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Abstract
Background and aim: Today, one of the most important methods of scientific
evaluation is scientometric studies. The results of these studies can be seen as a
roadmap for research planners and policymakers. The aim of this study was to
evaluate the scientometrics of the Journal of Applied Research of Sport
Management (JARSM).
Material and methods: In this applied and scientometric study, all articles of the
JARSM from 2012 to 2018 were analyzed. The data were collected through the
journal's website and analyzed using Excel and NodeXL.
Findings: Of the 279 articles published in the JARSM, 93% were multi-author
publications and more than 31% were published in collaboration with scholars
from Payame Noor University. This indicates the great interest of this journal in
group collaboration as well as the publication of articles affiliated to their own
university. Moreover, the thematic areas of sport management, organizational
behavior and sport marketing have received more attention. Tehran and West
Azerbaijan Provinces had the highest number of papers in JARSM. In addition, the
journal has received the most impact from the Journal of Sport Management and
Development, and has made the most scientific impact on the Journal of Sport
Management.
Conclusion: Overall, the results show that the publication trend in the JARSM is
sinusoidal, and its citation rate has been accompanied by a downward trend after a
period of an upward one.
Keywords: Scientometrics, Journal of Applied Research of Sport Management,
Scientific Collaboration, Co-authorship
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سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،89صفحه 42-53

مطالعه علمسنجی نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی
دریافت مقاله89/5/42 :
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پذیرش مقاله88/4/42 :

چکیده
سابقه و هدف :امروزه پژوهشهای علمسنجی از جمله فعالیتهای مهم برای ارزیابیهای علمی است .نتایج حاصل
از این گونه مطالعات ،به عنوان یک نقشه راه برای برنامهریزان و سیاستگذاران دخیل در امر پژوهش محسوب

 .1گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،میشود .هدف پژوهش حاضر مطالعه علمسنجی نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که با رویکرد علمسنجی انجام شده است .تمامی
ایران.
 .5گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مقاالت نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی از ابتدای سال  1931تا پایان سال  1931مورد تحلیل قرار
گرفتند .فرآیند گردآوری داده ها از طریق وب سایت نشریه انجام شد ،همچنین برای تجزیه و تحلیل یافتهها نیز از
مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
نرمافزارهای اکسل و نوداکسل استفاده شد.
*نویسنده مسئول:

یافتهها :از مجموع  513مقاله نمایه شده در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی %39 ،به صورت

علیرضا الهی

گروهی و بیش از  %91آن با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه پیام نور منتشر شده بود .این امر نشان از تمایل باالی

تهران ،میرداماد ،رازان جنوبی ،خیابان حصاری ،این نشریه به همکاری گروهی و انتشار مقاالت درون دانشگاه خودشان است .همچنین حوزههای موضوعی مدیریت
ورزشگاه شهید کشوری دانشکده علوم ورزشی ،ورزشی ،رفتار سازمانی و بازاریابی ورزشی بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند .استانهای تهران و آذربایجان غربی
کد پستی2322255222 :

میزان تأثیرپذیری را از مجله مدیریت و توسعه ورزش پذیرفته و بر مجله مدیریت ورزشی بیشترین تأثیر علمی را

تلفن+89 92 55222442 :

گذاشته است.

 Email: alirezaelahi@yahoo.comنتیجهگیری :بررسیها حاکی از این است که روند انتشارات در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی
سینوسی بوده و میزان استنادات آن بعد از یک دوره صعودی با یک روند نزولی همراه بوده است.
واژگان کلیدی :علمسنجی ،نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ،همکاری علمی،
همنویسندگی

مقدمه
در سالهای اخیر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی توسعهی
چشمگیری در سطح ملی و بینالمللی داشته است .تربیت بدنی و علوم
ورزشی یکی از حوزههای بین رشتهای است که دانشمندان و
پژوهشگران این رشته در گرایشهای (مدیریت ورزشی ،آسیب شناسی
ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی ،رفتار حرکتی ،بیومکانیک ورزشی و
روانشناسی ورزشی) فعالیت میکنند و یافتههای خود را به صورت کتاب
و مقاله منتشر میکنند .در این میان نشریات علمی– پژوهشی از جمله
منابعی هستند که یافتههای پژوهشگران را به صورت مقاله منتشر و
مورد ارزیابی و داوری علمی قرار میدهند.
یکی از گرایشهای مهمی که در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی
در نشریه پژوهشهای کاربردی مقاالت خود را منتشر میکنند مدیریت
ورزشی است .مدیریت ورزشی مطالعه افراد ،فعالیتها ،کسب و کارها یا
52
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سازمانهایی است که در تولید ،تسهیل ،ترویج ،و یا سازماندهی هر
کسب و کار یا محصول مرتبط با ورزش دخیل هستند ( .)1همچنین
مدیریت ورزشی ترکیبی از مهارتهای مربوط به برنامهریزی،
سازماندهی ،هدایت ،کنترل ،بودجهبندی و ارزیابی در بستر سازمان یا
بخش که محصول یا خدمات اصلی آن مربوط به ورزش یا فعالیت
جسمانی است ( .)5تحلیل علمی اینگونه نشریات میتواند روند علمی،
الگوی انتشاراتی و هدف این نشریات را برای پژوهشگران و اعضای
هیئت تحریریه مشخص و در جهتدهی و شناخت بیشتر نشریه به آنها
کمک کند ( .)9علمسنجی یکی از حوزههایی است که از یک سو امکان
مقایسه نویسندگان ،موسسات و حوزههای علمی را فراهم میآورد ،و از
سوی دیگر زمینه ارزیابی مجالت و محملهای اطالعاتی را فراهم
میآورد تا از این طریق پژوهشگران بتوانند با مهمترین مجالت علمی

