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 پایه شاخص هرش دنیا و ایران بر علوم ورزشیکار رپ محققان مقایسه تولیدات پژوهشی

  3شریفیان اسماعیل دکتر،2زرکی پرستو ،1یوسفی سعید

  چکیده

 سنجش شاخص این مهمترین مزایاي از. باشدمی هرش شاخص از استفاده محققان علمی برونداد ارزیابی هايروش مهمترین از یکی هدف:

 علوم پرکار پژوهشگران انتشارات کیفی و کمی یابیارز حاضر يمقاله هدفکه بر همین اساس  .باشدمی علمی بروندادهاي وکیفیت کمیت همزمان

  . بود هرش شاخص از استفاده با يالدیم2011تا 2000 يها سال نیب نسیآوسا وب استنادي گاهیپا در رانیا و ایدن یورزش

جامعه آماري این . شد استفاده تحلیل استنادي روش از ها آوري دادهبود، که براي جمع توصیفی -  کاربردي نوع از حاضر پژوهش روش شناسی:

 وب استنادي پایگاه در شده نمایه علمی مدرك میالدي 2011 تا 2000 هاي سال بین در که بدنی و علوم ورزشی تربیت حوزه تحقیق را پژوهشگران

 پژوهشگرانی که بیشترین مدارك علمی نمایه شده در حوزه از از این بین، بیست نفرداد که تشکیل می آي.اس.آي) داشتند ساینس (مجالت آو

 به استنادات تعداد و مقاالت تعداد شامل حاضر پژوهش اصلی هايداده. شدند انتخاب آماري نمونه عنوان به داشتند را ورزشی علوم و بدنی تربیت

  . شد آوري جمع نسیآوسا وب ياستناد گاهیپا در جو و جست طریق ازکه  بود، پرکار پژوهشگر 20 مقاالت

بدست آمده است.  7و  51ورزشی به ترتیب برابر با بدنی و علومباالترین نمره هرش براي پژوهشگران خارجی و ایرانی در حوزه تربیت نتایج:

میان نمره هرش  اختالف بدست آمده بود، که به لحاظ آماري نیز این 4و داخلی  40/37پژهشگران خارجی  هرش نمره نیانگیمهمچنین 

  .دار بودامعن) P > 001/0در سطح (  پژوهشگران داخلی و خارجی

 فاصله ها کشور ریسا سندگانینو از یبرخ با سهیمقا در یفیک و یکم نظر از  یرانیا پژوهشگران طرف از شده هینما مداركبحث و نتیجه گیري: 

 .باشد یم شده دیتول یعلم مدارك تیفیک ارتقا يبرا ییها روش اتخاذ و یدگیرس توجه، به  ازمندین تیوضع نیا بهبود. دارد يادیز

  

  نسیآوسا وب ياستناد ، پایگاهرانی، شاخص هرش، ایمقاالت، علوم ورزش  :کلیدي هاي واژه
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   مقدمه

 با شهیهمن احتمال وجود دارد، یشود که ا یشروع م ییمشکل از جا یول. شد یم استفادهت مقاال تیفیک نییتع براي مجله 1ریتاث بیضر از ها مدت

 ییباال ریتاث بیضر که شوند ینم منتشر ییها در مجله اند داشته خود یعلم قلمرو در یفراوان یعمل و یعلم یاثربخش که ها مقاله نیتر تیفیک

 ايیفرنیکال دانشگاه استاد و پژوهشگر دان، کیزیف 3هرش. اي جورج ،2یسنج علم هاي شاخص نوع نیا بر وارده رادهايیا زدودن براي. )1(،دارند

 از .)2(،است معروف 4شاخص هرش به که کرد یمعرف پژوهشگران اثرهاي یفیک و یکم یابیارز منظور به ديیجد شاخص 2005 در سال کا،یآمر

 یم یکی گریکدی با را) ها مقاله نیا به استنادها تعداد ای ریتاث( تیفیک و) ها مقاله تعداد( تیکم که است نیا هرش شاخص هاي سودمندي جمله

 شرط زین باال یعلم داد گر، برونید سوي از. آورد دست به ییباال هرش شاخص تواند ینم یکاف یعلم برونداد داشتن بدون چ دانشمنديیه. کند

 است توسط الزم ند،یآ شمار به هرش شاخص در که نیبراي اده شده یتول يمدرك ها را،یز. است باال هرش شاخص داشتن براي یکاف نه و الزم

