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 جهان اسالم یاستناد گاهیدر پا رانیا یطب ورزش یها پژوهش یسنج علم لیتحل
 

 2علی اکبر خاصه، 1حسین عاشوری

 

 چکیده

 اسالم  جهان استنادی پایگاه در ورزشی طب حوزه انجام گرفته در فارسی های پژوهش وضعیت بررسی و تحلیل تحقیق حاضر، انجام از هدف :مقدمه

(Islamic World Science Citation Center  یاISC) بود سنجی علم فنون از استفاده با. 

 پژوهش آماری جامعه. استفاده گردید اجتماعی شبکه تحلیل و سنجی علم های شاخص و ها تکنیک از آن در که بود کاربردی نوع از این مطالعه ها: روشمواد و 

 افزارهای نرم با استفاده از ها داده .نمایه شده بودند، تشکیل داد ISC پایگاه در فارسی زبان به 6937 سال انتهای تا که ورزشی حوزه طب در مقاله 6611 را

BibExcel، UCINET، NetDraw و VOSviewer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 پایینی بسیار میزان و داشته است استناد 67/0 حدود مقاله هر متوسط طور به که بودند کرده دریافت استناد 611 فقط مجموع بررسی در مورد مقاله 6611 :ها یافته

 قرار سوم و دوم های رتبه در ترتیب به «ر رجبی» و «م علیزاده» و بود ایران ورزشی طب پژوهشگر ترین فعال «ح صادقی» که نشان داد ها داده تحلیل. رود می شمار به

 بندی خوشه نتایج. کسب نمود ورزشی طب حوزه نویسندگی هم شبکه در مرکزیت های شاخص نظر از را جایگاه بهترین «ا تکامجانی ابراهیمی» همچنین،. داشتند

 .شده است تشکیل اصلی خوشه هشت از ایران ورزشی طب های پژوهش که داد نشان ها کلید واژه رخدادی هم تحلیل از حاصل

که  رسد می به نظر نویسندگی، الگوهای به توجه با. است بوده مشهودتر شمسی 6930 دهه در مقاالت کمی رشد مطالعه حاضر، نتایج به توجه با گیری: نتیجه

 رسد می به نظر واژگانی، هم تحلیل از حاصل موضوعی های خوشه به توجه با. دباشن می برخوردار خوبی علمی مشارکت روحیه از ورزشی طب حوزه پژوهشگران

 .دهند می پوشش را مباحث از وسیعی طیف حوزه این های پژوهش

 پژوهش ارزیابی واژگانی؛ هم تحلیل مرکزیت؛ نویسندگی؛ هم ؛H شاخص سنجی؛ علم ورزشی؛ طب ها: کلید واژه

 

ی پژوهش در علوم توانبخش. جهان اسالم یاستناد گاهیدر پا رانیا یطب ورزش یها پژوهش یسنج علم لیتحل .اکبر ی، خاصه علنيحس یعاشور ارجاع:

 .97-99 :16؛ 1399
 

 41/9/4933تاریخ چاپ:  41/9/4933تاریخ پذیرش:  41/41/4931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
های  گيری و ارزيابی فعاليت سنجی دانشی است که به مطالعه نحوه اندازه علم

سری اصول  سنجی شامل يک های سنجش دانش در علم پردازد. روش علمی می
های اطالعات علمی و نحوه ارتباط بين  علمی است که ساختار و ويژگی

 یضرورت استفاده از ابزارهانمايد. به همين دليل،  اطالعات را بررسی می
در سطوح مختلف مشهود  یعلم داتيتول یابيو ارز یريگ جهت اندازه یسنج علم

از نظر  یمطالعات یها حوزه یموضوع یروندها ليو تحل يیباشد. لزوم شناسا یم
 آن داشت تا از دهه  را بر یسنج متخصصان علم ،یشناخت کتاب یها داده

 یالگوها ليو تحل ميترس یبرا یرخداد هم یاه ليتحل تيبه بعد، از قابل 1997
 . (1-4) دانش استفاده کنند یساختار فکر بر یمبتن

پيچيده و های موضوعی گسترده،  حوزهاز  یکي یو علوم ورزش یبدن تيترب
پژوهش به شمار  یايدر دنگذار  مهم و تأثير یها حوزهاز  ( و5-9ای ) ميان رشته

 ،یماريب ،یبدن تيبه مباحث مرتبط به سالمت، بهداشت، فعال کهرود  یم
حوزه از  نيا مطالعات ل،يدل ني(. به هم8پردازد ) یم یو سبک زندگ ،یپزشک

 یمختلف یاز نقطه نظرهاو  دباش میبرخوردار  یا گسترده یتنوع موضوع
است که  یا رشته یعلوم ورزش ک،يولوژيزي. به لحاظ فستينگر به آنتوان  یم

 نيا ريتأث یو چگونگ نيتمر نيمختلف بدن در ح یاعضا یهمکار هنحو
متفاوت مورد  های ديدگاهتناسب اندام را از  ايبر بهبود سالمت  یمشارکت اندام

 انيالزم است با مرب انورزشکار ،یشناخت معهدهد. از نظر جا یقرار م بررسی
باعث  ی،ا چندرشته یکار گروه کيبا انجام  ،تيو در نها داشته باشندمشارکت 

شوند. از نظر  یميت یريگ ميدانش و تصم یگذار اشتراک قيبهبود عملکرد از طر
و  یبدن يیتوانا ،راهبرد تيمی ،مهارت» چهار عنصر ازمنديورزش ن زين یاتيعمل
 یريبه کارگ مرهون یعلوم ورزش یريگ . در اصل، شکلستا «یروح يیتوانا
 کيومکانيو ب یولوژيزيالکتروف همچونرشته  نيچند یها تيها و موفق یورآ فن

 پژوهشیمقاله 
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 گريد یها از رشته یمتخصصان ازمندين یعلوم ورزش زيامروزه ن (.9) باشد می
  (.17)باشند  گرياريحوزه  نيا شرفتيپ یاست تا در راستا

و علوم  یبدن تيترب هحوز تحقيقات، امروزه بيان شدهبا توجه به موارد 
از  یکي یورزش طبو  برخوردار است یاديز اريبس یاز گستردگ یورزش
به شمار  یو علوم ورزش یبدن تيترب یها مهم و جذاب در پژوهش یها شاخه

به  یالملل نيرا در سطح ب محققانتوجه  شياز پ شيب رياخ انيرود که در سال یم
و  اند نبوده یقاعده مستثن نياز ا زين یزبان فارس مطالعاتخود جلب نموده است. 

