
 
 

 1399 تابستان  _مدیریت ورزشی 
 385 –  404 : ص ،2 شمارة، 12دورة 

  97 / 06 / 04 تاریخ دریافت :
 98 / 02 / 23 : پذیرشتاریخ 

 

هاي پذیرش مقاالت حیطۀ مدیریت ورزشی در نشریات شناسایی چالش
 المللی (با تأکید بر وب آو ساینس و اسکوپوس)معتبر بین

 
 

  3اهید جبارين - 2ازنین راسخن  -۱∗د قاسمی میح
ش.1 ور، تهران، ایران  اریدان شگاه پیام ن ستادیار2مدیریت ورزشی، دان ش ،یورزش مدیریت .ا  گاهپژوه

رب شگاه ی،ورزش تیریمد يدکتر.3رانیا تهران، ،یورزش علوم و یبدن تیت آمل، ایران شمال دان  ، 

 

 

 چکیده
 تأکید با( المللیبین معتبر اتینشر دری ورزشحیطۀ مدیریت  مقاالت رشیپذي هاچالشیی شناساحاضر،  پژوهش هدف

صورت نمونه به ی و بر مبناي هدف، کاربردي  است.فیک. این تحقیق بر مبناي راهبرد، بود) اسکوپوس و نسیساآو  وب بر
 در شدههینمارزشی  وۀ مدیریت طیح المللیبین معتبر اتینشر رانیسردب از نفر 12ي نظر اشباعو تا رسیدن به  هدفمند

منظور به .دش صلحا الزم اطالعات ساختارمند،مهین وی اکتشاف هايمصاحبه قیطر از و انتخاب اسکوپوس و نسیساآو  وب
تحقیق  اهداف به توجه با اطالعات ود شي   استفاده محوري ذارگکدز و باي کدگذارهاي حاصل از مصاحبه از تحلیل داده

حیطۀ  التمقا رشیپذي هاچالش با مرتبط کد سه ،ي (کدگذاري محوري)کدگذاردوم  مرحلۀ درند. دش ریتفس و لیتحل
یی محتوا تیفیکنویسی و ايحرفه مقاالت،ي ظاهرساختاري و  تیفیک شامل المللیبین معتبر اتینشر دری ورزشمدیریت 

 درریت ورزشی مدی حیطۀ در مقاالت رشیپذي هاچالش به بتوانذکرشده،  موارد گرفتن درنظر با است دیام. آمد دستبه
 .کرد غلبه مرتبط المللیبین معتبر اتینشر

 
 يدیکل يهاواژه

 ورزش.، نسیسا آو وبی، ورزش تیریمد ،هاچالش، پژوهش ،اسکوپوس

  

                                                           
   :ghasemione@yahoo.comEmail                              25938839910یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1399، تابستان 2، شمارة 12مدیریت ورزشی، دورة                                                                                      386

 

 

 مقدمه
علم و  دیتولي علم و دانش استوار است. پژوهش و مبنابر  کشورهاو توسعۀ  شرفتیپدر جهان امروز 

حساب به کشوری اسیسی و صنعتی، فرهنگی، اجتماعي، اقتصادترین عناصر رشد و توسعۀ ي از مهمفناور

، کشور کالني هدفمند و هايزیربرنامهدر  که شودیمی محقق صورتدر  هانهیزم نیادر  قیتوف. دیآیم

بدون  کهنشده است  دهیدي در جهان کشور تاکنون. ردیپذي صورت فناورامر پژوهش و  ی بهمناسبتوجه 

عنوان ي بهفناورالزم است پژوهش و  نیبنابرای برسد، صنعتي و اقتصادی به توسعۀ علمجانبۀ توسعۀ همه

ی جامعه در واقعبه رفاه و استقالل  دنیرسو  داریپاو توسعۀ  شرفتیپۀ محرکي روینی و اتیحاي مسئله

 ايهاي اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعهدانایی از محورها و شاخص )؛ همچنین1( ردیگقرار  تیاولو

سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی و  رودشمار میبه

لید اطالعات و دانش جدید در منبع اصلی تو رونایاز)؛ 2( سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است

گیرد. پژوهش فعالیتی منسجم براي رسیدن به هاي پژوهشی است که انجام میواقع حاصل فعالیت

برخی آن ؛ شده استارائه ، تعاریف متعددي »پژوهش« از. )2تر از مفاهیم پیرامون ماست (روشن یشناخت

اي پیچیده و مبهم به قصد ایجاد رویارویی با مسئله هنگامو روشمند به شدهيزیرآگاهانه، برنامه ۀمطالع«را 

آقایی در کتاب پژوهش، در تعریف این واژه  .)3( اندگفته» وضوح و رفع پیچیدگی و ابهام از آن مسئله

 ياشدهيزیرو برنامه افتهیهاي بدیع، خالق، نوآورانه، نظامنوشته است تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیت

طور کلی با هدف و در جهت گسترش شناخت مرزهاي علمی و کاربرد این دانش براي بهشود که گفته می

ها، خدمات ، وسایل و ابزار، نظامندهایها، فراوردهاطور خالصه در جهت نوآوري و ایجاد فربهبود زندگی و به

ژوهش را بحث پ دالور نیز .پذیردمیشود، صورت هاي جدید که در پایان به رشد و توسعه منجر میو روش

در مجموع پژوهش راهی براي گسترش  .)4( خواندفرایند عام در معارف بشري می ۀوگو در زمینو گفت

هاي گوناگون پژوهش هاي تازه براي آیندگان است. شخصی که به شیوهمرزهاي دانش و گشودن افق

لمی، درصدد رسیدن هاي عشود. پژوهشگر فردي است که با روش، پژوهشگر (محقق) نامیده میکندیم

تر و دقیق ةبه شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از ابزارهاي گوناگون به مشاهد

نگرد پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود میهاي پیرامون خود میتر پدیدهعمیق

در اختیار متولیان امور را راهکارهاي عملی، اطالعات موثقی  بهترین ۀو براي رفع مشکالت جامعه و ارائ

  .)5( گذاردمی
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عنوان مراکز اصلی گردآوري رسانی بهها و مراکز اطالعکتابخانهعلوم ورزشی،  طۀیحاز سوي دیگر در 

فراهم  ي حوزة علوم ورزشیهاپژوهش ۀابزار الزم را براي پژوهشگران و توسع ،و سازماندهی منابع اطالعاتی

وعی خود موفق موض ةپژوهشی در حوز ۀاز آنجا که هیچ پژوهشی بدون برقراري پیوند با پیشین. کنندمی

این منابع در  .)6( ترین نیازهاي پژوهشگران استمد از مهما، دسترسی به منابع اطالعاتی روزنخواهد بود

هایی هستند که هی از فعالیتنیازمند آگا پژوهشگران ۀهمهاي مختلف علوم ورزشی وجود دارد. حیطه

ریق دسترسی به طپژوهشی آنان اتفاق افتاده یا در زمان حال در جریان است. این آگاهی از  ةقبالً در حوز