] [ Downloaded from cjs.mubabol.ac.ir on 2023-01-08

گروه مدیریت ورزشی.

نیز بیشترین تعداد مقاالت را در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی داشتند .عالوه بر این نشریه بیشترین
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رشته خود آشنا شوند .از این رو یکی از اهداف اساسی رشته علمسنجی
بررسی ماهیت علم و دانش و اندازهگیری بهرهوری علمی است (.)4
نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی به صورت
فصلنامه با امتیاز علمی -پژوهشی و به زبان فارسی منتشر میگردد .این
نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و جهاد دانشگاهی نمایه
میشود و هدف آن کمک به توسعه علم مدیریت ورزشی و ارتقاء دانش
تخصصی در این حوزه میباشد .نشریه پژوهشهای کاربردی در
مدیریت ورزشی که با صاحب امتیازی دانشگاه پیامنور منتشر میشود
یکی از نشریات دارای ضریب تأثیر و  Q1در حوزه مدیریت ورزشی به
شمار میرود ،ضریب تاثیر این نشریه بر اساس پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم در سال  0/482 ،32و شاخص آنی ( Immediacy
 )indexآن 0/011 ،میباشد .این نشریه ساالنه در  4شماره منتشر
میشود که با گذشت بیش از  2سال از فعالیت آن ارزیابیهای علمی
برای برطرف کردن کاستیها و برجسته کردن نقاط قوت آن ضروری به
نظر میرسد.
نظر به اهمیت و تأثیرات نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی و با توجه به اهمیت شاخصهای علمسنجی این نشریه در میان
دیگر نشریات همتای خود ،در پژوهش حاضر به دنبال بررسی روند
انتشاراتی و همچنین تحلیل کارکرد آن در طول مدت زمان فعالیتش
هستیم .از آنجایی که تاکنون مطالعهای جامع درباره این نشریه در کشور
انجام نشده است تحلیل علمسنجی آن میتواند برای خوانندگان و
نویسندگان این حوزه مفید واقع شود .همچنین سردبیر ،اعضای هیئت
تحریریه و سایر دستاندرکاران نشریه میتوانند از نتایج این پژوهش در
جهت سیاستگذاری و برنامههای آتی خود به منظور رفع کاستیهای
موجود در نشریه گام بردارند.
به عبارت دیگر پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این
پرسشهاست :روند پژوهشی و استنادی نشریه پژوهشهای کاربردی در
مدیریت ورزشی چگونه است؟ نوع جنسیت نویسندگان ،الگوهای
نویسندگی ،حوزههای موضوعی مقاالت به چه شکل است؟ شبکه
همتألیفی پژوهشگران و مؤسسات چگونه است؟ فعالترین پژوهشگران
و مؤسسات کدامند؟ مشارکت مسئوالن نشریه اعم از مدیر مسئول،
سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در انتشار مقاله در نشریه به چه شکل
است؟ کدامیک از استانهای ایران به لحاظ انتشار مقاله در این نشریه
نقش بیشتری را ایفا کردند؟ و نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی از چه نشریاتی بیشتر تأثیر پذیرفته و بر چه نشریاتی تأثیرگذاشته
است؟
بررسی تحقیقات نشان میدهد که پژوهشهای علمسنجی زیادی
در داخل و خارج از کشور در حوزه علوم ورزشی انجام شده است که در
ادامه به برخی از این پژوهشها اشاره میشود.
 Yaminfiroozو همکاران ( )2تولیدات علمی علوم ورزشی را در
ایران؛ رضایی صوفی و همکاران ( )2مقاالت پژوهشگران علوم ورزشی
ایران در ISI؛ فراهانی ،رضایی صوفی و خاصه ( )1تولیدات علمی ایران
در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ فهیمی فر ،غالمپور و غالمپور ()4
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وضعیت تولیدات علمی و شبکه همتألیفی پژوهشگران ایران در حوزه
علوم ورزشی را در پایگاه وب آو ساینس؛ & Wang., Thijs
 )8( Glänzelویژگیهای همکاری بینالمللی در انتشارات علوم ورزشی
و تأثیر آن بر استناد؛ Hernández-González., De Pano-
 )3( Rodríguez & Reverter-Masiaپایاننامههای دکتری
