
  يورزش تيريدر مد يكاربرد يهاپژوهش يه علمفصلنام
  42-25، ص 1401پياپي)، تابستان 41( 1سال يازدهم، شمارة 

Quarterly Journal Applied Research of Sport Management 
Vol. 11, No1, Sereis 41, Summer 2022, 25-42 

 

  Corresponding Author:  Mostafa Akhavan-Safar*ي اخوان صفار                                                                      مصطف نويسنده مسئول: *
    E-mail:akhavansaffar@pnu.ac.i 

هاي علمي است. استفاده از رويكرد تحليل هاي مرسوم براي ارزيابيسنجي يكي از راهعلم
تخصصي و شبكه  هايعنوان روشي مناسب براي ترسيم ساختار علمي حوزهبه شبكه

شده است. هاي اخير مطرحهم رخدادي واژگان و  هم نويسندگي پژوهشگران، در سال
هدف از انجام مطالعه حاضر تحليل مبتني بر شبكه مجموعه مقاالت منتشرشده در نشريه 

مقاله بود.  384تاكنون به تعداد  1391تحقيقات كاربردي در مديريت ورزشي از سال 
ز جنبه هاي گوناگون مانند شبكه هم نويسندگي، شبكه هم رخدادي مقاالت منتشرشده ا

واژگان، شبكه هم معنايي مقاالت موردبررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه يك روش 
هاي هاي موردنياز براي مصورسازي شبكهپردازش دادهپيشنهادي براي استخراج و پيش

ها از زبان پردازش دادهزش و پيشها پيشنهاد گرديد. براي خمختلف مقاالت و تحليل آن
PHP هاي مختلف از زبان پايتون و نرم اي و مصورسازي شبكههاي شبكهو براي تحليل

هد كه در مقاالت افزار گفي استفاده شد. نتايج تحليل هم رخدادي واژگان نشان مي
منتشرشده موضوعاتي چون آموزش، بازاريابي، و مسائل سازماني در حوزه مديريت 

بندي شبكه هم شده است. همچنين خوشهها پرداختهها به آنزشي بيشتر از ساير زمينهور
هاي علمي نويسندگي نشان داد، نويسندگان مقاالت تمايل بيشتري به تشكيل گروه

 نقشه ارائهها يا مؤسسات تحقيقاتي سازمان متبوع خود داشتند. كوچك در قالب دانشگاه
و  شدهانجام هايپژوهش وضعيت از پژوهشگران شتربي آگاهيت باعث مقاال موضوعي
  شود.مي علميتحقيقات  موضوعي هاي شكافنيز كشف 

  هاي كليديواژه
 .ييافزاهم ،يميكار ت ،يموفق ورزشميت ،يخبرگ

Scientometrics is one of the most common methods for 
scientific evaluations. The use of network analysis 
approach has been proposed in recent years as a suitable 
method for visualizing the co-word and co-author 
networks. The purpose of this study was a network-based 
analysis of a collection of articles published in the Journal of 
Applied Research in Sports Management since 2012 (384 
articles). Published articles were examined from various aspects 
such as co-authors network, co-word network, and semantic 
network of articles. In this study, a proposed method for 
extracting and preprocessing the data required to illustrate 
different networks of articles and analyze them was proposed. 
PHP language was used for crawling and data processing and 
Python language and Gephi 0.9.2 software were used for network 
analysis and visualization of different networks. The results of 
co-word analysis show that in published articles, topics such as 
education, marketing, and organizational issues in the field of 
sports management are addressed more than other fields. Also, 
the clustering of the co-author network showed that the authors 
of the articles were more inclined to form small scientific groups 
in the form of universities or research institutes of their 
respective organizations. The presentation of the thematic map 
of the articles makes the researchers more aware of the status of 
the researches and also discovers the thematic gaps of the 
scientific researches. 
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  همقدم
پذيري امروزه رشد و پيشرفت علمي و افزايش و دسترسي

هاي نوين دانش شده به منابع علمي منجر به ايجاد حوزه
صورت روزافزوني در حال است. حجم اطالعات توليدشده به

هاي افزايش است. پژوهشگران براي بررسي پيشينه
هاي هاي مختلف ناچار به مطالعه پژوهشپژوهشي در حوزه

باشند. آگاهي از وضعيت آثار منتشرشده ن ميپيشي
هاي صورت گرفته توسط تواند تصوير كلي از پژوهشمي

هاي مختلف را مشخص كند و به درك نويسندگان در حوزه
سنجي، علمصحيح از وضعيت يك حوزه علمي كمك كند. 

علمي هاي هاي ارزيابي فعاليتروش ترينمرسوميكي از 
باشد. اين روش در روسيه پديد آمد و در مي پژوهشي

ويژه مجارستان، براي به اروپاي شرقيكشورهاي 
المللي استفاده شد. علوم در سطوح ملي و بين گيرياندازه

سنجي را ابداع كردند، دوبروف و ساني كه واژه علماولين ك
گيري فرايند عنوان اندازهسنجي را بهها علمكارنوا بودند. آن

، عبارت است از اصول ورزيدهداتعريف كردند.  ،ورزيداده
هاي اطالعات علمي علمي كه به بررسي ساختار و ويژگي

پردازد و قوانين و فرايندهاي اين ارتباطات را موردبحث، مي
  ).4566 :2012، 1د (ليدسدورف و همكاراندهقرار مي

از  مختلفيشدن اين علم، دانشمندان به دنبال مطرح
ي مقايسه توليد علمي عنوان مالكي برامقاالت علمي به

ها از اين طريق كشورهاي مختلف استفاده كردند. آن
توليدات علمي كشورهاي مختلف را ازلحاظ كمي و كيفي 
با يكديگر مورد مقايسه قرار داده و وضعيت كشورهاي 
 مختلف را در توليد اطالعات علمي مشخص نمودند

رشد سريع ). 2012 :4566، (ليدسدورف و همكاران
و افزايش تعامالت اجتماعي باعث  افزايش  اينترنت

 همكاري در انتشار مقاالت علمي بين محققان شده است
. همكاري علمي اين امكان )624:2017، 2(لي و همكاران

هاي هاي رشتهدهد تا پژوهشگران بتوانند تواناييرا مي
با يكديگر به اشتراك  رامختلف علمي و تحقيقاتي خود 

. اين كار باعث اثربخشي بيشتر گذاشته و تركيب كنند
شود تحقيقات علمي و افزايش توليد مقاالت علمي مي

در حين همكاري، محققان  ).85:2020، 3(دينو و همكاران

                                                                                                                                              
1 Leydesdorff et al 
2 Li et al 
3 Dino et al 
4 Royal Society 

ها، منابع و كنند و ايدههاي ارتباطي ايجاد ميشبكه
گذارند كه اين كار اطالعات را از طريق آن به اشتراك مي

هاي جديد رنهايت نوآوريمنجر به ايجاد دانش جديد و د
وري تحقيق را افزايش ها را كاهش داده و بهرهشده، هزينه

تأليف مشترك، همكاري  . )2011، 4(اجتماع رويال دهدمي
باشد بين دو يا چند نويسنده در توليد يك مقاله علمي مي

كه منجر به توليد نتايج  )85:2020، (دينو و همكاران
(عصاره و بابايي،  شودعلمي باكيفيت باالتر مي

. تأليف مشترك يك شبكه همكاري را تشكيل )1/1:2015
باشند، بين دو ها ميدهد كه در آن نويسندگان گرهمي

نويسنده در صورتي يك ارتباط برقرار خواهد بود كه در 
نوشتن يك مقاله با يكديگر همكاري داشته باشند. در 

روشي عنوان به علميهاي هاي اخير، تحليل شبكهسال
اي با ارزيابي انواع مختلفي رشتهمفيد براي ارزيابي علوم بين