ز عدد ین یئت علمیه ياعضا براي )2005(،هرش .)2،4،3(،باشد کرده افتیدر استناد یکاف مقدار به واقع در و ردیگ قرار استناد مورد دانشمندان گرید

 یبا رتبه علم یئت علمیه ياعضاو براي 12تا  10شاخص هرش 5اریدانش یبا رتبه علم یعلمئت یه ياعضان منظور، او براي ین کرد. به اییهرش تع

 پایگاه در ایران علم تولید سال پانزده ارزیابی به پژوهشی در) 2009(همکاران، و چاکلی نوروزي ).2(،شنهاد کردیرا پ18شاخص هرش 6تمام استاد

 عنوان 38554 داراي ساله، دوره پانزده این در ایران که داد نشان پژوهش هاي یافته. پرداختند 2007 تا 1993 سال از 7علمی اطالعات هاي موسسه

  ).5( داشته است 8ساینس آو وب استنادي پایگاه در شده سازي نمایه علمی تولید

 شاخص ريیگ اندازه قیطر از رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دانشکده ارانیو دانش استادان یعلم داد برون یابیارز به، )2009( آزاد روستا     

 یکل طور به استادان هرش شاخص و 76/2یبررس مورد جامعه کل براي هرش شاخص متوسط که داد نشان پژوهش نیا افته هايی. پرداخت هرش

 محل همانند کشور ییها مؤلفه ریتاث تحت زین مشابه یموضوع هاي نهیزم در یحت هرش شاخص رسد یم نظر به. بود ارانیدانش از باالتر

 یابیارز به یپژوهش در) 2011(،همکاران و یچاکل نوروزي ).1( است زبان و شاغل تعداد پژوهشگران ،یپژوهش بودجه ، موجود امکانات،سکونت

 پارامتر و11یجهرش، هاي شاخص هیپا بر 10اسکالر گوگل و 9اسکوپوس نس،یسا آو وب استنادي هاي گاهیپا در یبهشت دیشه دانشگاه پژوهشگران

 مورد استنادي هاي گاهیپا در یعلم مدرك چیه مطالعه مورد پژوهشگران از %33/داد که   نشانآنها   پژوهش يها افتهی لیتحل. پرداختند 12ام

 ارانیاستادمطالعه مربوط به  مورد هاي گاهیپا در شده هینما هاي مدرك شتریب تعداد داد که نشان پژوهش هاي افتهی نیهمچن نکردند منتشر یبررس

 استنادهاي کل تعداد و مدارك کل تعداد که دهد یم نشان پژوهش نیا در آمده دست به. ام پارامتر و. یج ،.اچ هاي شاخص مقدار به توجه با و است

 نویسندگان 13استنادي خود وضعیت به بررسی یدر پژوهش، )2010( همت و همکاران ).5( دارند قرار ینییپا سطح در مطالعه مورد پژوهشگران شتریب

 کل دهد تعداد یپژوهش نشان م يافته هاینس پرداختند. که یپایگاه وب آوسا در آنها هرش شاخص بر آن و تاثیر پزشکی حوزه در ایرانی پرکار

بوده  15استناد 5708 مدارك اینبه  14مجموعه استناد ها که است مدرك 722 پزشکی حوزه در ایرانی نویسنده پرکار 12 توسط شده تولید مدارك

 ).6کرد ( نزول پایین تر رتبه به حذف خود استنادي ها از بعد هرش شاخص اساس بر نویسندگان 46/38ه یاول  رتبه بنديج نشان دادکه ینتا. است

. پرداختند 5200 تا 0200 دوره در نیچ در کیوانفورماتینه بیزم در شده منتشر هاي پژوهش یابیارز و سهیمقا به یپژوهش در، )2008( 16گا ئو و گان

 ار کتابیمع هر براي آمده دست به هاي افتهی و کردند استفاده یابیارز و سهیمقا براي یگوناگون 17یسنج کتاب یابیارز ارهايیمع از مقاله سندگانینو

 مورد ارهايیمع از یکی. نمودند سهیمقا هستند، کیوانفورماتیب نهیزم در 18یعلم غول که) آلمان و ژاپن هند، س،یانگل کا،یآمر( کشور پنج با را یسنج

 یغرب کشورهاي و نیچ انیم که دهد یم نشان کشور هر براي آمده دست به هرش شاخص. است هرش بوده شاخص ها، یابیارز در آنها استفاده

 هرش ) شاخص2005هرش ( .)7دارد( وجود یژرف شکاف کیوانفورماتیب نهیزم در استنادها تعداد و انتشارات تعداد نظر از پژوهش نیا در یبررس مورد

