعالوه بر اين، . ايرشتههاي ميانگرايي و افزايش اهميت حوزهافزايش تخصص
اند هاي انجام پژوهش نيز همگي جزو عواملياطالعات، دسترسي به تجهيزات و منابع، تقسيم كار، و تقسيم هزينه

                                                           
1- Scientific Collaboration  
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ترين در نهايت، دريافت استناد يكي ديگر از مهم. كنندكه محققان را به انجام تحقيقات مشترك ترغيب مي
با توجه به داليل باال، همكاري ملي و ). 11(رود شمار ميرش مقالة مشترك بهداليل مشاركت پژوهشگران در نگا

 . هاي سياستگذاران ايراني تبديل شده استالمللي در علوم و فناوري به يكي از اولويتبين

المللي از منظور تجزيه و تحليل وضعيت توليدات علمي در سطوح ملي و بينسنجي بهمتخصصان علم
هاي استنادي نامهشده در نمايهبراساس تعداد توليدات علمي نمايه. كنندسنجي استفاده ميهاي كتابشاخص

هاي هاي حاصل از پايگاهبراساس داده. بردسر ميآي، ايران از نظر رشد علمي در شرايط خوبي به.اس.آي
 ).8(ر داشت  چهلم قراه در بين كشورهاي جهان در رتب2007 تا 1997هاي آي، ايران در سال.اس.آي

آورد و امكان  ها و منابع را فراهم مي ا، روشهاي وسيع از نظر مشاركت در امر پژوهش گسترهطور كلي، به
توان مشاركت علمي را شرط الزم  بنابراين، مي. كند  تقسيم كار ايجاد مية زمان را در نتيجةتسهيم هزينه و ذخير

هاي وسيعي را  و دامنة مهارتاند  شدت پيچيده نوين بههاي پژوهش.  سطح كيفي تحقيقات برشمردهبودبراي ب
منظور پژوهش تسلط  مورد نيازشان به ها و فنون تنهايي بر تمام دانش، مهارتواضح است افراد به. طلبند مي

بنابراين همفكري . گير است هاي محدود بسيار وقت ندارند و انجام پژوهش و حل مسائل توسط يك فرد با مهارت
هاي پژوهش را در كنار هم جمع  ها و روش اي ارزشمند از مهارت  دو يا چند پژوهشگر، مجموعهو همكاري

 ).14(سازد   و راه را براي حل مسائل هموار ميآورد مي

با توجه به موارد مذكور، اين پژوهش در نظر دارد توليدات علمي ايران در حوزة علوم ورزشي و تربيت بدني 
المللي و الگوي انتشاراتي هاي داخلي و همچنين در سطح بينحققان با دانشگاهرا از نظر ميزان همكاري م

اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه اين همچنين نكته. نويسندگان آنها را مورد بحث و بررسي قرار دهد
در اين . كنند بيان ميهاي آنها راحلهاي موجود هستند و راهاي در برگيرندة مسائل و گرهتوليدات تا چه اندازه

هايي كه محققان در رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي كه موفق به چاپ مقاالت خود در راستا بايد محور موضوع
اند، بررسي و مشخص كنيم كه اين محققان در كدام گرايش بيشتر از ديگر موارد به تحقيق المللي شدهعرصة بين

شك با انجام تحقيقات صحيح، بي .انددر اين رشته توجه بيشتري داشتههاي موجود پرداخته و به كدام زيرشاخه
رو توجه از اين. يابدكاربردي و منطبق با نياز جامعه، كيفيت عملكرد حوزة تربيت بدني و ورزش كشور بهبود مي
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 حاضر بر به عبارت دقيق، پژوهش. اي داردشود، اهميت ويژهبه موضوعاتي كه توسط محققان اين حوزه توليد مي
 :هاي زير پاسخ دهدآن است تا به پرسش

 هاي موجود تعلق دارند؟توليدات علمي ايران در حوزة تربيت بدني بيشتر به كدام يك از گرايش-1

 هايي انجام شده است؟توليدات علمي ايران در حوزة تربيت بدني بيشتر در چه موضوع-2

 هاي ورزشي انجام شده است؟ رشتهتوليدات علمي ايران در حوزة تربيت بدني بيشتر در چه-3

 ميزان پراكندگي توليدات علمي ايران در حوزة تربيت بدني براساس الگوي نويسندگي چگونه است؟-4