هاي هم نويسنده، هاي همكاري، ازجمله شبكهاز شبكه
  ).143 :2020، 5پديدار شده است (هيگاكي و همكاران

عنوان مجموعه محدودي از توان بهيك شبكه را مي
 .)2010، 6(والنته ها تعريف كردها و روابط بين آنگره

اي از علمي يك ديدگاه نظري و مجموعههاي تحليل شبكه
گيري كمي هاي مورداستفاده براي درك و اندازهتكنيك

ها يا اين روابط است. ويژگي اصلي آن تأكيد نه بر ويژگي
باكمي هاست. هاي بازيگران بلكه بر ارتباطات بين آنويژگي

ها و ارتباطات يك كردن ساختار اجتماعي مجموعه گره
ها و جريان ها، تشكيل گروهترين گرهتوان مهمبكه ميش

، 7(سامپايو و همكاران  اطالعات را شناسايي كرد
اي ها براي تحليل بستگي به زمينهانتخاب گره ).14:2016

ها اند. اين گرهشدهها در آن درجاي از دادهدارد كه مجموعه
چيز ديگري ها و هر ها، ژنها، سازمانتوانند افراد، گروهمي

روز است كه تقريبًا موضوع علم شبكه از موضوعات بهباشند. 
شده و كاربردهاي اخير به شكل جدي مطرح دو دههدر 

هاي مختلف پيداكرده است. بنياد بسيار مهمي در رشته
ترين عنوان يكي از مهمعلوم آمريكا اين رشته را به

اي ههاي علمي معرفي كرده و بسياري از دانشگاهرشته
علم  كنند.علم شبكه را با جديت دنبال مي معتبر آموزش

هاي هاي آن در رشتهاي دارد و يافتهرشتهشبكه ماهيت بين

5 Higaki et al 
6 Valente 
7 Sampaio et al 
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شناسي، فيزيك، كامپيوتر، مختلف نظير پزشكي، زيست
شناسي و اقتصاد كاربرد دارد. ماهيت بسياري از جامعه

هاي پيچيده اطراف ما از اينترنت و شبكه تلفن سيستم
همراه گرفته تا شبكه تعامالت بين افراد در جامعه، و شبكه 

هاي زيستي بر پايه ها در سلولكنش بين پروتئينبرهم
مفاهيم علم شبكه استوار است. اگرچه در ظاهر هيچ 

هاي هاي مصنوعي نظير اينترنت و شبكهارتباطي بين شبكه
هاي ارتباطي مغز و هاي زيستي، شبكهطبيعي مانند شبكه

وجود ندارد، شبكه مقاالت دانشگاهي هاي پروتئيني كهشب
شود كه بسياري از اصول و اما باكمال تعجب مشاهده مي

العاده ها يكسان است. اين مشابهت خارققوانين حاكم بر آن
دهنده بخش اصلي تحقيقات علم شبكه است و نشانالهام
هاي مشترك علوم مختلف است. در علم شبكه ريشه
كه بسياري از الگوهايي كه در اقتصاد، پزشكي،  يابيمدرمي

شوند از فناوري اطالعات و علوم اجتماعي مشاهده مي
كنند كه گويي در جهان خلقت الگوهاي مشابهي تبعيت مي

مثال انتشار عنوانها نهاده شده است. بهدرون آن
هاي و انتشار ويروس 19هايي نظير كوويد ويروس

كنند. اضي مشتركي تبعيت ميكامپيوتري از الگوهاي ري
كشف اين الگوها اميد براي شناسايي و حل بسياري از 

دهد كه دهد و همچنين نويد ميمشكالت را افزايش مي
ها حل شود، چنانچه يكي از اين مسائل دريكي از رشته

در  تعميم خواهد بود.ها نيز قابلحل آن به ساير رشتهراه
ه نوع متفاوتي از شبكه هاي اجتماعي هر رابطتحليل شبكه
تواند نويسندگي ها ميارتباط بين گره كند.را تعريف مي

دهي مشترك يك مقاله، مشاركت در همان پروژه يا سازمان
تحليل روابط، خصوصيات  از ديدگاه باشد.يك رويداد علمي

ها هستند. نظريه گراف ها نيستند، بلكه كل سيستمگره
شود. معيارهايي مانند درروش تحليل شبكه استفاده مي

ترين مركزيت درجه، مركزيت بين و مركزيت نزديك از مهم
هاي تحليل شبكه هستند. مركزيت درجه به معني شاخص

هاي ديگر است و مركزيت تعداد اتصاالت هر گره با گره
عنوان واسط ارتباطي با ديگر بينابيني مؤثرترين گره به

  .)2015:127الحي، فر و ص(فهيميدهد ها را نشان ميگره
  

                                                                                                                                              
8 Alcaide–Muñoz et al 
9 Maltseva & Batagelj 

  يعلم نقشه
وتحليل نقشه علمي به ترسيم نتايج حاصل از تجزيه

انتشارات يك حوزه علمي از زواياي مختلف و نگرش كلي 
شود. يك حوزه باهدف كشف روابط پنهان آن گفته مي

انداز هاي مصورسازي، چشمنقشه علمي با استفاده از روش
ساختار پوياي  جديدي براي آشكار كردن مرزهاي علمي و

. )2017:34، 8(الكيد مونياز و همكارانكند ها ارائه ميآن
هاي اخير توانسته به محققين يكي از ابزارهايي كه در سال

در ترسيم ساختار علمي كمك كند، تحليل هم رخ داد 
تحليل هم واژه يك تكنيك تحليل محتوا  .باشدواژگان مي

ها را بين آن است كه هم فراواني موضوعات و هم رابطه
. با استفاده از )2017 :125(احمدي و عصاره، كند بيان مي

توان الگوهاي پنهان و رويدادهاي مفهومي اين تحليل مي
توان مفاهيم اصلي جديد را كشف كرد و از طريق آن مي

رشته علم را شناسايي كرد و از طريق اين دانش، يك
مديريت هاي مفهومي آن حوزه را كشف، ترسيم و مقوله
هاي كه نقشه. ازآنجايي)12:2019 ،9(مولتسوا و بتاگليكرد 

هاي اجتماعي دارند، علمي ساختاري مشابه ساختار شبكه
هاي اجتماعي براي تجسم و هاي تحليل شبكهاز تكنيك

(مولتسوا و شود ها استفاده ميتحليل و تفسير آن
.. مطالعه حاضر باهدف تحليل شبكه ) 12:2019بتاگلي،

مي و همكاري تأليفي و بين دانشگاهي و نيز تحليل عل
شبكه هم رخدادي واژگان و هم معنايي مقاالت منتشرشده 

تحقيقات كاربردي در مديريت ورزشي دوره نشريه  10در 
  شده است.انجام 384تاكنون به تعداد  مقاله 1391از سال 

  
 پيشينه پژوهش

سنجي علمی تحقيقات مختلفي تاكنون درزمينه
شده است. مشاركت ت و تحقيقات پژوهشي انجاممقاال

هاي اخير نويسندگان در نگارش آثار پژوهشي در سال
مثال تحقيقات عنوانافزايش چشمگيري داشته است. به

اي بوده است گونهسنجي در خصوص مديريت دانش بهعلم
المللي در اين مقاله بين 6هرماه   2019كه در سال 

هاي . در سال)2021، 10كوخصوص منتشرشده است (سرن
هاي علمي ها بيشتر به سمت انجام همكارياخير پژوهش

10 Serenko 
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هاي گرايش پيداكرده است. تأليف مشترك ابتدا در زمينه
 1990شد، اما از سال مرتبط با علوم اجتماعي استفاده مي

فر و صالحي، (فهيميهاي علمي رشد كرد در ساير زمينه
سندگي اولين . در خصوص شبكه هم نوي)2015:127

مطالعه از شبكه هم نويسندگي مربوط به پژوهشگران در 
. تحقيقات )2017(طهماسبي، حوزه رياضي بوده است 