ها، هاي علمی، کتابشگران از طریق مجلهپژوه دیگرهاي شود. معموالً یافتهمنابع اطالعاتی میسر می

رسانی متولی شود. کتابداران و متخصصان اطالعمنتشر میهاي اطالعاتی هاي اینترنتی و پایگاهسایت

هاي قبلی را در اختیار پژوهشگران قرار گردآوري و سازماندهی این اطالعات هستند و نتایج پژوهش

پذیر است. ها و مقاالت از طریق مجالت و نشریات امکانکه براي گردآوري اطالعات پژوهش دهندمی

هاي انسانی است و انتشار نتایج تحقیقات علمی، توزیع دانش، توسعه و عالیتترین فرو علم از مهمازاین

ها و سازمانی دانشگاه ي علمی معاصر در اغلب موارد در محیطهاپژوهشسازد. استفاده از آن را قادر می

). 7( ارددمؤسسات تحقیقاتی انجام گرفته است که انتشار نتایج تحقیقات در مجالت نیز اهمیت زیادي 

 شدید توجه مورد مختلفی جهانی يهاهینماشده در نمایه مجالت در مقاله ارائۀ گذشته سال چند در

ده از محققان افزایش شمار مقاالت منتشرش یکی از دالیل است. گرفته قرار ایرانی استادان و دانشجویان

)، ممکن 8هاي فردي (بر انگیزهعالوه ISI ۀماینبا هاي خارجی خصوص ژورنالایرانی در مجالت معتبر به

می در مجالت و ثبت مقاالت علشود. به معرفی آنها در سطح ملی و فراملی منجر میاین باشد که است 

از نظر علمی در  هادهی به افراد و سازمانناسبی براي رتبهمتواند معیار می المللیبینمعتبر هاي پایگاه

ها اهمیت زیادي دارد. بر اولین گام براي انتشار و چاپ مقالهدر نتیجه شناسایی مجالت در  د.جهان باش

 هاي استنادي دنیا ارائه شده است که محققان حوزة مدیریتاین اساس، در این تحقیق معتبرترین پایگاه

 کنند.هاي معتبر علمی ارسال میورزشی، دستاوردهاي پژوهشی خود را براي انتشار به این پایگاه

 1رویترز تامسون

 سال در که است علمی انتشارات و سنجیعلم بر تمرکز با ايمؤسسه ،ISI 2یا  علمی اطالعاتمؤسسۀ 

 1992 سال در تامسون علمیمؤسسۀ  توسط مؤسسه این. شد تأسیس گارفیلد یوجین توسط 1960

                                                           
1. Thomson Reuters 
2. Institute for Scientific Information  
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. شودمی شناخته Thomson Scientific نام با نیز اکنون و شد شناخته Thomson ISI عنوانبه و خریداري

 مربوط خدمات تامسون). مؤسسۀ 9( است Thomson Reuters شرکت از بخشی علمی اطالعات مؤسسۀ

 سازي،نمایه خدمات این اختصاصی طوربه. دهدمی ارائه را مقاالت و هاکتاب فهرستدادة  هايپایگاه به

 نگهداري شامل خدمات اینشده است.  گذاريپایه گارفیلد خود توسط که ستآنها تحلیل و هاقولنقل

دادة وب  پایگاه سرویس طریق از خدمات این. است دانشگاهی نشریۀ هزاران مقاالت هايقولنقل هايداده

 هامقاله کدام بدانند که دهدمی را امکان این پژوهشگران به داده پایگاه این. است دسترس آو ساینس در

 مؤسسۀ تامسون). 6( اندکرده قولنقل را مطلبی مقاله این از مقاالتی قرار گرفته و چه ارجاع مورد بیشتر

 ساینس وب آو . پایگاهاست ساینس آو وب پایگاه آنها، این از یکی که است هاییزیرمجموعه داراي رویترز

 مقاالت به پایگاه، این در شدهنمایه مقاالت متداول، و عامیانه صورتبه که است علمی استنادي نمایۀ یک

 فاکتور ایمپکت داراي یکی که شودیم نمایه مجله نوع دو ساینس وب آو در. اندافتهی شهرت آياسآي

 هستند، فاکتور ایمپکت داراي که ساینس وب آو از مجالتی است. فاکتور ایمپکت بدون دیگري و بوده

آي اسآي). 10( نام دارند ISI Listed مجالت فاکتور، ایمپکت بدون مجالت ، و1)JCRآر( سی جی مجالت

 که کندمی ارائه است، معروف آرسی جِی سرواژة با که علمی مجالت استنادي گزارش عنوان با گزارشی را

 بنديرتبه تأثیرگذاري ضریب عنوان با شاخصی براساس را خود اطالعاتی بانک در شدهنمایه مجالت آن، در

 ).9(  است علمی مجالت علمی اعتبار براي اصلی هايشاخص از تأثیرگذاري، ضریب حاضر حال در. کندمی

 2اسکوپوس پایگاه استنادي

شناختی حدود شده است که اطالعات کتابهاي استنادي معتبر و شناختهیکی از نمایه ،اسکوپوس

هزار ناشر علمی  5آوري کرده است. اسکوپوس اطالعات محصوالت حدود میلیون سند را در خود جمع 25

علمی پژوهشی  ۀمجل 16500را از سراسر جهان در خود جاي داده است. در مجموع اسکوپوس اطالعات 

است که استفاده از اطالعات آن نیاز به  3کی از محصوالت الزویری ،را در خود نمایه کرده است. اسکوپوس

 ). 9اشتراك و پرداخت هزینه دارد (

 هاالمللی و بررسی چالشبیندر نشریات معتبر  چاپ مقاالت

                                                           
1. Journal Citation Report  
2 . Scopus 
3. Elsevier 
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کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی  ورزش در علمی، صنعتی و فرهنگی ۀتوسع

شود. حتی اگر محسوب می ورزش همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرك پیشرفت و توسعۀ

وسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و آن ت ،هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهدنشانه

است و تضمینی براي استمرار ورزش  ۀبنابراین پژوهش مبناي توسع تواند مسیر مطمئنی را طی کند؛نمی

در هر زمینه به بهبود  گرفتههاي انجامکار بستن نتایج پژوهشآید. همچنین، بهشمار میبهۀ آن توسع

پژوهش و کار  ۀبا نگاهی به سابق). 11( شودهاي موردنظر منجر میهاي معمول در زمینهراهکارها و روش

 ایران، خواهیم دانست که کشورمان در این حوزه، جایگاه مناسبی نداردحوزة مدیریت ورزشی پژوهشی در 

زیرا تنها مالك ارزشیابی تحقیقات  ،قاله چاپ شودصورت م. در ایران حاصل تمامی تحقیقات باید به)12(

اي است بلکه مجله ،مقالۀ مستخرج از تحقیق است. حتی مالك ارزشیابی خود مقاله هم نیست گرفتهانجام

چاپ شود.  آياسآي نشریاتمستخرج از آن در  ۀکند. تحقیقی ارزشمند است که مقالکه آن را چاپ می