 یمتعدد های پژوهشموضوع  ،یمباحث مربوط به طب ورزش ريدر چند سال اخ
شده  یموج سپر ني. اکنون که چند سال از شروع ا(9، 17-12) شده است

 یسنج مفنون عله نييدر آ تحقيقات نيرسد زمان آن باشد که ا یبه نظر م ،است
. از ديحوزه فراهم آ نيا یکل تياز وضع یروشن و جامع ريو تصو شود یابيارز

حوزه  نيدر ا صورت گرفتهزبان  یفارس مطالعات تيوضع یبررس ،رو نيا
از  ،به هدف فوق لين جهتتوان  و می باشد ینکات جالب یتواند حاو یم

 بهره برد.  یسنج ها و فنون علم شاخص
ها در سطوح  شاخص نيو ارتقا از ا عيترف یها تهياز کم یاريامروزه بس

ها  پژوهشگران خود و آثار آن (Infulence) نفوذ زانيم یابيارز به منظورمختلف 
از  یاريتوجه بس یسنج علم یها شاخص ل،يدل نيکنند. به هم یاستفاده م

آن  ی. بررس(5، 6، 12) به خود جلب کرده است رياخ انيرا در سال یعلممحافل 
 یطب ورزش هدر حوز یسنج که با استفاده از فنون علم يیها دسته از پژوهش
از جانب  رياخ انيحوزه در سال نيگرچه ااکه  دهد نشان می ،انجام شده است

 یبررس اما توجه قرار گرفته، ردجهان مو یاز کشورها یمختلف در برخ محققان
تاکنون  یطب ورزش هزبان در حوز  یفارس مطالعاتو نقش  گاهيجا عت،يوض

 تيوضع یو بررس ليتحل . تحقيق حاضر با هدفنبوده است یموضوع پژوهش
 یاستناد گاهيدر پا یطب ورزش هزبان انجام شده در حوز یفارس یها پژوهش

با استفاده  (ISCيا  Islamic World Science Citation Center) جهان اسالم
 .گرديد انجام یسنج از فنون علم

 

 ها مواد و روش
 یها ها و شاخص کيکه در آن از تکن بود یکاربرد نوعاز  اين مطالعه

که  یطب ورزش هحوز تحقيقات يهرا کل یآمار هجامع .استفاده شد یسنج علم
. با توجه به داد ليتشک ند،دبوشده  هينما ISC پايگاه در یبه زبان فارس

رکوردها  یبر رو یزمان هاز نظر باز یتي، محدودحاضر نگر بودن پژوهش جامع
جستجو  1399تا سال  1399 ی سالمقاالت از ابتدا همهاعمال نشد و 

صورت  1398 سال بهشتيمقاالت در ارد یابيگرچه جستجو و بازا. گرديد
شوند،  یم ISC گاهيوارد پا ريمقاالت با تأخ که نياما با توجه به ا رفت،يپذ

های  برای به دست آوردن داده .بودکامل ن 1399مربوط به سال  یرکوردها
با « نمايه استنادی علوم ايران»اوليه، ابتدا به بخش جستجوی پيشرفته در 

مراجعه شد.  https://sci.isc.gov.ir/advancedSearch.aspx?la=0آدرس 
د، سپس با استفاده از دو استراتژی جستجو که در ادامه به آن اشاره خواهد ش

نمايه »ها شناسايی و بازيابی گرديد. جستجوهای صورت گرفته در  داده
 در ادامه به تفصيل بيان شده است.« منبع»در قسمت « استنادی علوم ايران

 ISC گاهيدر پا یمربوط به طب ورزش هو هست ی. ابتدا مجالت اصلالف
شده  نمايهدر پايگاه مذکور  مجالت  ن آ ازکه تی مقاال هيو کل گرديد يیشناسا

در نمايه استنادی علوم ايران « منبع»با وارد کردن نام مجالت در قسمت  ،بود
، دانشگاه تهران یطب ورزش»عبارت از چهار مجله  ني. ادش یابيبازشناسايی و 

پژوهش در ی و ورآ و فن یپژوهش در طب ورزشی، مطالعات طب ورزش
 بود.« یورزش یبخش توان

مشخص  ،نمايه استنادی علوم ايرانانجام شده در  یاساس جستجو بر
در  حاضر مذکور در زمان انجام پژوهش همقاله از چهار مجل 436که  ديگرد

  .شده است هيمذکور نما گاهيپا
 زيمجالت محتمل چاپ شده است ن ريکه در سا یمقاالت طب ورزشب. 
از  کيهر که در  یمجالت ريمنظور، سا ني. بدگرديد يیدوم شناسا هدر مرحل

مشخص  ،ندردک یمنتشر م یمقاالت مرتبط با طب ورزشی خود گاه یها شماره
مورد  یها توسط متخصص موضوع مقاالت چاپ شده در آن ههم . سپسشد
و اطالعات  يیشناسا یطب ورزش هقرار گرفت و مقاالت مرتبط با حوز یسبرر

مجالت به همراه تعداد  ني. اگرديداستخراج  ISC گاهيها از پا از آن کيهر 
 .شده است يهارا 1 ها در جدول مقاالت آن
طب ه مقاله در حوز 1566 در مجموع ای الف و ب،ه قسمت بيترکج. با 

 مطالعه حاضرانجام شده در  ليو تحل هيتجز یشد که مبنا ی شناسايیورزش
با  سهيدر مقا ISC گاهيدر پا شرفتهيپ یگرچه رابط کاربر جستجواقرار گرفت. 

، Web of Science، Scopus)از جمله  یالملل نيب یها رابط کاربر نمونه
PubMed برخوردار است، اما انتظار  یجستجو و امکانات کمتر یلدهاي...( از فو

 یمربوط به طب ورزش تحقيقاتاز  یاديبخش ز ،رود با انجام راهبرد فوق یم
نسبتاً  ريتصو ارايه تيبلقا ند(،ا ه شدهنماي ISCدر مجالت  یکه به زبان فارس)

 .را داشته باشندها  پژوهش نياز ا یجامع
اقدام به  مطالعه،االت ؤبر اساس اهداف و س ،رکوردها یابياز باز پس

و  هي، به منظور تجزتحقيقبا توجه به اهداف  .ديگرد ها داده ليو تحل هيتجز
 BibExcel، (2719)نسخه  Excel افزارهای از نرم یبترکي از ها داده ليتحل

( و 25754)نسخه  NetDraw(، 6)نسخه  UCINET، (2719)نسخه 
VOSviewer  شداستفاده ( 15659)نسخه. 

 
حوزهاینهستهمجالتدرورزشیطبمقاالت.1جدول

حاتیتوضیمقاالتطبورزشتعدادکلمقاالتسالناممجله

 - 913 116 31-4911 بخشی پژوهش در علوم توان
 - 196 649 31-4963 بخشی نامه علمی پژوهشی توان فصل

 - 113 133 36-4934 بخشی پژوهشی طب توان -فصلنامه علمی
مقاالت چاپ شده در این مجله  الزم به ذکر است که زبان 111 994 31-4911 بخشی نوین توان

 به بعد از فارسی به انگلیسی تغییر یافت. 1341از سال 
 - 4493 1134 - مجموع

 

http://195.146.46.94/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=500061327
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افزار  از نرم Hتر، برای مواردی مانند محاسبه شاخص  به بيان دقيق
BibExcel با  نويسندگی های هم استفاده شد. محاسبات مربوط به مرکزيت
افزار  نويسندگی با نرم انجام گرفت. شبکه هم UCINETافزار  کمک نرم
NetDraw افزار  بندی موضوعات نيز با استفاده از نرم ترسيم گرديد و خوشه

VOSviewer .انجام شد 
 

 ها یافته
مجموع در  یبررس مورد مقاله 1566 که داد نشان ها دادهيه اول ليو تحل هيتجز

 استناد 19/7 حدود مقاله هر متوسط طور به که اند کرده افتياستناد در 266فقط 
بررسی »ه مقال ان،يم نيرود. در ا یبه شمار م ینييپا اريبس زانمي و است داشته

موفق و ناموفق استان  انرابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشکار
 یدعامريب، محمدزاده ح، س یملک»توسط  1397که در سال « آذربايجان غربی

