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 يها شیگرا یپژوهش -یعلم اتینشر در نشر ریخأت یابیپژوهش ارز نیهدف از ا
شامل تمام  پژوهش نیا ياست. جامعه آمار رانیچاپ شده در داخل ا یبدن تیترب

تعداد،  نی) است که از ایپژوهش -یعلم هینشر 31داخل کشور ( یبدن تیترب اتینشر
نمونه  قیاز طر ينمونه آمار نوانبه ع یبدن تیترب شیگرا 5در  یشیتک گرا هینشر 16
 يقرار گرفت. برا یمقاله مورد بررس 1276هدفمند انتخاب شدند و در مجموع  يریگ

 رنوف،ی(آزمون کلوموگروف اسم یو استنباط  یفیها از آمار توص داده لیو تحل هیتجز
در سطح  SPSS19ر ) در نرم افزارمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر سیکروسکال وال

 شیگرا اتینشان داد که نشر ي پژوهشها افتهی. شد استفاده ≤05/0P يدار یمعن
 -رشیپذ رش،یپذ -در هر سه مرحله ارسال ریخأت نیشتریب يدارا یورزش تیریمد

در هر سه  ن،ی. همچنباشد می یبدن تیترب يها شیگرا نیچاپ در ب -چاپ و ارسال
ات ینشر نیب يدار یچاپ تفاوت معن -و ارسال چاپ -رشیپذ رش،یپذ -مرحله ارسال

شماره چاپ و هر سه مرحله  نیب ن،یا . عالوه بری وجود داردبدن تیترب يها شیگرا
وجود دارد. در  يدار یچاپ رابطه مثبت و معن -چاپ و ارسال -رشیپذ رش،یپذ -ارسال

 تیریمد شیگرا ژهیبه و یبدن تیترب اتینشر در نشر ریخأرسد که ت یمجموع به نظر م
تا  ابدیمختلف تا حد امکان کاهش  يها وهیش هب دیقرار دارد و با ییدر حد باال یورزش

 مند گردند. بهره يروزآمدتر یعلم داتیپژوهشگران بتوانند از تول ریسا
 

 کلیدي گانواژ
 .نشر يروزآمد ،یورزش تیریمد اتینشر ،یبدن تیترب اتیدر نشر، نشر ریخأت

This study aims to eveluate publication delays in 
scholarly journals of physical education branches 
published in Iran. The population of present study 
included all scholarly journals of physical education 
published in Iran in which 16 journals were one- branch 
journal in 5 branches of physical education selected as 
statistic sample by judgment sampling and in total 1276 
articles evaluated. For data analysis, descriptive and 
inferential statistical (Kolmogorov-Smirnov, Kruskal 
Wallis and Spearman Tests) by SPSS software in 
significantly level P≤0.05 have been used. Research 
results showed that journals of sport management branch 
have highest delay in 3 stages of Submitted- Accepted, 
Accepted- Published and Submitted- Published among 
physical education branches. There is also significantly 
difference in 3 stages of Submitted- Accepted, 
Accepted- Published and Submitted- Published among 
journals of physical education branches. Moreover, there 
is significantly relationship between publication number 
with stages of Submitted- Accepted, Accepted- 
Published and Submitted- Published. In total, it seems 
that the publication delays in scholarly journals of 
physical education especially of the sport management 
branch is at the upper level and should be reduced as 
much as possible in different ways so that other 
researchers benefit updating scientific production. 
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 همقدم
 و راهبردي منبعی عنوان به دانش یکم و بیست قرن آغاز در

 و (دستوم شود می قلمداد اقتصادي و طبیعی منابع از برتر حتی
 به دانشگاه پاسخگویی میان این در و )1392 همکاران،

 جایگاه از فناوري، هاي عرصه در ویژه به جامعه، هاي نیاز
). در یک تقسیم بندي، 2004رن، (هی است برخوردار اي ویژه
 ارتباطات در را اطالعات اشاعه و استفاده مجراهاي توان می

 تقسیم غیررسمی و رسمی دسته دو به پژوهشگران بین علمی
 معتبر، و علمی نشریات طریق از را دانش، پژوهشگران کرد.