اسپانیا در تربیت بدنی و علوم ورزشی و انتشارات علمی نویسندگان و
 )10( Santos & Garcíaپژوهشهای اقتصاد ورزش را مورد بررسی
کتابسنجی قرار دادند.
از طرف دیگر در زمینه مطالعات علمسنجی مجالت در حوزه
مدیریت و علوم ورزشی میتوان به پژوهشهای  Shilburyاشاره کرده
که در پژوهش خود به تحلیل علمسنجی چهار مجله حوزه مدیریت
ورزشی ،فصلنامه بازاریابی ورزشی ،فصلنامه مدیریت ورزشی اروپا و
مجله مرور مدیریت ورزشی پرداخت .نتایج نشان داد که مجله مدیریت
ورزشی بیشترین میزان استناد را به فصلنامه بازاریابی ورزشی داد (.)11
 Gholampourو همکاران در پژوهشی مجله مدیریت ورزشی را در
پایگاه وب آو ساینس مورد بررسی قرار دادند ،نتایج این پژوهش نشان
داد که کشورهای آمریکا و استرالیا و دانشگاههای گریفث و دیکن و
همچنین دانیل سی فانک در زمره فعالترین کشورها ،موسسات و
پژوهشگران در این مجله بودند ( Shilbury .)15در پژوهشی با
استفاده از فنون کتابسنجی و تحلیل استنادی به برسی مجالت
مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی پرداخت .نتایج نشان داد که فصلنامه
بازاریابی ورزشی پراستنادترین مجله در این حوزه بود (.)19
همچنین  Coronadoو همکاران در پژوهشی مقاالت مجله
ارتوپدی و فیزیوتراپی ورزشی را مورد بررسی کتابسنجی قرار دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع  1195مقاله مورد بررسی،
 1115از نوع گزارش پژوهشی بود .همچنین میانگین مقاله منتشر شده
در هر سال  28مقاله بود که بیشترین مقاالت مربوط به سال  1334با
 81مقاله بود .دانشگاههای پتسبرگ و کارولینای شمالی و نویسندگانی
چون گروس از فعالترین موسسات و پژوهشگران بودند ( .)14ارزانی،
میردار و اصغری در پژوهشی به بررسی محتوایی و استنادی دو نشریه
فیزیولوژی ورزشی ،مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران
پرداختند .نتایج نشان داد که الگوی رایج انتشاراتی این دو نشریه الگوی
سه نویسندگی و تعداد مقاالت مردان بیشتر از زنان بوده است .همچنین
دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی فعالترین موسسات در این
پژوهش بودند ( .)12فالح ،چمنی و صرافزاده مجالت فارسی حوزه
علوم ورزشی دانشگاه تهران را مورد بررسی علمسنجی قرار دادند .نتایج
این پژوهش نشان داد که پژوهشگران بر همکاری گروهی تأکید داشتند
و الگوی سه نویسندگی رایجترین الگوی انتشاراتی در این نشریات بود.
همچنین پژوهشگرانی چون علی اصغر رواسی ،محمدرضا کردی،
عباسعلی گائینی و مهرزاد حمیدی فعالترین پژوهشگران در مجالت
حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند (.)12
بررسی پیشینهها نشان داد که تاکنون مطالعه علمسنجی نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی انجام نشده لذا پژوهش حاضر
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مورد بررسی استخراج گردید .به عبارت دیگر دادههای مربوط به
تقسیمبندی نویسندگان مسئول مقاله بر اساس استانهای ایران بعد از
استخراج با کمک نرمافزار  Power Biمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .همچنین جهت ترسیم شبکه همکاری علمی مؤسسات و
پژوهشگران بعد از فرآیند یکدستسازی ،دادهها به صورت دستی وارد
نرمافزار نوداکسل و در نهایت شبکه همکاری علمی آنها ترسیم شد.
فرآیند یکدستسازی بدین دلیل انجام شد که اغلب پژوهشگران نام و
نام سازمانی خود را به شیوههای مختلفی در مقاالت درج میکردند؛
بنابراین پژوهشگر نام مؤسسات و پژوهشگرانی را که به شیوههای
مختلف در مقاالت درج شده بود را با هم ادغام و دادهها را یکدست
نمود.

در صدد است تا با استفاده از شاخصهای علمسنجی ،این نشریه را مورد
ارزیابی قرار داده و روند علمی آن را در گذر زمان مشخص کند.

