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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the quantity and quality of scientific production, 

especially published articles, in the field of Iranian sports sciences in faculties over the 

last 5 years (2015-2020) based on the Scopus database in this descriptive study, 334 full-

time faculty members are included who are PhD graduated in the field of physical 

education amongst 18 different universities in Iran. The information of faculty members 

and the number of faculties are extracted from the Scopus database. Later, the data is 

analyzed through Excel and SPSS softwares. The results of the study illustrated that the 

faculties of Physical Education in Tehran, Gilan, Ferdowsi Mashhad, Kharazmi and 

Isfahan universities had published the highest number of articles over the targeted period. 

In terms of the quality of the published papers, results have also shown that Kharazmi 

University (45), Tehran (28), Gilan (26) and Mohaghegh Ardabili (22) had better 

conditions in terms of the number of outstanding articles (Quarter 1). After that, Tehran 

university (51), Isfahan (41), Kharazmi (40) and Gilan (28), respectively, were recorded 

at the second level of Scopus raking (Quarter 2). Overall, it can be seen that there is a 

serious strategy to encourage the members in some of the selected universities for having 

published their research on international index databases. It is also given the impression 

that research-based universities and some of the other universities offering basic sciences 
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and medicine courses were roughly taken a suitable place in terms of quality of the 

published articles.  
 

Keywords: Iranian Sports Faculties, Scientific Articles, Scopus. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Currently, one of the concerns in the Ministry of Science, Research and 

Technology and the academic sector in Iran is to evaluate the scientific outcomes 

of universities. It is to identify the strengths and weaknesses of these institutes in 

this matter. Indeed, scientific and research centers are encouraged to produce 

knowledge and scientific products like articles as a part of their contributions to 

societies (1). In addition, international collaboration of faculties and colleges are 

considered as factor of faculties growth. However, due to not having a quantitative 

and qualitative general perspective in this regard, there is no significant 

improvement, changing, reforming and enhancing. The purpose of this study is to 

investigate the quantity and quality of scientific production, especially published 

articles, in the field of Iranian sports sciences faculties over the last 5 years (2015-

2020) based on the Scopus database. 
 

Materials and Methods: 
In this descriptive study, 334 full-time faculty members were included who are 

PhD graduated in the field of physical education amongst 18 different universities 

in Iran. The universities of Tehran, Gilan, Ferdowsi, Kharazmi, Isfahan, Shahid 

Beheshti, Mazandaran, Allameh Tabatabai, Hamedan, Tarbiat Modares, 

Mohaghegh Ardabili, Birjand, Kerman, Shahid Chamran Ahvaz, Alzahra, Tabriz, 

Shahid Rajaei and Hakim Sabzevari were included in this study. The retired 

faculty members were excluded from this study. In this study, all faculty members 

who had at least one scientific published article (article indexed in Scopus 

database) were considered. Obviously, faculty members who did not have any 

scientific degree in the Scopus database were not considered in this search. 

Totally, three hundred and thirty-four academic members were included in this 

study. The information of faculty members and faculties are extracted from the 

Scopus and Elsevier's SciVal (2, 3). Later, the data is analyzed through Excel and 

SPSS softwares. The information such as number of publications, publication per 

person in the Scopus, M-index, H-index, G-index, and Field Weighted Citation 

Impact (FWCI) of all faculties were analyzed. 
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Important items: 

1.  Individual articles may have been added to another person's profile for reasons 

of name similarity that were not under the control of the researchers. Therefore, 

the articles that were in the main profile of the faculty member were evaluated. 

2.  In some cases, due to name similarity, a faculty member with two profiles and 

a different affiliation was in the Scopus database. A profile that was affiliated with 

the university of faculty member was examined. 

3.  Faculty member who had two profiles with similar affiliation in the Scopus 

database. Both of their profiles were examined to analyze the number of their 

articles. 
 

Findings: 
The results of the study illustrated that the faculties of physical education in 

Tehran, Gilan, Ferdowsi Mashhad, Kharazmi and Isfahan universities had 

published the highest number of articles over the targeted period. In terms of the 

quality of the published papers, results have also shown that Kharazmi University 

(45), Tehran (28), Gilan (26) and Mohaghegh Ardabili (22) had better conditions 

in terms of the number of outstanding articles (Quarter 1). After that, Tehran 

university (51), Isfahan (41), Kharazmi (40) and Gilan (28), respectively, were 

recorded at the second level of Scopus raking (Quarter 2). More, in view of H-

Index and G-Index in physical education faculties, the results rendered the 

superiority of Isfahan (25 and 45), Kharazmi (24 and 45) and Gilan (19 and 26) 

as well. In addition, international collaboration’s outcomes were considered as 

another index of evaluation. The results came out with the fact that Kharazmi 

University, with 52 articles, hit the peak of this evaluation, while Tehran 

university, with 49 articles and Allameh Tabatabai, with 36 published papers, 

recorded the most international collaborators in terms of academic published 

articles amongst others. Besides, topics such as medicine, health and basic 

sciences (biochemistry, genetics and molecular biology) were documented as the 

most published articles by sports science lecturers in the Scopus index. It can be 

seen that there is a serious strategy to encourage the members in some of the 

selected universities for having published their research on international index 

databases. 

 

 

Table 1- Capitation of Published Paper in Proportion to Faculty Members 

and Number of International Collaboration for Sports Science Faculties 
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Universiti

es 

Num

ber 

of 

Lectu

rers 

Publica

tion Per 

Person 

in the 

Scopus 

Percentage 

of Lecturers 

Published 

Paper in 

Scopus  

Number of 

Lecturers 

Published 

Paper in 

Scopus 

Publica

tion Per 

Person 

in the 

Faculty 

Numb

er of 

Publis

hed 

Papers 

1 
University 

of Tehran 
34 6.7 79.4* 27* 5.3* 181* 

2 
Guilan 

University 
24 7.4 75 18* 5.5* 133* 

3 
Ferdowsi 

University 
27 7.3 66.7 18* 4.8 131* 

4 
Kharazmi 

University 
24 6.8 79.1 19* 5.4* 130* 

5 
Esfahan 

University 
22 7 72.7 16 5.1 112* 

6 

Shahid 

Beheshti 

University 

20 5.1 80* 16 4.1 81 

7 

Mazandar

an 

University 

22 5.8 63.6 14 3.7 81 

8 

Allameh 

Tabataba'i 

University 

20 4.4 85* 17* 3.6 75 

9 
Hamedan 

University 
12 8.8 66.7 8 5.8* 70 

10 

Tarbia 

Modares 

University 

7 11.3 85.7* 6 9.7* 68 

11 

Mohagheg

h Ardabili 

University 

16 5.5 68.8 11 3.8 61 

12 
Birjand 

University 
13 5.4 69.2 9 3.8 49 

13 
Kerman 

University 
14 3.7 78.6 11 2.9 41 

14 

Shahid 

Chamran 

University 

21 2.5 76.1 16 1.9 40 

15 
Alahra 

University 
16 4.2 50 8 2.1 34 

16 
Tabriz 

University 
17 3.1 64.7 11 2 34 
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17 

Shahid 

Rajaie 

University 

15 1.4 80* 12 1.1 17 

18 

Hakim 

Sabzevari 

University 

12 1.7 58.3 7 1 12 

Note: The Five Top Universities Identified with * 

 

Conclusion: 

The purpose of this study was to investigate the status and growth trend of 

scientific qualifications in physical education faculties across the country (Iran), 

including the number of articles, international collaboration, M-index, G-index, 

and H-index in the last 5 years using findings from the Scopus database. The 

results showed that in the last 5 years, research in the field of sports sciences in 

the country has grown significantly, which has led to high quality scientific 

products, which indicates the maturity of research in the field of sports sciences 

in the country. Overall, it is also given the impression that research-based 

universities and some of the other universities offering basic sciences and 

medicine courses were roughly taken a suitable place in terms of quality and 

quantity of the published articles. Taking these advantages could be achieved by 

admitting a mass number of postgraduate students. 
 