ته شده به شناخ رسمی مجراهاي عنوان به غیره و کتاب
 هاي دهند و عقاید را به وسیله فعالیت مخاطبان خود انتقال می

رسی و بر مورد غیره و مکالمات رایانامه، همچون ارتباطی
 در نشریات گفت توان دهند. بنابراین نه تنها می اشتراك قرار می

بلکه  کنند، ارتباط علمی نقش مهمی ایفا می ريگی شکل
هاي جدید در هر رشته محسوب  هاي حساسی از اندیشه شاخص

 و هستند حل راه نیازمند که موجود مشکالت ها آن شوند. می
 دهند ائه میاررا براي حل این مشکالت  پژوهشی الگوهاي

 مجرا ترین مهم علمی، هاي مجله ).2008 ،1اسلکیا و پناه (داور
 .است جهان سراسر در همتایان به ها یافته انتقال براي
 در را محقق سهم ها، مجله در شده منتشر علمی هاي مقاله

 ارزشیابی براي مالکی و دهد می نشان نیز دانش پیشرفت
 و (ناصري آید می شمار به همکارانش توسط او هاي فعالیت
 و توسعه ورزشی علوم اخیر، هاي دهه در .)1389 دیانی،

 علوم پژوهشگران و دانشمندان .است داشته اي گسترده پیشرفت
 در زیادي هاي پژوهش مختلف، هاي گرایش در ورزشی

 و دهند می انجام ورزشی علوم و بدنی تربیت مختلف هاي حوزه
 و پژوهشی -علمی نشریات در را خود هاي پژوهش هاي یافته

 کنند می عرضه المللی بین و ملی اي، منطقه هاي کنفرانس
 پژوهشی -علمی نشریات که )1393 همکاران، و (عسگري

 کارکرد حال، این با .هستند اهمیت و کارکرد بیشترین داراي
نشریات علمی، فرایند انتشار آن را تحت انتقادهاي  مثبت

یرهاي خو یکی از این انتقادها به تأ است داده قرار اي فزاینده
 ،2(مکنزي است شده ارسال هاي طوالنی مربوط به دست نوشته

 آن توان ها، مجله شدن تلقی اهمیت با دالیل از یکی ).2007
 اساس، این بر .است تحقیقات درباره رسانی اطالع سرعت در

 تلقی ارزش با شاخصی مجله، از شماره هر موقع به انتشار
با توجه به  ها مطمئنا پژوهش .)1389 دیانی، و (ناصري شود می

1. Davarpanah & Aslekia 
2. Mackenzie 

ت زمان اجراي پژوهش و مد اگر و دشو مینیازهاي روز انجام 
 ممکن باشد، زیاد مقاله چاپ تا ارسال زمان از خیرمدت زمان تأ

 روز پژوهشی نیاز دیگر و باشد شده مرتفع مشکل آن است
د توان ر تولیدات علمی میخیشد. به طبع انتشار و انتقال با تأنبا

). به 2008 ،3(آمات اندازد خیرپیشرفت علوم و فن آوري را به تأ
پژوهشی  -همین جهت بررسی وضعیت تأخیر در نشریات علمی

یانی در جهت تعیین شا کمک تواند، هاي علمی می رشته
باشد و اقدامات مسئوالن  داشته را نشر در خیروضعیت موجود تأ

 پی در را بیشتر روزآمدي سوي به حرکت و بهبود براينشریات 
ات نشری اهمیت و علمی هاي پیشرفت به توجه با باشد. داشته

 توجه مورد نشر در خیرأله تئهاي علمی، مس در انتشار یافته
 اي پدیده عنوان به گوناگون هاي حوزهدر  بسیاري محققان

خیر در أچرا که ت ؛قرارگرفته است اطالعات نشر جریان در منفی
نتیجه یک پژوهش در دنیاي  ظهور درنشر منجر به دیرکرد 

دیگر  توسط آن استفاده و نتایج این به توجه در خیرأعلم، ت
 ظریف ولی بنیادي اختاللی لهئپژوهشگران خواهد شد. این مس

 عنوان به آن از توان که می ؛شود را در تولید علم باعث می
  .)1388 زرداري، و (نامور کرد یاد نشریات ارزیابی در عاملی