هاي علمي، هم نويسندگي و همكاريی مختلفي درزمينه
شده است هاي مختلف انجامهم رخدادي واژگان در زمينه

هاي هم نويسندگي و هم ها به شبكهكه برخي از آن
هاي ايران اشاره دارد. در در مجامع علمي دانشگاهرخدادي 

شده توسط حاظري و همكاران شبكه هم تحقيق انجام
رخدادي واژگان مربوط به مقاالت مستخرج از 

شده هاي كارشناسي ارشد علم اطالعات پرداختهنامهپايان
از آمده دست. نتايج به) 2016:2(حاظري و همكاران،  است

هاي نامهاني مقاالت مستخرج از پايانترسيم نقشه هم واژگ
 شناسي نشان داد كهكارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش

و  سنجيوب اينترنت، ي چونبيشترين ارزش به موضوعات
در تحقيقي ديگر  .اختصاص دارد ذخيره و بازيابي اطالعات

 TPACKمفهوم  )13 :2021، 11كاستا و همكاران(توسط 
وزه علوم وب با استفاده از در مقاالت منتشرشده در ح

تحليل هم رخدادي واژگان موردبررسي قرارگرفته است. در 
خاصه و همكاران، ( تحقيقي ديگر توسط خاصه و همكاران

) در خصوص مقاالت منتشرشده در حوزه 2021 :26
تحليل موضوع  2018تا  2013هاي پرستاري بين سال

سنجي ابشده از روش كتشده است. در پژوهش انجامانجام
ها براي آن .شده استو تكنيك تحليل هم واژه استفاده

سنجي شامل افزارهاي كتابها از نرموتحليل دادهتجزيه
BibExcel،UCINET  و SPSS نتايج نشان  .استفاده كردند

هاي پرستاري در مقاالت پژوهشي داد كه پركاربردترين واژه
دي، پرستاري عبارت بودند از: كيفيت زندگي، سالمن

 ، 12در تحقيقي (آلبرت و گونزالس .تحصيالت و پرستاري

سنجي تحقيقات مربوط به تحليل كتاب )2021:11
انجام گرفت. نتايج  13WOSپرستاري بر اساس پايگاه داده 

بخشي، ها نشان داد حمايت اجتماعي، رواني، توانآن
ها هايي بوده است كه به آناختالل شناختي بيشترين حوزه

ي هاي تحليلده است. همچنين استفاده از روششپرداخته

                                                                                                                                              
11 Soler-Costa et al 
12 Alcalá-Albert & Parra-González 

هاي هم هاي اجتماعي اخيرًا در تحليل شبكهشبكه
سنجي مورداستفاده قرارگرفته است. نويسندگي و علم

علوي و همكاران شبكه مقاالت علمي منتشرشده در 
هاي كنفرانس وب پژوهي را با استفاده از تحليل شبكه

. نتايج ) 2020:3كاران، (علوي و هماجتماعي انجام دادند 
دهد كه در دوره مذكور مفاهيمي مانند ها نشان ميآن

هاي اجتماعي، اينترنت اشيا، رايانش ابري و تحليل شبكه
يادگيري عميق بيشترين سهم را در مقاالت داشت است. 

 ) 2021:16(خلجي و همكاران، در تحقيقي ديگر توسط 
حوزه پوكي شبكه هم نويسندگي پژوهشگران ايراني در 

ها بررسي استخوان مورد تحليل قرارگرفته است. هدف آن
ی  هاي همكاري بين محققان ايراني درزمينهالگو و ويژگي

هاي اجتماعي هم پوكي استخوان از طريق تحليل شبكه
ها نشان داد دانشگاه علوم نويسندگي بوده است. نتايج آن

 پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و
دانشگاه علوم پزشكي شيراز بيشترين  سهم در انتشار 

اند. در پژوهشي ديگر، توسط مقاالت پوكي استخوان، داشته
شبكه  هم تأليفي مقاالت  ) 2018:4(نصر و همكاران، 

علمي در حوزه علوم تربيتي مورد خارجي اعضاي هيئت
تحليل و بررسي قرارگرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد 

ترين مدل همكاري در مقاالت ف درختي مهمالگوي تألي
، 14(فاگن و همكارانباشد. در تحقيقي ديگر توسط مي

همكاري پژوهشي از طريق تحليل شبكه هم )  2018:49
ها با مقاالت مورد ارزيابي قرارگرفته است. آن نويسندگي
 هاي اجتماعي يك مطالعه مورديتحليل شبكه استفاده از

اي (كه توسط مقاالت ن برنامهبراي ارزيابي همكاري بي
تا  2007شده است) از سال علمي هم نويسنده اثبات

در ميان دانشمندان فعال دريكي از مراكز سرطان  2014
ها براي اينكه بتوانند نشان دهند تغييرات انجام دادند. آن

در شبكه هم نويسندگي در تنوع مقاالت منتشرشده توسط 
يا خير، تنوع مقاالت اعضاي پژوهش تأثير داشته است 

ها گيري كردند. نتايج آنمنتشرشده در طول زمان را اندازه
ساله، افزايش همكاري بين  8نشان داد در طول دوره 

اي ميان اعضاي پژوهشگر مشاهده شد كه با تأليف برنامه
  مشترك مقاالت علمي منتشرشده مشهود بوده است.

ي نشان سنجهاي مربوط به علمپيشينه پژوهش يبررس

13 Web of Science 
14 Fagan et al 
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ساختار  ليدر مورد تحل يمستقل قيتحق چيكه ه دهدمي
دانشگاهي، هم مختلف هم نويسندگي، هم هايشبكهي علم

رخدادي واژگان، هم معنايي مقاالت منتشرشده در نشريه 
تحقيقات كاربردي در مديريت ورزشي با استفاده از 

 نشده است.هاي اجتماعي انجامرويكردهاي تحليل شبكه
نشريه مقاالت منتشرشده در  ليهش باهدف تحلپژو نيا

با استفاده از تحقيقات كاربردي در مديريت ورزشي 
ي هم رخدادي واژگان، هم معنايي ليهاي تحلتكنيك

شده است. همچنين يك مقاالت و هم نويسندگي انجام
هاي وابستگي و هم روش پيشنهادي براي تحليل ماتريس

پيشنهادشده است  TF-IDFرخدادي با استفاده از تكنيك 
  شده است.كه در بخش روش تحقيق توضيح داده

  
  هدف از پژوهش

هاي كاربردي در مديريت پژوهش"پژوهشي–علمي نشريه
ی  باشد كه درزمينهيكي ازنشريات معتبر در كشور مي" ورزشي

؛ 7:2019،(فراهاني كارآفريني در ورزششامل: مديريت ورزشي 
شگري ورزشي، بازاريابي گرد، 2)،2021،نيكوئي و همكاران

دهشتي و ؛ 10:2021،(رحيمي و كوزه چيان ورزشي
هاي مرتبط با آموزش ورزش و ساير زمينه، 10)،2022،ادبي

هاي كاربردي، بنيادي و مديريت در ورزش كه مبتني بر پژوهش
 1391نمايد. اين نشريه از سال د، فعاليت مياي باشتوسعه

ن منتشرشده دوره از آ 38باشد و تاكنون در حال فعاليت مي
دهد كه تاكنون است. بررسي مقاالت منتشرشده نشان مي

سنجي و تحليل ساختار علمي پژوهش مستقلي در مورد علم
غات لمقاالت منتشرشده در اين نشريه و نيز شبكه هم معنايي 

ر مشترك و نيز شبكه هم نويسندگي روي مقاالت منتشرشده د
نشده است. به همين اي انجامبكهاين نشريه با رويكرد تحليل ش

هاي تحليلي مختلف خاطر، در اين مطالعه با استفاده از تكنيك
م ازجمله تحليل هم رخدادي واژگان، هم معنايي مقاالت، ه