 كدام الگوي نويسندگي استناد بيشتري دريافت كرده است؟-5

 اي بين مشاركت علمي و تعداد استناد وجود دارد؟آيا رابطه -6

 

 پيشينة پژوهش

المللي در زمينة توليدات جود روشن ساخت كه تاكنون تحقيقات زيادي در سطح بينهاي موبررسي پيشينه
 .شودعلمي و ميزان همكاري پژوهشگران انجام شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

ارشد رشتة هاي كارشناسينامهموضوعات پژوهشي پايان«در پژوهشي با عنوان )1385(هروي و همكاران 
 درصد دربارة آموزش 6/4اي پرستاران، ها در زمينة عملكرد حرفهنامه درصد پايان83/9مشخص كرد » پرستاري

 بر روي درد متمركز بوده، اين درحالي 75/3 درصد به آموزش دانشجويان و 84/3بهداشت و خدمات بهداشتي، 
حسب ناتواني، مربوط به هاي عمر تعديل شده است بر است كه براساس گزارش جهاني سالمت، بيشترين سال

 .هاي پوستي و دهان و دندان بوده استحوادث عمدي و غير عمدي و كمترين ميزان مربوط به بيماري

شناسي و هاي دانشكدة رواننامهتحليل محتواي پايان«در تحقيقي با عنوان ) 1387(رحيمي و همكاران 
 مورد ة علوم تربيتي در دورةهاي توليدشدنامهيانپا، نشان داد كه »1386علوم تربيتي دانشگاه تهران تا سال 
 ةفلسف«، و » درسي و آموزشةبرنام«، »هاها و مقياسآزمون« ،»مديريت« ةبررسي، بيشترين سهم از چهار مقول
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 آن، حدود ة اين گرايش بوده و بقية توليدشديهانامه درصد كل پايان59، با مجموع بيش از »آموزش و پرورش
 . ه استشد موضوعي ديگر توزيع ة مقول29  درصد، ميان41

شناسي روان« مورد بررسي، بيشترين سهم به ترتيب ةشناسي در دور روانةهاي توليدشدنامهدر مورد پايان
، با »شناسي و آموزش كودكان استثناييروان« و »شناسي عموميروان«، »شناسي شناختيروان«، »تربيتي

 درصد ميان 42 آن، يعني حدود ة اين گرايش بوده و بقيةهاي توليدشدنامه درصد كل پايان58مجموع بيش از 
، »مواد و منابع«هايي مانند رساني، حوزه كتابداري و اطالعةدر رشت. ده استش موضوعي ديگر توزيع ة مقول10

 درصد 53، در مجموع بيش از »شناختيكنترل كتاب« و »كتابخانه و مراكز منابع«، »شناختيركوردهاي كتاب«
 موضوعي ة مقول13 درصد ميان 47 آن حدود ة بقي.ستهاي توليدشده را به خود اختصاص داده انامهكل پايان

ها بيشتر ناشي از رويكرد نظام رسمي دانشگاهي به نامهها، گرايش پاياندر تمامي رشته. ده استشديگر توزيع 
 .ت جديد بسيار كمرنگ اسهاي و حضور موضوعبودهمباحث درسي 

مشاركت گروهي و موضوعات اصلي مقاالت مجلة علمي «در تحقيقي با عنوان ) 1385(زارع و همكاران 
 كه سهم مشاركت زنان در توليد مقاالت اين مجله اعالم كردند» پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

نفري بوده و در مجموع تمايل به صورت دوهمكاري بين نويسندگان بيشتر به. استكمتر از سهم مشاركت مردان 
ضريب همكاري . به رشد داشته است هاي مورد بررسي روند روهمكاري بين نويسندگان اين مجله در خالل سال

از نظر پراكندگي موضوع، به ترتيب .  و گوياي همكاري گروهي متوسطي است4/0 گروهي بين اين نويسندگان
 . بيشتر مورد توجه بوده استهاي كودكان، فيزيولوژي و داروسازيموضوع

دهد كه نويسندگان مجلة علمي پزشكي اهواز بيشتر تمايل به همكاري گروهي دارند تا اين بررسي نشان مي
همچنين پراكندگي مقاالت مجله از توازن و تعادل موضوعي منطبق با پوشش موضوعي مجله برخوردار . انفرادي

 .اي درج نشده استگونه مقالهه و در مورد بعضي ديگر نيز هيچنيست و به برخي از موضوعات توجه كافي نشد