چاپ  آياسآي نشریاتخود را در  ۀگیرد که بتواند مقالپژوهشگري تعلق می در ایران باالترین امتیاز به

هاي صورت مقالههاي پژوهشی که بهفعالیت ۀنتیج ، تحقیقات و فناوري،وزارت علوم ۀبخشنام براساسد. کن

 ،بودن 1سیاسآي بودن یا ISI Listed بودن یا آرسیجی یا وب آو ساینس براساس ،شوندعلمی چاپ می

میلیون تومان بیشتر شود، مجري طرح  پنجطرح پژوهشی از  ۀمثال اگر هزین رايند. بدارامتیازات جداگانه 

میلیون  10د. اگر از کنچاپ  آرسیجی یا ساینس وب آو ۀمستخرج از طرح را در یک مجل ۀباید دو مقال

هاي دانشگاه). از سوي دیگر 6( شودجریمه می ،مقاله و اگر موفق به چاپ مقاله نشد سه ،تومان بیشتر شد

اند. همچنین دانشجویان نامه درنظر گرفتهمستخرج از پایان ۀمختلف امتیازات خاصی را براي چاپ مقال

 ۀباید یک مقال ، تحقیقات و فناوريخارج از کشور براي به تأیید رساندن مدرك خود در وزارت علوم

نقش بسیار  آياسآي مقاالت رو. ازایندکنن چاپ ساینس وب آو دکتري در مجالت ۀمستخرج از رسال

 ).13کند (هاي علمی پژوهشگران داخل کشور ایفا میمهمی در فعالیت

گفت که انتشار، بخش مهمی از پژوهش است و چنانچه تحقیق و  توانیمبا توجه به مباحث مذکور 

نتظار محققان، انتشار مقاالت در رو نتیجۀ مورد اازاین .مقاله منتشر و چاپ نشده باشد، تکمیل نشده است

انتشار مقاله، انگیزه براي انتشار نتایج تحقیقات علمی در سطح فردي  از ریغبه .استیک مجلۀ معتبر 

که فشار ). در زمانی8ی یا ارتقا باشد (لیالتحصفارغمحققان نیز وجود دارد که ممکن است ضرورتی براي 

                                                           
1. Islamic World Science Citation Center 
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 ابدییممیانگین کیفیت نشریات نیز کاهش  رسدیمنظر است، به انتشار و تعداد انتشارات در حال افزایش

بنابراین نوشتن مقاالت علمی یک فعالیت بسیار رقابتی است و بسیار مهم است که بدانیم دالیل ؛ )14(

بر این، فرایند بررسی همگانی مجله، عنصر ضروري . عالوهستعدم پذیرش مقاالت در نشریات معتبر چی

ي قادر به شناسایی و رسیدگی به تمام مسائل بالقوه با یک نسخۀ خطی اسندهینویرا هیچ از انتشار است، ز

هاي بسیاري براي محققان کشورهاي در حال توسعه در جهت چاپ ). در این مسیر چالش15( ستین

 یبررس«) در 1393) (21( مقاالت در نشریات معتبر و علمی پژوهشی وجود دارد. یمینی فیروز و همکاران

 توجه بانشان دادند که » ISI در يا: مطالعهیورزش علومۀ نیزم در رانیا یعلم داتیتولی، فیک و یرشد کم

 علوم ةحوز در رانیا یعلم داتیتول گفت توانیم رشته نیا انیدانشجو و پژوهشگران ،تاداناس تعداد به

 یفیک لحاظ از اچ شاخص به توجه با یول ،ندارد قرار یمطلوب حد در) مدرك 213( یکم لحاظ از یورزش

 رشتۀ یعلم داتیتول تیفیک لیتحل« ) در1390) (23رضایی صوفی و همکاران ( .است یقبول قابل حد در

 ،)1980 – 2009( سال یس درکه نشان دادند » یالمللنیب مجالت در رانیا یورزش علوم و یبدن تیترب

مشارکت  آثار نیا دیتول در مؤلف 484 نیهمچن. است افتهی راه فوق یاطالعات گاهیپا بهمدرك  128 تنها

ي ولوژیزیف شیگرا به قاتیتحق نیشتریاند. ببوده یخارج نفر 140 و یرانیا آنان از نفر 344اند که داشته

 در يزیربرنامه و تیریمد و یحرکت رفتار يهاشی. گرادارد تعلق يانرژ يهاستمیس ۀرشاخیز و ورزش

نحوة نوشتن و انتشار «) در تحقیق خود مبنی بر 2013) (7(1قرار دارند. بچي بعدي هارتبه در یبدن تیترب

چگونگی انتخاب موضوع، چگونگی انتخاب مجله، چگونگی ساختار و فرمت مقاله » یک مقاله در یک مجله

) در 2014و همکاران ( 2عنوان موانع انتشار و چاپ مقاالت دانسته است. ترسو نحوة نوشتن مقاله را به

» المللیدر یک مجلۀ بین زیآمتیموفقچگونگی نوشتن یک مقاله براي انتشار «تحقیق خود با عنوان 

، ویرایش نوشتهدستي هابخشمراحل تعریف اهداف مقاله، نوشتن، انتخاب مجله، نوشتن روتین، الزامات 

در چاپ  مؤثرعنوان عوامل سال و بررسی را بهو اثبات خواندن و همچنین نحوة برقراري ارتباط موفق در ار

بر  مؤثرو عوامل  هاشاخص) نیز در تحقیق خود در زمینۀ بررسی 2016) (15( 3. شیخانددانستهمقاالت 

قرار داد؛ اینکه مقاالت را  مدنظرمنظور چاپ مقاالت باید نکاتی را چاپ مقاله در نشریات بیان کرد که به

بررسی کرد؛ مقاله از  دقتبهي نشریه را هادستورالعملاب کرد و اهداف و براي یک نشریۀ مناسب انتخ

بررسی شود. همچنین  دقتبهنیز  موردنظرموضوع و محتواي مناسبی برخوردار باشد و نظرها و اصالحات 
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) در تحقیقی به بررسی ساختار مقاالت براي موفقیت پرداختند. آنان به مقایسۀ 2014) (20( 1سان و لیتون

اظهارنظر در این خصوص پرداختند و نشان دادند مقاالتی  50مقاله با اعتبار و مقیاس باال و  10ختار سا

اند. آنها بیان از لحاظ محتوا، بلکه از نظر ساختار نیز با مقاالت ناموفق متفاوت تنهانهزیادي دارند،  ریتأثکه 

دست آوردن ساختار مناسب اولین ز است و بهبر محتواي عالی، ساختار مناسب نیز مورد نیاکردند که عالوه

کرد که در جهت پذیرش  انیب ) نیز2017) (14( 2مرحله براي موفقیت در چاپ است. بلوکن نیترسادهو 

 دقتبهي منتشر شده است که باید اهینشرمقاالت چندین دستورالعمل و قوانین عملی قبل از انتشار در هر 

  بررسی شود.