هاي دانشگاهي مقاالت منتشرشده در كليه دورهنويسندگي، هم
وتحليل شده است. بنابراين مطالعه حاضر با اين نشريه تجزيه

  زير انجام شده است: اهداف
 يه شناسايي ساختار شبكه علمي مقاالت منتشرشده در نشر

  هاي كاربردي در مديريت ورزشيپژوهش

  ها ازنظر ها و پژوهشگاهسهم مشاركت دانشگاهشناسايي
 در نشريهشده تعداد مقاالت چاپ

                                                                                                                                              
15 https://arsmb.journals.pnu.ac.ir/ 

 شده از سوي نشريه هاي تحقيقاتي اعالمشناسايي زمينه
 قرارگرفته است سندگانيموردتوجه نو شتريبكه 

  منظور شناسايي به سندگانينو يشبكه همكارتحليل
  در نشريهدر مقاالت منتشرشده  نيمحقق نيپركارتر

  ر انتشادانشگاه در  نيب يشبكه همكارشناسايي و تحليل
 نشريه نيهاي مختلف ادورهمقاله در 

 بندي شبكه هم رخدادي واژگان مقاالتتحليل و خوشه 

 ندي شبكه هم معنايي مقاالتبتحليل و خوشه 

 گاندانشگاهي نويسندتحليل شبكه هم 

  
  روش تحقيق

هاي در اين بخش نحوه انجام پژوهش و بخش
  شده است.مختلف آن توضيح داده

  
  آوري دادهاجمع

 10شده براي تحليل،  مجموعه مقاالت آوريهاي جمعداده
و  28/10/1400مقاله) كه در تاريخ  384باشد (دوره اخير مي

پايگاه نشريه و با استفاده از زبان  bibهاي با استفاده از داده
شده است. اين مقاالت در پايگاه داده نشريه آوريجمع پياچپي

باشد. در مي 16قابل  خزش 15صورت رايگاننمايه شده است و به
عنوان روش اين مطالعه از روش تحليل هم واژه و هم تأليف به

 نيانجام ا يبراشده است. استفاده سنجيانتخابي براي علم
ساير اطالعات و  سندگانيمقاالت، نو يهادواژهي، كلمطالعه

نويسي زبان برنامهبا استفاده از  نشريهداده  گاهياز پاموردنياز 
PHP  نشان  1روال كلي پژوهش در شكل  شد. يآورجمع

  شده است.داده
  

16 Scrap 



 1401تابستان ، 1، شمارة يازدهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  30

 

  
  

هاي تحليل پردازش داده و ساخت ماتريسپيش
  بكهش

هاي مختلف علمي مربوط به براي ساخت و نمايش شبكه
شده از پورتال نشريه به گرفته bibهاي مقاالت نشريه، داده

ها پردازشپردازش نياز داشت. خروجي اين پيشپيش
هاي مختلف هم رخ دادي واژگان، هم معنايي مقاالت ماتريس

داستفاده اي موراست، كه در مرحله بعد براي رسم و تحليل شبكه
گيرند. در ابتدا روش مورداستفاده در اين خصوص را قرار مي

  دهيم. توضيح مي
  

   1IDF-TF روش

متن  "معكوس فراواني -فراواني اصطالح"ا ي  TF-IDFروش
در بازيابي اطالعات، يك آمار عددي است كه ميزان اهميت ، است

 اي از اسناد را نشانيك كلمه نسبت به يك سند در يك مجموعه
اهميت دادن  دهد. درواقع هدف اين سيستمِ وزن دهي، نشانمي

بازيابي مربوط به كه اغلب در جستجوهاي  ،است متنكلمه در 
گيرد. داستفاده قرار ميمور سازي كاربركاوي و مدلاطالعات، متن

صرفاً ميزان تكرار   TF-IDFتوجه اين است كه روشنكته قابل
دهد، بلكه نشان نمي يك سنديك كلمه كليدي يا عبارت را در 

هدف آن نشان دادن اهميت كلمه كليدي موردنظر از طريق 
اي مقايسه تعداد تكرار كلمه در متن با تكرار آن كلمه در مجموعه

مثال عنوانبه .باشد) ميمقاالت نشريهستندات (كل تر از مبزرگ
را باهم مقايسه نماييم  "مديريت ورزشيو  مديريت "اگر كلمه 

مديريت "بسيار بيشتر از  "مديريت"كه كلمه  متوجه خواهيم شد
گيريد، بر مبناي تناوب تكرار اين مورداستفاده قرار مي "ورزشي

                                                                                                                                                  
1 Term Frequency -Inverse Document Frequency 
2 lower case 

در  "مديريت ورزشي" توان نتيجه گرفت اگر عبارتدو عبارت مي
كه آستانه مهم در متني تكرار شود كلمه مهمي است درصورتي

-TF. شاخص بسيار باالتر است "مديريت"نظر گرفتن كلمه 

IDF  از دو عبارت TF به معناي محدوده فركانس نرمال و IDF 

شده است. شود تشكيلكه فركانس محتوايي معكوس ناميده مي
هركدام از اين دو  بايد  TF-IDF براي به دست آوردن ضريب

صورت جداگانه محاسبه نموده و حاصل دو عبارت را عبارت را به
در هم ضرب كنيم تا نتيجه حاصله، فراواني وزني كلمه كليدي را 

  آيد:اين وزن از رابطه زير به دست مي .به ما نشان دهد

𝑊 , = 𝑡𝑓 , × log (
𝑁

𝑑𝑓
) 

  در رابطه فوق:
𝑡𝑓    jبه تعداد كلمات مقاله   𝑖: نسبت تعداد تكرار عبارت  ,
𝑑𝑓  تعداد مقاالتي كه شامل :𝑖 هستند  

𝑁  تعداد كل مقاالت :  
عبارت  TFشده است، طور كه در روابط باال نشان دادههمان

 IDFو  توااست از تقسيم تعداد تكرار كلمه بر تعداد كل كلمات مح
هاي لگاريتم تقسيم تعداد كل محتوا بر محتواعبارت است از 

ين دو مقدار از ضرب ا TF-IDF. درنهايت شامل كلمه موردنظر
فوق ل علت استفاده از لگاريتم در فرموشود. محاسبه مي

  باشد.مقاالت ميكل محتواهاي سازي نرمال
اي مقاالت نياز به انجام مترادف براي ساخت ماتريس هم كلمه

ها بود، براي اين كار يك استراتژي پردازشسازي و برخي پيش
اي استفاده كرديم.  ابتدا عنوان، كلمات كليدي مرحله 9پيشنهادي 

و چكيده هر مقاله ادغام گرديدند، سپس تمامي عالئم و كلمات 
صورت حروف كمتر از سه حرف حذف شدند و تمامي حروف به

تمامي درآمدند، در مرحله بعد ليست كلمات موجود در  2كوچك
مقاالت منتشرشده استخراج گرديد، سپس با استفاده از تابع 

درصد كلمات  90با حد آستانه  PHPدر زبان  3مشابهت كلمات
مشابه ادغام شدند، سپس براي مجموعه مقاالت و كلمات 

كلمه  5ترين محاسبه گرديد، در ادامه مهم TF-IDFماتريس 
پس از اين كار ذكرشده در هر مقاله شناسايي و استخراج شد، 

هر كلمه در هر  TF-IDFمقاله بر اساس وزن -ماتريس كلمه
مقاله در ماتريس -مقاله را ايجاد كرديم، سپس ماتريس كلمه

كلمه ضرب گرديد و از اين طريق ماتريس ارتباطات كلمات -مقاله
مقاله -كلمه در كلمه-ايجاد شد، درنهايت با ضرب ماتريس مقاله

روند روش پيشنهادي  2جاد شد. شكل ماتريس ارتباط مقاالت اي
هاي نهايي سازي و پردازش مقاالت و محاسبه ماتريسدر پاك

  شده است.براي بصري سازي و تحليل نشان داده

3 similar_text 
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ها و سازي و پردازش دادهمراحل روش پيشنهادي در پاك. 2شكل 
  هاي مختلف  نهايي براي بصري سازي و تحليلمحاسبه ماتريس

  
  بي نتايجتحليل و ارزيا

 384طور كه در بخش قبل بيان شد؛ اطالعات مربوط به همان
مقاله منتشرشده از پايگاه داده نشريه تحقيقات كاربردي در 
مديريت ورزشي براي بصري سازي و تحليل شبكه گرفته شد. 