 بود،چاپ شده  «یبخش پژوهش در علوم توان»در مجله « ح یثان یم و زمان
محسوب  ISC گاهيدر پا یطب ورزش تحقيقات هيکل نيمقاله در ب نيپراستنادتر

 ISCاستناد در  11 ،پژوهش در ها داده یآور جمعتا زمان  قالهم نيشود. ا یم
طب ه حوز های که در کل پژوهش نشان داد ها داده ليتحل .بودکرده  افتيدر

 ،مقاله 91و مشارکت در  فيبا تأل« ح یصادق»، ISC گاهيدر پا رانيا یورزش
 یرجب»و « م زادهيعل. »رود یبه شمار م رانيا یپژوهشگر طب ورزش نيتر فعال

مقاله در  51و  52با  بيبه ترت اول،نسبت به نفر  یاديبا اختالف ز زين« ر
 زين محققان نيمربوط به پراستنادتر یها داده. دوم و سوم قرار دارند یها رتبه

 و  5 یدارا بيکه به ترت« سازمند ع»و « محمدزاده ح»که  حاکی از آن است
 نياستناد، پراستنادتر 13 افتيبا در ،باشند یم یطب ورزشه مقاله در حوز 4

 یزمان»و  روندی به شمار م ISC گاهيدر پا رانيا یطب ورزش هپژوهشگران حوز
سوم ه در رتب ثيح ني( از اباشد می یمقاله طب ورزش 28 ی)که دارا «ح یثان

 که داد نشان آنان بندی رتبه و نويسندگان H شاخص قرار داشت. محاسبه
 از يکی که برخوردار هستند پايينی H شاخص از ايران ورزشی طب پژوهشگران

 . است فارسی مقاالت به استنادات تعداد بودن کم امر، اين اصلی داليل
 اند نتوانسته حوزه اين برتر ، پژوهشگران2 جدول های بر اساس داده

به اين معنی  H اين ميزان از شاخص به دست آورند. 2 از باالتر H شاخص
 استناد 2 حداقل يک هر پژوهشگران اين کل مقاالت از مقاله 2 که است

 تعداد مقاله، تعداد نظر از برتر محققان به مربوط اطالعات .اند نموده دريافت
که از هر سه  یه شده است. افراديارا 2در جدول  Hشاخص  نباالتري استناد و

اند. از نکات جالب  شده با عالمت * مشخص ،قرار دارند ها نيبرتر هنظر در زمر
« س انيطالب» لياز قب یبه عنوان مثال به پژوهشگران نتوا یجدول م نيدر ا
از نظر تعداد مقاله عملکرد  که نيا با وجوداشاره نمود که « اکبرزاده ب»و 
از نظر  امااند،  چهارم و ششم قرار گرفته یها اند و در رتبه داشته یخوب اريبس

و  هيکه بر اساس تجز یندارند؛ به طور یمتناسب تيتعداد استنادات وضع
استناد و مقاالت  1در مجموع تنها « س انيطالب»ها، مقاالت  داده ليتحل

آثارشان،  تياند در کنار کم و نتوانسته دريافت کردهاستناد  2« اکبرزاده ب»
 دهند. به طور متناسب ارتقا زيرا ن تيفيک

 
Hشاخصواستناد،مقاله،تعداداساسبرورزشطبپژوهشگرانبرترین.2جدول

Hرتبهبراساسشاخصرتبهبراساساستنادبراساسمقالهرتبه

 Hشاخصنامپژوهشگررتبهاستنادتعدادنامپژوهشگررتبهتعدادمقالهنامپژوهشگررتبه

 1 رجبی ر 4 49 محمدزاده ح 4 64 صادقی ح 4
 1 ابراهیمی تکامجانی ا 1 49 سازمند ع 1 11 علیزاده م 1
 1 دانشمندی ح 9 41 ثانی حزمانی  9 14 رجبی ر* 9
 1 باقری ح 1 44 قاسمی غ 1 13 طالبیان س 1
 1 قاسمی غ 1 44 کریملو م 1 16 ابراهیمی تکامجانی ا 1
 1 نورسته ع 1 44 ملکی ب 1 19 اکبرزاده ب 1
 1 عبدالوهاب م 6 44 سیدعامری م 6 13 رهنما ن 6
 1 هادیان م 1 43 دانشمندی ح 1 93 علیایی غ 1
 1 جلیلی م 3 43 صادقی ح 3 91 دانشمندی ح* 3
 1 حسینی م 43 3 فارسی ع 43 91 مینونژاد ه 43
 1 فقیه زاده س 44 3 شاهرخی ح 44 91 جمشیدی ع 44
 1 فارسی ع 41 3 علیزاده م 41 91 صلواتی م 41
 1 نژاد ر مهدوی 49 1 رجبی ر 49 99 عنبریان م 49
 1 رهگذر م 41 1 نژاد ر مهدوی 41 91 باقری ح 41
 1 کریملو م 41 1 عنبریان م 41 94 الزمانی م صاحب 41
 1 عبدلی ب 41 6 نورسته ع 41 93 جالیی ش 41
 1 شاهرخی ح 46 6 عبدالوهاب م 46 13 خادمی کالنتری خ 46
 1 سورتجی ح 41 6 جلیلی م 41 13 الدین ص شجاع 41
 1 محمدزاده ح 43 6 رهگذر م 43 11 نورسته ع* 43
 1 سازمند ع 13 6 عبدلی ب 13 11 قاسمی غ* 13

 باال Hافراد برتر از نظر تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص *
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نويسندگی، ابتدا کليه نويسندگان مدارک  در راستای انجام تحليل هم
سازی  مورد بررسی استخراج شدند. سپس مرحله ويرايش، اصالح و يکسان

نويسندگان انجام شد و افرادی که نامشان به چند طريق نوشته شده بود، 
های خاص  تبديل به نام ارجح گرديد. به عنوان مثال، با توجه به ويژگی

کاراکترهای فارسی، گاهی به طور متفاوت يک نام واحد به دو يا چند طريق 
ايی(. نوشته شده بود )به عنوان مثال: جالئی و جاليی يا عليائی و علي

، يک نام «فاصله نيم»همچنين، در بسياری موارد به دليل اعمال يا عدم اعمال 
واحد به دو شکل به عنوان نويسنده در مقاالت آمده بود )به عنوان مثال: 

کار و لطافت کار( که اين موارد پس از کسب اطمينان از  لطافتکار، لطافت
ای که در  مقاله 1566اد که اصالت نويسنده اصالح گرديد. نتايج اوليه نشان د

 5963در حوزه طب ورزشی نمايه شده بود، در مجموع دارای  ISCپايگاه 
 نفر در هر مقاله سهيم بودند.  68/3نويسنده بودند که به طور ميانگين 

های حوزه طب ورزشی با استفاده از  نويسندگی پژوهش در مرحله بعد، هم
(. اين نقشه از يک شبکه منسجم و 1ترسيم گرديد )شکل  NetDrawافزار  نرم

به هم پيوسته تشکيل شده است. ضخامت خطوط )پيوندهای( بين نويسندگان 
ها در نگارش و چاپ مقاالت  نويسندگی آن نشان دهنده ميزان همکاری و هم

باشد. ميزان تعامل و همکاری پژوهشگران طب ورزشی در اين  طب ورزشی می
 د زيادی مشخص است.شبکه تا حدو

 بررسی مورد مهم مرکزيت نوع سه اساس شکل بر است الزم تحليل، منظور به
 در مرکزی افراد تا شد استفاده UCINET افزار نرم از منظور، بدين. گيرد قرار