Keywords: Iranian sports faculties, Scientific articles, Scopus . 
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 مقالة پژوهشی 

  یعلوم ورزش یهادانشکده  یمقاالت علم دیتول  تی فیو ک تی کم یبررس

 ۱اسکوپوس گاهیپا  یبرمبنا ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۵ یهاسال  ۀدر باز رانیا
 

 4یلیجل یمحمدمهد ، 3م ینادر آل ابراه، *2یرجب د یحم، 1یحسن صادق

 

  ، ی دانشگاه خوارزم  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد  ،یورزش  کیومکانیو ب  یشناسب یگروه آس  اریاستاد.  1

 ران ی تهران، ا

  سندهی)نو  رانیتهران، ا  ،یدانشگاه خوارزم  ،یو علوم ورزش  یبدنت یترب  ۀدانشکد   ،یورزش  یولوژیزیگروه ف  استاد.  2

 مسئول( 

 ران یگروه پژوهشی و فناوری، دانشگاه الزهرا، تهران، ا  ،یآموزش  یتکنولوژ  یپسادکتر .  3

 ران یتهران، ا  ،یدانشگاه خوارزم  ،یو علوم ورزش   یبدنت یترب  ۀدانشکد  ،یورزش   یولوژ یزیارشد ف  یکارشناس.  4
 

 14/06/1400تاریخ پذیرش:                          1399/ 15/12تاریخ دریافت:  

 چکیده 

-2015ساله )پنج  ۀ در باز  رانی ا  ی علوم ورزش  هایدانشکده  یمقاالت علم  د یتول  تیفیو ک  تیکم  یمطالعه با هدف بررس  ن یا

  ی و دارا  ی و رسم  ی مان یپ  یعلمئتیه  ی اعضا  ۀ هم  ی فیتوص  ۀ مطالع   ن یاسکوپوس انجام شد. در ا   گاه یپا   ی ( برمبنا2020

و مجموع    دیاسات  ی نفر، وارد مطالعه شدند. اطالعات برمبنا  334کشور به تعداد    ی بدن تیترب   ۀ دانشکد  18  یمدرک دکتر

  ن یا  ج یشد. نتا   ی اب ی و ارز لیو اکسل تحل  اس اسیپافزارهای اساسکوپوس استخراج شد و با نرم گاه پای براساس   ها دانشکده

  نی شتریو اصفهان ب   ی مشهد، خوارزم  یفردوس   الن،یتهران، گ  هایدانشگاه  یبدن تی ترب   های مطالعه نشان داد که دانشکده

  28مقاله(، تهران )  45)  ی نشان داد که دانشگاه خوارزم  جی نتا  نهمچنی.  اندچاپ کرده  ریتعداد مقاله را در پنج سال اخ

داشتند. در تعداد    ی بهتر  ت ی( وضعQ1)   یفیمقاله( در تعداد مقاالت ک  22)  یلیمقاله( و محقق اردب   26)  الن یمقاله(، گ

برتر  28)  النیمقاله( و گ  40)   ی مقاله(، خوارزم  41مقاله(، اصفهان )  51تهران )  یاه دانشگاه  ز ین   Q2مقاالت     یمقاله( 

  45و    25اصفهان )   هایدانشکده  ی از برتر  یحاک  زین   بدنیتیترب   های دانشکده  ندکسیا   یو ج  ندکسیا  اچ  ۀ جیداشتند. نت

بود   یاز موارد گرید یکی  یالمللنی ب  هاییهمکار زانیمقاله( بود. م 26و  19) النیمقاله( و گ 45و  24) یمقاله(، خوارزم

ا بررس  ن ی که در  به  یمطالعه  مقاله(،    52)  ی خوارزم  ی هادانشگاه  بدنی تیترب   های نشان داد دانشکده  ج ینتا   که یطورشد؛ 

منتشر کرده بودند. درمجموع   یالمللنی ب  ی مقاله با همکار یشتریمقاله( تعداد ب  36) ی مقاله( و عالمه طباطبائ  49تهران )
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تالش    نیو همچن  یالملل-نیب  هایهی از نما  یبرخوردار یبرا یتریجد هایگذاریاستسی هادانشگاه  یبرخ رسدیبه نظر م

علوم    ،یپزشک  یها-طهیشده به حمقاالت چاپ  ن یشتریالزم است که ب   نکهیمقاالت دارند؛ البته توجه به ا   ی ریپذتیرؤ  یبرا

اند،  داشته  ی و پزشک  ه یعلوم پا   های که ارتباط با بخش  هایی جامع و دانشگاه  هایگاهمربوط است و دانش  ی و تندرست  ه یپا

 دارند.  یمقاالت بهتر
 

 . یمقاالت علم ران، یا  یعلوم ورزش هایاسکوپوس، دانشکدهکلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
پاسخی به نیازهای اطالعاتی    همواره  ،آموزشی و پژوهشیدر سطوح مختلف  علمی  ارزیابی عملکرد  

  ها قوت  یو در راستای ارتقا  کنند  را شناسایی  ها ضعف  و   هااست تا بتوانند قوت  استراتژیک بودهمدیران  

در جهت    را  ها شایستگی  تواندمناسب می  نظام ارزیابی عملکرددرحقیقت،  .  کننداقدام    هاو رفع ضعف

روزآمد سازمان  ۀتوسع و  علمی علمی  مراکز  و  ببه  ها  مناسب  کانوپسک،    کار گیرد ه  صورت  )هاگان، 

تیلور و  بنابراین2006،  1برناردین  نظام   یتوجهبی  (؛  اجرای    هایآسیبتواند  می  ارزشیابی  به 

ها،  کند. در نظام ارزشیابی دانشگاهای یک سازمان وارد  توسعه  –عملکردیروند  به    را   ناپذیریجبران 

دانشگاهبه در  نسلویژه  اشتغالهای  میزان  ازجمله  مهمی  موارد  چهارم  و  سوم  پذیری های 

ن به بنگاه اقتصادی شدای، کشوری و جهانی و تبدیلهای اجتماعی منطقه آموختگان، مسئولیت دانش

های سنتی مراکز علمی و پژوهشی، تولیدات علمی است که مدنظر قرار گرفته است، اما یکی از رسالت

مستمری   اصالح و تغییر  ،تحولو در حال گذر در این باره،  دون شناخت کلی از رویدادهای گذشته  ب

ب. در این راستا، دانشگاهنخواهد داشت  وجود به شمار    رای تولیدات علمیهای کشور هستۀ مرکزی 

  های کلیدی، اصالح و تغییرها و شاخصلفهؤبدون ارزیابی عملکرد براساس مشک  آیند که بدونمی

  زیها نصورت نخواهد پذیرفت. دانشگاه  این تولیداتکیفیت  کمیت و  مسیر توسعه و ارتقای    مداومی در

به  المللی  های خوب ملی و بینو قرارگرفتن در رتبه   یرقابت  ۀدر عرص  یداریپاو  توسعه، رشد    یبرا

ها و منابع  ، برنامهندایفر  یو اثربخش  ییدارند تا در قالب آن بتوانند کارا  ازی عملکرد ن  یابیارز  ستمیس

  ی تخصصی هامجموعه ریعنوان زها بهدانشکدهعلمی  عملکرد    یابیارزبنابراین    بسنجند؛خود را    یانسان

 و مهم است.   ی، ضرورهستندرشد دانشگاه  که موتور  دانشگاهاز 

-با توجه به جایگاه مهم مقاالت علمی در مؤلفۀ تولیدات علمی، این موضوع همواره یکی از شاخص

  ی مختلفیبندرتبههای  نظام  (؛ بر همین اساس  2008،  2های ارزیابی عملکرد علمی بوده است )کوکیا 
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  ی هاها توسط مقاالت و پژوهشارجاع به آن زانیو م ی مقاالت عملکه براساس تعداد  اند وجود آمدهبه

عالؤم  توانندمی  گرید آموزش  رتبه   گوناگون  یکشورها  ی سسات  را  ابراهیم،  )آل  دنکن  یبندجهان 

و    ها دانشگاه  ی پژوهش  یبندرتبه   ی هانظام  نیترو جامع  نیدتریاز جد  یکی  یبندرتبه نوع    نیا(.  2015

کنند، پایگاه  ها را ممکن می و دو پایگاه مهمی که این ارزیابی  جهان استپژوهشی    - علمیسسات  ؤم

اف ساینس   1اسکوپوس  و الریویر  2و وب  کمپبل، گینگراس  )آرچامبالت،  این  2009،  3هستند  در   .)