سازي هاي موردنياز با روش پيشنهادي در بخش قبل پاكماتريس
ي نشريه كه از پايگاه آماري و آماده گرديد. ديگر اطالعات آمار

هاي شده است، شامل درصد پذيرش مقاالت در دورهنشريه گرفته
شده در هر دوره به مختلف، تعداد مقاالت ارسالي و پذيرش

تفكيك و اطالعات زماني پذيرش، انتشار و عدم پذيرش مقاالت 
شده است. تعداد كل مقاالت نمايه نشان داده 5تا  3هاي در شكل
شماره  38دوره و  10مقاله مربوط به  385اين نشريه  شده در

و تعداد دفعات  912220باشد. تعداد دفعات مشاهده مقاالت مي
دفعه بوده  728242دانلود مقاالت از پايگاه داده نشريه تاكنون 

شود متوسط درصد مشاهده مي 3طور كه در شكل است. همان
باشد. مي% 10هاي مختلف نشريه پذيرش مقاالت در دوره

مقاله بوده است كه  2557همچنين تعداد كل مقاالت ارسالي 
 1907مقاله پذيرفته نهايي و منتشرشده است، تعداد  268تعداد 

مقاله  1345مقاله عدم پذيرش پس از فرايند داوري و تعداد 
شده است. بدون انجام فرايند داوري توسط سردبير عدم پذيرش

صورت دهد كه بهوري نشان ميهمچنين آمار مربوط به زمان دا
باشد، ميانگين متوسط زمان داوري تا اولين اقدام يك روز مي

روز، متوسط زمان  24متوسط زمان تا اولين ارسال براي داوري 
دهنده اين نشريه ازلحاظ زمان باشد، كه نشانروز مي 38داوري 

بدي و پاسخ به محققين وضعيت مطلوبي دارد.  همچنين متوسط 
روز و متوسط زمان انتشار و نمايه  63اعالم عدم پذيرش زمان 

  . باشدروز مي 91يك مقاله بعد از پذيرش 
 

 
  هاي مختلف نشريهدرصد پذيرش مقاالت در دوره. 3شكل 

 

  
شده و منتشرشده به تعداد مقاالت ارسالي، پذيرش. 4شكل 

  هاي مختلفتفكيك دوره

 
اعالم عدم پذيرش نمودار زماني داوري، پذيرش يا . 5شكل 

  هاي مختلفمقاالت در دوره
  
  

  تحليل شبكه هم معنايي مقاالت
ماتريس هم معنايي مقاالت براي بررسي ميزان ارتباط معنايي 
مقاالت منتشرشده محاسبه مي گردد. اين ماتريس از ضرب 

كلمه به دست -مقاله در ماتريس مقاله-ترانهاده ماتريس كلمه
تر توضيح طور كه پيشاله نيز همانآمد. وزن هر كلمه در هر مق

شده است. ماتريس نهايي محاسبه TF-IDFداده شد با روش 
دهنده مقاله مبدأ و شامل سه ستون بود، ستون اول و دوم نشان

داد، كه مقصد و ستون سوم وزن معنايي  آن دو را نشان مي
تر نزديك 1باشد. هر چه اين وزن به مقدار مي 1و  0مقداري بين 

شد يعني دو مقاله ارتباط معنايي بيشتري دارند. در ماتريس هم با
و كمترين مقدار هم  0.51معنايي مقاالت بيشترين وزن برابر 

بود. ما ابتدا مقاالت داراي  0.001معنايي براي دو مقاله برابر 
كرده و سپس  هيپاالرا  0.1هم معنايي بيشتر از مقدار آستانه 

بندي كرده و  با استفاده از گفي گراف معنايي مقاالت را خوشه
شده است كه در آن نشان داده 6مصورسازي كرديم كه در شكل

دهنده مقاالتي است كه نزديكي معنايي رنگ نشانهاي همخوشه
  .بيشتري دارند
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  شبكه هم معنايي كل مقاالت منتشرشده .  6شكل 
  

ا تر و نمايش بهتر هم معنايي مقاالت بمنظور تحليل دقيقبه
را جداسازي كرده و شبكه آن را  0.1وزن باالتر از آستانه 

شده است. شبكه نشان داده 7مصورسازي كرديم كه در شكل 
بندي آمده بر اساس وزن معنايي مقاالت خوشهدستهم معنايي به
دهنده يك شود هر رنگ نشانطور كه مشاهده ميشدند. همان

زه يكساني دارند نيز هايي كه انداباشد. همچنين خوشهخوشه مي
داراي رنگ مشابهي هستند. در هر خوشه و در كل شبكه، 

اند هايي كه بيشترين ارتباط معنايي با ديگر مقاالت داشتهگره
شوند شبكه طور كه مشاهده ميتري دارند. هماناندازه بزرگ

يال  76گره و  10ترين مؤلفه مؤلفه است.  بزرگ 19داراي 
 10د از كل مقاالت منتشرشده در نشريه دهدارد.  كه نشان مي

مقاله بيشترين ارتباط معنايي با يكديگر را دارند. در هر مؤلفه 
  اند. شدهها ازنظر مركزيت درجه و بينابيني مشخصباالترين گره
شده است. نشان داده 1هاي هر مؤلفه در جدول ويژگي

ر هر همچنين نام مقاالتي كه بيشترين اهميت ازنظر بينابيني د
نشان  2اند و نويسندگان مربوط به آن، در جدول مؤلفه داشته

دهد كه چه نشان مي شده است. مركزيت بينابيني يك مقالهداده
از  مقاالت ازنظر هم معنايي ريسا ميرمستقياز ارتباط غ يبخش
  ].12است [ بوده مقاله نيا قيطر

  

  
  

 .  شبكه هم معنايي مقاالت منتشرشده با آستانه7شكل 
  0.1باالتر از 
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  6خوشه برتر در شبكه معنايي مقاالت شكل  5هاي مشخصه. 1جدول 

  شماره خوشه  0  1  2  3  4  5
  تعداد گره  10  9  6  5  5  5
  تعداد يال  76  26  10  8  8  8
درصد از كل   49/14  04/13  7/8  25/7  25/7  25/7

  هاي شبكهگره
درصد از كل   24/45  48/15  95/5  76/4  76/4  76/4

  هاي شبكهالي
225  85  63،79،98  321  104،257،282  330،342  

343،352  
ترين بزرگ

گره(ها) بر اساس 
  مركزيت درجه

باالترين مركزيت   4/1  13  9  3  6  5
  بينابيني

225  85  79  321  257  330،342  
343،352  

گره با باالترين 
  مركزيت بينابيني

  
  شه شبكه هم معنايي مقاالتنام مقاالت با بيشترين مركزيت در هر خو.  2جدول

  مؤلفه  شماره مقاله  نام مقاله(مقاالت)  نويسندگان
نيلوفر خندان، ناهيد اتقيا، 

  مريم مختاري ديناني

كننده رفارتباط شخصيت برند با ارزش ويژه برند مبتني بر مص
هاي پرطرفدار منتخب ليگ برتر فوتبال كشوردر تيم  

  

257  1  

محمد رسول خدادادي، 
فكري، باقر حكيمه مت

  سليماني

وم هاي كارآفرينانه دانشجويان علگري مهارتنقش ميانجي
گيري كارآفرينانه بر قصد و خود كاميابي ورزشي در تأثير جهت