 نزديکی بينابينی و مرکزيت درجه، نوع سه از استفاده با نويسندگی هم شبکه
 اساس بر ورزشی طب برتر پژوهشگر 27 به مربوط های داده. شوند مشخص

 مرکزيت نوع سه هر در که افرادی. است شده ارايه 3 جدول در مرکزيت انواع
 افرادی همچنين،. اند شده با عالمت * مشخص بودند، برتر پژوهشگر 27 جزء
 #با عالمت  بودند، گرفته قرار برتر پژوهشگر 27 جزء مرکزيت، نوع دو در که

 .اند شده داده نشان
 نظر از را وضعيت بهترين «ح باقری» ،3های جدول  بر اساس داده

 حيث اين از «س طالبيان» و «ا تکامجانی ابراهيمی» و داشت درجه مرکزيت
 کننده آن است بيان خوبی به نيز 1 شکل. گرفتند قرار سوم و دوم های رتبه در
 برقرار ورزشی طب محققان ساير با را زيادی ارتباطات پژوهشگران اين که

 «ا تکامجانی ابراهيمی» نزديکی، مرکزيت و بينابينی مرکزيت در. اند نموده
 خود برای استراتژيک موقعيتی و آورد دست به را وضعيت بهترين توانست

 متصل يکديگر به را متعددی پژوهشگران است توانسته وی. نمايد ايجاد
 ،«ر رجبی» ،«س طالبيان» ،«ا تکامجانی ابراهيمی» ،«ح باقری» از. نمايد

 عنوان به توان می «ع رحيمی» و ،«ع جمشيدی» ،«م عليزاده» ،«آ شادمهر»
 سه هر در اند توانسته که برد نام ورزشی حوزه طب در برتر پژوهشگران ساير
 گيری شکل در را تأثير بيشترين افراد اين. کنند عمل موفق مرکزيت نوع

 های راه که طوری به اند؛ داشته ورزشی طب حوزه در پژوهشی تعامالت شبکه
. گذرد می پژوهشگران اين از ديگر( های گره) محققان از بسياری ارتباطی

 طب حوزه پژوهشگران ساير به را نزديکی بيشترين افراد اين همچنين،
به خود  شبکه در را تأثيرگذاری قدرت بيشترين دليل، همين به و دارند ورزشی

 .اند اختصاص داده
نشان های به کار رفته در مطالعات طب ورزشی  و تحليل کليد واژه تجزيه
فرد ه منحصر ب واژه ديکل ISC ،3319 گاهيشده در پا هيمقاله نما 1566داد که در 

اند و هر مقاله  بار تکرار شده 5649مجموع در ها  واژه ديکل نياستفاده شده که ا
 نيشتريکه ب یا واژه ديکل 27بوده است.  واژه ديکل 61/3 یبه طور متوسط حاو

طور که مشخص است  و همان داده شدهنشان  4 جدولدر  ،ندشترا دا یفراوان
 اه واژه ديکليه کل نيرا در ب یفراوان نيشتريبار تکرار، ب 98با « تعادل»ه واژ ديکل

، 59و  62 یبا فراوان زين «ايتعادل پو»و  «یوگرافيالکتروم. »به خود اختصاص داد
 .داشتدوم و سوم قرار  یها در رتبه بيبه ترت

 

 
تألیفیپژوهشگرانحوزهطبورزشی.شبکههم1شکل
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نزدیکیوبینابینیدرجه،هایمرکزیتاساسبرورزشیطبپژوهشگرانبندیرتبه.3جدول

مرکزیتنزدیکیرتبهبراساسمرکزیتبینابینیرتبهبراساسمرکزیتدرجهرتبهبراساس

یکینزدتیمرکزنامپژوهشگررتبهینینابیبتیمرکزنامپژوهشگررتبهمرکزیتدرجهنامپژوهشگررتبه

 643/43 ابراهیمی تکامجانی ا 4 31/41 ابراهیمی تکامجانی ا 4 16 باقری ح* 4

 133/43 جمشیدی ع 1 41/44 دانشمندی ح 1 11 ابراهیمی تکامجانی ا* 1

 114/43 رجبی ر 9 61/6 جمشیدی ع 9 11 طالبیان س* 9

 111/43 علیزاده م 1 66/6 رهنما ن 1 11 علیایی غ 1

 119/43 رحیمی ع 1 91/6 علیزاده م 1 11 رجبی ر* 1

 963/43 شادمهر آ 1 91/1 رجبی ر 1 91 #صلواتی م 1

 963/43 #معروفی ن 6 13/1 کمالی م 6 91 #زاده س فقیه 6

 961/43 #زاده س فقیه 1 93/1 رحیمی ع 1 91 شادمهر آ* 1

 911/43 سنجری م 3 31/1 صادقی ح 3 91 علیزاده م* 3

 911/43 باقری ح 43 11/1 #زاده ق تقی 43 94 جمشیدی ع* 43

 941/43 دانشمندی ح 44 11/1 حسینی م 44 93 #معروفی ن 44

 939/43 رضاسلطانی ا 41 93/1 شادمهر آ 41 13 رحیمی ع* 41

 136/43 کمالی م 49 96/1 #طباطبایی م 49 13 #طباطبایی م 49

 111/43 طالبیان س 41 16/1 #رضایی م 41 16 #خادمی کالنتری خ 41

 111/43 #نژاد ا کاظم 41 11/1 مرندی م 41 11 جلیلی م 41

 113/43 #خادمی کالنتری خ 41 14/1 باقری ح 41 11 نعیمی سادات ص 41

 116/43 اخوتیان ف 46 36/1 طالبیان س 46 11 م عبدالوهاب 46

 116/43 زاده ج صراف 41 61/9 عنبریان م 41 19 #رضایی م 41

 116/43 #صلواتی م 43 11/9 کریمی م 43 11 #زاده ق تقی 43

 114/43 موسوی ش 13 14/9 رضاسلطانی ا 13 14 #نژاد ا کاظم 13
 افراد برتر از نظر دو نوع مرکزیت# پژوهشگران برتر از نظر سه نوع مرکزیت،*

 
برورزشیطبحوزهدرپرتکرارهایکلیدواژهبندیرتبه.4جدول

فراوانیاساس
رتفراوانیکلیدواژهرتبه

به
فراوانیکلیدواژه

 91 سالمندان 44 31 تعادل 4
 93 کینماتیك 41 11 الکترومیوگرافی 1
 13 مالتیپل اسکلروزیس 49 13 پویاتعادل  9
 11 استئوآرتریت زانو 41 13 راه رفتن 1
 11 کایفوز 41 16 تعادل ایستا 1
 11 خستگی 41 13 فلج مغزى 1
 16 ورزشکاران 46 91 کیفیت زندگی 6
 16 کف پای صاف 41 96 حس عمقی 1
 11 کنترل پاسچر 43 99 دامنه حرکتی 3

 11 کمردرد 13 91 کمردرد مزمن 43

 
 در های به کار رفته کليد واژه رخدادی هم بندی حاصل از تحليل خوشه

نشان داد که  VOSviewerافزار  با استفاده از نرم ورزشی طب حوزه های مقاله
سندرم پاتلوفمورال »خوشه اصلی شامل  هشت های طب ورزشی ايران از پژوهش

های کششی، تعادل و  در سالمندان، کمردرد مزمن، کف پای صاف، برنامه
تشکيل شده « ها عملکرد، قدرت عضالنی و خستگی و فلج مغزی و عملکرد اندام