یافتهها
با بررسی  58شماره نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در طی سالهای -1931
 1931مشخص شد که تعداد  513مقاله توسط این نشریه نمایه شده
است .به عبارت دیگر ،سیر انتشاراتی نشریه پژوهشهای کاربردی نشان
از روند سینوسی آن طی این سالها دارد.
نمودار  1و  5روند پژوهشی و استنادی مقاالت منتشر شده در
نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی را طی سالهای
 1931-1931نشان میدهد .سیر انتشار نشریه حاکی از این است که
بیشترین تعداد مقاالت با  45عنوان مربوط به سال  1935و کمترین
تعداد مقاالت با  98عنوان مربوط به سالهای  1939و  1934است.
همچنین سیر استنادی مقاالت نشریه حکایت از این دارد که مقاالتی
که در سال  1935منتشر شده اند  132استناد دریافت کردهاند و به
نوعی بیشترین میزان استنادات دریافت شده به این سال بر میگردد.
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مواد و روشها
مطالعه حاضر پژوهشی پیمایشی است که با استفاده از شاخصهای
علمسنجی و با کمک روش تحلیل شبکههای اجتماعی صورت گرفته
است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شمارههای نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی از ابتدای سال  1931تا پایان
سال  1931میباشد .به منظور گردآوری دادهها و بررسی مولفههای روند
انتشاراتی ،جنسیت ،حوزههای موضوعی ،الگوی نویسندگی ،نویسندگان
و موسسات پرتولید ،تعداد انتشارات مسئوالن نشریه اعم از مدیر مسئول،
سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و همچنین تقسیمبندی نویسندگان
مسئول مقاله بر اساس استانهای ایران از طریق وب سایت نشریه
اطالعات درج شده در صفحه عنوان مقاالت مشاهده و بعد از یاداشت-
برداری از قسمتهای مورد نیاز هر مقاله ،دادهها جمع آوری و جهت
تجزیه و تحلیل وارد نرمافزار اکسل گردید.
در مطالعات علمسنجی برای دریافت روند استنادی مقاالت نیازمند
استفاده از پایگاههای استنادی هستیم .بدین منظور برای بررسی روند
استنادی مقاالت نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی از
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به دلیل اهمیت آن نسبت به دیگر
نمایههای استنادی داخلی استفاده شد .از این رو یکی از مآموریتهای
اساسی این پایگاه بررسی روند استنادی مقاالت است که با توجه به آن
میتوان مشخص کرد آثار یک موسسه یا پژوهشگر تا چه اندازه مورد
استناد و استفاده دیگران قرار گرفته است .بنابراین در پژوهش حاضر از
قسمت جستجوی پیشرفته نمایه استنادی علوم ایران و در فیلد نمایه
منبع عبارت "پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی" انتخاب ،نوع
زبان به فارسی محدود و استنادات مربوط به مقاالت برحسب مولفههای
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این نشریه در بازه زمانی  1931-1939در مجموع  988استناد و مقاالت
چهار سال اخیر  11استناد دریافت کردهاند .از این رو یکی از دالیل
کاهش استنادات مقاالت در سالهای اخیر میتواند به دلیل جدید بودن
این مقاالت نسبت به مقاالت سالهای ابتدایی باشد.

به عبارت دیگر با تقسیم روند تولیدات و استنادات این نشریه به دو
بازه زمانی سه ساله و چهار ساله مشخص میشود که  151مقاله مربوط
به سه ساله نخست و  128مقاله مربوط به چهار ساله اخیر است.
همچنین روند استنادی سه ساله نخست گویای این است که مقاالت

نمودار  .4روند استنادی نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

نمودار  9وضعیت انتشار مقاالت بر اساس جنسیت را نشان میدهد.
بررسی نمودار گویای این است که از مجموع  513مقاله مورد بررسی
 )42/23( 190درصد مقاالت توسط مردان و  )48/14( 192درصد
مقاالت به صورت مشترک (همکاری زنان و مردان) و همچنین 19
( )4/22درصد مقاالت توسط زنان منتشر شده است .از طرف دیگر روند
استنادی مقاالت بر حسب جنسیت حکایت از این دارد مقاالتی که

گردشگری ،کارآفرینی در ورزش و فیزیولوژی ورزشی مقاالتی را منتشر
کند .به طور کلی سهم حوزههای موضوعی به این صورت است که
مدیریت ورزشی و رفتار سازمانی با  132مقاله ،بازاریابی ورزشی با 43

نمودار  4حوزههای موضوعی مقاالت منتشر شده را در طی
سالهای مورد بررسی نشان میدهد .بر اساس یافتهها این نشریه
توانسته در حوزههای مدیریت ورزشی و رفتار سازمانی ،بازاریابی،
58

] [ DOI: 10.22088/cjs.6.2.24
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توسط مردان منتشر شدند با دریافت  912استناد در جایگاه اول و
مقاالتی که به صورت مشترک منتشر شدند با دریافت  508استناد در
جایگاه دوم قرار دارند .نکته جالب توجه در میان نتایج این نمودار کم
بودن تعداد مقاالت منتشر شده در این نشریه توسط زنان است که این
مقاالت نیز استناد قابل قبولی دریافت نکردند.
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با عنوان پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش منتشر
میشد.