به بررسي ميزان همكاري گروهي محققان مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم ) 1386(دانش، رحيمي و بابايي 
هاي تحقيقاتي   بررسي و ميزان همكاري آنها را در اجراي طرح1380 – 1385هاي  پزشكي اصفهان را طي سال

صورت همكاري  كه به1385هاي پژوهشي در سال  هاي اين پژوهش، تعداد طرح براساس يافته. تعيين كردند
 .اند، بسيار بيشتر از گذشته است گروهي انجام شده
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 2007 تا 1990هايل طي سا را بين ايران و كشورهاي همجوارهاي علميهمكاريميزان ) 1387(واليتي 
هاي علمي ايران در ميان كشورهاي همجوار هاي پژوهش وي نشان داد كه بيشترين همكارييافته. بررسي كرد

هاي موضوعي حوزه ها دربيشترين اين همكاري. ليف مقاله با كشورهاي روسيه، تركيه و پاكستان بوده استأدر ت
اند كه داراي هايي منتشر شدههاي مشترك در مجلهقالهم.  گرفته استانجامشناسي و شيمي فيزيك، زيست

هاي دانشگاه.  استداشته زماني سير صعودي ةهاي علمي در اين بازميزان همكاري. نددارثير بااليي أضريب ت
ها و مراكز آموزش عالي كشور داراي بيشترين  دانشگاهميان ديگرشهيد بهشتي، صنعتي شريف و تبريز نيز از 

  .اندبوده  با كشورهاي مجاورهمكاري

. ، در پژوهشي دريافت كه مشاركت بر ميزان توليدات و حضور پژوهشگران تأثيرگذار است)23(سابرامانيام 
كت ميان  شاگرد، مشار-مشاركت استاد : وي شش نوع مشاركت گروهي را ميان پژوهشگران معرفي كرد

هاي  ها و مشاركت  مشاور، مشاركت ميان سازمان– دستيار، مشاركت پژوهشگر –همكاران، مشاركت سرپرست 
-وي همچنين به اين نتيجه رسيد كه درجة مشاركت از يك رشته به رشتة ديگر متفاوت است، به. المللي بين

 . انساني مشاركت پاييني را مشاهده كردهاي علوم هاي علوم و فني مشاركت باال و در رشتهكه در موضوعطوري

هاي آنها در رشتة ادبيات را بررسي  ، رابطة ميان تعداد توليدات پژوهشگران و تعداد مشاركت)2001 (1هاراند
همچنين به اين . كرد و دريافت كه رابطة مثبتي ميان نويسندگان پرتوليد و نويسندگان پرمشاركت وجود دارد

و مقاالت انفرادي ) درصد2/1حدود (كت نويسندگان در زمينة ادبيات بسيار كم است نتيجه رسيد كه درجة مشار
 .بيشترين تعداد مقاالت را به خود اختصاص داده بودند

وري هاي مربوط به همكاري علمي اين است كه مشاركت علمي موجب افزايش بهرهنگرش عمومي در نوشته
المللي در مقايسه هاي بينطور ميانگين، همكاريبه« رسيد كه به اين نتيجه) 13(جانكرز ). 22(شود پژوهش مي

 . نيز به همين نتيجه رهنمون شدند) 17(ملو و همكاران . »كنندبا انواع ملي استنادات بسيار بيشتري دريافت مي

 2000-2007هاي ترين پژوهشگران هند در رشتة بهداشت را بين سالپرتأليف) 16(مانوئلراج و آمودهاوالي 
هاي وري را بر روي پژوهشگران رشتة مراقبتشناسايي و ميزان همكاري و رابطة بين الگوهاي نويسندگي و بهره

                                                           
1 - Harande 
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نيز الگوي نويسندگي چهار مؤلف برتر هند را در يك دوره ) 20(موكهرجي . بهداشتي در هند بررسي كردند
اي بر روي توليدات علمي مطالعه) 15(ما و گوان . مورد تجزيه و تحليل قرار دادند) 2000-2007(هشت ساله 

آنها . شناسي مولكولي انجام دادند و الگوي نويسندگي مؤلفان را تجزيه و تحليل كردندچين در رشتة زيست
همكاري ) 22(سوريامورتي . صورت انفرادي انجام شده بودند درصد توليدات علمي به58/1نتيجه گرفتند كه تنها 