 19ونسیجون و یکل.)2( اند داشته 30 حداقل هرش شاخص نوبل زهیجا برندگان 84%که  داد نشان ها افتهی، کرد محاسبه نوبل زهیجا برندگان براي را

 .کردند محاسبه را آنها هرش شاخص و مجله هفت)  یتکامل شناسان ستیز و شناسان بوم( هیریتحر ئتیه عضو 187 یعلم برونداد تیفی) ک2006(
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 دوم مرحله در .دارد وجود یهمبستگ پژوهش جامعه هرش شاخص و انتشارات کل تعداد انیم که داد نشان آنها هاي پژوهش افتهی نیهمچن

 دست به را بودند شده یمعرف استناد پر دانشمندان به عنوان یعلم اطالعات مؤسسه اههیس در که شناسان بوم از نفر 18 هرش شاخص ل،آنهایتحل

 پزشکی هاي هدانشیاران واستادان دانشکد علمی ) برونداد2009روستا آزاد( و یگیب .)8( بود 45افراد  از دسته نیا هرش شاخص متوسط. آوردند

 کل براي هرش شاخص دادند که متوسط  قرار یابینس مورد ارزیآوسا وب يگاه استنادیرا براساس نمره هرش در پاایران  پزشکی علوم دانشگاه

  ).9(داشتندقرار  یفیضع یلیسطح خدر ،دهد ینشان مکه ،به دست آمد 67/2بررسی  مورد جامعه

 گوناگون ياستناد يگاه هایدر پا پژوهشگران شده منتشر اثرهاي تیفیک یابیارز يبرا هرش شاخصمرور مطالعات ذکر شده نشان دهنده اعتبار      

گاه یپامستندات   مطالعه هیپا بر تواند یم 1ياس آ يآ ه شده در مجالتیمقاالت نما تیفیک یابیارز برايهرش  از شاخص استفاده .است بوده

  یداخلپژوهشگران  یابیارز يگاه برایپا نیا .)10(، انجام گرددن شاخصیبر آورد ا يبرا ابزار نیو معتبرتر نیتر مهم عنوان نس بهیسا آو وب استنادي

انتظار  که گونه آن تاکنون پژوهش، یابیارز در شاخص نیا تیاهم وجود با یول .مورد استفاده قرار گرفته است)12،11،9،6،13(محققان  یتوسط برخ

آنچه که در محافل  .است نشده توجه شاخص نیا از ريیگ بهره به  یو علوم ورزش یت بدنیژه حوزه تربیو به پژوهشگران کشور انیم در رود یم

 ها، ضرورت نیبه هم بنا. گرفته استکمتر مورد توجه قرار  تیفیک توان گفت یم تعداد مقاالت بوده و  گرفته استشتر مورد توجه قرار یب یعلم

ر د یو علوم ورزش یت بدنیتربحوزه  در پرکار یرانیا پژوهشگرانشده  هینما یعلم هاي مدرك تیوضع که است نیا پژوهش مورد مسئله نیمهمتر

 ن،یهمچن است؟ چگونه ت)یفیت و کی(کمهرش شاخص هیپا بر ،باشند یموجود م نسیسا آو وب استناديگاه یدر پا یکه همگ ياس آ يمجالت آ

 نس در چهیسا آو وب استنادي گاهیپادر یعلم دادهاي بروندر ا یدن یت بدنیتربپرکار پژوهشگران سه با یدر مقا رانیا یت بدنیترب پرکار پژوهشگران

علوم پرکار  پژوهشگران شده هینما یعلم مدارك یابیارز شاخص هرش به از استفاده تا با است آن بر پژوهش نیا اساس، نیا بر ؟دندار قرار یتیوضع

 پژوهش تیفیک یابیارزن یهمچن بپردازد. يالدیم2011 تا 2000 ساله ازدهی  دوره نس دریسا آو وب استنادي هاي گاهیپا در یرانیا وا یدن یورزش

براي  مناسب اريیمع عنوان به تواند یم هرش شاخص از استفاده با یو علوم ورزش یت بدنیحوزه تربپر کار  توسط پژوهشگران شده انجام هاي

 ریتاث زانیم و آنها یعلم برونداد سطح که چرا. ردیقرار گ توجه مورد یورزش علوم و یبدن تیترب حوزه پژوهشگران یعلم ارتقاء زانیم سنجش

 نیا از یمطالعات نهیزم پژوهش نیا يها افتهی که است دیام .دهد یم نشان جهان و رانیا یعلم توسعه در را آنها توسط شده انجام هاي پژوهش