 (. 2است )شکل 

 بحث
و  ها یماريو درمان ب یريشگياست که در آن پ ای گسترده  نهيزم ،یطب ورزش

. شود یمرتبط با ورزش انجام م یها از روش یريگ با بهره یجسمان یها بيآس
محدود به درمان  شتريب یورزش یمبحث پزشک ی،اريبس دگاهيهرچند از د

ورزشکاران  یو کنترل سالمت عموم دگانيد بيآس یو بازتوان ها بيآس
 همچون یو موضوعات افتهيعلم توسعه  نيدامنه ا اما به تدريج ،شود یم
 یوتراپيزيف، مختلف یها طيبدن در مح یسازگار طيو شرا یورزش یولوژيزيف

بردن به حرکات  یپ حرکات بدن و کيومکانيب ی،ورزش یها بيآس یو بازتوان
 یورزش یها بيآس ،بيآس نيراندمان و کمتر نيشتريخطا جهت کسب ب

از ورزش و نحوه  یناش یها یمارياختالالت و ب ،(ها بيو درمان آس صيتشخ)
به  انيمبتال یورزش درمان ،مارانيب یوري -یقلب یبازتوان ،ها برخورد با آن

 ،مجاز يیو غذا یورزش یها و مکمل یورزش هيتغذ، منمز یها یماريب
 یجسم یها يتمعلول یو در افراد دارا مارانيورزش در بی، ورزش یشناس روان

استفاده از داروها و  يینحوه شناسا ،ورزش در کودکان و نوجوانان ی،و ذهن
 یجسم یها يتمعلول یورزش در افراد دارا ،مجاز در ورزش ريغ یروزايمواد ن
 . (9، 13) را شامل شده است یو ذهن

نسبت به  ريتصو ،یسنج شد با استفاده از فنون علم یسعحاضر در پژوهش 

در  یطب ورزش هانجام شده در حوز بانز یفارس تحقيقات تياز وضع یجامع

  .ه گرددي( ارا1399 سال تا 1399از سال ده ساله ) یزمان هباز کيدر  ISC گاهيپا
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یطبورزشهحوزهایواژهدیکلیرخدادهمهشبک.2شکل

 
از نظر تعداد مقاله، تعداد استناد و  یپژوهشگران برتر طب ورزش همچنين،

 یها شاخصبر اساس  یطب ورزش هحوز محققان نيرگذارتريو تأث Hشاخص 
 یها پژوهش تيوضع ن،يعالوه بر ا شوند. یو معرف يیشناسا یفيتأل هم تيمرکز
قرار  بررسیمورد شده استفاده  یها واژه دياز نظر کل یزبان طب ورزش یفارس

شکل گرفته  یموضوع یها به همراه خوشه مطالعات نيگرفت و نقشه حاصل از ا
که بر اساس  ديمشخص گرد ،ها داده ليو تحل هيتوجه به تجز با .ديگرد ميترس

طب  همقاله در حوز 1566، تعداد حاضر به کار رفته در پژوهش یراهبرد جستجو
در  یفارس تحقيقات ر،ياخ هشده است. در دو ده هينما ISC گاهيدر پا یورزش
رشد  ی،شمس 1397 هاند. البته در ده با نوسان را داشته یروند یطب ورزش هحوز
 با مستقيم طور به ورزشی طب چرا که ؛مقاالت مشهودتر بوده است یکم

 های ناهنجاری تشخيص و شناسايی به قادر و باشد می ارتباط در جامعه سالمت
 ها ناهنجاری اين اصالح و پيشگيری برای هايی روش ارايه ادامه، در و وضعيتی

 با متناسب مناسب اصالحی حرکات ريزی برنامه و طرح توانايی همچنين،. است
 ای مشاوره خدمات ارابه در مهمی نقش اين، بر عالوه. دارد را گوناگون افراد

 ورزشی های باشگاه و کارمندان آموزان، دانش برای اصالحی حرکات با مرتبط
 برگزاری و رشته اين متوليان سوی از گرفته صورت های تالش به تازگی با. دارد
 حرکات باشگاه تأسيس تأييديه اخذ و اصالحی حرکات مربيگری های دوره

 طور به توانند می گرايش اين ارشد مقطع کارشناسی آموختگان دانش اصالحی،
 سالمت بهبود در را خود نقش راحت خيال با و کنند تأسيس باشگاه قانونی
 .نمايند ايفا جامعه

 يک که جايی. است قهرمانی بحث در گرايش اين کاربردهای از ديگر يکی
 های ورزش و حرکات کارگيریبه  با تواند می اصالحی حرکات متخصص
 خود به مربوط رشته در ای حرفه ورزشکار يک عملکرد بهبود موجب اصالحی،

 یحوزه طب ورزش یعلم داتيدر تعداد تول شيرسد افزا یبه نظر م (.5، 14)شود 
سال  نيحوزه چند نيا همچنين، .چندان دور از انتظار نبوده باشد 1397در سال 

های  شيگرا جاديا اي تيظرف شيها با افزا شگاهتوسط دان یاست به صورت جد
 ويژه بدنی و تربيت ورزشی امدادگر اصالحی، نوين فيزيوتراپی، حرکات

پژوهشگران که باعث سوق رو شده  هروب یليتکم التي( در مقطع تحصمعلوالن)
 شدهسمت  نيبه ا یليتکم التيمقاطع تحص انياز دانشجو یو بخش قابل توجه

  .است
از آن  یها حاک داده هياول ليو تحل هيتجز سندگان،ينو نيدترينظر پرتول از

« ح یصادق»، ISC گاهيدر پا رانيا یطب ورزشه حوز تحقيقاتاست که در کل 
به شمار  رانيا یپژوهشگر طب ورزش نيتر فعال ،مقاله 91و مشارکت در  فيبا تأل

نسبت به نفر اول، به  یادياختالف ز با زين« ر یرجب»و « م زادهيعل. »رود یم
استاد « ح یصادق»دوم و سوم قرار دارند.  یها مقاله در رتبه 51و  52با  بيترت

به باشد و با توجه  یم یدانشگاه خوارزم یو علوم ورزش یبدن تيتمام گروه ترب
 التيتحص انيبه دانشجو شانيا یو دسترس یتسلط به حوزه طب ورزش ،سابقه

پژوهشگر طب  نيتر به عنوان فعال ی تخصصی،ارشد و دکتر طعدر مقا یليتکم
از  رانيا ینشان داد که پژوهشگران طب ورزش جينتات. سين انتظاردور از  یورزش

کم بودن  ،امر نيا یاصل لياز دال یکيکه  هستند برخوردار ینييپا Hشاخص 
ه حوز نيپژوهشگران برتر ا ،نياست. همچن یتعداد استنادات به مقاالت فارس

به اين  2برابر با  Hشاخص  به دست آورند. 2باالتر از  Hاند شاخص  نتوانسته
استناد  2حداقل  کيپژوهشگران هر  نياز کل مقاالت ا قالهم 2که  معنی است

 همچون یتوان به عنوان مثال به پژوهشگران یاند. از نکات جالب م نموده افتيدر
از نظر تعداد مقاله  که نيا با وجوداشاره نمود که « اکبرزاده ب»و « س انيطالب»

از نظر  امااند،  گرفته قرارچهارم و ششم  یها و در رتبه  داشته یخوب اريعملکرد بس
 ليو تحل هيکه بر اساس تجز یندارند؛ به طور یمتناسب تيتعداد استنادات وضع