 تنگاتنگ ارتباط و گوناگون يهاشیگرا و موضوعات یگستردگ لیدلبه یورزش علوم در پژوهش گاهیجا

 پژوهشۀ بودج از یتوجهشایان  بخش که است مهم يااندازهبه ،انسانی زندگ تیفیک و یمتالس با آن

 ISI ياستناد گاهیپا بر هیتک با یسنجعلم مطالعات رانیا در. است داده اختصاص خود به را کشورها ربیشت

 ۀنیزم در یول ،هگرفت انجام یسنجعلم ةحوز در یمختلف قاتیتحق). 22ه است (شد آغاز 1375 سال از

بتوان  که شاید است هگرفت انجام یکم اریبس اتقیتحق مدیریت ورزشی، خصوصبهو  یورزش علوم ةحوز

صورت گرفته و با توجه به اینکه درصد پذیرش مقاالت محققان ایرانی به خصوص محققان حوزة مدیریت 

ورزشی به نشریات معتبر همواره گفت، ناشی از عدم پذیرش مقاالت حوزة مدیریت ورزشی در پایگاه هاي 

ر نتیجه شناسایی چالش معتبر علمی جهانی باشد. بنابر بررسی هاي با موانع و مشکالتی همراه است، د

هاي پذیرش و آشنایی به منظور مرتفع سازي آنها در جهت توسعه و ترقی محققان هم به لحاظ فردي و 

ي راهنما براي نوشتن هاکتابچهدر این زمینه  کهيطوربههم به لحاظ اجتماعی می تواند بسیار مؤثر باشد، 

ي راهنمایی هاسبک) یا 2012( 5)، هال2011( 4)، دي و گاستل2009( 3مقاله توسط کارگیل و اوکونر

ي مفیدي در جهت هاهیتوص) 2006( 7و شوراي سردبیران علمی )2009(6شناسی آمریکامانند انجمن روان

اند که این خود نشان از اهمیت و ضرورت رعایت نکات اولیه براي ي فنی نوشتن مقاالت ارائه دادههاجنبه

ی با نحوة نوشتن مقاالت جهت پذیرش بهتر در نشریات انیآشنات و نوشتن مقاالت جهت چاپ در نشریا

                                                           
1. Sun and Linton   
2. Blocken 
3. Cargill & O’Connor  
4. Day & Gastel  
5. Hall   
6. American Psychological Association  
7. Council of Science Editors  

https://www.hse.ru/en/org/persons/114685982


 1399، تابستان 2، شمارة 12یت ورزشی، دورة مدیر                                                                                     392

 

 

و  هاياستراتژبین المللی معتبر دارد. با این حال اطالعات کمی دربارة روند کلی نوشتن مقاالت، نوشتن 

 ۀتوجه به آمار تعداد محققان کشور، سهم بودجرو  و با هاي عدم پذیرش وجود دارد. ازاینچالش

افته، نشان از یهبراي پژوهش، تعداد مراکز تحقیقاتی و... در مقایسه با کشورهاي توسع شدهدرنظرگرفته

حیطۀ   توسعۀتواند موجب . انتشار نتایج تحقیقات میلزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئوالن در این باره دارد

قاالت فرصت محدودي براي پذیرش م متأسفانهمدیریت ورزشی شود، اما با توجه به مطالب ذکرشده، 

هاي این موضوع بررسی حیطۀ مدیریت ورزشی در نشریات معتبر وجود دارد که در این تحقیق چالش

 شده است.

 شناسی پژوهشروش

 رانیسردب قیتحق يآمار ۀجامع. است کیفی راهبرد، يمبنا بر و يکاربرد هدف، يمبنا بر پژوهش این

 نمونه  و ی بودورزش تیریمد ۀطیح در اسکوپوس و نسیسا آو وب در شدههینما یالمللنیب معتبر اتینشر

 رانیسردب از نفر 12 منظوربدین ،ي انجام گرفتنظر اشباع روش با و دسترس در و هدفمند صورتهب يریگ

 دست آمد. به الزم اطالعات ساختارمند،مهین و یاکتشاف يهامصاحبه قیطر از وشدند  انتخاب

 ي،آمار يریگبرخالف نمونه که است ينظر يریگنمونه روش ی،فیک قیتحق نیا در يریگنمونه روش

 ينظر اشباع مرحلۀ تا وگرفت  شکل مرتبط ينظر يهاسازه براساس دسترس، در يهانمونه از نمونه حجم

 شیپ ،دیاین حاصل محقق يبنددسته و صیزعم تشخبه دیجد یرتیبص و نشیب که يحد تا یعنی میمفاه

 نفر).  12 با مصاحبه( رفت

 قیتحق روش نیا در. است) ریپذانعطاف و باز( افتهیسازمانمهین یفیک يهامصاحبه قیتحق ابزار 

 نقش و تیمسئول ی،فیک پژوهشگران و شودنمی نییتع شیپ از ياهیفرض چیه یاعتبارسنج و شیآزما

ها خوانده و هادهیشن ،هادهید ریتفس و مقوالت شتریب بسامد و يامقوله يریتکرارپذ بر یها مبتنداده ریتفس

 .رندیگیم عهده بر را

موضوع، با  نۀیشیپمنظور شناخت مبانی نظري و ادبیات به هادادهي آورجمعبخش اول فرایند  در

، نشریات، مجالت، مقاالت علمی معتبر داخلی و هاي شامل بررسی کتاباکتابخانهي هاروشاستفاده از 

منظور شناسایی خارجی و شبکۀ جهانی اینترنت اطالعات مورد نیاز گردآوري شد. در بخش دوم به

المللی، از فرم شناسایی هاي پذیرش مقاالت ایرانی حیطۀ مدیریت ورزشی در نشریات معتبر بینچالش

نظرهاي خود را در مورد سؤاالت مربوط  شوندگانپرسشر آن دچالش محتواي سؤاالت باز استفاده شد که 
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 درنظر را عواملی چه داورها، به ارسال از قبل مقاالت اولیۀ ارزیابی در سردبیر،عنوان به ینکهامبنی بر 

 دارد؟ براساس نویسندگان یا تحریریه هیأت برايمقاله  چاپ تعداد محدودیت شما مجلۀ ؟ آیادنریگیم

 احتمال بردن باال جهتکار تازه محققان براي ياهیتوص چه تئوریک، موارد نه و خودتان شخصی تجربۀ

خواسته شد که سایر موارد  شوندگانپرسششایان توضیح است که از . ارائه کردند دارید؟مقاالتشان  چاپ

از  هاداده لیوتحلهیتجزبه آنها اشاره نشده است نیز ارائه کنند. براي  احتماالًپیشنهادي خود را که 

به نمایش گذاشته شده  شوندگانمصاحبهمشخصات  1ي استفاده شد. در جدول امرحلهکدگذاري باز و 

 است.