هاي داخلی مختلفی به وضعیت تأخیر در نشریات  پژوهش
 به )1391( کوشا و نامور اند. هاي مختلف پرداخته رشتهعلمی 

ی سهم هر یک از مراحلی که باعث تأخیر در چاپ بررس
 که داد نشاناند و نتایج پژوهش آنان  شود، پرداخته نشریات می

 مورد مرحله سه بین از زمانی میانگین کمترین و بیشترین
-ارسال مرحله به متعلق ترتیب، به مقاالت کل در بررسی
 نشریات در مقاالت ماه) 1( پذیرش -اصالح و ماه) 8( اصالح

 مختلف مراحل در زمانی فواصل میزان است. بررسی مورد
کمی  بسیار صددر هر رشته نیز متفاوت بود و در مقاالت بررسی

 56 ترتیب بدین داشتند. را خیراز نشریات هر رشته کمترین تأ
ت رشته زیست د مقاالصدر 57درصد مقاالت رشته شیمی، 

 مقاالت صددر 72درصد مقاالت رشته جراحی،  47شناسی، 
درصد  96درصد مقاالت رشته اقتصاد،  89 کامپیوتر، رشته

 در کتابداري رشته نشریات صددر 71مقاالت رشته مدیریت و 
 و ناصري همچنین، اند. ماه منتشر شده 6له زمانی بیش از فاص

 هاي در حوزه ایران علمی هاي مجله انتشار تأخیر )1389( دیانی
 میزان بیشترین که دادند نشان و قرار بررسی مورد را گانه شش
 علوم کشاورزي، هاي حوزه در ترتیب به ها مجله انتشار تأخیر

 در ترتیب به تأخیر میزان کمترین و پایه علوم انسانی،
 بر عالوه .است بوده هنر و مهندسی پزشکی، علوم هاي حوزه

3. Amat 
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بررسی ") در پژوهشی با عنوان 1389( آذرگون و نامور این،
 روند "داروسازي و داروشناسی المللی بین علمی نشریات خیرتأ

 اند. داده قرار مطالعه مورد را نشریات این در مقاالت بررسی
 مرحله در زمانی فاصله کمترین و بیشترین کهها بیان کردند  آن

 در است. بوده متغییر روز 86 تا روز 162 خط بر انتشار -پذیرش
 به نشریه شش که است آن از حاکی پژوهش این نتایج نهایت،

 بیش زمانی فاصله در انتشار تا ارسال زمانی فاصله در رشته این
به  نیز )1388( زرداري و نامور اند. شده منتشر ماه شش از

رسانی  ابداري و اطالعکت علوم نشریات نشر خیرأسنجش ت
ند امریکا (آي.اس.آي) پرداخت ت علمیاطالعا سسهؤموجود در م

 نوشته دست دریافت بین زمانی فاصله میانگین که دادند نشان و
 وم نی و ماه چهار تقریبا نظر مورد نشریه در مقاله پذیرش و

 تقریبا داوري و نوشته دست دریافت بین زمانی فاصله میانگین
 بازبینی بین زمانی فاصله میانگین همچنین باشد. می ماه چهار
 در .استتقریبا یک و نیم ماه  چاپ براي آن پذیرش و مقاله

 آنالین پذیري دسترس و دریافت تاریخ که مقاالتی براي نهایت
 شد. خیر محاسبهأماه ت 8قریب به  ،بود مشاهده قابل

هایی نیز در خارج از ایران انجام شده است که به  پژوهش
ند. به طور مثال، ا بررسی پدیده تأخیر نشر در نشریات علمی پرداخته

 135مقاله در  2700) با بررسی تأخیر 2013( 4بورك و سالومون
ترین زمان  نشریه در رشته هاي مختلف، گزارش کردند که کوتاه

دهد و  ) رخ میSTMتأخیر در رشته علم، فناوري و پزشکی (
هاي علوم اجتماعی، هنر، علوم  بیشترین تأخیر مربوط به رشته