 . نوبي بررسي كرد و دريافت كه مشاركت علمي رشد يكنواختي داشته استعلمي محققان را در آفريقاي ج

-مقاالت چاپ) 1387(نژاد و همكاران اي كه تاكنون در داخل كشور انجام شده، همتيترين مطالعهدر مرتبط

 پژوهشي رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي در داخل كشور را -هاي مختلف چهار نشرية علمي شده در شماره
طور كلي و همچنين هاي كشور در توليد علم در اين مجالت را بهسي كردند و سهم هر يك از دانشگاهبرر

هاي پژوهش نشان داد كه در مجموع دانشگاه تهران يافته. براساس چهار گرايش تربيت بدني مشخص ساختند
لم و تربيت مدرس به ترتيب هاي گيالن، تربيت معبيشترين توليد علمي را در نشريات مذكور داشته و دانشگاه

 . اندهاي دوم تا چهارم را حائز شدهرتبه

هاي سنجي توجه بسياري از افراد در حوزههاي موجود نشان داد كه مطالعات علمطور كلي، بررسي پيشينهبه
منظور تبيين سنجي بههاي علمهاي گوناگون از شاخصمختلف را به خود معطوف كرد و محققان در رشته

هرچند، بررسي پژوهش پيشين نشان داد كه . اندهاي خود بهره گرفتهيت حاكم بر توليدات علمي رشتهوضع
آي در حوزة .اس.المللي آيهاي بينشدة ايران در نمايهتاكنون پژوهشي در زمينة تحليل موضوعي مقاالت نمايه

 . تربيت بدني و علوم ورزشي انجام نگرفته است
 

 روش تحقيق

جامعة پژوهش، توليدات علمي ايران در . سنجي  انجام شده استگيري از روش كتاب بهرهاين پژوهش با
 2009 تا پايان سال  1990هاي  آي بين سال.اس.هاي استنادي آينامهحوزة تربيت بدني و علوم ورزشي در نمايه

 كلية توليدات شناختيبراي مشخص كردن الگوي نويسندگي پژوهشگران، مجبور به چاپ مشخصات كتاب. بود
هاي موجود در مقاالت تربيت بدني و علوم منظور مشخص كردن گرايشبه. علمي هر يك از نويسندگان شديم
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هاي مربوطه ورزشي، همة مدارك توسط متخصص موضوعي مورد مطالعه قرار گرفت و موضوعات و گرايش
ين آثار، الگوي نويسندگي آنها از نظر شناختي ادر مرحلة بعد، با تجزيه و تحليل مشخصات كتاب. استخراج شد

هاي مورد نياز از مشخصات در نهايت داده. دست آمدمشاركت در توليد با نويسندگان داخل و خارج از كشور به
افزار اكسل وارد شد و سپس اقدام به تجزيه و تحليل شناختي هر يك از توليدات علمي استخراج و در نرمكتاب

 . داده ها شد
 

 ي تحقيقهايافتهنتايج و 

 مدرك 72056، 2009 تا 1980آي در محدودة زماني. اس. آمده در پايگاه اطالعاتي آيعملهاي بهبا بررسي
مربوط به رشتة تربيت )  درصد1776/0( مدرك 128مربوط به توليدات محققان ايراني است كه از اين تعداد 

 مقاله 128(االت رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي همچنين اكثر قريب به اتفاق مق. بدني و علوم ورزشي است
-همچنين به. نوشته شده بود) ايتاليايي(ها به زبان انگليسي و تنها يك مقاله به ديگر زبان)  درصد21/99برابر با 

 نفر خارجي 140 نفر از آنان ايراني و 344اند كه  مؤلف در توليد اين آثار مشاركت داشته484طور كلي تعداد 
 75/85( نفر 295ها از نظر جنسيت نشان داد كه از بين مؤلفان ايراني، تعداد تجزيه و تحليل يافته. اندبوده

به عبارت ديگر، سهم مردان در توليدات علمي حوزة تربيت . زن هستند)  درصد25/14( نفر 49مرد و ) درصد
 .بدني و علوم ورزشي بسيار بيشتر از زنان است

 گرايش توليدات علمي

 بودن بودن توليدات علمي در گرايش خاص، مبين اهميت آن حوزه در زمان حاضر يا نيازهاي موجود غالب
هاي مختلف تربيت بدني بايد با توجه به نياز جامعه و تأثير شك موضوعات تحقيق در گرايشبي. در جامعه است
ر رفع مشكالت حوزة تربيت بدني اين توليدات بايد راهكا. هاي پژوهشي انتخاب شودكنندگان يافتهآن بر مصرف