 شوندهمصاحبهن امشخصات متخصص .1جدول 

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت مجله ایندکس
تامسون رویترز و 

 اسکوپوس
Journal of Sport 

Management 
سردبیر 

 سابق

 پاکیناتان چالدوراي1
Packianathan 
Chelladurai 

1 

تامسون رویترز و 
 اسکوپوس

European Sport 
Management Quarterly تریسی تیلور سردبیر 

Tracy Taylor 2 

تامسون رویترز و 
 اسکوپوس

International Journal of 
Sports Marketing & 

Sponsorship 
 میشل دیبورد سردبیر

Michel Desbordes 3 

 الرنس ونر سردبیر Communication & Sport تامسون رویترز
Lawrence A. Wenner 4 

 Managing sport and تامسون رویترز
Leisure اندرو آدامز سردبیر 

Andrew Adams 5 

 مائورین اسمیت سردبیر Journal of sport history اسکوپوس
Maureen Smith 6 

 Journal of Quantitative اسکوپوس
Analysis in Sports مارك گلیکمان سردبیر 

Mark Glickman 7 

 تامسون رویترز
SPORT BUSINESS AND 

MANAGEMENT-AN 
INTERNATIONAL 

JOURNAL 
 کنستانتینو استاوروس سردبیر

Constantino Stavros 8 

 تامسون رویترز
PODIUM-SPORT 
LEISURE AND 

TOURISM REVIEW 
 سردبیر

دا کونیاخولیو آراخو کارنیرو   
Julio Araujo 

Carneiro da Cunha 
9 

 .Physical culture and sport اسکوپوس
studies and research یرژه کوزیویژ سردبیر 

Jerzy Kosiewicz 10 

EBSCO AUC 
KINANTHROPOLOGICA سردبیر 

 جیم پري2

Jim Parry 11 

شده در تامسون رویترز یا اسکوپوس ایندکسي تحقیق براساس سمت سردبیري حال حاضر در مجالت هانمونهتمام 
 غیر از دو مورد که:انتخاب شده است به

ة مدیریت ورزشی جهان با سمت سردبیري سابق شدشناختهي هاچهرهعنوان یکی از برترین پروفسور چالدوراي به.1
 انتخاب شد.

عنوان عضو هیأت تحریریه در دو به اهسال.پروفسور پري از استادان برجستۀ رشتۀ فلسفۀ ورزشی جهان هستند که  2
عنوان سردبیر مجلۀ ورزشی در با سمت فعلی ایشان به حاًیترجاند و در این نمونه، مجلۀ معتبر فلسفۀ ورزشی کار کرده

 .اندشدهکشور چک معرفی 



 1399، تابستان 2، شمارة 12یت ورزشی، دورة مدیر                                                                                     394

 

 

 هاي تحقیقیافته

، چه عواملی را به داور در ارزیابی اولیۀ مقاالت قبل از ارسال«در پاسخ به پرسش اول تحقیق که بیان شد 

 بندي شده است. ها دستهداده 2، در جدول »دیریگدرنظر می

 اول پرسش به پاسخ. 2جدول 
 متناسب با اهداف و محدودة کاري مجله، کیفیت کار ارسالی.

انجام  هیریرتح تیأه ياعضا به ارسال از قبل )editorial assistantشده، توسط دبیریارها (بررسی اولین مقالۀ دریافت
 . دگیریم
 مقاله نباید براي داور قابل شناسایی نباشد. 

ت مقاله و مرتبط بودن موضوع و قابلیت چاپ شدن مقاله در مجله (مطابق حیطۀ کاري مجله، روش و مباحث، تعداد صفحا
 ی که در دستورالعمل براي نویسندگان آورده شده است)نیچننیاموارد 

 رعایت شود. شدهخواستهي هاحداقل، میسنجیمباید مطمئن شویم معیارهاي اولیۀ ما رعایت شده است، بعد کیفیت آن را 
 گرامر زبان و در تطابق با محدودة کاري مجله.

 حقیقات.ي اخیر در تهاشرفتیپمرتبط بودن به مجله، بلکه به رشته و  فقطنهمرتبط بودن نیز اهمیت دارد،  
در دستورالعمل براي  شدهخواستهسطح کیفیت زبان انگلیسی، ارزیابی اولیۀ کیفیت مقاله (محتوایی)، چارچوب منابع، موارد 

 محدودیت تعداد واژگان مقاله). خصوص(به مؤلف
 نقش سردبیر در مجالت بسیار مهم است.

 عنوان در حیطۀ کار مجله باشد.
 است. در محدودة کاري مجله   1سینوشیپآیا 

 .دیافزایمو چیزي به دانش روز  است یکافآیا دربرگیرندة دانش 
 نشان دهند که به ادبیات تحقیق آگاهی دارند. اندتوانستهآیا نویسندگان 

ندازة مقاله (تعداد ارسالی مطابق با دستورالعمل براي نویسندگان بوده است، مواردي همچون چارچوب مجله، ا سینوشیپآیا 
 لغت) و ... .

روي  مجدداًدارد اگر  آیا در محدودة کاري مجله است، ولی هنوز کیفیت الزم براي ارسال به داوري را ندارد، ولی شانس این را
 آن کار شود، وارد داوري شود.

 تحقیق ، جامعۀکنندینم کمک علم تولید نیستند، به مدیریتی مقاالت، ، منابعستین مجله چارچوب در مقاالت عناوین
 است. خود با صحبت نوعی انتخابی،
الحظات تکنیکی م، آیا فایل ارسالی تمام نه، اولین نکته عنوان مقاله است که آیا در محدودة کاري مجله است یا مشخصاً

وند که بیان مسئله شده از جانب مجله را رعایت کرده است، دربارة فرمت نوشتۀ ارسالی، ابعاد تئوریک باید وارسی شدرخواست
 بحث را در بربگیرد. متعاقباًخوب، مرور ادبیات، اهداف، تفسیر نتایج و 

 ة جانبی را رعایت کرده است.شدخواستهدستورالعمل نگارش مقاله و تمام موارد 
 ، در محدودة مجله بودن، نگارش خوب. 2آوري در تحقیقتازگی و نو

 ی مناسب باشد.شناسروش، استمهم است منابع در راستاي رشته باشد و در بین آنها استناد به مقاالت مجلۀ ما، بالطبع مهم 
ي هادهیا. باید منطقی باشند هایکاستي علمی را به روش علمی طی کند. هر تحقیقی کم و کاستی دارد، ولی هایژگیو

موزنده باشد. آمطلب مقاله  و معتبر باشند. اطالعات جدیدي ارائه کند. روزبهدر راستاي تحقیق باشد. منابع باید  شدهمطرح
 ایرادات امالیی و نگارشی نداشته باشد.