ماه است. در  9ماه تأخیر و میانگین  18اقتصاد تا انسانی، تجارت و 
این بین بیشترین تأخیر مربوط به زمان ارسال تا پذیرش است و 
عواملی از جمله حوزه مقاله، اندازه نشریه و غیره در زمان تأخیر 

) با بررسی 2013( 5تاثیرگذار هستند. همچنین، لوول و ویجک
درصد از زمان  50بر تأخیر در نشریات، گزارش کردند که بالغ 

) کاهش 2012تا  1998ساله ( 15ارسال مقاله تا چاپ در یک دوره 
رسد که یکی از دالیل آن تأثیر اینترنت و  یافته است و به نظر می

 6ارسال اینترنتی و چاپ الکترونیکی باشد. عالوه براین، آمات

 انتشار تأخیر و عنوان ویراستاري با خود ي مقاله ) در2008(
شده،  انتخاب تغذیه پژوهشی مجله 14 در شده هاي پذیرفته مقاله
 در شده پذیرفته هاي مقاله تأخیر انتشار میانگین که داد نشان
 تا 244 تغذیه، بین حوزه در شده انتخاب هاي مجله از سري یک
 تحقیقات و هاي تکنولوژي مجله در حال روز است؛ در عین 452

4. Bjork & Solomon 
5. Luwel & Wijk 
6. Amat 

 سایر به نسبت 8کشاورزي و غذایی و بیوشیمی 7غذایی اروپایی
 براساس. است شده مشاهده کمتري حوزه تأخیر این در موضوعات

 داوري فرایند بودن به طوالنی تأخیر میزان بیشترین پژوهش، این
 .است شده داده نسبت

رفتگی  دست از به )2006( 9لی و یو از پژوهشی در
 اشاره ریاضیات نشریات ویژه بهاطالعات در نشریات علمی 

دهد  ماري و تحلیلی این پژوهش نشان میآ نتایج و است شده
 است. توجه قابل نیز غربی نشریات برخی در نشر خیرکه تأ

 30 که دارد ، این گونه بیان میمطالعه یک در )2002( 10الیسون
، در اقتصادي مهم و هسته نشریات در مقاالت پیش سال 40 تا

 امروزه، شدند. شان پذیرش می مدت شش الی نه ماه از ارسال
اي  مول است که مقاالت به طور گستردهمع بسیار نشریات براي

 اطالحات انجام و بررسی چرخه متوسط طور به و ندبررسی شو
 برد.مورد نیاز و در نهایت انتشار آن حدود دو سال زمان ب

 خیرتأ" عنوان با اي مقاله در )1998( 11مود و لوول همچنین،
 هاي رشته دیگر با شان ارتباط و علوم هاي رشته در انتشار
 ریاضی هاي حوزه در انتشار تأخیر میزان ند کهداد نشان "علمی

 .است تر کوتاه دیگر علمی هاي حوزه سایر به نسبت فنی و
همانگونه که مشاهده شد، پژوهشی یافت نشد که به 

ت بدنی پرداخته باشد. تنها تربی نشریات در خیربررسی تأ
 و عسگريپژوهش  شد، یافت زمینه این در کهپژوهشی 
نشریه علوم  استنادي تحلیل به که است )1392( همکاران

 درصد 86/29 که اند اند و گزارش کرده حرکتی و ورزش پرداخته
 08/30 نشریه، طرف از مقاله دریافت از قبل سال 5 به منابع
 منابع درصد 12/40 و قبل سال10 تا 5 به مربوط منابع درصد
افت مقاله از طرف نشریه دریاز  قبل سال 10 از بیش به مربوط

 درصد کنیم اضافه نیز را چاپ در خیرشود که اگر تأ مربوط می
شود. به همین جهت در پژوهش  متر میک بسیار روزآمد منابع

 بدنی تربیت رشته مقاالت چاپ و پذیرش در خیرحاضر میزان تأ
 يها داخلی ایران در گرایش پژوهشی و علمی نشریات در

 گیرد. مختلف آن مورد ارزیابی قرار می
 

 پژوهش شناسی روش
روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردي است. 
جامعه آماري این پژوهش شامل تمام نشریات تربیت بدنی داخل 