وكار ورزشي اندازي كسبراه  

321  2  

مهدي طالب پور، محسن 
ميثم روحاني، وحيد  لقماني،

  ايراني

ان طراحي مدل پيش بيني پيامدهاي نگرشي و رفتاري مربي
 حرفهاي فوتبال ايران

79  3  

اله حسيني، حسن 
  ئيبحرالعلوم، مريم علي

هاي مشاركت، لذت و تعهد ورزشي بانوان ارتباط بين انگيزه
هاي ورزشيشركت كننده در فعاليت  

85  4  

مريم مختاري ديناني، هاشم 
  كوزه چيان، عباس نظريان

طراحي الگوي هوشمنديهاي مورد نياز رهبري اثربخش 
 مديران ورزشي

 

225  5  

  
  تحليل شبكه هم رخداد واژگان مقاالت

هم رخدادي واژگان اولين بار توسط دو مركز علمي در 
مطرح گرديد. هدف از بررسي هم  1980فرانسه در سال 

هاي مختلف و حوزهرخدادي واژگان بررسي شبكه مفهومي در 
هاي باشد. اين نقشهترسيم نقشه علمي واژگان آن حوزه مي

علمي قادرند مسير جريان دانش، مزايا، محدوديت و كبودها  را 
وتحليل هم تجزيهدر حوزه علمي موردنظر مشخص سازند. با 

 كرده و موضوعات علمي را استخراج يمتوانرخدادي واژگان مي
صورت مستقيم ازنظر محتواي موضوعي هها را بارتباط ميان آن

رو با استفاده از روش هم رخدادي، مقاالت نيم. ازاينكشف ك
منتشرشده در نشريه را مورد تحليل قرارداديم تا ببينيم مجموعه 

شده هاي موضوعي تشكيلمقاالت منتشرشده از چه زير حوزه
باشد. براي تحليل ابتدا ها به چه صورت مياست و ارتباط آن

ماتريس هم رخدادي واژگان مقاالت منتشرشده را تشكيل 
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شده است. ستون اول، داديم. اين ماتريس از سه ستون تشكيل
واژه اول و ستون دوم، واژه دوم كه با يكديگر در ارتباط هستند 

دهد. و ستون سوم وزن ارتباطي اين دو واژه در را نشان مي
هد كه رخ داد ددهد. اين وزن نشان ميمقاالت را نشان مي

كلمات مختلف در مقاالت مختلف با چه وزني بوده است. وزن 
باشد. اين دهنده هم رخدادي بيشتر آن دو واژه ميبيشتري نشان

سطر بود. در شبكه همرخدادي واژن،  264383ماتريس داراي 
كه دو واژه در باشد و درصورتيدهنده يك واژه ميهر گره نشان

ها يالي برقرار رداشته باشند بين آنيك مقاله با يكديگر حضو
ها در يك مقاله اتفاق افتاده است. شود، يعني هم رخدادي آنمي

ابتدا گراف كلي شبكه هم رخدادي واژگان را رسم كرديم و 
ها تحليل هاي مهم را ازنظر درجه، بينابيني و ساير مؤلفهگره

هاي ترين واژگان كه داراي بيشترين مركزيتكرديم. مهم

اند. نتايج نشان شدهنشان داده  3كرشده بودند در جدولذ
دهد به موضوعاتي چون آموزش، بازاريابي، فعاليت جسماني مي

ها به ورزشي بيشتر از ساير زمينهی  و مسائل سازماني درزمينه
ست. همچنين ميانگين درجه هر گره در شده اها پرداختهآن

بود، بدين معني كه هر  59گراف كلي شبكه هم رخدادي برابر 
واژه ديگر هم رخدادي داشته است.  59طور ميانگين با گره به

دهد كه موضوعات شده نشان ميتعداد واژگان بررسي
باشد. منتشرشده در نشريه داراي پراكندي موضوعي متنوعي مي

آورده شده است،  8ع درجه واژگان كه در شكل نمودار توزي
باشد، به اين معني كه مي 1دهد كه نمودار از نوع توانينشان مي

محدوده زيادي از واژگان در مقاالت مختلف داراي هم رخدادي 
اند و تعداد كمتري از واژگان كه در دم نمودار توزيع درجه بوده

  اند. كمي داشته يا ابتداي آن قرار دارند هم رخدادي واژگان
  

  

  ينيواژگان پرتكرار ازنظر مركزيت درجه و بيناب.  3جدول

  

  

  
  نمودار توزيع درجه واژگان در شبكه هم رخدادي.  8شكل

  

  
  آمده از گراف هم رخ دادي واژگان دستهاي مختلف بهمشخصات خوشه. 4جدول 

باالترين سه واژه 
ازنظر مركزيت 

  بينابيني

باالترين سه واژه 
ر مركزيت ازنظ

  درجه

ميانگين 
طول 
  مسير

چگالي 
  خوشه

درصد از 
كل 

  هايال

درصد از 
   هاكل گره

تعداد 
  هايال

تعداد 
  هاگره

  خوشه

مشتري، برند، 
  موقعيت

فوتبال، بازاريابي، 
  مشتري

269/2  055/0  87/5  13/12  15520  534  0  

اخبار، فدراسيون، 
  مخاطبان

فدراسيون، مياني، 
  ديدگاه ها

10/2  163/0  76/2  82/4  7310  212  1  

ها، قوانين، مهارت
  جرايم

فوايد، قوانين، راه 
 حل

08/2  235/0  66/1  11/3  4385  137  2  

  3  613  18293  93/13  92/6  049/0  45/2اي، ورزشي، توسعهاي، توريسم، توسعه

                                                                                                                                              
1 power-law 
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  هامولفه  ورزشي

انگيزشي، زنان، 
  مشاركت

زنان، تهران، 
 انگيزشي

36/2  117/0  89/0  23/3  2340  142  4  

مدل ها، شرايط، 
 جذب كردن

ها، تماشاگران، مدل
 مالي

33/2  107/0  36/1  18/4  3606  184  5  

  6  402  12706  13/9  81/4  079/0  38/2 ايران، اقتصاد، ملي شنا، ايران، مقام
كيفيت، تناسب 

 اندام، زندگي

كيفيت، تناسب 
  اندام، فردي

04/2  199/0  84/0  41/2  2210  106 7  

، مربيان، حرفه اي
 ليگ ها

ليگ، ايراني، 
 عملكرد

31/2  068/0  28/3  11/8  8673  357  8  

سازماني، جوانان، 
 كاركنان

سازماني، جوانان، 
 عوامل

23/2  045/0  75/6  27/14  17838  628  9  

گروه ها، سطوح، 
 پايداري

ورزشكاران، گروه 
 هاها، دولت

12/2  107/0  91/6  38/9  18279  413  10  

جسماني، آموزشي، 
 دانشجويان

جسماني، آموزشي، 
 دانشجويان

35/2  045/0  18/6  74/13  16339  605  11  

ارتباطات، مصرف، 
  ورزشي

ارتباطات، ورزشي، 
 ارزيابي

59/1  42/0  64/0  45/1  1692  64  12  

  
  

  
ترين شده است چالنشان داده 4طور كه در جدول همان
 235/0و  42/0با چگالي  2و  12يب خوشه ها به ترتخوشه

را  12شبكه هم رخدادي واژگان خوشه  10باشند. شكل مي
دهد. در اين تصوير هم رخدادي واژگان بر اساس نشان مي

اند و مركزيت درجه مركزيت درجه مقياس دهي شده
دهنده اهميت واژه در شبكه هم رخدادي است و نشان نشان

گان بيشتري در مقاالت هم رخدادي دهد كدام واژه با واژمي
و نمره  12داشته است. بيشترين هم رخدادي واژگان خوشه 

 11در شكل شده است.نشان داده 5ها در جدول مركزيت آن
بر اساس مركزيت  2شبكه هم رخدادي واژگان خوشه 

  بينابيني رسم شده است.
از  يدهد كه چه بخشينشان ميك واژه  مركزيت بينابيني

 قيطر واژگان با يكديگر از ريسا ميرمستقيغ ديهم رخدا
از  يضمن برخوردارواژگان  نيا. است بوده واژه نيا

هم رخدادي ديگر در  يباال، نقش مهم ينينابيب تيمركز
 را در جوامع شبكهوابستگي موضوعي مقاالت و  واژگان

ها و كلمات بر شده گرهدر شكل نشان داده كنند.مي فايا
شده است. همچنين ني نشان دادهاساس درجه بينابي

به همراه  2ترين واژگان در شبكه هم رخدادي خوشه مهم

شده نشان داده 6ها در جدول نمره مركزيت بينابيني آن
  است.