اما وجود تعداد محققان در هر گرايش، . را در همة ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مد نظر قرار دهد
هاي انجام بررسي. اي بودن، نو بودن گرايش و عوامل مهم ديگر، ممكن است بر اين مهم اثرگذار باشدرشتهبين

 34/52به عبارت ديگر، . ات تربيت بدني به گرايش فيزيولوژي ورزش تعلق دارندگرفته نشان داد بيشتر تحقيق
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 درصد 62/15درصد از توليدات علمي در رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي مربوط به گرايش فيزيولوژي ورزش، 
هاي  گرايش.  درصد نيز مربوط به گرايش بيومكانيك است06/14شناسي ورزشي و مربوط به گرايش آسيب

فيزيوتراپي، اصالحي درماني، معلولين، يادگيري حركتي، مديريت ورزشي، تغذيه ورزش و بهداشت ورزش به 
هاي  بدني  و ورزش ايرانيان رشته همچنين در مجموع توليدات رشتة تربيت. هاي بعدي قرار دارندترتيب در رتبه

 .اندي مورد بررسي علمي قرار گرفتههاي ورزشورزشي فوتبال، كشتي و كوهنوردي بيشتر از ديگر رشته

 محور موضوعات هر يك از گرايش ها

. كنيمتر كرده و محورهاي فرعي سه گرايش برتر را بررسي ميدر اين قسمت تحليل موضوعي خود را عميق
 43/13هاي انرژي،  درصد محور موضوع سيستم39/22ها، در گرايش فيزيولوژي ورزش به ترتيب براساس يافته

 درصد محور موضوع تأثير تمرينات بر فاكتورهاي 46/7 محور موضوع تأثير انواع تمرينات عضالني و درصد
صورت پراكنده به ساير  درصد به26/49 درصد محور موضوع وضعيت فيزيولوژيكي بدن و 46/7مختلف خون، 

 ورزشي فوتبال، هايهمچنين در اين گرايش محور توليدات بر رشته. محورهاي موضوعي پرداخته شده است
 . روي تمركز داردكشتي، دو ماراتن، تنيس، واليبال، كوهنوردي و پياده

 

 ها و موضوعات فرعي توليدات علمي ايران در گرايش-1جدول شماره 

 گرايش محور موضوعات
 رتبة سوم رتبة دوم رتبة اول

 فيزيولوژي ورزش
  مورد15

  مورد12سيستم هوازي 
  مورد3هوازي  و بي

 رد مو9
 تأثير انواع تمرينات بر بدن

 مورد5
هاي تأثير فعاليت

 حركتي بر خون

 بيومكانيك
  مورد13

 گام و تقارن آنها و دويدن
  مورد5

وضعيت بيومكانيكي حركت 
 هاي كمريتنه و مهره

  مورد4
وضعيت حركتي اندام 

 تحتاني
 مورد7 شناسي ورزشيآسيب

 هاي كمريناحية مهره
  مورد4

 ناحية زانو
 ورد م2

 مچ پا
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شناسي شناسي و بيومكانيك، به دو زيرمجموعة آسيبهاي مربوط به گرايش آسيبنظر به اهميت موضوع
- درصد مقاالت در مورد گام09/59در گرايش بيومكانيك نيز . پردازيمصورت جداگانه ميورزشي و بيومكانيك به

 درصد مربوط به 19/18هاي كمري و نه و مهره درصد مربوط به وضعيت حركتي ناحية ت72/22ها و تقارن آنها، 
شناسي ورزشي به ترتيب همچنين در گرايش آسيب. هاي مختلف حركتي در پايين تنه بوده استوضعيت
 درصد، مورد بررسي قرار گرفته 52/9 درصد و نواحي رباط كروشيت زانو با 35اي كمري هاي ناحية مهرهآسيب

 . تنه بررسي شده استهاي ناحية پايين درصد آسيب55است، اما در مجموع 

 پراكندگي توليدات براساس الگوي نويسندگي

-بررسي توليدات علمي حوزة تربيت بدني از نظر تعداد نويسندگان هر مقاله مبين الگوي نويسندگي استفاده