 
قاله مآیا مجلۀ شما محدودیت تعداد چاپ «پاسخ پرسش دوم تحقیق که از متخصصان پرسیده شده است 

 یافت شده است. 3هاي جدول ، در داده»هیأت تحریریه یا نویسندگان دارد؟براي 
 

                                                           
1. Manuscript  
2 . Originality 
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 دوم سشپربه  پاسخ. 3جدول 
گیرند و شانس برابر هیأت تحریریه یا نویسندگانی که مقاالت زیادي در مجلۀ ما دارند، همگی تحت داوري یکسان قرار می

 دارند.
 محدودیتی داشته باشیم. نیهمچنفکر نکنم 

 محدودیتی نداریم، مقاالت خوب همیشه مورد استقبال ماست.
نویسندگان همکار باشند، ولی حتی  عنوانبه توانندیمنویسندة اول مقاله نباید ظاهر شوند.  عنوانبههرگز   1دبیران اجرایی

 .شودینماین هم توصیه 
 ات نویسندة همکارند.برخی اوق آنهااول مقاله دارند.  مؤلف عنوانبه ندرتبههیأت تحریریه 

اتفاق  ندرتبه هاهشماري متوالی نداریم، اما چاپ بیش از دو مقالۀ متوالی در هاشمارهقانونی براي عدم چاپ متوالی در 
 .ردیگینمصورت  اصالًیا  افتدیم

 Editorsع دهد (به سردبیر، حضور خود را در مقاله اطال رسماًمقاله چاپ کند، ولی دبیر مسئول باید  تواندینمسردبیر 
have to declare interest.تا از قرار گرفتن در فهرست احتمالی داوران آن مقاله خارج شود ( 

چاپ کرد. در خصوص  توانیمشخصی مقاله را کند. پس تعداد مانتشارات، تعداد صفحۀ مشخصی را براي هر جلد مشخص می
از نویسندگان، فقط یک مقاله  شدهرفتهیپذبراي یک نفر، محدودیتی وجود ندارد. اگر قرار باشد بین دو مقالۀ تعداد مقاالت 

 ة کمتري دارد.شدچاپمقاالت  اشسندهینوکه  میکنیمي از مجله انتخاب شود، موردي را انتخاب اشمارهبراي 
 از آن محدودیتی نداریم.محدودیت ما فقط در تعداد مقاالت هر شمارة مجله است و خارج 

ق زمان مورد و ویرایش مجدد طب هايداوري مجله مشخص است. اگر در زمان مشخصی مقاله را بفرستید، هاشمارهتعداد 
 در چاپ مقاله مشکلی نخواهیم داشت. قطعاًرود و انتظار پیش می

 نه، محدودیتی نداریم.
 

هاي داده» کار دارید بیان کنیدبراي محققان تازهي اهتوصی«در پاسخ به پرسش سوم تحقیق که اگر 

 هاي متخصصان درك شده است.زیر از صحبت

 سوم پرسش به پاسخ. 4جدول 
. با توجه به ماهیت 2مطالعه کنید.  حتماًة اخیر در مجلۀ ما را که مرتبط با کار تحقیقی شماست، شدچاپ. تمام مقاالت 1

. مبانی 3فته باشد. ی یا اجتماعی فرهنگی در ورزش پیش رشناسجامعهمطمئن شوید که تحقیق شما با ماهیت  حتماًمجلۀ ما 
 حلیل شما قوي باشد.تی و استراتژي شناسروش. 4ی ورزش باشد. شناسجامعهنظري تحقیق خود را چک کنید تا در راستاي 

پ بسیار زیاد شده باشد و پاسخ داوران مثبت باشد، شانس چااگر عنوان جالب باشد، تحقیق قوي باشد، مقاله خوب تدوین 
ي کاربردي ندارد یا مقدمه و هاهیتوص آنهاگیرند، تحقیق است. در غیر این صورت، محدوده یا هدف کار مجله را درنظر نمی

 بحث خوبی نداشته است.

کند تا با کیفیت مدنظر محققان جوان مجله را بخوانند، خواندن مقاالت مجله که چاپ شده است، به نویسندگان کمک می
ا بخوانند (استاد . قبل از ارسال مقاله، از افراد دیگر بخواهید آن راستمقاالت آشنا شوند که شامل نگارش و خود تحقیق 

رد شود، باز مقاله  که دوباره مقاله بفرستید، حتی اگر اولین ارسال شما کنمیمراهنما و گروه خوانندگان)، من حتی تشویق 
 بنویسید و بفرستید.

 بیان مسئله واضح و تالش براي تحقیق و پاسخ دادن به آن وجود داشته باشد.

                                                           
1. Exec Editors  
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 تحقیق خوب انجام بدهید و مقالۀ خوب بنویسید.
 دییتأانجام دهید که در  بخواهید مطالعه نکهیاة عمومی باشد تا شدابتثي بنویسید که در نقد و نفی موارد امقالهسعی کنید 

 چیزهاي قبلی باشد.
 هرگز نخواهید مقالۀ شما با کیفیت پایین چاپ شود.

نند و از نظرها و کمقالۀ خودتان را قبل از ارسال به مجله، به دوستان، همکاران، استاد راهنما و ... بدهید تا ارزیابی 
 براي بهبود مقالۀ خود بهره بگیرید. آنهاي هاییراهنما

 بدهید. عنوان در حیطۀ کار مجله نیست. در این زمان، بهتر است مقالۀ خود را به فردي مسلط خارج از تحقیق خود
 نید.کي علمی حضور پیدا کرده و سعی کنید با افراد مسئول مجله ارتباط برقرار هاطیمحو  هادر کنفرانس

 ی در داخل کشور خود برگزار کرده و از افراد مسئول در مجالت دعوت کنید.مللالنیبي هاکنفرانس
 .شودیممجله فراهم  اندرکاراندستفرصت آشنایی بیشتر و بهتر با افراد آکادمیک براي 
 تمام مقاالت خود را همزمان به یک مجله نفرستید.

ي، ریگجهینتی، نتایج، بحث و شناسروشهدف مقاله، سؤاالت تحقیق، اصیل و مرتبط بودن مقاله، چارچوب تئوریک، 
 گرامر را مورد توجه قرار دهد. لحاظمالحظات زبانی به  حتماًي تحقیقی ذکر شود و شنهادهایپ

 و انجام گیرد اند،هکرد یآمادگ اعالم که افرادي از ايکنیم، مصاحبه خارج تحقیق روال از دارند، مصاحبه به نیاز که کدهایی
 بگذاریم. مقاالت بررسی ساختاري بخش کنار در کاربردي و تکمیلی بخشعنوان به

اولیه  سینوشیپ، هنر نگارش بسیار اهمیت دارد، شودیمتحقیقات خوب براساس مطالعۀ زیاد از ادبیات مرتبط حاصل 
)draft .ث و ایرادات گرامري را بگذارند کنار و چند روز بعد دوباره به سراغش بروند. بخش بح آن) از تحقیقشان را بنویسند

؛ به این کنمیم دوم خودشان را بنویسند. به لحاظ تکنیکی، من از تیتربندي استفاده سینوشیپو امالیی را چک کنند و 
 د.تا جریان کل نوشتار دستم باش سمینویمصورت که تیترهاي اصلی و فرعی را 

در  روزبهرا بخوانید. ادبیات  ظرموردنشده در مجلۀ ی مطالعه کنید. برخی مقاالت جدید چاپخوببهراهنماي نویسندگان را 
 نقش خودتان را در حیطۀ علمی کار خود اثبات کنید. دیتوانیمشک تحقیق را بخوانید. بی

مبرا سازید. اگر با  شدهواردرا از ایرادهاي  تانمقالهکنید به نظرهاي داور بسیار دقت کنید. با خودتان صادق باشید و سعی 
ر مجلۀ دیگري دبراي حفظ زمان و تالش خودتان، شانس خود را  قطعاًایرادات موافق نیستید و تمایلی به تغییر ندارید، 

 امتحان کنید.