7. European Food Research & technology 
8. Agricultural & food Chemistry 
9. Yu and Li 
10. Ellison 
11. Luwel & Moed 
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کشور است که از طرف وزارت علوم، موفق به دریافت مجوز علمی 
پژوهشی  -نشریه علمی 31ها برابر  اند و تعداد آن و پژوهشی شده

گیري غیرتصادفی  است. نمونه آماري این پژوهش از طریق نمونه
گرایش  5هدفمند شامل تمام نشریاتی است که تنها در یکی از 

ولوژي ورزشی، رفتار حرکتی، تربیت بدنی (مدیریت ورزشی، فیزی
روانشناسی ورزشی، طب ورزشی از جمله بیومکانیک ورزشی و 

باشند که  باشد و دو یا چند گرایشی نمی آسیب شناسی ورزشی) می
نشریه است و تمام مقاالت  16برابر  1392تعداد آن تا پایان سال 

هاي اینترنتی نشریات، مگیران،  آن به صورت الکترونیکی (سایت
ابل علوم انسانی، نورمگز و جهاد دانشگاهی) و چاپی مورد پرت

مقاله). تاریخ ارسال و پذیرش در داخل  1276بررسی قرار گرفت (
مقاالت ذکر شده است و سال چاپ نیز آخرین ماه در زمان چاپ در 

شود (در مورد دو فصلنامه ماه ششم، فصلنامه ماه  نظر گرفته می
پذیرش،  -احد در مورد تاریخ ارسالنامه ماه دوم). و سوم و دو ماه

چاپ بر حسب ماه در نظر گرفته شد.  -چاپ و ارسال -پذیرش
ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  براي تجزیه و تحلیل داده

کلوموگراف اسمیرنوف، کروسکال والیس و ضریب همبستگی 
 ≥05/0Pداري  در سطح معنی SPSS19اسپیرمن) در نرم افزار 

 استفاده شد.
 

 پژوهش هاي یافته
یش مدیریت گرا نشریات که دهد . نشان می1 جدول هاي یافته

 پذیرش، -ارسال مرحله سه هر در خیرورزشی داراي بیشترین تأ
چاپ هستند. همچنین، نشریات  -ارسال و چاپ -پذیرش
ی، طب ورزشی و ورزش فیزیولوژي حرکتی، رفتار هاي گرایش

 -ارسال مرحله سه هر در خیراظ تأروانشناسی ورزشی از لح
 هاي چاپ به ترتیب در مکان -پ و ارسالچا -پذیرش پذیرش،

 .دارند قرار پنجم تا دوم
 

  بدنی تربیت هاي گرایش پژوهشی -علمی نشریات در تأخیر وضعیت .1 جدول

 گرایش
 تعداد

 نشریات

 (ماه) چاپ -ارسال (ماه) چاپ -پذیرش (ماه) پذیرش -ارسال

 میانگین
 انحراف

 استاندراد
 میانگین

 انحراف
 استاندراد

 میانگین
 انحراف

 استاندراد
 865/8 32/18 889/6 23/11 624/4 09/7 4 ورزشی مدیریت

 035/8 10/14 977/6 97/7 776/3 13/6 7 ورزشی فیزیولوژي
 685/7 99/15 365/6 30/9 399/4 69/6 2 حرکتی رفتار

 970/3 44/7 209/4 40/3 474/2 04/4 1 ورزشی روانشناسی
 300/5 90/12 456/4 05/7 268/3 85/5 2 ورزشی طب

 441/8 74/15 855/6 24/9 208/4 50/6 16 مجموع
 

ها نرمال  داده .2جدول در شود  یهمانگونه که مشاهده م
دهد که در هر سه مرحله  ینشان م .3جدول  جیو نتا ستندین

 يدار یچاپ تفاوت معن -ارسالچاپ و  -رشیپذ رش،یپذ -ارسال
 .وجود دارد یبدن تیترب يها شیگرا اتینشر نشر ریخأت نیب

 
 ها داده بودن نرمال بررسی براي اسمیرونوف کلموگروف آزمون نتایج .2 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداري Zنمره  فراوانی متغیر
 ها نرمال نیست داده 001/0 792/4 1276 پذیرش -ارسال