« اکبرزاده ب»استناد و مقاالت  1در مجموع تنها « س انيطالب»ها، مقاالت  داده
به  زيرا ن تيفيآثارشان، ک تياند در کنار کم استناد دارند و نتوانسته 2مجموع ر د

 ارتقا دهند.  اسبطور متن
مجموع فقط در  ی،بررس مورد همقال 1566ها نشان داد که از  داده یبررس

استناد  19/7اند که به طور متوسط هر مقاله حدود  کرده افتياستناد در 266
مقوله شبکه  درهمچنين، رود.  یبه شمار م ینييپا اريبس زانيداشته است که م

 یا مقاله 1566نشان داد که  جينتا ی،حوزه طب ورزش یها در مقاله یسندگينو هم
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 5963 یدر مجموع دارا ،شده است هينما یطب ورزش هدر حوز ISI گاهيکه در پا
 نياند. ا بوده مينفر در هر مقاله سه 68/3 نيانگيکه به طور م باشد می سندهينو

 هبه رشت یعلم یحوزه در قالب همکار نيمقاالت ا شتريدهد که ب یعدد نشان م
 یمشارکت علم يهاز روح یطب ورزش هاند و پژوهشگران حوز درآمده ريتحر
که از  ديمشخص گردی سندگينو هم یها نقشه ميدر ترسهستند.  برخوردار یخوب

، «شادمهر آ»، «ر یرجب» ،«طالبيان س»، «ا یتکامجان یميابراه»، «ح یباقر»
پژوهشگران  ريتوان به عنوان سا یم« ع یميرح»و « جمشيدی ع»، «م زادهيعل»

 وفقم تياند در هر سه نوع مرکز نام برد که توانسته یطب ورزشه برتر در حوز
در  یتعامالت پژوهش هشبک یريگ را در شکل ريتأث نيشتريافراد ب نيعمل کنند. ا

 محققاناز  یاريبس یارتباط یها که راه یاند؛ به طور داشته یطب ورزش هحوز
 نيشتريافراد ب نيا ن،يگذرد. همچن یپژوهشگران م نياز ا ،گري( دیها )گره
 ،ليدل نيدارند و به هم یپژوهشگران حوزه طب ورزش ريرا به سا یکينزد

قسمت  در جينتا .اند را در شبکه از آن خود کرده یرگذاريقدرت تأث نيشتريب
مقاله  1566نشان داد که در  ی،ها در حوزه طب ورزش واژه ديکل نيپرتکرارتر

فرد ه منحصر ب واژه ديکل ISI ،3319 گاهيدر پا یطب ورزش هشده در حوز هينما
اند و هر مقاله  بار تکرار شده 5649مجموع  در ها واژه ديکل نياستفاده شده که ا

بندی  خوشه جينتا ،نيهمچنبوده است.  واژه ديکل 61/3 یبه طور متوسط حاو
 یحوزه طب ورزشهای  حاکی از آن بود که پژوهش واژگانی حاصل از تحليل هم

 یکف پا ،کمردرد مزمن ،سندرم پاتلوفمورال»با عناوين  یاصله در هشت خوش
و  یقدرت عضالن ،تعادل و عملکرد ،زانو یها بيآس ،مچ پا یها بيآس ،صاف
 گيرند.  قرار می «ها کرد اندامو عمل یمغز فلج ی،خستگ

 ،زانو تياستوئوآرتر یها شاخهريشامل ز (سندرم پاتلوفمورال) کيخوشه 
 یکف ،کنترل پاسچر ی،سالمند ،درد ،دامنه حرکت ی،ريپذرتکرا ی،اولتراسونوگراف

ه ب هعمدبه طور  سندرم پاتلوفمورال باشد. یم «کمردرد و مرکز فشار ی،طب
باال و  اننددر حرکات متحمل وزن م ژهيوه ب پتامپونيصورت درد قدام زانو و کر

و راه رفتن تظاهر  دنيدو -اسکات -خم زانوی با نشستن -رفتن از پله نييپا
و قفل شدن زانو  کردن زانو( یزانو )خال یعملکرد یثبات یبا ب یو گاه ابدي یم

 نيا يدنبا ی،قبل بيوجود سابقه ضربه و آس دمکه در صورت ع شود یهمراه م
گزارش  و همکاران یدريح .(15) نسبت داد سکيمن گامانيل یم را به پارگيعال
 -یعضالن یهابيدرد و آس یهاکينيدرصد موارد مراجعه به کل 17-25 که کرد

 زناناز درد زانو( و در  تيعلت شکا نيترعي)شا باشدیپاتلوفمورال م سندرم ،یاسکلت
 یسال بر رو دومطالعه که به مدت  کي جينتاباشد.  یم مرداناز  ترعيبرابر شا 3-2

مدت دچار سندرم پاتلوفمورال  نيا یکه ط یافراد دادنشان  ،نفر انجام شد 282
  بوده اربرخور یترنييپا یاجتماع تيهستند که از حما یکسان عمده طور به ،اندشده

 نيدر ا زياند و اختالل عملکرد زانو نخود داشته یماريب یبر رو یشتريو تمرکز ب
 (. 16مشاهده شده است ) شتريب شاهدگروه نسبت به گروه 

از سه ماه طول  شيکه ب ی. به کمردردباشدیمدو کمردرد مزمن  خوشه
به ستون  بيآس ايتروما  ،کمردرد علت(. 17) شود یبکشد، کمردرد مزمن گفته م

 یروان -یمزمن در نقاط مختلف بدن و استرس روح یماريمهره، هرگونه ب
 اي یعصب ،یصورت درد استخوان به  تواند ینوع درد م و است شده شناخته
به ضعف استقامت  توانیمردرد مزمن مک جاديثر در اؤباشد. از عوامل م یعضالن
 ،عضالت پشت یريپذکاهش انعطاف وز،ياسکول یناهنجار ،کمر هيناح یعضالن

 لي. از دال(15) کرد اشارهو نوسان پوسچر  یتيوضع یناهنجار فوز،يکا یناهنجار
مزمن  دردکمر ليدل نيتر عيرا نام برد که شا یتوان فشار عضالن یکمردرد م

 شود، یکه شخص به ناگهان خم م دهد یرخ م یاتفاق در مواقع ني. اباشد یم
 ،است( عي)بغل کردن کودکان از جمله عوامل شا کند یرا بلند م ینيسنگ ءیش
 یرا بدون توقف رانندگ یفواصل طوالن ايو  ندينش یثابت م یزمان طوالن یبرا
 یمنزل به شکل بد ايدر محل کار و  ايو  ستديا یم یبه شکل نامناسب کند، یم
عضله »اصطالح  درو  آوردیم. موارد فوق به عضالت کمر فشار ندينش یم
 برد، یعضله تا چند هفته زمان م نيا ی. رفع گرفتگشود یمتورم م ايو  «رديگ یم

 (.5)شود  تر ميممکن است در طول زمان وخ اما
است که  یناهنجار ینوع ،شود یصاف شناخته م یکه با کف پاسه  خوشه

موجود در  یها . قوسباشندیماستاندارد درکف پا  یها فاقد قوس مارانيدر آن ب
و  دهدیمرا کاهش  شود یبه بدن اعمال م نيکه از طرف زم يیروهايکف پا ن