 . شود شاخص نیا با کشور پژوهشگران ییآشنا و  توجه سبب و آورده فراهم یورزش علوم و یبدن تیترب حوزه در را دست

 
  

  

  قیتحق یروش شناس

 حوزه پژوهشگران را قین تحقیا يآمار جامعه. شد استفاده تحلیل استنادي روش از داده ها  يجمع آور يو برا  بود توصیفی نوع از پژوهش این

 (مجالت نسیسا آو وب ياستناد گاهیپا در شده هینما یعلم مدرك يالدیم 2011 تا 2000 يها سال نیب در که یو علوم ورزش یبدن تیترب

 علوم و یبدن تیترب حوزهه شده در ینما ین مدارك علمیشتریکه ب یپژوهشگران از نفر ستیب ،نین بیاکه از  داد یل میتشک داشتند) ي.اس.آيآ

 حوزه در پژوهشگران کل نیب از يآمار نمونه عنوان به شده انتخاب نفر ستیب از نفر ده که. ددنش انتخاب يآمار نمونه عنوان به داشتند را یورزش

 محدود با يبعد نفر ده و ندشد انتخاب داشتند را نسیسا آو وب ياستناد گاهیپا در شده هینما یعلم مدارك نیشتریب که یورزش علوم و یبدن تیترب

 یرانیا پرکار پژوهشگراناز   یورزش علوم و یبدن تیترب حوزه در نسیآوسا وب ياستناد گاهیپا در رانیا کشور از شده هینما یعلم مدارك کردن

 همه اساس بر حاضر پژوهش به مربوط اطالعات که است آمده فراهم موضوعی زمینه اساس بر اطالعات پاالیش امکان گاهیپا نیا در .شدند انتخاب

 6ی،رشد حرکت5یورزش ی،روانشناس4یشناس بی،آس3یورزش تیری،مد2یورزش يولوژیزی(فیورزش وعلوم یبدن تیترب به که موضوعی هاي زمینه

 و مدارك تعداد زیو ن پژوهشگران شده هینما یعلم مدارك اطالعات شامل اطالعات نیا .شد پاالیش، هستند مرتبط )8کیومکانی،ب7یحرکت يریادگی،

 سهیمقاو  یابیارز موردجدا و  یرانیا و ایپر کار دن پژوهشگران به مربوط نتایج يبعد مرحله در .بود آنها به) تیفیوک تیکم(اتاستناد تیوضع

و  یخارجپژوهشگران پرکار نمره هرش سه یمقا يبرا .شد استفاد 20نسخه  spss افزار نرم از داده هاش یو نما  تحلیل ه ویتجز يبرا .قرارگرفتند

 کیناپرامتر يآزمون ها و دع نرمال برخوردار نبودنیتوزها از که داده شد استفاده هاداده بودن نرمال نییتع يبرا 9رنفیاسم کالموگراف آزمون از یداخل

   .دیگردگروه استفاده  ن دویسه بیمقا يبرا 10یتنیمن و وی

 

1. Institution of Scientific Information (ISI) 
2. Sport physiology 
3 . Sport managment 
4 . Sport pathology 
5 . Sport psychology 
6 . Motor development 
7 . Motor learning 
8 . Biomacanik 
9 . Kolmogeov-Smirnov 
10 . Mann-Whitney 
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    قیتحق يافته های

 تا  2000 يهان سالیب در مدرك171171مختلف يدر شاخه ها یو علوم ورزش یت بدنیترب حوزه نس دریوب آوسا ياستناد گاهیپا در جستجو با

ده در ی،چک1(مقاله ن بخش هایدر ا ن تعدادیشتریب بیبه ترت یو علوم ورزش یت بدنید شده در حوزه تربیتول مدارك د شده بود.یتول يالدیم 2011

ه شده یمدرك نمان تعداد یاکه . بود) 9کتاب ي،بخش ها8هی،اصالح 7دیجد ي،بخش ها6ي،کتاب مرور5ی،آثار ادب4،سر مقاله مهم3ي،مرور2ش هایهما

از مدرك  %90و  %80ک به یب نزدیبه ترت یرانیو ا یخارجپژوهشگران  يشتر از نوع مقاله بوده که هم برایپژوهشگران ب از یدر حوزه علوم ورزش

  .)1(جدول  شده است ارائهک یتفکن تعداد را داشتند به یشتریکه ب یعلم مداركده نوع از  در ادامه  ،دهد یل میه شده شان را تشکینما يها