 ها نرمال نیست داده 001/0 337/3 1276 چاپ -پذیرش
 ها نرمال نیست داده 001/0 116/3 1276 چاپ -ارسال

 
 بدنی تربیت هاي گرایش نشریات در تأخیر وضعیت تفاوت با رابطه در والیس کروسکال آزمون نتایج .3 جدول

 داري معنیسطح  درجه آزادي کاي دو محاسبه شده 
 001/0 4 567/37 پذیرش -ارسال

 001/0 4 288/145 چاپ -پذیرش
 001/0 4 536/159 چاپ -ارسال
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 مرحله سه هر نیب که دهد یم نشان .4 جدول يها افتهی
چاپ رابطه مثبت و  -پ و ارسالچا -رشیپذ رش،یپذ -ارسال

 سه هر و چاپ شماره نیب ن،یهمچن دارد. وجود يدار یمعن
چاپ رابطه  -پ و ارسالچا -رشیپذ رش،یپذ -ارسال مرحله

 سه با چاپ سال نیب حال، نیا با دارد. وجود يدار یمثبت و معن
 به چاپ -ارسال و چاپ -رشیپذ رش،یپذ -ارسال مرحله

 رابطه و دار یدار، رابطه مثبت و معن یو معن یمنف رابطه بیترت
 .ندارد وجود

 
 بدنی تربیت هاي گرایش نشریات چاپ شماره و سال و چاپ مراحل بین همبستگی ضریب .4 جدول

 شماره چاپ سال چاپ چاپ -ارسال چاپ -پذیرش پذیرش -ارسال 
      پذیرش -ارسال

     ** 164/0 چاپ -پذیرش
    ** 869/0 ** 584/0 چاپ -ارسال

   ns -033/0 ** 083/0 ** -138/0 سال چاپ
  ** 611/0 ** 306/0 ** 366/0 ** 111/0 شماره چاپ

 
 گیري نتیجه و بحث
داري بین تأخیر نشر  چاپ تفاوت معنی -چاپ و ارسال -یرشپذ پذیرش، -ارسال مرحله سه هر در که داد نشانهاي پژوهش  یافته

 پذیرش -ارسال مرحله سه هر در خیریش مدیریت ورزشی داراي بیشترین تأگرا نشریات و دارد وجود بدنی تربیت هاي نشریات گرایش
یت ورزشی از مدیر مقاالت که دهد ماه) هستند. این موضوع نشان می 32/18( چاپ -ارسال و ماه) 23/11( چاپ -پذیرش ماه)، 09/7(

 بررسی شامل اکثرا ورزشی مدیریت مقاالت موضوعات د.ها دار مقاالت سایر گرایشیشتري نسبت به ب خیرزمان ارسال تا چاپ تأ
 دوره این مختص تنها است ممکن امروز ورزش مشکالت از بسیاري جهت این از وباشد  روز ورزش و توسعه ورزش کشور می مشکالت

 مدیریت گرایش هاي پ مقاالت مستخرج از پژوهشي در چازیاد خیرند و در چند سال آینده مرتفع گردد. این در حالی است که تأباش
 نیز را خیررد یک مقاله بیشتر از این زمان تأمو در تواند ماه است که حتی می 18ر نشر حدود خین تأای میانگین و دارد وجود ورزشی
 مدیریت مقاالت در نشر خیرتأهاي تربیت بدنی به اندازه  ر نشر در مورد مقاالت سایر گرایشخیچه ممکن تأ اگر طرفی از کرد. مشاهده

 تربیت هاي چاپ در سایر گرایش -چاپ و ارسال -پذیرش پذیرش، -ارسال مرحله سه هر در خیرورزشی مهم نباشد، با این حال، تأ
گرایش هیچ گاه مالکی براي  یک در چاپ روزآمدي اهمیتکه  دهد یت ورزشی است. این مسئله نشان میمدیر گرایش از کمتر بدنی

ترین  ي ورزشی از قدیمیفیزیولوژ و ورزشی مدیریت گرایش دو همچنین شود. أخیر نشر در آن گرایش محسوب نمیکاهش ت
ور هستند و شاید کش سطح در بدنی تربیت هاي ساتید بیشتري نسبت به سایر گرایشا و دانشجویان داراي وهاي تربیت بدنی  گرایش