  
 12واژگان با بيشترين مركزيت درجه در خوشه . 5جدول 

  شبكه هم رخدادي واژگان  
  مركزيت درجه  واژه 

  382  فوايد
  320  هانقش
  298  اهدهه

  296  مراحل
  270  قانون

  250  پيچيدگي
  226  قضاوت

  
 2واژگان با بيشترين مركزيت بينابيني در خوشه . 6جدول 

  شبكه هم رخدادي واژگان  
  مركزيت بينابيني  واژه

  23/1031  ارتباطات
  4/731  مصرف
  83/326  ورزشي

  83/235  همبستگي
  5/28  ارزيابي
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  18  اورمي
  7/10  نمودار

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بر اساس مركزيت درجه12شبكه هم رخدادي خوشه . 10شكل 
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  بر اساس مركزيت بينابيني 2شبكه هم رخدادي خوشه . 11شكل 

  
  تحليل شبكه هم نويسندگي مقاالت

شبكه همكاري نويسندگان يا شبكه هم تأليفي يا هم 
ها باشد كه در آن گرهنويسندگي، يك شبكه بدون جهت مي

اي را باهم باشند، و اگر دو نويسنده مقالهسندگان ميهمان نوي
براي  ها وجود خواهد داشت.منتشر كرده باشند، يك يال بين آن

ايجاد يك شبكه هم نويسندگي، نويسندگاني در نظر گرفته 
 اندتاكنون اقدام به انتشار مقاله كرده 1391شدند كه از سال 

 783لعه داراي  رو شبكه هم نويسندگي ما در اين مطاازاين
چگالي اين  .يال بود 1178فرد و نويسنده (گره) منحصربه

بود، يعني هر  009/3و ميانگين درجه آن برابر  004/0شبكه 
طور ميانگين با سه نويسنده ديگر در تأليف مقاله نويسنده به

مؤلفين  2بنديمشاركت داشته است. ميانگين ضريب خوشه
ايان ابوالفضل فراهاني، حميد بود. نتايج نشان داد، آق 853/0

قاسمي، لقمان كشاورز و حبيب هنري بيشترين ميزان هم تأليفي 
باشد. تايي) ميمثلث (سه 563اند. همچنين شبكه داراي داشته

)، حميد 59اي، به ترتيب ابوالفضل فراهاني(ازنظر مركزيت درجه
. ) باالترين مقدار را دارا بودند24) و لقمان كشاورز(29قاسمي(

بيشترين مركزيت بينابيني به ترتيب متعلق به ابوالفضل 
) و لقمان 058505/0)، حميد قاسمي(121187/0فراهاني(

                                                                                                                                              
2 Watts-Strogatz Clustering Coefficient 

) بود، به اين مفهوم كه بيشترين هم 047461/0كشاورز(
تأليفي در شبكه بين نويسندگان از طريق اين نويسندگان اتفاق 

  افتاده است.
  

هاي مركزيت شاخصنويسندگان داراي رتبه برتر در . 7جدول
  در شبكه هم تأليفي

  
  

نويسندگان برتر در شبكه هم تأليفي  3چنين شبكه فرديما هم
هاي فردي تعداد تمام شبكهرا موردبررسي قرارداديم.  2تا عمق 

 نويسنده هايي را نشان داد (در اينجا، نويسندگان) كه يكگره

ها ن گرهها متصل است و شامل همه پيوندهاي بيمستقيماً به آن
 هاي فردي به توصيف روابط فردشبكه .باشددر يك شبكه مي

هاي ساختاري پردازد. ويژگيمي ديگر نويسندگانبا  در شبكه
 مشاركتيكننده جوانب بسياري از رفتار هاي فردي تعيينشبكه

. باشدگذاري منابع ميفرد، ازجمله تمايل به همكاري و اشتراك

3 Ego network 
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داد كه ابوالفضل فراهاني  شبكه فردي هر نويسنده نشان
بيشترين عالقه به همكاري با ديگر نويسندگان ديگر در تأليف 
مقاله دارند. حميد قاسمي، حبيب هنري و لقمان كشاورز از اين 

آمار مربوط به پركارترين  هاي بعدي قرار دارند.حيث در رتبه
نويسندگان در كل مقاالت منتشرشده و همچنين به تفكيك 

  آورده شده است. 9و  8هاي در جدول شماره نشريه
  

تحليل شبكه همكاري بين دانشگاهي و مؤسسات 
  آموزشي

ها و مؤسسات علمي، يك شبكه بدون شبكه همكاري دانشگاه
توان جهت و همبند است، كه با مصورسازي و تحليل آن مي

ها هاطالعات ساختاري آن را به دست آورد. در اين شبكه گر
ست و بين دو اآموزشي و دانشگاهي دهنده مؤسسات نشان

كه در انتشار يك موسسه دانشگاهي يالي برقرار است درصورتي
عه ما مقاله با يكديگر همكاري داشته باشند. شبكه موردمطال

و  101/0باشد. چگالي شبكه يال مي 230گره و  56داراي 
  باشد. مي 714/4ميانگين درجه آن 

نشريه تحقيقات شبكه همكاري بين دانشگاهي مقاالت 
شده است. نشان داده 12كاربردي در مديريت ورزشي در شكل 

يگر در اين شكل مؤسسات آموزشي بر اساس درجه مشاركت با د
شود طور كه مشاهده مياند . همانبندي شدهمؤسسات رتبه

 هاي آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه تهراندانشگاه
هاي اند. دانشگاهمقاالت داشتهبيشترين سهم را در انتشار 

هاي تبهفردوسي مشد، دانشگاه شمال، بوعلي سينا و گيالن در ر
ران باالترين بعد قرار دارند. هرچند دانشگاه آزاد، پيام نور و ته

طور اند بهها نيز توانستهاند اما ساير دانشگاهمشاركت را داشته
  د.اي مشاركت داشته باشنشايسته

سات آموزشي بر اساس درجه مشاركت با ديگر در اين شكل مؤس
شود طور كه مشاهده مياند . همانبندي شدهمؤسسات رتبه

هاي آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه تهران دانشگاه
هاي اند. دانشگاهبيشترين سهم را در انتشار مقاالت داشته

هاي هفردوسي مشد، دانشگاه شمال، بوعلي سينا و گيالن در رتب
بعد قرار دارند. هرچند دانشگاه آزاد، پيام نور و تهران باالترين 

طور اند بهها نيز توانستهاند اما ساير دانشگاهمشاركت را داشته
  اي مشاركت داشته باشند.شايسته

هاي دانشگاه آزاد اسالمي بيشترين همكاري را با دانشگاه
مشاركت  يعوزفردوسي مشهد و دانشگاه تهران داشته است. ت

 هايبه نحو چشمگيري به نفع دانشگاه دانشگاهدر اين دو 
شده است. دانشگاه پيام نور نيز بيشترين مشاركت در  متبوعشان

هاي تهران و بوعلي سينا انتشار مقاله را به ترتيب با دانشگاه
داشته است. ضمن اينكه بيشترين مشاركت مؤسسات علمي در 