 
  . نوع مدارك چاپ شده از پژوهشگران پرکار حوزه علوم ورزشی در پایگاه استنادي وب آو ساینس1جدول

 پژوهشگران                                 

  مدرك نوع

  پژوهشگران ایرانی  پژوهشگران خارجی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

409/79  135925  مقاله  606  381/89  

407/8  14391 چکیده در همایش  46  785/6  

728/6  11516  مروري  14  065/2  

868/4  8332  شرح در روزنامه  11  622/1  

835/2  4853  سر مقاله مهم  4  590/0  

330/1  2277  آثار ادبی  4  590/0  

698/0  1195  کتاب مروري  -  -  

264/0  452  بخش هاي جدید  -  -  

217/0  372  اصالح  4  590/0  

075/0  129  بخش هاي کتاب  -  -  

ازده ینس در یوب آوسا يگاه استنادیدر پا یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یده پژوهشگر پر کار خارج توسط شده ه ینما مدارك کل تعداد     

 246ن دوره ین پژوهشگر در ایکه پرکار تر.د کرده استیتولمدرك  9/193ازده سال ین یهر پژوهشگر در ب متوسطبه طور  که. بودمدرك 1936سال 

د یتولمتوسط که بود مدرك  126 یرانیه شده از ده پژوهشگر پرکار ایمدارك نما .د کرده استیتولمدرك  165 ن پژوهشگر یو کم کار تر مدرك

 .استد کرده یتولمدرك  10 پژوهشگر نیکارتر کم ومدرك  17ن پژوهشگر یکه پرکار تر باشد. یمدرك م6/12در ده سال هر پژوهشگر يمدرك برا

ه ینما مداركکل جمع  داد کهاطالعات بدست آمده نشان  .)2، (جدول بودندمرد  یهمگ یداخل و یخارج رپژوهشگر پرکا 20ت کل یو از نظر جنس

  .]165 <126[ باشد یم ین پژوهشگر خارجیکار تر کمتر از کم  يالدیم 2011تا  2000 ين سال هایران در بیشده از ده پژوهشگر پرکار کشور ا

  

  پایگاه استنادي وب آوساینس در ایران علوم ورزشی دنیا و حوزه تولید شده پژوهشگران پرکار مدارك تعداد: 2جدول

  جنسیت  پژوهشگران داخلی  پژوهشگران خارجی  پرکار پژوهشگران

  زن  مرد  در صد از کل  تعداد مدارك  کل از صد در  تعداد مدارك

   _     01/0 0  17  144/0  246   1نویسنده 

   _     01/0 0  17  131/0  225  2 نویسنده

   _     008/0  13  124/0  212  3نویسنده 

   _     007/0  12  118/0  202  4نویسنده 

   _     007/0  12  108/0  188  5نویسنده 

   _     007/0  12  107/0  183  6 نویسنده
 

1 . Article 
2 . Meeting Abstract 
3 . Review 
4 . Editorial Material 
5 . Letter 
6 . Book Review 
7 . News Item 
8 . Correciton 
9 . Book Chapter 
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  جنسیت  پژوهشگران داخلی  پژوهشگران خارجی  پرکار پژوهشگران

  زن  مرد  در صد از کل  تعداد مدارك  کل از صد در  تعداد مدارك

   _     007/0  12  103/0  177  7نویسنده 

   _     006/0  11  103/0  176  8نویسنده 

   _     006/0  11  96/0  165   9نویسنده 

   _     006/0  10  96/0  165  10نویسنده

  0  20  067/0  126  858/2  1939  جمع

   _   _  0067/0  6/12  258/0  9/193  میانگین

 یرانیپژوهشگران ا ين عدد برایکه ا باشد. یماستناد  51073برابر با  ید شده توسط ده پژوهشگر پر کار خارجیتول مداركمجموعه استنادها به      

 متوسط یرانیپژوهشگران ا يکه برا استناد شده است. 943/26  یپژوهشگران خارجه شده توسط یمدرك نما هربه  .به دست آمداستناد  624برابر با 

   ).3 ،(جدول باشد یاستناد م 614/4برابر با شان د شده توسط یتول مدركاستناد به هر 

 هر متوسط طور استناد بود. به 8388خود را داشته که برابر با  مداركن استناد به یشتریسنده نهم بینو ین پژوهشگران خارجیدر بهمچنین      

 دیتول مدرك هر متوسط طور به ین پژوهشگران حوزه علوم ورزشیافت کرده است.که در بیاستناد در 84/50ن پژوهشگر ید شد توسط ایمدرك تول