 خاطربهکه در محدودة مجله باشد. همچنین، این احساس را داشته باشید که مقاله براي مجله شماست نه  میخواهیممقاالتی 
. شوندیمسبب نگارش بد به زبان انگلیسی رد بهرد شدن در مجلۀ دیگري براي شما ارسال شده باشد. بسیاري از مقاالت 

اقع نوعی اقدام براي فروش مقالۀ شماست. براي موفق بودن این ، در ودیسینویمکه در کنار مقاله، براي سردبیر  1يانامه
 .دیاکردهتحقیقتان مهم است و نیز چرا مجلۀ ما را انتخاب  رفروش، باید نشان دهید چقد

 
 کدگذاري باز

 .شد احصا 5 جدول با مطابق شدهصیتلخي هاهیگو ها،مصاحبه از حاصلي هاداده براساس

                                                           
1. Cover Letter 
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 اول الؤس – شده صیتلخي هاهیگو. 5 جدول
 موضوع مقاله در راستاي موضوع نشریه و مرتبط با آن باشد.. 1
 درستی و براساس فرایند نشریه باشد.ترتیب نگارش به. 2
 تعداد صفحات براساس تعداد صفحات درخواستی درنظر گرفته شده باشد.. 3
 از نظر گرامر و نگارش زبان انگلیسی کامالً رعایت شده باشد.. 4
 درستی رعایت شود.وب منابع بهچارچ. 5
 و منطقی باشد. دجامعۀ تحقیق و نمونه مورد تأیی. 6
 خالقیت و نوآوري مقاالت.. 7
 نگارش روان متن مقاله. . 8

 
 دوم الؤس – شدهصیتلخي هاهیگو.6 جدول

 رعایت داوري یکسان و براي تمامی افراد.. 1
 محدودیت در مقاالت ارسالی.  .2
 محدودیت در ارسال مقاله از اعضاي هیأت تحریریه. . 3
 براي یک نویسنده در یک دورة زمانی مشخص در پذیرش مقاله محدودیت وجود دارد.. 4
 آنها تیکم نهی ارسال مقاالت تیفیک به توجه. 5

 
 سوم الؤس – شدهصیتلخي هاهیگو. 7 جدول

 شده در این نشریه.مطالعۀ تحقیقات پیشین چاپ. 1
 اطالع از موضوع اصلی نشریه.. 2
 نوشتن مبانی نظري قوي براي مقاله.. 3
 استراتژي قوي براي نوشتن متن.. 4
 عنوان مناسب.. 5
 کاربردي بودن مقاله.. 6
 خواندن چندبارة مقالۀ خود قبل از ارسال.. 7
 مطالعۀ مقاله توسط افراد دیگر قبل از ارسال به نشریه.. 8
 بیان مسئله واضح.. 9

 ي معتبر. هاشارائۀ مقاله قبل از ارسال در همای. 10
 ارتباط با متخصصان نشریه. . 11
 عدم ارسال دو یا چند مقاله به یک نشریه.. 12
 مالحظات زبانی رعایت شود.. 13
 انتخاب تیتربندي مناسب.. 14
 مطالعۀ مناسب راهنماي نویسندگان نشریه.. 15
 در هنگام ارسال مقاله.نگارش نامۀ مناسب براي سردبیر مقاله .16

 
  .شد حاصل لیذي بنددسته براساس هیاولي کدها استخراج ،يبعدۀ مرحل در
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 اول الؤسیۀ اول کد استخراج. 1 شکل

 

 
 ال دومؤس ۀاستخراج کد اولی .2 شکل
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 سوم الؤسیۀ اول کد استخراج. 3 شکل

 

 
 یانتخابي کدگذار. 4 شکل
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 يریگجهبحث و نتی

هاي پذیرش مقاالت مدیریت ورزشی در نشریات با توجه به هدف اصلی این تحقیق که بررسی چالش

زده متخصص این امر بوده است، از نظرهاي دوا) اسکوپوس و نسیسا آو وب بر دیتأک بای (المللنیب معتبر

هایی است گر چالشساختارمند نظرخواهی شده است که نتیجۀ تحقیق بیانبا استفاده از ابزار مصاحبۀ نیمه

رو با توجه به گستردگی موضوعات با استفاده از دو که در سر راه محققان ورزش کشور قرار دارد. ازاین

 مرحلۀ کدگذاري به بحث در این موضوع پرداخته خواهد شد.

هاي که بسیاري از متخصصان یکی از چالش دهدکدگذاري مرحلۀ نخست نشان از این موضوع می

. این نتیجه دانندان ورزش کشور را در محتواي ظاهري و ساختاري مقاالت ارسالی میپیش روي محقق

اشاره شده بود،  )2004و همکاران ( 1) و لیود1386)، کورکی و همکاران (1386که در تحقیقات طالبی (

که محققان در ورزش کشور، اصوالً به ابعاد ظاهري مقاالت نیز باید توجه کنند. همچنین  دهدنشان می

عنوان عوامل و موانع را به چگونگی ساختار و فرمت مقاله و نحوة نوشتن مقاله) در تحقیق خود 2013بچ (

عوامل  موضوع و محتواي مناسب ازنیز بیان کرد  )2016چاپ مقاالت در نشریات دانسته است. شیخ (

این ابعاد مانند عنوان خوب، نگارش مناسب متن، منابع مناسب، . استبر چاپ مقاله در نشریات  مؤثر

به این موضوعات  توانشناسی و غیره است که با دقت خاصی میتعداد صفحات، نگارش مناسب روش

د، دستۀ اول داوران اشاره کرد. در مراحل ابتدایی ارسال مقاله پس از اینکه محقق، مقاله را ارسال کر

بررسی  طور دقیقی پس از بررسی اولیه، مقاله را از نظر مواردي که ذکر شد، بهالمللنیب معتبرنشریات 

. این پردازندي به بررسی محتواي کیفی مقاالت از دید کلی میترقکنند و سپس در هیأت نظارت دقیمی

اقدام خواهند کرد. در مرحلۀ اول، شاید بسیاري از صورت مکمل یکدیگر دو مرحله بسیار دقیق است و به

، زیرا بسیاري از مقاالت در این مرحله عدم کننددقت رعایت نمیمحققان، راهنماي نویسندگان را به

نویسی، گرفته، قواعد منبعگرفتۀ داخلی کشور بنابر مشاهدات انجام. در تحقیقات انجامشوندپذیرش می

. دلیل رد شدن بسیاري از مقاالت در این مرحله احتماالً شودد، رعایت نمیگونه که باید باششاید آن

ي در این قسمت از رگیانگاري برخی نشریات کشور در سختانگاري نویسنده یا سهلدلیل سهلبه

نویسندگان است. جدیت مرحلۀ اول هیأت تحریریه در نشریات خارجی بسیار زیاد است. در این مرحله در 