دلیل هایی است که بهشود، یکی از پایگاهعرضه می 4پایگاه اسکوپوس که از سوی مؤسسۀ الزویر  راستا 

سنجی استفاده    توجهی از نشریات معتبر جهان، در مطالعات علم  درخور پوشش  قراردادن بخش  زیر

های  ها و وزارتخانهسنجی، برخی از سازمانبر متخصصان علمعالوه(.  2019،  5)چپمان و الینگر  شودمی

نمایه ارزیابی مدارک علمی  بنا به ضرورت،  اعضای هی ایران که  پژوهشگران ختئشدۀ  را  علمی و  ود 

اکنون در   که همایگونهاند؛ بهکنند نیز استفاده از این پایگاه را در دستور کار خود قرار دادهدنبال می

وزارت علوم،  »و  «  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»علمی  تئاعضای هی  یهای ارتقا  نامهینیآ

فناوری و  به   «تحقیقات  آن  استاز  شده  یاد  معتبر  پایگاهی  مالمحمدی،    عنوان  و  چاکلی  )نوروزی 

2010.) 

سنجی، مطالعات گوناگونی در کشور در این زمینه انجام شده است؛  با توجه به اهمیت موضوع علم

در   رجندیدانشگاه ب  ی علمئتیه  یاعضا   ی علم  داتیتول  تیوضع  (2011)  انیعل  ی و زینوکاربرای مثال،  

تأکرا  اسکوپوس    گاه یپا م   د یبا  آن  ها آن  یعلم  یهمکار  زانیبر  پژوهش  در  کردند.    همۀ  ها بررسی 

نمایه پایگاهتولیدات علمی  اسکوپوس در چهار حوز  شده در  انسانی، علوم    ۀاستنادی  تحصیلی علوم 

علمی دانشگاه  که توسط اعضای هیئت  2009-2000  کشاورزی طی سال های مهندسی و-پایه، فنی 

به رسیده    بیرجند  پژوهشی  ثبت  در  شد. همچنین  توصیفی  بررسی  میرزایی  بود،  و  نوروزی  نوری، 

ساینس از سال    ف در پایگاه وب آ  را  تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  (1385)

آماری این پژوهش    ۀ. جامعکردندسنجی بررسی  های علمبا استفاده از روش  2006تا پایان سال    19٧6

ساینس بود که پژوهشگران دانشگاه علوم    فهای موجود در پایگاه اطالعاتی وب آهاز مقال  مقاله  488

پژوهش  یافتهمنتشر کرده بودند.  میالدی    2006تا    19٧6های  سال  ۀپزشکی اصفهان در فاصل های 

آی اس های منتشرشده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه آینشان داد که بیشترین مقالهها  آن 
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2. Web of Science   
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4. Elsevier  
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و از لحاظ  بود  های اصیل مربوط  مربوط بود. از نظر نوع مقاله بیشترین تعداد به مقاله  2006  به سال 

 . موضوعی نیز بیشترین تعداد مقاله در ارتباط با عروق محیطی بود

پایگاهاست. در این زمینه، رحیمی ، یکی دیگر از شاخصوضعیت همکاری ارزیابی در این  های 

علوم   ۀعلمی دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزاعضای هیئتعلمی بین  ( همکاری  2008ماریه )

ها نشان داد که بین نسبت تولیدات . یافتهکردبررسی  را  پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی  

های مختلف در دانشگاه فردوسی تفاوت معنادار وجود داشت.  مشترک به کل تولیدات علمی حوزه 

مهندسی و علوم انسانی    هایعلوم پایه و پس از آن در حوزه   ۀدر حوز  بیشترین میزان همکاری علمی

عنوان الگوی غالب همکاری  مؤسسه ای بهالگوی همکاری درون  ،بود. در میان الگوهای همکاری علمی

تعداد نویسندگان دخیل در تولیدات علمی دانشگاه    ، بخشی از این پژوهش  رفت. درعلمی به شمار  

ها حاکی از آن بود که بیشترین فراوانی مربوط به رکوردهای با دو نویسنده  فتهیا  شد.فردوسی بررسی  

 . و بعد از آن با سه نویسنده بود

)  زادهمحمدحسن  ، امیری   ،مفرد  وکیلی ،نژادیولی بورقی  مطالعه2012و  در  -پیمایشی  ای( 

نمایه  همۀ  ،قطعیم علمی  پزشکی همدانتولیدات  علوم  دانشگاه  پژوهشگران  پایگاه  را  شده  های  در 

  بررسی کردند.   رکورد(  4٧2)  1998-2008زمانی    ۀدر فاصل  وب اف ساینسو    اسکوپوساستنادی  

ساله استفاده  یازدههر دو پایگاه با محدودیت زمانی  ۀ  وجوی پیشرفتتبرای گردآوری اطالعات از جس

وب مدرک در    61)  2008د. بیشترین تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به سال  ش

دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین همکاری   و   بود  ( مربوطاسکوپوسمدرک در    ٧9و    اف ساینس 

( را با دانشگاه علوم پزشکی همدان در تولید  اسکوپوسمدرک در    51و    وب اف ساینسمدرک در    23)

د پزشکی سعودیمجل  همچنین مشخص شد،  اشت.علم  در    9با    ۀ  اف ساینس مدرک  ۀ و مجل  وب 

، انتشار بیشترین تعداد تولیدات علمی این دانشگاه را به  اسکوپوسمدرک در    13با    رانیا  کال یومدیب

وب  مقاله در    26های موضوعی علوم اعصاب )با  حوزهدرنهایت مشخص شد که  خود اختصاص دادند.  

های پژوهشی در تولیدات ترین حوزه ( فعالاسکوپوسمقاله در    196پزشکی عمومی )با ( و اف ساینس

پزشکی همدان   علوم  دانشگاه  پژوهشگران  قدرتنورافروزبودند.  علمی  و  واعظی   دات یتول(  2016)  ، 

  2012سال    ل یرودانشگاه تا آ  نیا  یریگشکل  یاز ابتدارا    یدانشگاه عالمه طباطبائ  یالمللنیب  یعلم

در سطح    ی دانشگاه عالمه طباطبائ  ۀ شدهینما  یعلم  داتیکه تعداد تول  نشان داد  جینتا  ارزیابی کردند.

با    سهیدر مقا  ریاخ  یهاسال  یعلم  داتیخصوص تولهها، باستناد به آن  زانیم  نیالملل و همچننیب

زدانشگاه   ریسا تصاعد  امانبود،    اد یها  رشد  نشان    ی درمجموع  ا  داد؛را  تالش    صلحا  رشد  نیالبته 

 د. دانشگاه بو یعلم   یهااز گروه یپژوهشگران برخ

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=80799
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=80799
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=80799
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=60412
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=60412
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=130611
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=130611
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حوزههمان در  ذکرشده  مطالعات  است،  مشخص  بهطورکه  و  مختلف  سطح  صورت های  در  کلی 

ختلف علوم و  های ماند و کمتر به مطالعۀ تخصصی در حوزهداخلی انجام گرفتهصورتها و بهدانشگاه

  های از شاخه  ی ک ی  یو علوم ورزش  ی بدنتیتربهمچنین مطالعات تطبیقی پرداخته شده است. رشتۀ  

و اثر و نقش آن    است  افتهی  وندیپ  یو علوم تندرست  هیاست که از جهات مختلف با علوم پا  یعلوم انسان

  ایی و کار  ت یفعال  ۀاست. دامن  ناپذیر افراد جامعه انکار  ی و روان  یجسم  یو بهساز  یبخشدر رابطه با توان

  ؛گسترده است اریبس  ی و اجتماع  ی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فرد  یو علوم ورزش  ی بدنتیترب

در    . ردگییو کهولت در برم  ی سالخوردگ  ۀ از تولد تا دور  ش یرا از پ   ی سن  یهاکه تمام گروهی طورهب

رش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی و افزایش امکانات آزمایشگاهی،  های اخیر با توجه به گستسال

  ی و علوم ورزشیبدنت یترب  جهش چشمگیری در تولید علم و محتوا در این رشته روی داده است. رشتۀ

های اخیر تأثیر این موضوع بر افزایش تعداد مقاالت این رشته در سال که   رددا ایرشتهانیم ی تیماه

علم حوزۀ  در  مطالعات  معدود  از  یکی  است.  مطالعۀ  داشته  ورزشی،  علوم   یمینیسنجی 