مقاله ،زمینههای مطالعاتی مورد توجه نشریه بودند .الزم به ذکر است
که مشاهده  12مقاله حوزه فیزیولوژی ورزشی در نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی بدین دلیل است که شمارههای  1-9نشریه

نمودار  .2حوزههای موضوعی مقاالت منتشر شده در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

نتایج جدول  1میزان همتألیفی مقاالت منتشر شده در طی
سالهای  31-31را نشان میدهد .به طور کلی میتوان اشاره کرد که
انتشار مقاالت حاصل همکاری گروهی در نشریه پژوهشهای کاربردی
در مدیریت ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار است .به عبارت دیگر
در میان مقاالت منتشر شده در این نشریه الگوی سه نویسندهای ،چهار
نویسندهای و دو نویسندهای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین
در طی سالهای مورد بررسی از مجموع  513مقاله فقط  13مقاله به
صورت تک نویسندهای بوده و بقیه از الگوهای چند نویسندهای استفاده
کردند که این امر نشاندهندهی توجه ویژهی مسئوالن این نشریه به
سمت انتشار مقاالت گروهی است.

جدول  .4فعالترین پژوهشگران در نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی

جدول  .2الگوهای نویسندگی مقالههای منتشر شده در
نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

مدارک

استنادات

نسبت

مؤسسه

ابوالفضل فراهانی

51

41

1/1

دانشگاه پیامنور

مدارک

%

استنادات

%

حمید قاسمی

14

95

5/5

دانشگاه پیامنور

تک نویسنده

13

2/8

51

الگوهای نویسندگی

نویسنده

2/1

محمود گودرزی

15

42

9/8

دانشگاه تهران

دو نویسنده

21

51/8

32

50/9

لقمان کشاورز

11

12

1/9

دانشگاه پیام نور

سه نویسنده

190

42/2

595

43/5

سید حسن میرعامری

10

95

9/5

دانشگاه ارومیه

چهار نویسنده+

23

54/1

112

54/2

مرتضی رضایی صوفی

3

11

1/8

دانشگاه پیامنور
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نتایج جدول  5نشان میدهد ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از
دانشگاه پیامنور هر کدام با انتشار  51و  14مقاله در رتبههای اول و دوم
قرار دارند .همچنین بر اساس میزان استناد به مقاالت ابوالفضل فراهانی
و محمود گودرزی هر کدام با دریافت  41استناد و  42استناد به ترتیب
رتبههای اول و دوم را بر حسب میزان استنادات به خود اختصاص دادند.
نکته حائز اهمیت در جدول  5نسبت تأثیرگذاری پژوهشگران است ،به
طوری که محمود گودرزی با نسبت تأثیرگذاری  ،%9/8سید حسن

شکل  1نشاندهنده شبکه همکاری علمی پژوهشگران در نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی است ،از این رو شبکه
همکاری پژوهشگرانی که حداقل  2مدرک در نشریه ذکر شده منتشر
کردند با استفاده از نرمافزار تحلیل شبکههای اجتماعی نود اکسل ترسیم
شد .بنابراین در شکل زیر گرهها نشاندهندهی پژوهشگران و پیوندها
نشاندهندهی ارتباط علمی میان پژوهشگران است .این شبکه از 124
گره تشکیل شده است که این گرهها از طریق  542پیوند به یکدیگر
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میرعامری با نسبت تأثیرگذاری  %9/5و حمید قاسمی با نسبت
تأثیرگذاری  %9/5بیشترین میزان تأثیرگذاری را در مقایسه با تعداد
مقاالت منتشر شده نسبت به ابوالفضل فراهانی به خود اختصاص
دادهاند .ابوالفضل فراهانی به عنوان یک نویسندهی پرتولید در این
نشریه با انتشار  51مقاله تأثیرگذاری کمتری را در مقایسه با گودرزی،
میرعامری و قاسمی داشته است .از این رو نسبت تأثیرگذاری
بیانکنندهی این است که تولیدات علمی گودرزی ،میرعامری و قاسمی
توسط پژوهشگران بیشتری مورد توجه قرار گرفت.
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و مرتضی رضایی صوفی از دانشگاه پیامنور و رحیم رمضانی از دانشگاه
گیالن بیشترین تعدد همکاری را با هم داشتند.

متصل شدند .همانطور که در شبکه مشخص است پژوهشگرانی چون
ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از دانشگاه پیامنور ،محمود گودرزی از
دانشگاه تهران ،سید حسن میرعامری از دانشگاه ارومیه ،لقمان کشاورز

شکل  .2شبکه همکاری علمی پژوهشگران در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

نتایج جدول  9نشاندهندهی پرتولیدترین مؤسسات در نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی است .دانشگاه پیامنور با
انتشار  88مقاله ،دانشگاه آزاد با  10مقاله و دانشگاه تهران با  42مقاله
به ترتیب رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .از آنجایی که
این نشریه توسط دانشگاه پیامنور منتشر میشود حضور این دانشگاه در
صدر مؤسسات پرانتشار در این نشریه چندان دور از انتظار نیست،
بنابراین با توجه به نتایج این جدول این گونه میتوان استدالل کرد که
بیش از  %91مقاالت منتشر شده در این نشریه مقاالتی بودند که توسط

