
تحقق سند  یه راهکارهاارائ کردیبا رو رانیا یعلم حوزه علوم ورزش دیتول تیوضع یلیمطالعه تحل

 4141انداز  چشم

 یدکتر محمد فرامرزمجری :
 7931. دانشگاه شهر کردعضو هیات علمی 

 

آن رشته در  یعلم داتیتول تیفیو ک یتوان پژوهش ،یرشته علم کی شرفتیعوامل پ نیاز مهمتر یکی هدف:

راستا انتشار مقاله در  نی. در ادده یآن رشته را نشان م یرقابت علم ییاست که توانا یالملل نیو ب یسطح مل

 نیبرخوردار است. هدف از ا یا ژهیو تیهستند از اهم یسیکه اغلب به زبان انگل یالملل نیمعتبر ب یها مجله

وب  یاستناد گاهیدر پا رانیا یحوزه علوم ورزش یعلم داتیتول یفیو ک یکمّ یابیو ارز یلیپژوهش مطالعه تحل

 0991) از  ریجهان در دو دهه اخ یعلم داتیحوزه در تول نیسهم ا میس( و اسکوپوس ترWOS)  نسیآف سا

انجام شده است و با استفاده از  یسنج پژوهش به روش علم نیا پژوهش: روش( است. 6102سال  انیتا پا

 داتیاستناد، و شاخص هرش( تول نیانگی)تعداد استناد، م یفی)تعداد مدارک( و شاخص ک یکمّ یها شاخص

 یابیو اسکوپوس را مورد ارز نسیوب آف سا یاستناد گاهیدر پا یبدن تیو ترب یدر حوزه علوم ورزش رانیا یعلم

و  نسیوب آف سا یاستناد گاهیشده در پا هینما یمدارک علم هیشامل کل یقرار داده است. جامعه آمار

و  یفیبا آمار توص ها افتهی شدند. یابیباز گاهیدر آن پا یمرتبط با حوزه علوم ورزش یها اسکوپوس بود که با واژه

و ورزش  یبدن تیحوزه ترب یعلم داتیتول :ها افتهیو  جینتاشدند. لیمذکور تحل گاهیپا یاستناد یها گزارش

حوزه  نیعلم جهان در ا دیاز تول رانیمدرک است که سهم ا 724664 نس،یوب آف سا یاطالعات گاهیجهان در پا

پس از  رانیکه ا دهد ینشان م نسیوب آف سا یاستناد اهگیدرصد( است. گزارش پا 26/1مدرک ) 6422

قرار  ایآس یکشورها انیغاصب در رتبه هفتم در م لیو اسرائ هی، ترک یکره جنوب وان،یتا ن،یژاپن، چ یکشورها

 لیو اسرائ هیترک یپس از کشورها رانیا انه،یکه در سطح خاورم دهد یپژوهش نشان م نیا یها افتهیدارد. 

حوزه  یعلم داتیها در تول پژوهش در خصوص مشارکت مؤسسات و دانشگاه جیسوم قرار دارد. نتا غاصب در رتبه

 74/67سراسر کشور (  با سهم  یواحدها هی) کل یکه دانشگاه آزاد اسالم دهد یو ورزش نشان م یبدن تیترب

تهران با  یعلوم پزشککننده و پس از آن دانشگاه  دانشگاه مشارکت نی( پرکارتر6422مدرک از کل  277درصد )

 دهد ینشان م ها افتهیدرصد( قرار دارند.  46/6مدرک ) 676درصد( و دانشگاه تهران با  20/07مدرک ) 711

 گاهیشده در پا هینما رانیا یحوزه علوم ورزش یعلم داتیاست. شاخص هرش تول 24/2استناد به مدرک  نیانگیم

مورد  77مدرک )مقاله( وجود دارد که هر کدام حداقل  77 نکهیا یعنیاست؛  77 نس،یوب آف سا یاطالعات

( برابر 02727) یافتیدر ی( به کل استنادها279) ینسبت تعداد خوداستناد نیاند. همچن استناد قرار گرفته

 سهیدر مقا یعلم داتیتول تیاما کم ستیباال ن یاست و تعداد خوداستناد یدرصد است که نسبت مناسب 20/7

مسئوالن  توجهمورد  دیاست و با نییحوزه پا نیدر ا انیو دانشجو دیمعتبر و تعداد اسات یها با وجود دانشگاه

 یبرا 0717انداز  شده در سند چشم ینیب شیبا توجه به اهداف پ ن،ی. بنابراردیکشور قرار گ یو پژوهش یآموزش



مؤثر در حوزه  یمه راهبردبرنا کی نیبه تدو ازیبا توجه به وضع موجود، ن رسد یکشور، به نظر م یعلم گاهیجا

شده در اهداف کالن نظام علم  میمطلوب ترس گاهیحوزه جهت کسب جا نیبا مشارکت متخصصان ا یعلوم ورزش

 ضرورت دارد.    باشد یدر جهان اسالم م یاول علم و فناور گاهیبه جا یابیکشور که دست یو فناور

 یاستناد لیتحل ،یسنج علم ،یعلم داتی، تول یو علوم ورزش یبدن تیترب ها: دواژهیکل