های  با استفاده از شاخصها  ( است. آن2014)  نریمانی   و  فیروزجاه  ادبی   ،حسینی   ،رضوی   ،فیروز

 ی علوم ورزش  ۀن یدر زم  ران یکشور ا  ۀشدهینما  یعلم  مدارک  لیبه تحل  آیاسآی  گاهیپا  یفیو ک  یکمّ

های علوم پزشکی تهران،  ها نشان داد که دانشگاهپرداختند. یافته  2013مارچ    1٧تا    1994  از سال

   ترتیب بیشترین تولیدات علمی علوم ورزشی کشور را داشتند.دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران به

نظر می به  تفکیک  درمجموع  به  علوم ورزشی  علمی حوزۀ  تولیدات  و کیفی  ارزیابی کمّی  رسد 

های علمی مختلف که به چاپ مقاله  ها و توصیف حوزهای دانشکدههای کشور، وضعیت نمایهدانشکده

زیرا دارد؛  نیاز  مطالعه  به  است،  تربیتدانشکده علمی مدارک وضعیت  تحلیل منجر شده  بدنی  های 

ها آن المللیبین علمی مدارک جایگاه از  روشنی تصویر تواندمی هابین آن یتطبیق ارزیابی و  کشور

 هاآن بهتر ارزیابی امکان و دهد های اخیر ارائه در سال با یکدیگر مقایسه در براساس پایگاه اسکوپوس

المللی بینهای  کند. همچنین همکاری فراهم هادانشگاه آن پژوهشی مدیران و ریزانبرنامه برای را

 وضعیت  از قبیل  شود. مواردیها در نظر گرفته میعنوان یکی دیگر از عوامل رشد آنها بهدانشکده

در مدارک رشد علمی  مدارک  به  استناد  وضعیت  و  موارد   با مقایسه علمی  ازجمله  یکدیگر 

طالعات  دادن این پژوهش را فراهم کرده است. همچنین در مبرانگیزی است که زمینۀ انجامپرسش

نشده که در این مطالعه    ها اشارهدانشکده  1اچ یا اچ ایندکس  شاخصقبلی مرتبط با علوم ورزشی به  

است.   گرفته  قرار  دفعات   ن یامدنظر  تعداد  و  افراد  پراستناد  مقاالت  تعداد  درنظرگرفتن  با  شاخص 

 
1. H-Index   
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با    پژوهش   اینشدن  بنابراین هدف از انجام؛  شودیمحاسبه م  گرانی استنادشدن آن مقاالت توسط د

-کدهوضعیت و روند رشد مدارک علمی دانشبررسی  ،  اسکوپوسهای برگرفته از پایگاه  استفاده از یافته

المللی، میزان ارجاعات و شاخص هرش بدنی کل کشور ازجمله تعداد مقاالت، مشارکت بینهای تربیت

 اسکوپوس بود.   های برگرفته از پایگاه از یافتهبا استفاده )اچ ایندکس( در پنج سال اخیر 
 

 روش پژوهش

بدنی کشور در پایگاه اسکوپوس را های تربیتنوع این مطالعه توصیفی بود که عملکرد علمی دانشکده

دانشکده  و    18علمی پیمانی و رسمی و دارای مدرک دکتری  بررسی کرده است. همۀ اعضای هیئت 

  دیشه،  اصفهانی،  خوارزمی مشهد،  فردوس،  النیگ،  تهران  هایدانشگاهایران )بدنی  گروه منتخب تربیت

اردب،  مدرس  تیترب،  همدانئی،  عالمه طباطبا،  مازندرانی،  بهشت   د یشه،  کرمان،  رجندیبی،  لیمحقق 

نفر، نمونۀ مطالعۀ حاضر    334ی( به تعداد  سبزوار  میحکیی و  رجا  دیشه  ،زی تبر  ،الزهرا،  چمران اهواز

های مدنظر استخراج شد. گفتنی است سایت دانشکدهها براساس وبالعات و اسامی آنبودند که اط

های سراسر کشور غیر از گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس در  های علوم ورزشی دانشگاهگروه

این ارزیابی قرار نگرفتند. اساتید بازنشسته نیز در این ارزیابی قرار نگرفتند. برای اطمینان از صحت 

از  اسامی و قرارگرفتن تمام اعضای هیئت علمی هر دانشگاه در فهرست مطالعه، این اسامی با یکی 

 ی هر دانشکده کنترل شد. علماعضای هیئت

پایگاه  در »  وجوجست  طریقاز    ، هشوپژ  ین ادر    زنیا  ردمو  یهاهبه پایگا   توجه  با   ها داده  دآوریگر

(.  2019  ، استایپورکا ؛  2018ی،  ر یآلدشد )  تحلیلو    تجزیهو    مدآ  ستد  به  «1وال  یو سا  س سکوپوا

مدنظر از پایگاه  اطالعات  بررسی شد.  2020تا پایان سال  2015اطالعات این پژوهش از ابتدای سال 

در این  د.  ش، استفاده  2اکسل افزار  از نرم  اسکوپوس  هایبرای تحلیل دادهاسکوپوس استخراج شد و  

حداقل   که   اساتیدی  تمامی  علمی  یکدارای  پژوهش  مدرک  نمایه  عنوان  پایگاه  )مقالۀ  در  شده 

  گاه یکه دارای هیچ مدرک علمی در پا  یاساتید  دیهی است. بندشد  در نظر گرفته  ند،بود  اسکوپوس(

   جو مدنظر قرار نگرفتند. واین جستدر ند، اسکوپوس نبود

 
1. SciVal 

2. Excel  
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 ناپذیر عبارت بودند از: موارد کنترل 

ممکن است مقاالت فردی به دالیل تشابهت اسمی به پروفایل فرد دیگری اضافه شده باشد    -1

تی که در پروفایل اصلی فرد بود، ارزیابی  که در کنترل پژوهشگران این پژوهش نبود؛ بنابراین مقاال

 شدند؛ 

دلیل مشابهت اسمی، فردی با دو پروفایل و با نشانۀ )افیلیشن( متفاوت در پایگاه  در مواردی به  -2

 اسکوپوس قرار داشت. پروفایلی بررسی شد که با افیلیشن دانشگاه فرد مطابقت داشت؛ 

شابه در پایگاه اسکوپوس بودند، هر دو پروفایل  اساتیدی که دارای دو پروفایل  با افیلیشن م  -3

 ها در تحلیل قرار گیرد.ها بررسی شد تا تعداد مقاالت آنآن

پژوهش،   این  بهتوصیف  برای  در  توجه  با  و  اطالعات  نرم  آماری  از  پژوهش    افزارهایاهداف 

 استفاده شد. 2و اکسل  1اساسپیاس 
 

 نتایج 

شده توسط هر  نشان داده شده است، در تعداد کل مقاالت چاپطورکه در جدول شمارۀ یک  همان

ترتیب بیشترین تعداد چاپ مقاله در پنج  های تهران، گیالن، فردوسی و خوارزمی بهدانشکده، دانشگاه

های  ترتیب در اختیار دانشگاهسال اخیر را داشتند. از نظر سرانه به نسبت تعداد اساتید نیز این برتری به

با همکاری  تربیت مدرس، از نظر تعداد چاپ مقاله  های  همدان، گیالن و خوارزمی است. همچنین 

دانشکده بین به  مقاله  تعداد  بیشترین  که  است  شده  داده  نشان  یک  شمارۀ  جدول  در  های  المللی، 

مقاله( و محقق اردبیلی    36مقاله(، عالمه طباطبائی )  49مقاله(، تهران )  52های خوارزمی )دانشگاه

های  های شمارۀ یک، شمارۀ دو و شمارۀ سه روند رشد تولیدات علمی در گروهله( است. شکلمقا  33)

ها روندی  طورکه مشخص است، درمجموع برای بیشتر دانشکدهتایی را ارائه کرده است و همانشش

 دهد. صعودی را نشان می
 
 

 
 
 
 

 
1. SPSS   

2. Excel   



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش ت یریمطالعات مد                                                           108

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  یهادهک دانش یالمللنیب ی و تعداد همکار یعلمتیئه یچاپ مقاله به نسبت اعضا ةسران -1جدول 

یبدنتیترب  
Table 1- Capitation of Published Paper in Proportion to Faculty Members and 