طور كه همان.  ارائه شده است2اطالعات مربوط به الگوي نويسندگي در جدول . شده در اين توليدات است
 9/28( مقالة چهار مؤلفي 37كه طوريشود، الگوي نويسندگي چهار مؤلفي در رتبة اول قرار دارد، بهمالحظه مي

 مقاله 20 مقاله در رتبة دوم و الگوي دو مؤلف با 26الگوي سه مؤلف با . در حوزة تربيت بدني وجود دارد) درصد
طور به. اندصورت انفرادي نوشته شدهبه)  درصد94/10( مقاله 14 مقاله، فقط 128از بين . در رتبة سوم قرار دارد

بيش از (اند  درصد توليدات علمي حوزة تربيت بدني در قالب مشاركت علمي به رشتة تحرير درآمده06/89كلي، 
 ).يك مؤلف دارند

اند كه از رسيده مورد از مقاالت با همكاري همتايان خارجي به چاپ 51ها نشان داد كه تجزيه و تحليل داده
كشورهاي .  مورد با پژوهشگران كشور انگلستان انجام شده است11 مورد با محققان كشور كانادا و 16بين آنها 

 .استراليا و اياالت متحده نيز با چهار مقالة مشترك با ايرانيان در رتبة بعد قرار دارند

لمي نشان داد كه در مجموع كل مقاالت شده در توليدات عهاي مربوط به تعداد ارجاعات استفادهيافته
نكتة جالب .  مورد است30شده در هر مقاله كه ميانگين تعداد ارجاعات استفادهطوري ارجاع وجود دارد، به3870

 ارجاع مربوط به مقاالت انفرادي است؛ به 207 ارجاع مربوط به مقاالت مشاركتي و تنها 3663آنكه، از اين بين 
 . است13/32 و اين ميانگين در مقاالت مشاركتي 78/14مؤلفي ارجاعات در مقاالت تكعبارت ديگر، متوسط 
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  الگوي نويسندگي توليدات علمي تربيت بدني-2جدول 

 رتبه تعداد نويسندگان تعدادمقاله درصد

 1 چهار مؤلف 37 90/28
 2 سه مؤلف 26 31/20
 3 دو مؤلف 20 63/15
 4 يك مؤلف 14 94/10
 5 ج مؤلفپن 14 94/10
 6 شش مؤلف 7 46/5
 7 هفت مؤلف 6 69/4
 8 ده مؤلف 2 57/1
 9 هشت مؤلف 1 78/0
 10 نوزده مؤلف 1 78/0
  جمع كل 128 0100/0

 

 الگوي نويسندگي مقاالت پراستناد

اند، اي كه بيشترين استناد را دريافت كرده مقاله10هاي جالب پژوهش حاضر اين بود كه يكي از يافته
 مقاله در قالب همكاري 9تر آنكه، جالب. اند و بيش از يك مؤلف دارند در قالب مشاركت علمي انجام شدههمگي

رتبة نخست از جنبة استنادي . المللي انجام شده و تنها در يك مقاله همة نويسندگان مليت ايراني دارندبين
شناسي و بيومكانيك دايي در گرايش حركت بار استناد با همكاري محققان كانا87مربوط به توليدي است كه با 

 استناد باز هم با همكاري محققان كشور كانادا 58دومين رتبه مربوط به توليدي است كه با . انجام گرفته است
طور مشترك رتبة سوم را به خود اختصاص  استناد به24در نهايت دو مورد با . در همان گرايش انجام شده است

ها با همكاري محققان كشور انگلستان و ديگري با همكاري محققان داخلي به رشتة تحرير اند كه يكي از آنداده
 .درآمده است
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  ده توليد برتر از جنبة استناد- 3جدول 

سال  گرايش عنوان مقاله
 انتشار

تعداد 
 استناد

مليت 
نويسندگا
ن همكار 
 خارجي

تعداد 
 همكاران

دانشگاه 
محل 

خدمت 
نويسندة 
 ايراني

Symmetry and limb 
dominance in able-bodied 
gait: a review 

تربيت معلم  3 كانادا 87 2000 بيومكانيك
 تهران

Functional gait asymmetry in 
able-bodied subjects تربيت معلم  2 كانادا 58 1996 بيومكانيك

 تهران
Relationship between 
mechanical factors and 
incidence of low back pain 

-آسيب
شناسي 
ورزشي 
 ،توانبخشي

2002 24 --------
- 2 

بهزيستي 
وعلوم 
 توانبخشي

Muscle fatigue induced by 
exercise simulating the work 
rate of competitive soccer 