شبکه همکاری علمی ،مؤسساتی که حداقل  1مدرک در نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی منتشر کردند انتخاب و شبکه
آنها با استفاده از نرمافزار تحلیل شبکههای اجتماعی نود اکسل ترسیم

برای ترسیم شبکه همکاری علمی مؤسسات در نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی از نرمافزار تحلیل شبکه نود اکسل جهت
شناسایی پرتولیدترین مؤسسات استفاده شد .بدین منظور جهت ترسیم
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جدول  .5سهم مؤسسههای پژوهشی کشور در انتشار مقاله در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی
رتبه در بین کشورهای اسالمی 4128
مدارک استنادات رتبه کشوری 2582-2582
مؤسسات
55-90
143
88
دانشگاههای پیامنور
35
10
دانشگاه آزاد اسالمی
10
1
115
42
دانشگاه تهران
55-90
95
58
دانشگاه عالمه طباطبایی
101-152
11-12
98
50
دانشگاه گیالن
121-500
55-90
22
18
دانشگاه ارومیه
152-120
12-50
51
12
دانشگاه رازی کرمانشاه
41
9
53
14
دانشگاه فردوسی مشهد
152-120
8
21
14
دانشگاه بوعلی سینا همدان
152-120
12-50
12
11
دانشگاه مازندران
99
5
92
10
دانشگاه تربیت مدرس
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پژوهشگران وابسته به دانشگاههای پیامنور منتشر شدند که این امر
نشاندهنده توجه ویژه این نشریه به انتشار مقاالت درون سازمانی است.
به عبارت دیگر رتبه مؤسسات پرانتشار در سطح داخل و در میان
کشورهای اسالمی حاکی از این است که دانشگاههای تهران ،تربیت
مدرس و فردوسی مشهد در بین دانشگاههای داخلی و همچنین در میان
دانشگاههای کشورهای اسالمی رتبه ممتازی را کسب کردند و دیگر
دانشگاهها و مؤسسات رتبه درخور توجهی به دست نیاوردند.
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دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه ارومیه و دانشگاه
تربیت مدرس بیشترین میزان همکاری علمی را با هم داشتند (شکل .)5

شد .شبکه زیر از  44گره و  142پیوند تشکیل شده است .از این رو
مؤسساتی چون دانشگاه پیامنور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تهران،

شکل  .4شبکه همکاری علمی مؤسسههای پژوهشی در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی

شکل  9با استفاده از نرم افزار  Power Biطراحی شده و همانطور
که در نقشه نمایان است پژوهشگران همه مناطق پنچگانه استانهای
ایران در انتشار مقاله در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی مشارکت داشتند .شایان ذکر است استانهای ایران در
طبقهبندی صورت گرفته توسط وزارت کشور در قالب  2منطقه بر حسب
عوامل همجواری ،محل جغرافیایی و اشتراکات قرار گرفتند که عبارتند
از:
منطقه  :1استانهای تهران ،البرز ،قزوین ،مازندران ،سمنان ،گلستان و
قم
منطقه  :5استانهای اصفهان ،فارس ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری،
هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد
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شکل  .5تقسیمبندی نویسندگان مسئول مقاله بر اساس استانهای ایران
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منطقه  :9استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان،
گیالن و کردستان
منطقه  :4استانهای کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،همدان ،مرکزی و
خوزستان
منطقه  :2استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی،
کرمان ،یزد و سیستان و بلوچستان
به طور کلی استان تهران با انتشار  12مقاله ،آذربایجان غربی با 12
مقاله مازندران با  14مقاله ،همدان با  19مقاله و کرمانشاه با  15مقاله
بیشترین تعداد مقاالت را در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی منتشر کردند .همچنین پژوهشگران در  10مقاله وابستگی
منطقهای خود را ذکر نکردند.
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مشاهده میشود که مجله مورد نظر بیشترین استناد را به آنها داده
است .بنابراین نتایج شکل  4بیانگر این است که مقاالت نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی  14بار توسط مجله مدیریت و
توسعه ورزش دانشگاه گیالن مورد استناد قرار گرفته و همچنین  52بار
به مقاالت مجله مدیریت ورزشی دانشگاه تهران استناد داده است.

شکل  4نشاندهندهی ارتباط نشریه پژوهشهای کاربردی در
مدیریت ورزشی با دیگر مجالت است و به نوعی بیانگر جریان دانش
میان این نشریه و دیگر مجالت این حوزه است .در سمت چپ این
شکل  2مجله وجود دارد که بیشترین استناد را به نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی داده و در سمت راست نیز  2مجله دیگر

شکل  .2جریان دانش میان نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی و دیگر مجالت