ام نور و دانشگاه تهران بوده است. انتشار مقاله بين دانشگاه پي
بيشترين مركزيت درجه به ترتيب متعلق به دانشگاه آزاد 

باشد. بيشترين اسالمي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه تهران مي
مركزيت بينابيني نيز به ترتيب متعلق به دانشگاه آزاد 

) و 9977/398)، دانشگاه تهران(606/476اسالمي(
دهد كه ) بوده است. اين نشان مي041/369دانشگاه پيام نور(

بيشترين ارتباط مؤسسات آموزشي و دانشگاهي براي انتشار 
ها نقش كليدي مقاله از طريق اين سه دانشگاه بوده است و آن

اند. شبكه همكاري بين دانشگاهي يك در اين زمينه داشته
هاي پيام نور، تهران و آزاد به مركزيت دانشگاه ايساختار ستاره

  دهد.اسالمي رانشان مي
  

شده نويسندگاني كه بيشترين تعداد مقاله چاپ .8جدول 
  اندتوسط نشريه را داشته

  نام نويسنده  تعداد مقاله  نام دانشگاه
  ابوالفضل فراهاني  32  پيام نور
  لقمان كشاورز  17  پيام نور
  حميد قاسمي  14  پيام نور

  بهارغالمرضا شباني  11  عالمه طباطبايي
  حسين عيدي  9  رازي

  حبيب هنري  9  عالمه طباطبايي
  ميرحسن سيد عامري  9  اروميه
  همايون عباسي  8  رازي
  محمد گودرزي  8  تهران
  مجيد جاللي فراهاني  8  تهران

  
  
  
  

مشخصات پركارترين نويسندگان به تفكيك شماره مجله. 9جدول   

 
تعداد   پركارترين نويسنده(ها) 

  نويسندگان
تعداد 
  مقاالت

د تعدا
  شماره

  جلد  سال

  1  1391  4  41  63  ا. فراهاني، م. احساني، م. قره
  2  1392  4  42  105  ابوالفضل فراهاني
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  3  1393  4  38  99 ابوالفضل فراهاني
  4  1394  4  38  88  ابوالفضل فراهاني

  5  1395  4  40  103  ،حميد قاسميابوالفضل فراهاني
  6  1396  4  41  92  ابوالفضل فراهاني

اورز، ح. عيدي، ف. توجري، ا. ع. صفانيا، ل.كش
  دوست، ع. كريمي، س. اسكندري، ع. اميرتاشعلي

97  39  4  1397  7  

  ا. فراهاني، ل. كشاورز، ح. هنري، 
  غ. شباني، م. قره

114  41  4  1398  8  

  رز، ه. عباسي، نيا، ل. كشاوع. صفا
  ح. قاسمي، ر. صابونچي

106  43  4  1399  9  

  10  1400  2  20  106  فرا. فراهاني، م. باقريان
  
  

 
  هاي كاربردي در مديريت ورزشيشبكه همكاري بين دانشگاهي و مؤسسات آموزشي نشريه پژوهش. 12شكل 

  

  گيريبحث و نتيجه
گيري ها در توليد و گسترش دانش شكليكي از بهترين راه

باشد. هاي علمي و پژوهشي بين محققان مختلف  ميهمكاري
  وعه مقاالت منتشرشده در نشريهسنجي مجمدر اين مطالعه علم

تحقيقات كاربردي در مديريت ورزشي از ابتدا تاكنون، با  
شده است. براي اين انجام استفاده از رويكردهاي تحليل شبكه

هاي هم معنايي مقاالت، هم رخدادي واژگان، هم كار شبكه
تأليفي و همكاري بين دانشگاهي و مؤسسات آموزشي 

ن يك رويكرد پيشنهادي براي شده است. همچنيتشكيل
شده از نشريه پيشنهادشده كه بر گرفته bibهاي پردازش داده

هاي هم رخدادي باشد. شبكهمي TF-IDFمبناي روش 
واژگان و هم معنايي مقاالت بر اساس شباهت معنايي و 

بندي شدند و در هر خوشه مورد آمده خوشهدستهاي بهوزن
يز پژوهش حاظر با ساير تماتحليل كامل قرار گرفتند. 

هاي مطرح شده در بخش پيشينه پژوهش استفاده از پژوهش
هاي صورت گرفته بوده اي در همه تحليلهاي شبكهروش

(علوي و همكاران، است، هرچند برخي پژوهش ها مانند 
نيز سعي شده از برخي رويكرد هاي شبكه اي  ) 2020:3

ها و يكرد خزش دادهاستفاده كند، اما مطالعه حاظر از لحاظ رو
نيز تحليل همه شبكه هاي موجود در نقشه علمي، متفاوت 

نتايج نشان داد دهد به موضوعاتي چون آموزش،  باشد.مي
ورزشي ی  بازاريابي، فعاليت جسماني و مسائل سازماني درزمينه

شده است. همچنين تعداد ها پرداختهها به آنبيشتر از ساير زمينه
دهد كه موضوعات منتشرشده در نشان ميشده واژگان بررسي
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باشد. نمودار توزيع نشريه داراي پراكندي موضوعي متنوعي مي
باشد، به اين درجه واژگان، نشان داد نمودار از نوع تواني مي

معني كه محدوده زيادي از واژگان در مقاالت مختلف داراي 
ودار اند و تعداد كمتري از واژگان كه در دم نمهم رخدادي بوده

توزيع درجه يا ابتداي آن قرار دارند هم رخدادي واژگان كمي 
شده عالوه بر اين، بر اساس تعداد جوامع تشكيلاند. داشته

مشخص گرديد نويسندگان مقاالت بيشتر تمايل به تشكيل 
هاي ها يا پژوهشكدههاي علمي كوچك در قالب دانشگاهگروه

در كل مقاالت منتشر و اين ويژگي  سازمان متبوع خود داشتند.
شده توزيع شده است و فراواني خاصي در انتشار مقاالت بين 

همچنين بررسي شبكه يك گروه خاص نويسندگان وجود ندارد. 
هم تأليفي نشان داد دانشگاه پيام نور و دانشگاه تهران بيشترين 

اند. همچنين همكاري بين دانشگاهي در تأليف مقاالت داشته
مي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسال

اند.  تحليل بيشترين فعاليت درزمينه انتشار مقاله داشته
هاي فردي برترين نويسندگان هم نشان داد كه ابوالفضل شبكه

فراهاني، حميد قاسمي، لقمان كشاورز و حبيب هنري بيشترين 
  اند.را داشتهگذاري منابع تمايل به همكاري و اشتراك

 
شبكه هم رخدادي واژگان را جهت بررسي بيشتر ارتباطات 

ها بندي كرديم. براي ارزيابي كيفيت خوشهمعنايي واژگان خوشه
(لووين و  ها از معيار پيمانگي و الگوريتم لووينايسه آنو مق

ها استفاده شد. اگر بر اساس وزن يالو  )13:2001دواني، 
هاي درون يك خوشه از حالت گراف تصادفي بهتر تعداد يال

  نباشد، پيمانگي برابر صفر خواهد شد. 
حداكثر پيمانگي زماني است كه تمام رئوس داخل هر خوشه به 

ها را به هم متصل نكند. اين باشند و يالي خوشه هم متصل
 0.7تا  0.3هاي اجتماعي معموالً عددي بين مقدار براي شبكه

باشد. براي شبكه هم رخدادي مقاالت نشريه اين مقدار برابر مي
آمده براي گراف موردنظر ما دستهاي بهبود. تعداد خوشه 4/0

ست. مشخصات شده انشان داده 9خوشه بود كه در شكل  12
شده است. در هر خوشه آورده داده 4ها در جدول اين خوش

تعداد كلمات، تعداد ارتباطات معنايي، چگالي خوشه و 
  شده است.پرتكرارترين واژگان ازنظر درجه و بينابيني نشان داده
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