 مورد در تنها موضوع این حال، این با باشد. بیشتر نیز نشر خیرها و تأ آن در مقاالت خروجی آن با متناسب که رسد منطقی به نظر می
 سه هر در خیرتار حرکتی در مکان سوم از لحاظ تأرف گرایشاز  بعد ورزشی فیزیولوژي گرایش و شده رعایت ورزشی مدیریت گرایش
 باشد، برخوردار پژوهشی خروجی و بیشتري مخاطبان از گرایش یک چه هر کرد فراموش نباید حال این با است. گرفته قرار مرحله

 مشاهده ورزشی فیزیولوژي گرایش مورد در توان شود. این موضوع را به سادگی می ت بیشتري در آن راه اندازي مینشریا آن متناسب
 4 تنها که است حالی در این کنند. تنها مقاالت فیزیولوژي را چاپ می تخصصی صورت به که است نشریه 7 داراي که طوري به نمود؛
  دارد. وجود حرکتی رفتار گرایشمورد در  2زشی و ور مدیریت گرایش مورد در گرایشی تک نشریه

 به نیز را مقاالت در استفاده مورد منابع روزآمدي که شود ت مدیریت ورزشی زمانی آشکارتر میمقاال در نشر خیروضعیت نامساعد تأ
 از مقاله دریافت از قبل سال 5 به منابع درصد 86/29 که شد گزارش )1392( همکاران و عسگري شپژوه در کنیم. اضافه بحث این

افت مقاله از دری قبل سال 10 از بیش به مربوط منابع درصد 12/40 و قبل سال10 تا 5 به مربوط منابع درصد 08/30 نشریه، طرف
 منابع از اندکی بسیار درصد که کرد خواهیم مشاهده بدانیم، دخیل منابع روزآمدي در را خیرماه تأ 18شوند و اگر  طرف نشریه مربوط می

 تربیت رشته مختص تنها نشر خیرالشعاع قرار دهد. البته تأ تحت راتواند به شدت نتایج پژوهش  الت روزآمد هستند و این موضوع میمقا
 و ناصري و )1391( کوشا و نامور نتایج با پژوهش نای در شده گزارش نشر خیرمدیریت ورزشی نیست؛ به طوري که تأ گرایش و بدنی
رد نشریات خارج از ایران میزان مو در حال، این با دارد. خوانی هم اند، ل ایران را مورد بررسی قرار دادهداخ نشریات که )1389( دیانی
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 آمات و )2013( سالومون و بورك )،1388( زرداري و نامور )،1389( آذرگون و نامور مطالعات نتایج در و است کمتر بسیار نشر خیرتأ
اند که تأخیر در نشر تأثیر مخربی بر  برده ه کشورهاي خارجی به این مسئله پیک رسد هده است. به نظر میمشا قابل موضوع این )2008(

 ندیشند.باید تمهیداتی را در جهت کاهش تأخیر نشر بی نیز علوم وزارت پژوهشی معاونت و داخلی نشریات مسئوالنتوسعه علوم دارد. 
ري وجود دارد. دا چاپ رابطه مثبت و معنی -پ و ارسالچا -پذیرش پذیرش، -ارسال مرحله سه هر بین که داد نشانپژوهش  نتایج

و ضعف مقاالت  کشور داخل در مربوطه رشته ضعف به مربوط عنوان هیچ به نشر در خیردهد که تأ این یافته پژوهش نشان می
وجود داشت.  پذیرش -ارسال مرحله در تنها خیربایست این تأ زیرا اگر این موضوع دلیل اصلی تأخیر نشر بود، می باشد؛ نویسندگان نمی

شود. از این جهت به  ضعف نویسندگان و رشته مربوط نمی مسئله به عنوان هیچ به چاپ -پذیرش مرحله در خیراین در حالی است که تأ
 همچنین، ).1389 دیانی، و (ناصري باشد بنیه علمی نویسندگان و پژوهشگران منطقی نمی تقویت برايها پیشنهاد ارائهکه  رسد نظر می