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی علمسنجی نشریه پژوهشهای کاربردی
در مدیریت ورزشی پرداخت .بررسی روند انتشاراتی نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی نشان از روند سینوسی آن در طی سالهای
مورد بررسی بود .میتوان گفت که نشریه از نظر روند انتشاراتی در
وضعیت مطلوبی قرار دارد چرا که بر اساس ماده  5-4مربوط به
آییننامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور هر شماره از نشریه باید
دست کم دارای شش مقاله باشد که این امر در نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی رعایت شده است.
از سوی دیگر بررسی مقاالت بر اساس جنسیت نشان داد که بیش
از  %42مقاالت توسط مردان %43 ،به صورت مشترک (همکاری مرد و
زن) و تنها  %2مقاالت توسط زنان منتشر شده است .نکته حائز اهمیت
در پژوهش حاضر درصد باالی میزان مشارکت مردان و زنان در انتشار
مقاله در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی است ،از این
رو با توجه به درصد باالی زنان تحصیلکرده در حوزه مدیریت ورزشی
95
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به طور کلی نکته جالب توجه در شکل  4وجود خود استنادیهایی
است که نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی به خود داده
است .البته این نوع خود استنادیها در سطح بینالمللی معقول میباشند.
به عبارت دیگر بر اساس نتایج پایگاه استنادی علوم جهان اسالم این
نشریه  91بار به مقاالت خود استناد کرده است.
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انتظار میرود که میزان مشارکت آنها در انتشار مقاله در نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی افزایش یابد .یافتههای این
پژوهش با نتایج پژوهش ارزانی و همکاران مطابقت دارد .به عبارت
دیگر الگوی نویسندگی مقاالت منتشرشده در نشریه بیانگر تعداد باالی
انتشارات گروهی نسبت به انتشارات انفرادی بود به طوری که از 513
مقاله مورد بررسی  %39/18مقاالت به صورت گروهی و تنها %2/81
مقاالت به صورت انفرادی بود .به طور کلی انتشار گروهی به افزایش
کیفیت مقاالت منجر میشود که این امر از اهمیت و ضرورت خاصی
برخوردار است .بنابراین درصد باالی انتشار مقاالت گروهی جزء نکات
مثبت و حائز اهمیت در این نشریه بود .یافتههای این پژوهش با نتایج
پژوهش ارزانی و همکاران و فالح و همکاران در زمینه توجه
پژوهشگران به انتشارات گروهی نسبت به انفرادی همسو است.
بررسی حوزههای موضوعی مورد توجه نشریه پژوهشهای
کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که دو حوزه مدیریت ورزشی و
رفتار سازمانی و بازاریابی ورزشی بیشترین مقاالت را داشتهاند ،به طوری
که بیش از  %81مقاالت منتشر شده در نشریه یاد شده مربوط به این دو
حوزه بود .به طور کلی یافتههای این پژوهش در زمینه شناسایی
موضوعات مورد توجه نشریه با نتایج پژوهش  Coronadoو همکاران
و ارزانی و همکاران همسو است.
بررسی فعالترین پژوهشگران نشریه نشان داد که بیشترین تعداد
مدارک توسط پژوهشگرانی چون ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی
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منتشر شده که این امر از یک طرف به دلیل وابستگی این دو پژوهشگر
به نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی و از طرف دیگر به
دلیل جایگاه برجسته علمی آنان در حوزه مدیریت ورزشی است.
همچنین روند تأثیرگذاری مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران در این
نشریه نشان داد که محمود گودرزی و سیدحسن میرعامری هر کدام با
انتشار  10مقاله تأثیرگذاری بیشتری نسبت به ابوالفضل فراهانی
داشتهاند .یافتههای این پژوهش با پژوهش  Gholampourو همکاران
در شناسایی فعالترین نویسندگان با پژوهش حاضر همسو است .از
طرف دیگر بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان منتشرکننده مقاالت
در نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که
دانشگاههای پیامنور ،آزاد اسالمی و تهران بیشترین میزان تولیدات و
استنادات این نشریه را نسبت به دیگر دانشگاهها به خود اختصاص داده
بودند .همچنین از میان این سه دانشگاه پرتولید دانشگاه تهران توانسته
در بین دانشگاههای داخل و در میان دانشگاههای کشورهای اسالمی
رتبه درخور توجهی را بدست بیاورد .یافتههای پژوهش با پژوهش ارزانی
و همکاران در زمینه شناسایی فعالترین مؤسسات با نتایج پژوهش
حاضر همسو است.
بررسی شبکه همکاری علمی پژوهشگران و مؤسسات در نشریه
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی نشان داد که پژوهشگرانی
چون ابوالفضل فراهانی و حمید قاسمی از دانشگاه پیامنور ،محمود