Number of International Collaboration for Sports Science Faculties 

تعداد مقاالت  

شده با  چاپ

های  همکاری

 المللی بین

Number of 

ed Publish

Paper with 

Internation

al 

Collaborati

on 

سرانۀ مقاله  

به نسبت  

استاد در  

 اسکوپوس 

Publicati

on per 

Person 

in the 

Scopus 

درصد  

اعضایی که  

در 

اسکوپوس  

 مقاله دارند 

Percent

age of 

Lecture

rs 

Publish

ed 

Paper in 

Scopus  

تعداد  

اعضای  

علمی هیئت

که در  

اسکوپوس  

 دارند مقاله 

Number 

of 

Lecturer

s 

Publishe

d Paper 

in 

Scopus 

سرانه  

به  

نسبت  

تعداد  

عهیئت

 لمی 

Publi

catio

n Per 

Perso

n in 

the 

Facul

ty 

تعداد  

مقاالت  

چاپ

 شده 

Num

ber 

of 

Publi

shed 

Pape

r 

تعداد  

اعضای  

عهیئت

 لمی 

Num

ber of 

Lectu

rers 

 ها دانشگاه
Universities 

 

49* 6.7 79.4* 27* 5.3* 181* 34 

 دانشگاه تهران 
University 

of Tehran 

1 

28 7.4 75 18* 5.5* 133* 24 

 دانشگاه گیالن 

Guilan 

University 

2 

20 7.3 66.7 18* 4.8 131* 27 

 دانشگاه فردوسی 
Ferdowsi 

University 

3 

52* 6.8 79.1 19* 5.4* 130* 24 

دانشگاه  

 خوارزمی 
Kharazmi 

University 

4 

32* 7 72.7 16 5.1 112* 22 

 دانشگاه اصفهان 

Esfahan 

University 

5 

26 5.1 80* 16 4.1 81 20 
دانشگاه شهید  

 بهشتی 
6 
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Shahid 

Beheshti 

University 

11 5.8 63.6 14 3.7 81 22 

دانشگاه  

 مازندران 

Mazandaran 

University 

7 

36* 4.4 85* 17* 3.6 75 20 

دانشگاه عالمه  

 طباطبایی

Allameh 

Tabataba'i 

University 

8 

9 8.8 66.7 8 5.8* 70 12 

 دانشگاه همدان 

Hamedan 

University 

9 

27 11.3 85.7* 6 9.7* 68 7 

دانشگاه تربیت  

 مدرس 

Tarbia 

Modares 

University 

1

0 

33* 5.5 68.8 11 3.8 61 16 

دانشگاه محقق  

 اردبیلی 

Mohaghegh 

Ardabili 

University 

1

1 

8 5.4 69.2 9 3.8 49 13 

 دانشگاه بیرجند 

Birjand 

University 

1

2 

11 3.7 78.6 11 2.9 41 14 

 دانشگاه کرمان 

Kerman 

University 

1

3 

10 2.5 76.1 16 1.9 40 21 

دانشگاه شهید  

 چمران 

Shahid 

Chamran 

University 

1

4 

4 4.2 50 8 2.1 34 16 

 دانشگاه الزهرا 

 Alahra

University 

1

5 
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13 3.1 64.7 11 2 34 17 

 دانشگاه تبریز 

Tabriz 

University 

1

6 

3 1.4 80* 12 1.1 17 15 

دانشگاه  شهید  

 رجایی 

Shahid 

Rajaie 

University 

1

7 

6 1.7 58.3 7 1 12 12 

دانشگاه حکیم  

 سبزواری 

Hakim 

Sabzevari 

University 

1

8 

 مشخص شده است *پنج دانشگاه برتر در هر ستون با عالمت ستاره  نکته:
Note: The Five Top Universities Identified with * 

 

 روند تولیدات علمی در پنج سال اخیر 
Publication Trend in 5 Years 

 
روند رشد در طی پنج سال در شش دانشکدۀ منتخب   -1شکل   

Figure 1- Publication Trend Over the 5 Years Among the Six Selected Faculties 
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 روند تولیدات علمی در پنج سال اخیر 
Publication Trend in 5 Years 

 
روند رشد در طی پنج سال در شش دانشکدۀ منتخب   -2 شکل  

Figure 2- Publication Trend Over the 5 Years among the Six Selected Faculties 
 

 
روند رشد در طی پنج سال در شش دانشکدۀ منتخب   -3 شکل  

Figure 3- Publication Trend Over the 5 Years among the Six Selected Faculties 
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چهار،   شمارۀ  هرششکل  ایندکس(    شاخص  میدانشکده)اچ  نشان  را  بهها  که  ترتیب دهد 

همچنین   اند.گیالن و تربیت مدرس جایگاهای بهتری را کسب کرده  اصفهان، خوارزمی،  هایدانشگاه

شاخص ام )ام   و در شکل شمارۀ شش،ها  در شکل شمارۀ پنج، شاخص جی )جی ایندکس( دانشکده

 تفکیک ارائه شده است.به ،های علوم ورزشی کشورایندکس( دانشکده
 

 
 بدنی ی تربیتهادانشکدهکلی    ندکسیاچ ا شینما -4شکل 

Figure 4- Total H-index all Sports Science Faculties  

25 24

19 18
16 16 15 15 15 14 13

11 11 10
8 7 6 5

ورزشیعلومهایدانشکدهکلیایندکساچ
Total H-index of Sports Science Faculties
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 های علوم ورزشی  شاخص جی )جی ایندکس( دانشکده  -5 شکل

Figure 5- Total G-index all Sports Science Faculties  
 

 
 های علوم ورزشی کشور شاخص ام )ام ایندکس( دانشکده -6 شکل

Figure 6: Total M-index All Sports Science Faculties  

45
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 المللی شده با همکاری بینچاپ  مقاالت 

Published Papers with International Collaboration 

 
 المللی شده با همکاری بیندرصد مقاالت چاپ -7 شکل

Figure 7- Percentage of Published Papers with International Collaboration  
 

 

شده ارائه شده است و نشان  مقاالت چاپ  یالمللنیب  های¬هفت، درصد مشارکت  ۀدر شکل شمار

اردب  ی هادانشگاه  های¬دانشکده  دهد¬یم طباطبائ   ،یسبزوار  م یحک  ، یلیمحقق  گروه    ی عالمه  و 

 . اند¬را به خود اختصاص داده یشتریب های¬مدرس درصد تیدانشگاه ترب یبدنتیترب

و    1نشریات )کیو    باالیی رتبۀدرصد    50شده در  اد و درصد مقاالت چاپتعددر جدول شمارۀ دو  

خوارزمی، تهران، گیالن و محقق اردبیلی    های( نشان داده شده است که حاکی از برتری دانشگاه2کیو  

و گیالن در تعداد مقاالت کیو  تهران، اصفهان، خوارزمی  هایو برتری دانشگاه 1در تعداد مقاالت کیو 

 .است 2
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 در پایگاه اسکوپوس  2و کیو  1شده در مجالت کیو مقاالت چاپتعداد و درصد  -2جدول  

Table 2- Number and Percentage of Published Paper in Q1 and Q2 in Scopus 

درصد مقاالت در  

به نسبت   2کیو 

 کل مقاالت 

Percentage 

of Q2 Papers 

in 

Proportion 

to all Papers 

تعداد مقاالت در  

 2کیو 

Number of 

Q 2 Papers 

به   1درصد در کیو 

 نسبت کل مقاالت 

Percentage of 

Q1 Papers in 

Proportion to 

all Papers 

تعداد مقاالت در  

 1کیو 

Number of 

Q 1 Papers 

 نام دانشگاه 

University 

Name 

 

31.5 40* 35.4 45* 
 خوارزمی 

Kharazmi 
1 

29 51* 15.9 28* 
 تهران 

Tehran 
2 

21.2 28* 19.7 26* 
 گیالن 

Guilan 
3 

36.1 22* 34.4 21* 

 محقق اردبیلی 

Mohaghegh 

Ardabili 

4 

15.6 19 16.4 20* 

 فردوسی مشهد 

Ferdowsi 

Mashhad 

5 

37.6 41* 16.5 18* 
 اصفهان 

Esfahan 
6 

20.5 15 23.3 17 

 عالمه طباطبائی 

Allameh 

Tabataba'i 

7 

27.3 21 22.1 17 

 شهید بهشتی 

Shahid 

Beheshti 

8 

30.9 21 25 17 

 تربیت مدرس 
Tarbiat 

Modares 

9 

31.4 22* 21.4 15 
 همدان 

Hamedan 
10 

24.2 8 39.4 13 
 تبریز

Tabriz 
11 

 12 کرمان  10 27 12 32.4
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Kerman 