خود را داشته که  مداركن استناد به یشتریسنده دوم بینو یرانین پژوهشگران ایافت کرده است. و در بین استناد را دریشتریپژوهشگر ب نیا توسط شد

 یرانیا پژوهشگران نیب در که .است کرده افتیدر استناد 94/9 پژوهشگر نیا توسط شد دیتول مدرك هر متوسط طور باشد. به یاستناد م 169برابر با 

  ).3،(جدول است کرده افتیدر را استناد نیشتریب پژوهشگر نیتوسط ا هشد دیتول مدرك هر متوسط طور به

  

  ساینس آو وب استنادي پایگاه .وضعیت استناد به مدارك تولید شده پژوهشگران پرکار حوزه علوم ورزشی در3جدول 

  پژوهشگران پرکار

  پژوهشگران داخلی  پژوهشگران خارجی

  مجموع استنادات ها
 متوسط طور به استنادها

  مورد درهر
  ها استنادات مجموع

 متوسط طور به استنادها

  مورد درهر

  59/4  78  40/20  5018  1 نویسنده

  94/9  169  42/23  5269  2 نویسنده

  85/5  76  64/17  3739  3 نویسنده

  00/6  72  18/18  3813  4  نویسنده

  17/8  98  08/25  4639  5 نویسنده

  08/2  25  80/49  9113  6 نویسنده

  17/3  38  97/24  4420  7 نویسنده

  34/4  48  17/20  3550  8 نویسنده

  00/2  20  84/50  8388  9 نویسنده

  0  0  93/18  3124  10 نویسنده

  14/46  624  43/269  51073  جمع

  614/4  4/62  943/26  3/5107  میانگین

باشد  یپژوهشگران م د شدهیتول مدارك یفیو ک یت کمیهمان طور که گفته شد نمره شاخص هرش نشان دهنده وضع: ت شاخص هرشیوضع     

ن یرا داشتند که نشان دهنده ا 74/37برابر با  یکه به طور متوسط نمره هرش،باالتر نمره هرش  یکار خارجپرن پژوهش گروه پژوهشگران یکه در ا

ن نمره یباالتر. ولی قرار دارند یخوب یلیدر سطح خ یفیک و یاز لحاظ کم یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یاست که پژوهشگران پر کار خارج

 بود. 4ن پژوهشگران یا يبه طور متوسط نمره هرش برا کهباشد  یم 7برابر با  یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یپژوهشگران داخل يهرش برا

دهد به  یکه نشان م داشتز وجود یبرابر با صفر نران نمره هرش یده پژوهشگر برتر ا از یبرخ يبرا یحتباشد و  یف میضع یلیکه در سطح خ

  ).4شوند(جدول  یمحسوب م یکه به عنوان پژوهشگران پرکار داخل ینشده است در حال يچ استنادین پژوهشگران هید شده توسط ایتول مدارك

است . که  51برابر با   یدر گروه پژوهشگران خارجسنده نهم یمربوط به نو یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشگران حوزه ترب ين نمره هرش برایباالتر

ن یکه ا (تعداد استنادات) در رتبه اول، یفیبه لحاظ ک ینهم قرار دارد ولرتبه  د شده دریتول مداركن که از لحاظ تعداد یدهد باتوجه به ا ینشان م

  ).4ن پژوهشگران بدست آورد(جدول یز در بین نمره هرش را نیل باعث شده است که باالتریدل
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  علوم ورزشی در  خارجی درحوزه تربیت بدنی و .نمره شاخص هرش پژوهشگران پرکار داخلی و4جدول 

  ساینسوب آو پایگاه استنادي

  میانگین  جمع  دهم  نهم  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  رتبه پژوهشگران

  پژو

  هشگران

  4/37  374  32  51  32  39  44  39  35  28  38  36  خارجی

  00/4  40  0  3  4  3  3  5  5  4  7  6  داخلی

 
 زموناز آه ین فرضیا يآمارد ییتا منظور دار بودن آنهاست به ینشان از اختالف معن یو داخل ینکه متوسط نمره هرش پژهشگران خارجیوه بر اعال

 )کمتر05/0(هشد نییتع شیاز پ داري یمعن سطح از مقدار نیا ) برآورد شد وP > 001/0(  شاخص هرش يبرا Pمقدار . که استفاده شد یتنیمن و وی

 ).5(جدول داشتوجود  يدار یتفاوت معن یو داخل یهرش پژوهشگران خارج شاخص نیافته ها نشان دادند که بین یبنابرا .بود

  