فيزيولوژي 
دانشگاه  4 انگلستان 24 2003 ورزش

 اصفهان
Functional roles of ankle and 
hip sagittal muscle moments 
in able-bodied gait 

تربيت معلم  6 كانادا 22 2001 بيومكانيك
 تهران

Muscle power compensatory 
mechanisms in below-knee 
amputee gait 

تربيت معلم  3 كانادا 21 2001 بيومكانيك
 تهران

Shoulder arthroplasty for late 
sequelae of proximal humeral 
fractures 

-آسيب
شناسي 
 ورزشي

علوم پزشكي  4 فرانسه 20 2004
 ايران

Roles of intracellular and 
extracellular carbonic-
anhydrase in alveolar-
capillary CO2 equilibration 

فيزيولوژي 
علوم پزشكي  5 آمريكا 19 1994 ورزش

 تهران

The contribution of the medial 
retinaculum and quadriceps 
muscles to patellar lateral 
stability - an in-vitro study 

-آسيب
شناسي 
 ورزشي

علوم پزشكي  3 انگلستان 18 2004
 تهران

The effects of graded resistance 
exercise on platelet activation 

فيزيولوژي 
پژوهشكدة  2 انگلستان 16 2003 ورزش

 تربيت بدني
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 ت علمي و تعداد استنادبررسي رابطة بين مشارك

 مبني بر اينكه آيا بين مشاركت علمي و تعداد استناد رابطه وجود دارد يا خير، 6در پاسخ به پرسش شمارة 
) بيش ازيك نويسنده(و وجود همكاري )يك نويسنده(در اين راستا عامل همكاري به دوگروه عدم همكاري 

)ه آزمون تكفيك و سپس از روش آمارة كاي دو پيرسون با آمار )k
i i

i i

o e
e

χ
=

−
=∑

2
2

1
 1 وبا درجة آزادي 

 . استفاده شد

,البته شرط رد فرضيه  , / /k αχ χ χ− −≥ = =2 2 2
1 2 10 10 0 , است كه مقدار02 , / /k αχ χ− −= =2 2

1 2 10 10 0  از 02

 .  شودمشخص مي) كاي دو(جدول كاي اسكور 

 همكاري الف ب

 ميانگين استنادها 0 / 53 0/ 77

 

( ) ( ) ( / / ) ( / / ) /
/ /

( / / )( / ) / , ( / / )( / ) /

k
i i i i

i ii i

o e o e
e e

e e

χ
= =

− − − −
= = = + =

= + = = + =

∑ ∑
2 2 2 22

2

1 1

1 2

0 53 0 65 0 77 0 65 0 0440 65 0 65
0 53 0 77 0 5 0 65 0 53 0 77 0 5 0 65

 

به عبارت ديگر، نتايج اين . باتوجه به نتايج باال، عامل همكاري تأثير بسزايي در متوسط تعداد استنادها دارد
پژوهش حاكي از آن است كه تحقيقاتي كه در قالب همكاري و توسط بيش از يك محقق انجام مي شوند، 

 .كنندي دريافت مياهميت بيشتري دارند و توسط ديگر پژوهشگران استناد بيشتر
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 گيري نتيجهبحث و 

هاي علمي و فناوري جديد در دنيا  اخير هماهنگ با پيشرفتةدر چند دهرشتة تربيت بدني و علوم ورزشي 
رود با توجه به قدمت اين كه انتظار مي؛ درحاليقرار دارد همچنان در ابتداي راه كشور ما درتوسعه يافته، اما 

هاي علمي در آن ارشد و دكتري، فعاليتشده در مقاطع كارشناسيژوهشگران تربيت پرشته و نيروي انساني و 
نتايج . دشواي كه با توليد اطالعات علمي، توسعه و باروري اين علم محقق   به گونه،وضعيت مناسبي داشته باشد

اه اطالعاتي نامبرده  پايگدر مدرك از ايران 128 تنها ،)1980-2009( سال مورد بررسي 30 درد اد پژوهش نشان 
با توجه به  تربيت بدني و علوم ورزشيوضعيت توليد اطالعات علمي ايران در زمينة  رو،از اين. راه يافته است

- پژوهشد، هرچندرسچندان مناسب به نظر نميهاي مختلف در كشور  در بين توليدات رشته125كسب رتبة 