22.8 18 11.4 9 
 مازندران 

Mazandaran 
13 

17.4 8 13 6 
 بیرجند 

Birjand 
14 

27.5 11 10 4 

 شهید چمران 
Shahid 

Chamran 

15 

26.5 9 8.8 3 
 الزهرا 

Alzahra 
16 

33.3 4 25 3 

 حکیم سبزواری 

Hakim 

Sabzevari 

17 

43.8 7 12.5 2 
 شهید رجایی 

Shahid Rajaie 
18 

 عالمت گذاری شده است.*و کیو دو با  1شش دانشکدۀ برتر در تعداد چاپ مقاالت کیو  نکته: 
Note: The 6 Top Faculties that Published Q1 and Q2 Identify with * 

 

 
 های علوم ورزشی به نسبت کل مقاالت در دانشکده 1درصد چاپ مقاالت کیو  -8 شکل

Figure 8- The Percentage of Q1 Papers out of all Among Sports Science Facilities 
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 های کشور به نسبت کل مقاالت در دانشکده 2درصدچاپ مقاالت کیو   -9 شکل

Figures 9- The Percentage of Q2 Paper out of all Among Sports Science Faculties 
 

ایش  به نسبت کل مقاالت نم  2و کیو    1درصد مقاالت کیو  های شمارۀ هشت و شمارۀ نُه،  در شکل

تبریز، خوارزمی، محقق اردبیلی و کرمان   های در دانشگاه ای بیشترداده شده است که نشانگر درصده 

(  2شهید رجایی، اصفهان، محقق اردبیلی و حکیم سبزواری )درصد کیو  های  دانشگاه( و  1)درصد کیو  

 .است
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 ی مولکول یولوژی و ب کیژنت  ، یمیوشیبهای تعداد مقاالت در حیطه -10 شکل

Figure 10- Number of Published Paper in Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology Category 
 

 
  یاسالمت حرفه ةطی تعداد مقاالت در ح -11 شکل
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Figure 11- Number of Published Paper in Health Professions Category 

 
  پزشکی ةطی تعداد مقاالت در ح -12شکل 

Figure 12- Number of Published Paper in Medicine Category  
 

 
 و حسابداری  تیریمد ، تجارت ةطیتعداد مقاالت در ح  -13شکل 
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Figure 13- Number of published Paper in Business, Management and Accounting 

Category  

 ة پرستاریطیتعداد مقاالت در ح -14شکل 
Figure 14- Number of Published Paper in Nursing Category 

ها به چاپ مقاله  های علمی که دانشکده، حوزه14و    13،  12،  11،  10های  شماره  های در شکل

ها  هایی که دانشکدهبیشترین حوزه  ،که مشخص استطوراند، نشان داده شده است. همانکردهاقدام  

در علوم پایه )بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی(، علوم تندرستی، پزشکی،   اند،مقاله منتشر کرده

 پرستاری بوده است.و  م انسانی )مدیریت، تجارت و بازاریابی( علو
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 علوم اجتماعی ةطیتعداد مقاالت در ح  -15شکل 

Figure 15- Number of Published Paper in Social Sciences Category  

 

 
 بدنیهای تربیتدانشکده  FWCIشاخص  -16 شکل

Figure 16- Field-Weighted Citation Impact of Sports Science Faculties   
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 گیریبحث و نتیجه 

  یبدن تیترب  یهاوضعیت و روند رشد مدارک علمی دانشکده   یبررس  پژوهشاین  شدن  ز انجامهدف ا

)اچ ایندکس(  ارجاعات و شاخص هرش    زانیم  ،یالمللنیمشارکت ب  کل کشور از جمله تعداد مقاالت،

نتایج نشان داد که در پنج   .بوداسکوپوس  پایگاه های برگرفته از با استفاده از یافته  ،ریسال اخ پنجدر 

تولیدات  ها در رشتۀ علوم ورزشی در کشور رشد درخور توجهی داشته است و بهسال اخیر پژوهش

در زمینۀ علوم ورزشی در کشور است. پژوهشی  بلوغ  دهندۀ  منجر شده است که نشان  علمی مرغوب

ویژه در مقطع دکتری در چند سال گذشته و شرط افزایش چشمگیر دانشجویان تحصیالت تکمیلی به

ویژه  های تشویقی بهاما سیاست تولید مقاله برای دفاع از رساله در افزایش مقاالت مؤثر بوده است، 

تواند دلیلی بر این رشد فزایندۀ کمّی و کیفی  لمی نیز میع دربارۀ مقاالت کیفی و افزایش تعداد هیئت

 .  (2014و همکاران،  روزیف  ینیمی) تولیدات علمی در رشتۀ علوم ورزشی باشد

که مقاالتی  دانشکدهعلمئتیه  ی اعضا  تعداد  میی  نشان  کردند،  چاپ  دانشکدۀ  ها  که  دهد 

خوارزمی و اصفهان بیشترین تعداد مقاله را های تهران، گیالن، فردوسی مشهد،  بدنی دانشگاهتربیت

  1اسکوپوس )کیو  همچنین کیفیت مقاالت در مجالت برتر پایگاه  اند.  در پنج سال اخیر چاپ کرده

شده است. با های انجامروزبودن و کیفیت پژوهشدهندۀ بهنشان  مقاله((  25٧)  2مقاله( و کیو    2٧4)

چاپ مقاالت  بیشتر  اینکه  به  پتوجه  در  فعالیتشده  از  مستخرج  اسکوپوس  پژوهشی  ایگاه  های 

هایی که سابقۀ بیشتری در های دکتری بودند، دانشکدهویژه رسالهدانشجویان تحصیالت تکمیلی به 

اند؛ البته  در این  های متفاوت دارند، از این مزیت استفاده کردهپذیرش دانشجویان دکتری در گرایش

 دادن در انجام  یاصل  ۀدو مؤلفعنوان  دانشجوی فعال و باانگیزه به  علمی باال وبا توان  بین نقش استاد  

(. نگاهی کلی به روند رشد  2016ی را  نباید نادیده گرفت )اصغری و نعمتی، دکتر  مقطع  یهاپژوهش

سال اخیر به پذیرش دانشجویان زیاد   10هایی را که در  تولیدات علمی نیز تا حدی برتری دانشکده

در  به کردهویژه  اقدام  دکتری  میمقطع  نشان  سیاستاند،  البته  مقاالت  دهد؛  چاپ  برای  گذاری 

المللی )مثالً سیستم حمایتی و تشویقی و مالک قرار گرفتن برای ارتقای اساتید( از نکات مهمی  بین

د  سویه بایگذاری یکاند؛ هرچند مزایا و معایب این سیاستها مدنظر قرار دادهاست که برخی دانشکده

بین علمی  تولیدات  این  که  شود  مشخص  و  شود  تحلیل  آینده  پژوهشی  مطالعات  چقدر  در  المللی 
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آموختگان برای رفع نیازهای متفاوت جامعه  توانسته است موجب ارتقای کشور و توانمندسازی دانش

سطح  منظور یافتن شغلی همامروزه دانشجویان تحصیالت تکمیلی به رسد شود. درحقیقت به نظر می

های المللی و فرصت یافتن برای فعالیتهای دانشگاهی و مقبولیت بینبا مدرک تحصیلی ازجمله شغل

نامه  علمی در خارج از کشور که به رزومۀ قوی نیاز دارند، برای چاپ بیشتر مقاالت مستخرج از پایان

الزم است تحلیل    ( که البته2014،  1شوند )پیکرینگ و بیرنه المللی، تشویق میدر مجالت معتبر بین 

در جدول شمارۀ یک و شکل شمارۀ  شود؛ برای مثال، توجه به تعداد مقاالت مشترک با اساتید خارجی  

المللی  شدۀ هر دانشکده، مقاالت با نویسندگان بیندهد که  تعدادی از کل مقاالت چاپهفت نشان می

های علمی  لم است که همکاریاند و مسها از این نظر بهتر عمل کردهبوده است که برخی دانشکده

( در مطالعۀ 201٧منش )شده است. عرفانها  باعث افزایش کیفیت بروندادهای پژوهشی آنالمللی  بین

طور میانگین  به   المللی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمقاالت مشارکتی بینخود به این نتیجه رسیدند که  

-تر منتشر شدهاند، در مجالت باکیفیتبیشتری بازدید شدهاند، به میزان  استناد بیشتری دریافت کرده

اند و در مقایسه  های پراستناد برخوردار بودهاستنادشدگی و تبدیل به مقالهبرای    یشتریاز احتمال ب  ،اند

 .  اندبا متوسط جهانی مقاالت مشابه، عملکرد استنادی بهتری داشته

ها و دانشکدۀ  المللی آنه افرایش شناسه و امتیاز بینالمللی اساتید بهای بیناز سوی دیگر، فعالیت

مبادلۀ  المللی )پذیرش دانشجوی مشترک،نظر موجب افزایش تعامالت بینشود و بهها منجر میآن

المللی  شود که البته باید اثربخشی تولیدات علمی بیندادن پروژه های مشترک و غیره( میاستاد، انجام

تحل و  نظر مطالعه  این  ایندکس  از  اچ    2005  ل سادر    که  ستا  سنجیعلم  شاخصهایاز  یل شود. 