 یکف پا ااما در افراد ب دهد، یوارده را به بدن نم یروهاين اجازه ورود به همه
فقدان قوس پا به سمت بدن اعمال  ليبه دل روهاين نيا یاديز زانيم ،صاف

وار در تمام مفاصل رهيمنجر به بروز عوارض زنج تواند یو در دراز مدت م شود یم
و  یناهنجار نيا جاديثر در اؤ(. از عوامل م19ستون فقرات گردد ) ژهيو بهبدن 

 دن،يراه رفتن و دو کيومکانيو ب کينماتيتوان به ک یم ،گود یکف پا
و  يیراستا ،اتکا یپا ینامناسب بر رو یفرودها ،یاندام تحتان یها یناهنجار

العمل عکس یرويو ن یورزش یهاتيلمناسب مفصل زانو در فعا يیعدم راستا
کف پا در افراد مختلف  یها قوس کاهش  لي(. درباره دال4، 19) کرد اشاره نيزم
کف پا،  یافراد به صاف یابتال ليدال نيترعياز شا یکي که کرد انيب توانیم

کف پا  یصاف یبه صورت وراثت ی. ممکن است شخصباشدیم یکيعوامل ژنت
 یرو باشند. ابتال به صافهب ن مشکل رويداشته باشد و نسل و فرزندان او هم با ا

عضالت پشت ساق  یوزن، کوتاه شيباشد. ممکن افزا یاکتساب تواند یکف پا م
هم  ابتيو د یمفصل سميرمات انندم یالتهاب یها یماريب ل،يتاندون آش یو کوتاه

 (.6) شود باعث کم شدن قوس کف پا 
 نيترعيشود. شا یمچ پا شناخته م یها بيآس چهار تحت عنوان خوشه

مچ پا  یخوردگچي. پباشدیم پا مچ یخوردگ چيپ ورزشکاران، در یورزش بيآس
 یو پارگ یدگيدبيمچ پا دچار آس یها است که در آن بافت نرم و رباط یاعارضه

رباط  رد،يگ یقرار م ريثأاز همه تحت ت شيکه ب یرباط ت،يوضع ني. در اشوند یم
 کند یم یريپا و مچ پا به داخل جلوگ دياز چرخش شد یاست. رباط جانب یجانب

 تيبه وضع توانیم پا مچ یهابيآس جاديثر در اؤ(. از عوامل م4، 5)
 ستا،يضعف در کشش ا ،یعمق یحس یهارندهيگ تيوضع ،شخص یآنتروپومتر
ه ب یرشته ورزشو  نابالغ بودن ورزشکار ايبالغ  ی،ورزش یدگيد بيسابقه آس

 یمچ پا اگر به درست یقبل یخوردگ چيپ ه. سابق(4اشاره کرد )خصوص فوتبال 
 یشود. در برخ یمتعدد بعد یها یخوردگ چيپبروز تواند منجر به  یدرمان نشود، م

شود و خطر سقوط و  ینحوه راه رفتن شخص م رييباعث تغ یخوردگ چيموارد، پ
 .(8) دهد یم شيرا افزا گريد یها بيآس

 نيتر زانو بزرگ .شود یشناخته م زانو یها بيآس پنج تحت عنوان خوشه
. در زانو کند یساق را به ران متصل و تمام وزن بدن را تحمل م کهمفصل بدن 

 ،گريو از طرف د شود یمفصل م یطرف استخوان ران با درشت ن کياز 
. (15) دهند یم ليمفصل را تشک کياستخوان کشکک و ران در کنار هم 

ل از عوام مشکالت مفصل زانو است. عيااز علل مهم و ش یورزش یها بيآس
رشته  ی،قدام یبيصل گامنتيل یبه پارگتوان  میمفصل زانو  یها بيثر در آسؤم

ضعف در قدرت و عملکرد عضالت  و سر به جلو انندم یقامت يیستاانار ی،ورزش
جهت راه رفتن،  یناگهان رييمانند تغ ی. حرکات(8، 15اشاره کرد )اطراف زانو 



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 ISC گاهیدر پا یسنجعلم لیتحل

 

 اکبر خاصه یعلو  یعاشور نیحس

 1399خرداد / 16پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 
 

77 

موقع  نيبه زم یاندام تحتانا برخورد نامناسب ي دنيموقع دو یتوقف ناگهان
صورت ه ب بيآس ني. ا(16) شود گامانيل نيا بيتواند موجب آس یم ،دنيجه
صورت ه تواند ب یم ايو  افتد اتفاق میدر تاندون  فيخف یها یپارگ اي یدگيکش
و بسکتبال و  یاسک یها ها در ورزش بيآس نيباشد. ا گامانيکامل ل یپارگ

  .(8) وندش یم دهيد اديفوتبال ز
تعادل يک  .شود یتعادل و عملکرد شناخته م شش تحت عنوان خوشه

هاى دريافتى از  که به يکپارچگى محرک باشد میواکنش حرکتى نمونه 
گويد  حرکتى وابسته است. حسن بينايى به شما مى هاى بينايى و حس سيستم

حرکتى از  هاى حس که بدنتان در چه وضعيت نسبى در محيط قرار دارد. داده
هاى مختلف بدن  ها و بخش اندام د کهگوي هاى درونى بدن به شما مى گيرنده

ثر در کاهش ؤدر چه وضعيت نسبى در مقايسه با يکديگر هستند. از عوامل م
 برنامهدر  یتعادل ناتيتوان به عدم انجام تمر یم یتعادل و عمکلرد ورزش

 یسالمند ،(ینيماش ی)زندگی زندگ تيفيک ی،ضعف عملکرد حرکت ،ورزشکاران
 التسيپ ناتيانجام ندادن تمر و سياسکلروز پليمالت یماريب ،سن شيافراو 

درصد  37 شتر،يب ايسال  97 یدر افراد باال ی. مشکالت تعادل(18) اشاره کرد
 یجسمان تيفعال یها ها برنامه ستيوتراپيزيف .(11) ابدي یم شيافزا

 یکمک به بهبود قدرت، ثبات و تحرک افراد یرا برا یا شده یساز یشخص
  .(5) کنند یم هيدارند، ته یکه مشکالت تعادل

 یروين یريبه کارگ تي. قابلبود یو خستگ یقدرت عضالنهفتم،  خوشه
 کيبار و با حداکثر کوشش در مقابل  کي یاز عضالت برا یگروه ايعضله  کي

عامل در  نيتر قدرت را مهم یبدن تيمحققان ترب .نديگو یرا قدرت م متومقا
توان  یمقدرت عضالنی ثر در ؤ. از عوامل م(19) دانند یم یورزش یها مهارت
 ايو پو ستايکاهش تعادل او  در دروان نقاهت یذهن نيعدم تمر ،زودرس یخستگ

با توجه به مهارت  ديبا یقدرت نيکه تمردهد که  نتايج نشان می نام برد.را 
 ،کننده آرنج در عضالت خم یقدرت حرکت شيافزا یبرا. (9) انجام شود یحرکت

 نيا یگرا گرا و برون درون یها انتخاب شود که باعث انقباض یناتيتمر ديبا
شدت باال  اب ديحرکات با ،یقدرت عضالن شيافزا یبرا ،نيهمچن عضالت شود.