گودرزی از دانشگاه تهران ،سید حسن میرعامری از دانشگاه ارومیه،
لقمان کشاورز و مرتضی رضایی صوفی از دانشگاه پیامنور و رحیم
رمضانی از دانشگاه گیالن در بحث پژوهشگران و مؤسساتی چون
دانشگاه پیامنور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه ارومیه و دانشگاه تربیت مدرس
بیشترین تعدد همکاری را با هم داشتند .از سوی دیگر بررسی
نویسندگان مسئول مقاالت بر اساس مناطق جغرافیایی نشان داد که از
مجموع  513مقاله منتشر شده در نشریه پژوهشهای کاربردی در
مدیریت ورزشی  %51مقاالت توسط نویسندگانی از استان تهران منتشر
شد به طوری که  12مقاله از مقاالت این نشریه توسط نویسندگان این
استان بوده است .تحلیل ارتباط نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی نشان داد که این نشریه با مجالت حوزه مدیریت ارتباط
موثرتری برقرار کرده است و بیشترین ارتباط این نشریه در حوزه
مدیریت با مجالت مدیریت ورزشی ،مدیریت و توسعه ورزش و مطالعات
مدیریت ورزشی بوده است .همچنین این مجله نقش یک پل ارتباطی
مهم را بین دیگر مجالت حوزه مدیریت ورزشی ایفا می کند .از طرف
دیگر ارتباط این مجله با مجالت تأثیرگذار در حوزه مدیریت ورزشی
توانسته بر ارزش این مجله بیفزاید یافتههای این پژوهش با نتایج
پژوهش  Gholampourو همکاران مطابقت دارد.
نقطه قوت مطالعه حاضر این است که این پژوهش اولین پژوهشی
است که به مطالعه علمسنجی نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت
ورزشی میپردازد ،از این رو این پژوهش میتواند به عنوان یک نقشه
راه برای مسئوالن نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی
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مورد استفاده قرار گیرد .به طور کلی با توجه به یافتههای پژوهش و
همچنین برای باال بردن کیفیت نشریه و بهبود وضعیت آن پیشنهادهای
زیر می تواند راه گشا باشند.
 سردبیر مقاالتی را مورد پذیریش قرار دهد که از موضوعات
کاربردی و جدید (به روز) برخوردارند تا از این طریق تعداد استنادات خود
را افزایش دهند و بر کیفیت نشریه خود بیفزایند.
 با توجه به این که این نشریه یکی از نشریات مهم در حوزه
علوم ورزشی در داخل کشور محسوب میشود ،اما تعداد استنادات
دریافتی مقاالت در مقایسه با تعداد مقاالت منتشر شده بسیار ناچیز
است ،بنابراین پیشنهاد میشود که به منظور روئیت پذیری بیشتر نشریه
شمارههای انتشار یافته نشریه را در شبکههای اجتماعی بارگذاری کنند
تا از این طریق تعداد استنادات خود را افزایش دهند.
 برای شناساندن نشریه به جامعه علمی بینالمللی و باال بردن
کیفیت آن به مسئوالن نشریه پیشنهاد میشود که از پژوهشگران ایرانی
و غیر ایرانی حوزه مدیریت ورزشی که وابستگی سازمانی به دانشگاه-
های بینالمللی دارند در هیئت تحریریه خود استفاده شود.
 پیشنهاد میشود نشریه با تدوین یک شیوهنامه در هیئت
تحریه خود از چاپ چند مقاله در سال برای یک نویسنده خودداری کند
تا شانس بررسی و چاپ مقاالت به نویسندگان دیگر برسد و زمینه
حضور پر رنگتر نویسندگان دیگر فراهم شود.
 باتوجه به سهم باالی برخی از دانشگاهها در انتشار مقاله در
این نشریه به مسئوالن نشریه پیشنهاد میشود که با کاهش سهم این
دانشگاهها امکان حضور بیشتر و فعالتر برخی دانشگاههایی را فراهم
کنند که شانس کمتری در انتشار مقاله در این مجله داشتهاند.
 با توجه به اینکه براساس مصوبه وزارت علوم حد خاصی برای
انتشار مقاله در مجالت توسط اعضای وابسته به نشریه مشخص شده به
سردبیر پیشنهاد میشود دستورالعملهای وزارت علوم در این راستا را
سرلوحه کار خود قرار دهد.
 با توجه به اهمیت وابستگی سازمانی و حفظ یکدستی نام
نویسندگان و سازمانها در مقاالت داخلی و بینالمللی به مسئوالن
نشریه پیشنهاد میشود دستورالعملی تهیه نموده تا بر اساس آن
نویسندگان نام خود و سازمانشان را به صورت یکدست ذکر کنند.
 با توجه به یکدست نبودن منابع و مأخذ به مسئوالن این
نشریه پیشنهاد میشود نشریه بر اساس استانداردهای جهانی
رفرنسدهی ) (APA, Chicago, Vancouverدستورالعملی تهیه
کرده و از نویسندگان بخواهد تا برابر با این دستورالعمل عمل نمایند.
 به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود با توجه به کمبود
تحقیقات علمسنجی انجام شده مربوط به مجالت حوزه مدیریت ورزشی
در پژوهشی وضعیت دیگر نشریات حوزه مدیریت ورزشی را به صورت
جداگانه مورد ارزیابی علمسنجی قرار دهند.
 به پژوهشگران پیشنهاد میشود به صورت تطبیقی این نشریه
را با دیگر نشریات حوزه مدیریت ورزشی مورد بررسی علمسنجی قرار
دهند.
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