  کمّی   یابی و ارز  تأثیر  تعیین   ف هد  با   شاخص   ین . اکرد   اعبدا  کالیفرنیا  ه نشگادر دا  شهیر  رججو  یدمیال

است   یاگونهشاخص به  ن یسنجش در ا  یارهایمعالبته    ست؛ا  ه شد  اعبدا  پژوهشگران  هشی وپژداد  ونبر

مشخص   یدرستبه زیرا ن دیاز اسات ی دانشگاه و گروه  کی مانند   یگروه ی علم یرگذاریتأث توانیکه م

است   ی تنها عامل  یرگذاریو تأث  شود ینم  ی تلق  ی عامل مهم  ی شاخص تعداد مقاالت علم  نیکرد. در ا

 .شودمی یابیکه ارز

 
1. Pickering & Byrne 



 1400، مهر و آبان 68، شماره 13دوره  ؛یورزش تیریمطالعات مد                                                              124

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

بدنی نشان از تربیتهای  های پژوهش حاضر )شکل شمارۀ چهار( دربارۀ اچ ایندکس دانشکدهیافته

ها، اثرگذاری ها دارد. از دالیل اصلی بیشترشدن اچ ایندکس اساتید و دانشکدهبرتری برخی دانشکده 

هایی  منظور اساتید و دانشکدهواسطۀ ارجاعات بیشتر به این مقاالت است. بدینهاست که بهمقاالت آن

ها کیفی باشد و ارجاعات  اند که مقاالت آنداشتهکه غیر از فعالیت در تولید مقاله به این نکته نیز توجه  

های  اند. همچنین انتشار مقاله با موضوع نو و برجسته در عرصه تر بودهها شود، موفقبیشتری به آن 

انتشار مقاله در مجالت    ،بودنکاربردی  ،فردبودن ایدۀ مقالهبرجسته و منحصربه   ،المللیای و بینمنطقه 

وع رشتۀ تخصصی از عوامل مؤثر بر افزایش ارجاع به مقاله و ارتقای شاخص با شاخص تأثیر زیاد و ن

(؛ البته 2011پور، بامدادی،  )مسگرپور، کبیری، واسعی، نصیری، امین اچ ایندکس پژوهشگران است

موضوعات پنهانی ازجمله خودارجاعی و قول و قرارهای دوست و همکار ارجاعی نیز تاحدی در باالرفتن  

 شدنی است و به بررسی نیاز دارد.ر بوده است که تحلیلاین شاخص مؤث

ها تعلق  به آن 4تا کیو    1کیو    امتیازی بین  ،در آن قرار دارند مجالت  کهای  براساس هر طبقه 

 داشتن رود.  خود به شمار میر طبقۀ  د  نشریه  عملکردی هرامتیاز   Quartile Scores گیرد. درحقیقتمی

  25  وجز  دهد نشریهمی  نشان  1. کیو  است  نشریهحاکی از ارزش خاص آن   4تا کیو    1بین کیو    نمرۀ

میانی یعنی بین    ۀطبق  واز لحاظ رتبه جز  دهد نشریهنشان می  2. کیو  درصد صدر یک طبقه قرار دارد

  تهران،  ،یخوارزمهای  د. جدول شمارۀ دو نشان داد که دانشگاهقرار دار طبقه درصد یک  50تا    25

  تهران،  هایدانشگاهرا داشتند. همچنین    1ی بیشترین چاپ مقاله در نشریات کیو  لیو محقق اردب  النیگ

بدیهی است   .برتر بودند  2  ویک  منتشرشده در نشریات  در تعداد مقاالت  النیو گ  یخوارزم  اصفهان،

افزایش میزان ارجاعات خواهد شد    2و    1چاپ مقاله در نشریات کیو    ،)مسگرپور و همکارانباعث 

پذیربودن مقاالت  بودن و رؤیت(، اما از دیگر نکات اصلی بیشترشدن میزان ارجاعات، دردسترس  2011

های کشور به آن از اساتید و دانشکده   رسد بسیاری( که به نظر می201٧،  1ابراهیم است )بونگ و آل

نکرده شناسهتوجه  از  متعددی  موارد  مطالعۀ حاضر  در  مختلف  اند.  مقاالت  در  اساتید  متفاوت  های 

های معتبر جمع نشده  مشاهده شد )یک استاد با چند شاخص هرش( و همچنین مقاالت در پایگاه

بودن شاخص  رسد بخشی از علت پایینمی  دهد؛ بنابراین به نظرپذیری را کاهش میبودند که رؤیت

 
1. Bong & Ale Ebrahim 

https://isipaper.org/section/4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
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ها مشکل علمی نیست؛ بلکه موضوعی تکنیکی است که به آموزش های آنهرش اساتید و دانشکده

 نیاز دارد.

گرفتن وزن مقاالت است؛  هرش )اچ ایندکس( وارد است، یکسانشاخص  یکی از اشکاالتی که به  

و رفع ضعف    hعملکرد شاخص    لیتکم  یبرا   2006در سال    G-Index))  یجاساس، شاخـص  بـرهمین

 شتر یکه ب  ی شاخص برخالف شاخص اچ به مقاالت  نیشد. در ا  ی معرف  گرفتن مقاالت پراستناددهی ناد

رتبه در    ن یبرابر است با باالتر  G  شاخص  ،فتعری  به  بنا .  شودیداده م   یشتریوزن ب  شوند،میاستناد  

کرده باشد و مجموع   افتیاستناد در  2G  اول حداقل تعداد   ۀمقال  Gه  ک  یبیترتمقاالت به  ینزول  فهرست

  Index-G  ۀمحاسبۀ  باشد. با توجه و دقت در نحو  2G  ی بامساو  ایتر  بزرگ  Gمقاالت تا    یاستنادها

م  م یابییدرم از    چیه  G-Index  زانیکه  کمتر  ا  H-Indexوقت  بود.  برا  نینخواهد   ی شاخص 

  ی تعداد مقاالت است که جبیشترین  پراستناد و اصالح شاخص اچ مطرح شد وکردن مقاالت  برجسته 

  )اچ ایندکس(   شاخص هرش(. همچنین  2006)اگه،    به آن استناد شده است  شتریب  ا( ی2G)  2به توان  

با گذشت   رایز ؛دارد یبستگ آن فرد یا مؤسسه یپژوهش تیسسه به طول مدت فعالؤم ایهر پژوهشگر 

مقاال تعداد  افزازمان،  آن  به  استنادها  و  هم  ؛ ابدییم  شیت  و    ۀسیمقا  یبرا  دلیل  نیبه  پژوهشگران 

پارامتر در   نیا  .شد  یمعرفM  (M-Index  )ها، شاخص  آن  تیفعال  ۀ سسات در مراحل مختلف دورؤم

منظور از .  دیآیبه دست م   یو  یهر پژوهشگر بر سن علم   )اچ ایندکس(  رششاخص ه  میتقس  ۀجینت

هایی  ؛ بنابراین دانشکدهگذردیم  وی  ۀمقال  نیاست که از زمان انتشار اول  ییهاشمار سال   ،یسن علم