صورت همزمان بسیاري از مقاالت رد خواهند شد احتماالً وجود مقاله به نشریات دیگر بهصورت ارسال 
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 المللی نشریات، دلیل اصلی شناسایی این مقاالت باشد. یاب دقیق و جامع بینهاي مشابهسیستم

حقیقات خارج نویسی است که شاید بیشتر در تايدست آمده، حرفهدر این تحقیق، دومین کدي که به

نیز اشاره  )2014تریس و همکاران () و 1386. البته این مورد در تحقیق طالبی (دیآاز کشور به چشم می

نوشته، انتخاب مراحل تعریف اهداف مقاله، تحریر دست )2014تریس و همکاران ( کهطوريشده است، به

برقراري ارتباط  نحوة، ویرایش و همچنین نوشتهدستي هابخشمجله، نوشتن نامه به سردبیر، الزامات 

در این . انددانستهر چاپ مقاالت د مؤثراي بودن را عوامل کلی حرفه طورو بهموفق در ارسال و بررسی 

اخته شده کد، دارا بودن تجربۀ نویسندگی از موارد مهمی است که یکی از دالیل اصلی عدم پذیرش، شن

را با ارائۀ  ی براي سردبیر است، چراکه مفهومی یا توضیحهاست. شاید دلیل دیگر، عدم تحریر نامۀ توجی

یز از مواردي سندي به سردبیر خواهد رساند. دارا بودن راهبرد و برنامۀ دقیق براي نوشتن متن مقاله ن

هاي مقاالت ارسالی براي نشریات خارجی باشد که این مورد نیز با مطالعۀ است که شاید یکی از چالش

ا چندین رخود نویسنده یا شخص دیگري مقاله  نکهل خواهد شد و یا ایاین نشریه حتحقیقات پیشین در 

اشته باشند، دبار مطالعه کنند که موردي از زیرنظر رد نشود. مقاالتی که یکدستی خاصی در نحوة نگارش 

نوعی تعداد مخاطبان این نشریات را بیشتر جذابیت موجود را براي خوانندگان نشریات خواهند داشت و به

دلیل اینکه با حساسیت نشریات کشور فاصلۀ زیادي دارد، بسیاري از بهخواهند کرد، ولی این حساسیت 

 . آوردوجود میهبرا براي محققان مدیریت ورزش کشور براي ارسال مقالۀ خود به این نشریات،  هاتمحدودی

که طورکه بیان شد، بسیاري از مقاالت مدیریت ورزشی کشور در مرحلۀ سوم بررسی، یعنی زمانیهمان

. اینکه آیا مقاله کاربردي است، یعنی در شوندشود، مورد عدم پذیرش واقع میمقاله بررسی می محتواي

کند یا در راستاي موضوع نشریه در رشتۀ موردنظر یا گرایش موردنظر است هاي روز کمک میرفع چالش

ران نیز در که در برخی نشریات داو دگیرخاصی انجام می تۀیا خیر؟ این موضوعات توسط هیأت یا کمی

. نحوة نوشتن متن مقاله و همچنین تازگی و نو بودن مقاله، از دیگر مطالب مهم شونداین مرحله وارد می

 1همچنین سان و لیتون) نیز به اهمیت محتواي مقاله اشاره شده است. 2016است؛در تحقیق شیخ (

نشان دادند محتوا و ساختار  در تحقیق خود به بررسی ساختار مقاالت براي موفقیت پرداختند و )2014(

نحوة نگارش متن مقاله و رعایت نکردن اخالق  مناسب از دالیل اصلی مقاالت موفق در نشریات است.

                                                           
1. Sun & Linton   

https://www.hse.ru/en/org/persons/114685982
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کند و داوران اي نویسندگی از این قبیل موارد است که کار را براي داوران این نشریات سخت میحرفه

 .شودتن بسیاري از این موارد را منتج می، شاید هم ترجمۀ نامتناسب منددهرأي به رد مقاله می

هایی که در مسیر پذیرش مقاالت مدیریت ورزشی کشور در نشریات براساس نتایج احصاشده، چالش

ی سینوياحرفه در مرحلۀ اول کیفیت ظاهري و ساختاري مقاالت، سپس قرار دارد،آي و اسکوپوس اسآي

بسیاري از محققان در این ابعاد با مشکالت  دیآنظر میبه و در مرحلۀ بعد کیفیت محتوایی مقاالت است که

اند. با مطالبی که عنوان شد، مسیري که پیش روي محققان مدیریت ورزش کشور وجود مواجهاساسی 

که  شونددارد، مسیري قابل فایق آمدن است، چراکه بسیاري از محققان در این مسیر با موانعی مواجه می

 محققانتواند به کمک با دقت بررسی شوند، می کههاي ذکر شده، درصورتیشدر کنترل آنهاست.  چال

عرصۀ مدیریت ورزش کشور آید تا جایی که در آینده بسیاري از مقاالت با موضوعات ورزشی در نشریات 

 . ندالمللی مطرح شوند و به نمایش درآیبینمطرح 

خود را  ۀدارد که مؤلف باید مقال یتورالعملدس ياهر مجلهدر نهایت، باید به این نکته توجه کرد که 

 دانشجویانبراساس آن دستورالعمل تنظیم کند و مطمئن باشد که این مقاله نوآوري دارد. ضمن اینکه 

مرتبط مقاالت ، مجالتکلیۀ چراکه  ؛کنندیارسال م يارا براي چه مجله ياد که چه مقالهنابتدا باید بدان

نویسندگان قرار گیرد.  مدنظررو، همواره رعایت این نکات  باید ازاین کنند،میبا محورهاي خود را بررسی 

به ارائۀ راهکارهاي نوین و خالقانه  در آن حیطه مقاالت علمی، در تحریر که  شودمیپیشنهاد همچنین 

هاي مراجعۀ محققان و دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی به آرشیو شمارهاشاره شود. همچنین 

 شدة آن نشریۀ خاص براي آشنایی با نحوة تحریر مقاله و الگوبرداري بسیار مهم است.پچا
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Abstract 
The aim of this study was to identify the challenges of sport management 
paper acceptance in internationally recognized journals (with an emphasis on 
the Web of Science and Scopus). This study was qualitative based on the 
strategy and applied in terms of objectives . The sample was selected with the 
purposive sampling method and until theoretical saturation with 12 
managing editors of internationally recognized sport management journals 
indexed in the Web of Science and Scopus. The necessary data were 
obtained by exploratory and semi-structured interviews. To analyze the data 
from interviews, open coding and axial coding were used and the data were 
analyzed and interpreted according to the study objectives. In the axial 
coding phase, three codes associated with the challenges of sport 
management paper acceptance in internationally recognized journals 
including structure and appearance quality of papers, professional writing 
and content quality. It is hoped that the challenges of sport management 
paper acceptance in internationally recognized journals could be eliminated 
by taking the above mentioned factors into account. 
 
Keywords  

Challenges, research, Scopus, sport, sport management, Web of Science.  
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