 اين نقص مختص رشتة  و بودهها حوزهديگرني در ايران كمتر از شده توليدات علمي در حوزة علوم انساهاي انجام
 آنكه فاقد شرايط الزم سبب عالوه بر آن، بخش زيادي از مدارك توليدشده به .تربيت بدني و علوم ورزشي نيست

 .يابندها راه نميد، به اين پايگاهانهاي اطالعاتيبراي ورود به پايگاه

دهد ها نشان ميته به گرايش فيزيولوژي ورزش اختصاص دارد و بررسيبيش از نيمي از توليدات اين رش
هاي علوم پزشكي باتوجه به حضور استادان دليل مشترك بودن اين گرايش با رشتهافزايش در اين گرايش به

 .گروه علوم پزشكي در اين بخش از توليدات، عامل مهمي در اين روند بوده است

هاي انرژي باالترين رتبه را در اين بخش به خود اختصاص داده ع سيستمدر گرايش فيزيولوژي ورزش موضو
هاي و پس از آن تأثير انواع تمرينات عضالني و تأثير تمرينات بر خون و همچنين وضعيت فيزيولوژيكي بدن رتبه

رزشي فوتبال هاي وها بر رشتهدر بيشتر گرايشنكتة حائز اهميت اين است كه . اندبعدي را به خود اختصاص داده
اين مطلب بيانگر آن . روي تمركز بيشتري شده است، كشتي، دو ماراتن ، تنيس، واليبال، كوهنوردي و پياده

هاي پژوهشي نيز اين رشتة ورزشي هاي اكثريتي به رشتة ورزشي فوتبال، در حوزهاست كه همانند گرايش
ها را معطوف به خود ساخته ي بيشترين بررسيبيشترين بررسي را به خود اختصاص داده و پس از آن رشتة كشت

 . است
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هاي بعدي را در ميزان توليدات به شناسي، رفتار حركتي و مديريت ورزشي، رتبهگرايش بيومكانيك و آسيب
تنه انجام شده شناسي و بيومكانيك، بيشترين تحقيقات در ناحية پاييندر گرايش آسيب. اندخود اختصاص داده

 دو گرايش مذكور در ابتداي راه بوده و حتي در داخل كشور فاقد دورة دكتري هستند، كسب از آنجا كه. است
در مقابل رشتة مديريت . چنين عنواني بسيار حائز اهميت است و نشان از تالش مضاعف محققان اين حوزه دارد

اندازي ري در ايران راهورزشي كه از قدمت بسيار زيادي در كشور برخوردار بوده و در ابتداي تأسيس، دورة دكت
-المللي ميشد رتبة مناسبي را كسب نكرده است كه اين نكته تالش بيشتر محققان اين گرايش را در عرصة بين

شناسي و بيومكانيك به هاي آسيبترين داليل قرارگيري گرايش مديريت ورزشي پس از گرايشاز عمده .طلبد
ها و همچنين دشوار بودن ارائة مطالب  در مقابل ديگر گرايشمحدود بودن تعداد مجالت مربوط به اين گرايش

اين مطلب ريشه در بسياري از عوامل مختلف دارد . توان اشاره كردالمللي در حوزة علوم انساني ميدر عرصة بين
تعداد كمتر كل توليدات علمي ايران در گروه علوم انساني در . گنجدكه بررسي بيشتر آن در اين مقاله نمي

كنندة محدوديت توليدات گرايش مديريت ورزشي در ، توجيهISIقايسه با گروه علوم پايه و فني مهندسي در م
 .المللي استعرصة بين

با استفاده از ) يك نويسنده(و عدم همكاري ) وجود بيش از يك نويسنده(در بحث ارتباط بين عامل همكاري 
اين نكته . أثير بسزايي در متوسط تعداد استنادها داردروش آمارة كاي دو پيرسون مشخص شد عامل همكاري ت

 مورد عالوه بر آنكه 9اند، از ده توليدي كه بيشترين استناد را به خود اختصاص داده.  مشهود است1در جدول 
توان گفت بااين توصيف مي. اندداراي حداقل يك همكار و بيش از آن است، با همكاران خارجي مشاركت داشته

المللي در گسترش توليد و توسعة علمي همچنين در ضريب تأثير متون علمي توليدشده نقش بينمراودات 
 .بسزايي دارد
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