های اخیر به چاپ مقاالت علمی باکیفیت اقدام  اند  یا در سالکه از ابتدا مقاالت کیفی را چاپ کرده

 اند، از وضعیت بهتری برخوردار هستند.کرده

های فردوسی مشهد، خوارزمی و گیالن نشان دادند که دانشگاه 11رۀ و شما 10های شمارۀ شکل

را در حوزه پاهای  بیشترین  مقاالت خود  ب  کیژنت  ،یمیوشی)ب  هیعلوم  ی(، سالمت  مولکول  یولوژیو 

کردهحرفه منتشر  پزشکی  و  گرایشای  بیشتر  سهم  نشانگر  که  آسیب اند  و  فیزیولوژی  شناسی  های 

 13دۀ خودشان از نظر پایگاه اسکوپوس بوده است. همچنین شکل شمارۀ  بندی دانشکورزشی در رتبه

های  های دانشگاهدهد که بیشترین تولیدات علمی در حیطۀ تجارت و مدیریت را دانشکدهنشان می

اند که این حوزه بیشتر مختص به گرایش  فردوسی مشهد و عالمه طباطبائی به خود اختصاص داده
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دهندۀ تولیدات علمی در حوزۀ علوم انسانی است. نیز نشان   15ارۀ  مدیریت ورزشی است. شکل شم

های فردوسی مشهد،  گیالن و تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند های دانشگاهدانشکده

تواند با  شناسی ورزشی و یادگیری حرکتی میهای مدیریت ورزشی، روان که تولیدات علمی گرایش

ها  ها در بعضی حوزهدهند که برخی دانشکدهها نشان می باشد. درمجموع این یافتهاین حیطه مرتبط  

اساتید سایر رشتهتر عمل کردهقوی با  و تعامالت بیشتری  به نظر میها داشته اند  بنابراین  رسد  اند؛ 

از    نشدنهای بسته را )استفادههای جامع قرار دارند و همچنین سیاستهایی که در دانشگاهدانشکده

اند، موفقیت بیشتری در این  های دانشجویان( اتخاذ نکردهها و رسالهنامهاساتید خارج از رشته در پایان

 گذاری به مطالعه نیاز دارد.های احتمالی این سیاستها و تهدیداند؛ البته فرصتزمینه کسب کرده

دن به سال تولید و انتشار، بوارزیابی مجالت و پژوهشگران با توجه به وابسته   گوناگونهای  شاخص

برای مقایسۀ پژوهشگران چند حوزۀ موضوعی مناسب نیستند. در این    ، نوع مقاله و حوزۀ موضوعی

که مقایسۀ کارایی    بودن از سن، حوزۀ موضوعی و نوع مقاله است. زمانیمستقل   1FWCIراستا مزیت  

باشد، شاخص  پژوهشگران حوزه  بود.  شاخ  FWCIهای موضوعی مختلف مدنظر  ص مناسبی خواهد 

FWCI  میانگین استنادات در آن حوزه   ۀپای   موضوعی بر  ۀدهی به استنادات در هر حوزواقع وزندر

ا   FWCI=1–  .است استناد   ی معن  نیبه  عملکرد  استناد  یاست که متوسط  عملکرد  رشته، هم  یبا 

 ی است که متوسط عملکرد استناد  یمعن  نیبه ا   FWCI>1–برابر بوده است.    ایسال در دننوع و همهم

است    یمعن  نیا  به  FWCI<1–بوده است.  شتریب  ای سال در دننوع و همرشته، همهم  یبا عملکرد استناد

کمتر بوده است.   ایسال در دننوع و همرشته، همهم  یبا عملکرد استناد  یمتوسط عملکرد استناد  که

با عملکرد    ی بدنتیترب  یهادانشکده  ی تمام  یعملکردمتوسط  ،  16  ۀ شمارشکل  در    ج یبا توجه به نتا

( به این نکته اشاره کردند که  2016)  2است. کهر و یوکمتر    اینوع خود در دنرشته و همهم  یاستناد

المللی در چاپ مقاله باشد . همچنین چاپ تواند همکاری بینیکی از دالیل باالرفتن این شاخص می

تواند باعث افزایش میزان ارجاعات شود که این امر در بین پژوهشگران ایرانی در مقاالت مروری می

شود پژوهشگران که در یک موضوع خاص  شود؛ بنابراین توصیه میندرت دیده میرشتۀ علوم ورزشی به

هایی هستند، به چاپ مقاالت مروری ترغیب شوند که این یا ارائۀ نظریهدارای تجربۀ چاپ مقاالت  

اثر مثبت داشته   ایسال در دننوع و همرشته، همهمتواند بر متوسط عملکرد  استنادی با  موضوع می

 .  (2011 ،)مسگرپور و همکارانباشد 

 
1. Field Weighted Citation Impact 
2. Khor & Yu 
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می نظر  به  دانشگاه درمجموع  برخی  سیاسترسد  جدیگذاریها  برای  های  از  تری  برخورداری 

های پزشکی، شده به حیطهاند؛ البته با توجه به اینکه بیشترین مقاالت چاپالمللی داشتههای بیننمایه

های علوم  هایی که ارتباط با بخشهای جامع و دانشگاهعلوم پایه و تندرستی مربوط هستند، دانشگاه 

حال، تعداد پذیرش دانشجویان تحصیالت  هراند، وضعیت بهتری دارند. بهپایه و پزشکی برقرار کرده

  ی بدنتیترب  یهامطالعه نشان داد که دانشکده  ن یا  جینتاتکمیلی نیز در این برتری سهیم بوده است.  

سال پنج  تعداد مقاله را در    نیشتریو اصفهان ب  یخوارزم  ،مشهد  یفردوس  ،النیگ  ،تهران  یهادانشگاه

ئی  ، تهران و عالمه طباطبایخوارزمهای دانشگاه یبدنتیترب یهادانشکدهند. همچنین چاپ کرد  ریاخ

متوسط   FWCIشاخص  عالوه، براساس  منتشر کردند. به  یالمللنی ب  یمقاله با همکار  یشتریتعداد ب

کمتر   ای نوع خود در دنرشته و همهم  ی با عملکرد استناد  یبدنتیترب   ی هادانشکده عملکردی تمامی  

  هایدوره   برگزاری  رون یازا؛  هاستریزی مدیران دانشگاهمستلزم توجه و برنامهاست که این موضوع  

پژوهش آسان  ،ی علم  مقاالت  نگارش  هایوهیش  مانند  یآموزش بستر    های گاهی پا  با  ییآشنا،  سازی 

  ش یافزا.  شودیم  شنهادیپ   مقاالت  یریپذتؤیر  افزایش   یراهکارها  و  پژوهش  روش  ،ی اطالعات

  ،ی پژوهش  هایبودجه  شیافزا  جهان،  و  رانیا  برتر  هایدانشگاه  اتیتجرب  از  استفاده  و  یعلم  هایهمکاری

  گری د  از  یورزش  علوم  هایحوزه   در  مناسب  هایبودجه   صیتخص  و   یپژوهش  هایتیاولو  نییتع

اچ    ارائه  توانیم  که  است  هاییشنهادیپ  میزان  بیشترشدن  امروزه  اینکه  به  توجه  با  همچنین  کرد. 

های آموزشی های در جهان است، برگزاری دورههای ارزیابی اساتید و دانشگاهمالکایندکس یکی از  

تواند مؤثر واقع ها و اجبار اساتید به توجه به راهکارهای باالبردن اچ ایندکس میویژه توسط دانشگاه

و   ها در قبال جامعه در موضوعات توانمندسازیهرحال، با توجه به وظایف متفاوت دانشگاهشود. به

دانشمهارت برآوردهافزایی  توسعه آموختگان،  و  شغلی  نیازهای  یککردن  اتکای  کشور،  سویۀ ای 

شود که ها محسوب میهای کشور به تولید مقاالت علمی تهدید جدی برای حیات دانشگاهدانشگاه

 باید در مطالعات آینده بررسی و تحلیل شود.
 

 تشکر و قدردانی 
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قای دکتر علیرضا  آجناب    یدانشگاه خوارزم  یو علوم ورزش  یبدن   تیمحترم دانشکده ترب  استیاز ر

های معنوی در طول اجرای  گیری و طراحی این پژوهش و همجنین حمایتالهی بابت کمک به شکل

 شود.  پژوهش سپاسگزاری می
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