با  یحرکات ی،استقامت عضالن شيافزا یکه برا یدر حال ؛و تکرار کم اجرا شود
 نيقدرت به تمر شيافزا شود. یم هيتوص اديز یو تکرارها نييمتوسط پا شدت

 تر از آن محدود شود. نييپا ايشده  نيتمر یها جنبش، ممکن است به سرعت هم
را فعال کند و تا  ژهيو یعضالن یها گروه ديبا ،یقدرت نيتمر یها برنامه ،نيبنابرا

 .(11) باشد هيورزش مورد نظر شب یحرکت یالگوهاحد امکان به 
از  یگروه، شود یها شناخته م و عملکرد اندام یکه با فلج مغز هشت خوشه

 یها یناهنجار ليکه به دل باشد می رونده شيپ ريغ ميدا یاختالالت حرکت
. گردد یم جاديتکامل ا هيبر مغز در مراحل اول آمده وارد یها بيآس ايو  یمادرزاد

 ريدر سا اما ،دندارن یگريدارند و اختالل د یفقط نقص حرکت فراداز ا یتعداد
مشکالت  توان به دهد که می  رخ می اختالالت نيهمراه ا یاحتمال ميعال مارانيب
 ،بيهوش بسته به محل آس تي. وضعاشاره کردو تشنج  دنيد دن،يشن ،یريادگي

فلج چهار دست و  اي یپلژ یهم ی،ناهنجار نيثر در بروز اؤاست. از عوامل م ريمتغ
توان  ی را میتياسپاس ی وفلج مغز یماريب ی،کاهش قدرت عملکرد اندام فوقان ،پا

و  دهد یثير قرار مأبين عضالت را تحت ت یکنترل هماهنگ یفلج مغز نام برد.
که در  یحيات یساير عملکردها .شود یايستادن مشکل م انندحرکات ساده م

برگيرنده سيستم موتور و عضالت هستند مانند تنفس، کنترل مثانه و روده، غذا 
به اختالالت  توان یم رديگ یاز مشکالت طب .شوند ینيز درگير م یيادگير و خوردن

و از دست رفتن  یاختالالت بيناي ،ی، اختالالت رفتارپوکی استخوانخواب، 
 .(19-21) اشاره کرد یمرو -یآسپيراسيون غذا و ريفالکس معد ،یشنواي

 
 

 ها محدودیت
بود  ISI گاهيدر پادامنه پژوهشی تحقيق حاضر مربوط به مطالعات طب ورزشی 

بودن  کم ،نيهمچن. رديصورت گ اطيبا احت ديبا ها حيطه ريبه سا جينتا ميتعمو 
 یها افتهياز  یبرخممکن است بود که  يیها تيحجم نمونه از جمله محدود

 ده باشد.دا خود قرار ريرا تحت تأث پژوهش
 

 پیشنهادها
ی استناد گاهيدر پا رانيا یطب ورزش یها پژوهش یسنج علم ليگردد تحل یم شنهاديپ

ISI ،یها سازمان تيريشامل مد یو علوم ورزش یبدن تيمختلف ترب یها در حوزه 

 د.ريصورت پذ ی نيزورزش یشناس ن رواو  یورزش سميو متابول هيتغذ ی،ورزش

 

 گیری نتیجه
 مقاالت روی بر شده انجام مطالعات نخستين از پژوهش حاضر که دستاوردهای

 به را آگاهی اين رود، می شمار به ISI پايگاه در ورزشی طب حوزه فارسی
 و روند از مناسبی بينش و تصوير که دهد می حوزه اين به عالقمند محققان
 با را آن عالقه، صورت در و آورند دست به ايران در حوزه اين محتوای
 از مناسبی نسبتاً درک و دهند مطابقت ورزشی طب المللی بين های پژوهش

 .آورند دست به حوزه اين در زبان فارسی مطالعات حرکتی شتاب و محتوا
 

 تشکر و قدردانی
بدين وسيله از استاد گرامی جناب آقای دکتر يلفانی تشکر و قدردانی به عمل 

های ايشان، انجام اين پژوهش بسيار مشکل  راهنمايیآيد؛ چرا که بدون  می
نمود. همچنين، از همه عزيرانی که در انجام مطالعه همکاری نمودند،  می

 گردد. سپاسگزاری می
 

 نویسندگان نقش
پردازی مطالعه، خدمات پشتيبانی و اجرايی و  حسين عاشوری، طراحی و ايده

ها،  آوری داده ی مطالعه، جمعها علمی مطالعه، فراهم کردن تجهيزات و نمونه
نوشته، ارزيابی  تحليل و تفسير نتايج، خدمات تخصصی آمار، تنظيم دست

نوشته نهايی جهت ارسال  نوشته از نظر مفاهيم علمی، تأييد دست تخصصی دست
به دفتر مجله، مسؤوليت حفظ يکپارچگی فرايند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و 

پردازی مطالعه،  ران، علی اکبر خاصه، طراحی و ايدهپاسخگويی به نظرات داو
ها، تحليل و تفسير نتايج، خدمات تخصصی آمار، تنظيم  آوری داده جمع
نوشته از نظر مفاهيم علمی، تأييد  نوشته، ارزيابی تخصصی دست دست
نوشته نهايی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤوليت حفظ يکپارچگی فرايند  دست

 آغاز تا انتشار و پاسخگويی به نظرات داوران را بر عهده داشتند.انجام مطالعه از 
 

 منابع مالی
مطالعه حاضر با حمايت مالی دانشگاه پيام نور همدان و موافقت انجام طرح 

 .انجام گرفت 972/31/1شماره نامه 
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 تعارض منافع
م نجااجه دبوحسين عاشوری باشند.  منافع نمیرض تعان دارای نويسندگا

د نموب جذه پيام نور استان همدان نشگارا از داين مقاله اپايه مرتبط با ت مطالعا
شناسی ورزشی و  به عنوان عضو هيأت علمی )مربی( گروه آسيب 1388و از سال 

باشد. دکتر علی اکبر خاصه، از سال  حرکات اصالحی مشغول به فعاليت می
نشگاه پيام نور شناسی دا به عنوان استاديار گروه علم اطالعات و دانش 1386

 .باشد و در اين طرح همکاری نمود استان گيالن مشغول به فعاليت می
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Abstract 
 

Introduction: Applying bibliometric indicators, this study aims at investigating the status of Persian sports medicine 

research based on the records in the Islamic World Science Citation Database (ISC). 

Materials and Methods: This was a scientometric applied study in which the bibliometric techniques and social 

network analysis were used in conducting the investigations. The study population consisted of 1566 Persian articles 

published in the field of sports medicine indexed in ISC database until 2018. BibExcel, UCINet, Netdraw, and 

VOSviewer were among the software that were used for analyzing data and drawing maps in the study. 

Results: Initial analysis of the data showed that 1566 articles under study received a total of 266 citations, with an 

average of 0.17 citations per article, which is a very low level. “Sadeghi H”, “Alizadeh M”, and “Rajabi R” were 

considered to be the Iranian top researchers in the field of sports medicine in terms of the number of articles. 

“Ebrahimi Takamjani E” owned the best position in the network. Finally, the results uncovered that 8 thematic 

clusters were formed in sports medicine research. 

Conclusion: The results showed a relatively steady growth in the number of sports medicine articles indexed in ISC 

in 2010s. Moreover, according to the authorship patterns, it seems that sports medicine researchers are very 

interested in participatory activities. Moreover, given the subject clusters of co-word analysis, research in this field 

seems to cover a wide range of topics. 

Keywords: Sports medicine; Scientometrics; H-index; Co-authorship; Centrality; Co-word analysis; Research evaluation 
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