  .مقایسه پژوهشگران خارجی و داخلی حوزه علوم ورزشی در پایگاه استنادي وب آوساینس5جدول 

  نمره هرش

  سطح معنی داري Z  میانگین هرش  پژوهشگران

  4/37  خارجی
794/3 -  001/0  

  00/4  داخلی

  

  قیتحق يریجه گیبحث و نت

 یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یپژوهشگران پرکار داخل يبراکه شاخص هرش به دست آمده  که داد نشان قیتحق يها افتهی یکل طور به

 یو علوم ورزش یت بدنیحوزه ترب را براي هرش شاخص آن در لبته پژوهشی کها ،است المللی بین درسطح هرش هاي ن تر از شاخصییپا یلیخ

نمره هرش پژوهشگران  سه،یمقا يبرا ياریجاد معیو ا یف کردن نمره هرش پژوهشگران داخلیقابل توص يو ما برایافت نشد.  کرده باشد محاسبه

و  ین پژوهشگران خارجیبدست آمده مصدق آن بود که ب يم که داده هایمحاسبه کرد یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه تربز ینرا  یپرکار خارج

استادان نمره  يو برا12تا 10نیاران نمره هرش بیدانش ي) برا2005هرش (ن یهمچن داد.وجود  )P > 001/0(  سطح در يدار یاختالف معن یداخل

و  یت بدنیدر حوزه ترب یپژوهشگران پرکار داخل هرش شاخص متوسط حاضر پژوهش در حال آنکه ).2( مناسب دانسته استرا  18 يهرش باال

 یژوهشگران داخلبرابر پ 10حدود  يزیرا دارند که چ 40به   کینزد و  نمره هرش باالتر یپژوهشگران پرکار خارج یول .است 4برابر با  یعلوم ورزش

پژوهش  .داردجهان  يگر کشور هایبا د یفیو ک یاز نظر کم یو علوم ورزش یت بدنیدر ترب رانیا یدات علمیاد تولیاز فاصله ز باشد،که نشان یم

 است بوده فیضع سطح دردر اکثر آنها متوسط نمره هرش پژوهشگران  ،دهد یز نشان میانجام شده ن ر حوزه هایدر ساکه در کشور  يگرید يها

و علوم  یبدنت ین است که فقط در حوزه تربینشان دهنده ا کشور، داخل در شده انجام مطالعات ریسا با پژوهش نیا يها افتهی سهیمقا ).9،15،14(

نشان  تواند  یکه م برخوردار هستند، ینییز پژوهشگران از نمره هرش پایگر نید يندارند بلکه در حوزه ها ینیینمره هرش پا پژوهشگران یورزش

تعداد  ،یقاتیبودجه تحق زان امکانات،یم کشورمحل سکونت، ت،یجنس مثل ییعامل ها. باشد خصوصن یموثر در ا مشترك و  يدهنده عامل ها

ر گذار ینمره هرش تاث يکه رو هستند ییاز عامل ها مقاالت پذیريدسترس میزان و یحوزه علم ،زبان ،یک مرکز علمیمحققان شاغل در

 شاخص میزان که داد نشانو   پرداخت  کشورها بیندر   هرش شاخص به بررسی یدر پژوهش، )2008( گو و گانهمچنین  .)9،10،8،14(،باشندیم

   ).7(است آسیایی کشورهاي از باالتر غربی کشورهاي در هرش

نسبت به  يدات کمتریپژوهشگران زن تول یعلم ينشان دادند که در اکثر حوزه ها يمتعدد يپژوهش هات پژوهشگران در یمورد جنسدر      

به  ،داد تعمیم نیز حاضر پژوهش بررسی مورد جامعه مورد در توان می را نتیجه همین ).9،14،8(باشد ین میز چنیمردان دارند،که در نمره هرش ن

   مرد بودند. یو خارج یست پژوهشگر پرکار داخلیکه هر ب يطور

در کشور بودند   یو علوم ورزش یت بدنیاران حوزه تربیاز استاد تمام و دانش یرانیکار اج پژوهش حاضر نشان داد که ده پژوهشگر پرینتان یهمچن     

 یبررس استنادي مورد هاي گاهیپا در یعلم هاي مدرك انتشار در استاد و اریدانش یعلم هاي رتبه نشان دادند که  یر مطالعات داخلیسا که  یدر حال

 شدن داریپا لیدل به  ارانیدانش و استادان که باشد نیا است ممکن افتهی نیا یاحتمال لیدال از. شتنددا قرار يتر نییپا گاهیجا در ارانیاستاد به نسبت

 شنهادیپ مورد نیا در.کنند یم معتبر یاطالعات بسترهاي در یعلم هاي مدرك انتشار به يکمتر ازین احساس ارانیاستاد به نسبت  خود، یعلم گاهیجا

 هاي گاهیپا در یعلم مداركانتشار  براي استادان و ارانیدانش در ، یقیتشو هاي استیس از استفاده با یمختلف علم يدر حوزه ها مسئوالن شود یم

 درمان بهداشت وزارت علمی دانشگاههاي هیأت عضاينامه ارتقائ ا آئین از )2008روستا آزاد (و  یگیب یدر بررس ).9،14(،کنند جادیا زهیانگ استنادي

به  .گیرد نمی قرار توجه مورد علمی و کیفیت برونداد شود می داده اهمیت شده منتشر مقاالت تعداد به تنها د که یمشخص گرد پزشکی، و آموزش

 هیأت اعضاي بهتر در ارزیابی تواند می مقاالت کل تعداد معیار کنار در علمی کیفیت برونداد مالك عنوان به هرش شاخص از استفاده رسد نظر می
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مثل هرش  ين کرده اند براییشاخص هرش تع یارتقائ علم يبرا یعلم ياز حوزه ها یدر برخ ).9د(یپژوهشی کمک نما فعالیت نظر از علمی

هرش نمره  يبه استاد ياریو ارتقا از درجه دانش ياریبه درجه دانش ياریاز درجه استاد  یاتقائ علم يرا برا 21ک نمره هرش یزی) در حوزه ف2005(

  .)2(ن کرده استییرا تع18

ف تر بوده و یضع یاز پژوهشگران خارج یسه با برخیدر مقا کشور یو علوم ورزش یت بدنیکه پژوهشگران حوزه ترب دادن پژوهش نشان یج اینتا     

اول  يکه در رتبه ها ییکشور هاکه  يبه طور. باشد یبه علم م یدر حوزه ورزش متک شرفتیکه پ امروز در جهان باشند، یم يترشیتالش بازمند ین

 یشوند که نشان م یشناخته مز ین ان ورزش در جهان یبه عنوان مدع قرار دارند  یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یعلم يارات مدرك هادر انتش

  وجود دارد.ر جهان رابطه شرفت در عرصه ورزش دیدر ورزش و پ یعلم يشرفته هاین پیدهد ب

و  یانجام شده توسط پژوهشگران خارج يشتر پژوهش هاین است که بیان پژوهش بدست آمده یج ایگر که از نتاینکته مورد توجه و تامل د     

 يکمتر يها ش ها پژوهشیگر گرایددر  بود و  یورزش یو روانشناس یورزش يولوژیزیش فیدر گرا یو علوم ورزش یت بدنیدر حوزه ترب یداخل

ورزش بوده اند که پنج نفر از  يولوژیزیش فین ده پژوهشگر پرکار کشور در گرایهمچن دارند. يادیمتعدد و ز ياز به پژوهش هایو ن گرفته صورت

از اساتبد و پژوهشگران  ير بعدپنج پژوهشگ .بودند یو علوم وررزش یبدنت یتربرشته الن یتحص و فارغ یت بدنید تربیاسات از خود پژوهشگران

 یت بدنیرشته تربل یکه با حذف نمره هرش آنها نمره هرش متوسط پنج فارغ التحص پژوهش کرده بودند یبوده اند که در حوزه علوم ورزش یپزشک

 یعلم يمختلف از جمله  کسب رتبه ها يول منطقه در جنبه هاقدرت ا 1404ران در سال یحال که مقرر است ا  .دیگرد 4/3برابر با  یو علوم ورزش

ت آنها یفیو ککرده د شده توجه یتول مداركت یفقط به کم دینبا یمستندات علم سنجش يبراکشور  یعلم بخشن و دست اندرکاران یمسئولگردد. 

به  توان  یآنها م که از جمله شود  ینیش بی يکار ساز  يروش هاد یبا  ،د شدهیتول مداركت یفیارتقا ک ين برایهمچن .دهند توجه قرارمورد  زیرا ن

ن یدر ا یآموزش يکالس ها ين برگزاری) . همچن8،16،10(نام برد  یعلم يشرفت در حوزه هایدر پ یبه عنوان عامل مهم یقاتیبودجه تحق ش یافزا

  .دیقات کمک نمایت تحقیفیت و کیتواند به بهبود کم یگر مید یقیتشو يو روش ها  یمطالعات يش امکان فرصت هایخصوص، افزا
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