ري وجود دارد. این نتیجه نشان دا چاپ رابطه مثبت و معنی -پ و ارسالچا -پذیرش پذیرش، -ارسال مرحله سه هر و چاپ شماره بین
چاپ افزایش پیدا  -چاپ و ارسال -پذیرش پذیرش، -ارسال مرحله زمان مدت شود، ه هر چه بر قدمت نشریه افزوده میک دهد می
به روز بر تعداد نشریات اضافه  روز اینکه با دارد. نامساعدتري اوضاع ورزشی مدیریت گرایش نشریات مورد در موضوع این و کند می
 الیسون و )2013( ویجک و لوول مطالعه دو نتایج با موضوع این است. افزایش حال در همچنان نشر در خیرشود، با این حال تأ می

 در مستمر نشر خیرطوري که در این دو مطالعه کاهش تأ به ندارد؛ خوانی هم ،نشریات خارج از ایران انجام شده روي که )2002(
ر هر شماره و افزایش تعداد د مقاالت تعداد افزایش نشریات، تعداد افزایش راهبردهاي رسد ي اخیر گزارش شده است. به نظر میها سال

 جمعیت افزایش طرفی از .ي کاهش تأخیر در نشر بوده استبرا مناسبی راهبرد ایران از خارج نشریات مورد در دوره هر در ها شماره
 جايه ب شرایط این با است. نشر در خیرافزایش خروجی پژوهشی و افزایش تأ براي دلیلی تکمیلی تحصیالت دانشجویان و کشور جوان

تري  ها در هر دوره راهبرد مناسب ر هر شماره و افزایش تعداد شمارهد مقاالت تعداد افزایش، رسد ایش تعداد نشریات کشور به نظر میافز
خودي خود کاهش خروجی  به و شویم مواجه تکمیلی تحصیالت دانشجویان کاهش با آینده هاي سال در است ممکن زیراباشد؛ 

 آید. پیش نشر در خیرپژوهشی و تأ
 مسئوالن باید حال این با ندارد، وجود مختلف هاي ر نشر مطلوب در مورد مقاالت رشتهخیچه استانداردهایی در مورد زمان تأ اگر

 نمود، تعریف مختلف هاي ندارد الزمی را براي نشریات رشتهاستا نتوان شاید بکاهند. خود نشر خیرأنشریات به صورت مستمر از زمان ت
 دانست. آن هاي ) را به عنوان معیاري براي گرایشچاپ تا ارسال از ماه 15 (حدود بدنی تربیت رشته در نشر خیرأت میانگین توان می اما

ماه تأخیر را دارند و  15ها حول  اه را دارند و نشریات بقیه گرایشم 15از  باالتر نشر خیرنها نشریات گرایش مدیریت ورزشی تأت البته
 گرایشماه تأخیر نشر در چاپ مقاالت  3رسد که حدود  باشد. با این شرایط به نظر می ها مناسب نمی آن براي خیرمالك میانگین تأ

 ویژه به و بدنی تربیت نشریات مسئوالن، شود در نشر، پیشنهاد میرق مختلف کاهش یابد. براي کاهش تأخیر ط به باید ورزشی مدیریت
عداد شماره در هر ت افزایش نشریه، هر در مقاالت تعداد افزایش نشریات، تعداد افزایش جمله از راهبردهایی با ورزشی مدیریت گرایش

 صنعت اختیار در علمی هاي تر یافته تر و مطلوب دهند و با در اختیار گذاشتن سریع کاهش را علمی هاي ر در نشر یافتهخیدوره و غیره، تأ
 .نمایند فراهم را کشور ورزش توسعه موجبات کشور، ورزش
 
 منابع
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علوم  هیمقاالت نشر ياستناد لی). تحل1392( مانیا ا،ین یبخشودن ؛یعل ،ییایبهمن؛ ض ،يعسگر##.155-172 ، صص22شماره  ،یورزش
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). 1388سولماز ( ،يزهرا؛ زردار نامور،##.295-308 ، صص1389آذرماه  ،ی. بابل، دانشگاه علوم پزشکیعلم در حوزه پزشک دیپژوهش و تول
، 7جلد  ،ی). اطالع شناسي. اس. آي(آ یموجود در موسسه اطالعات علم یو اطالع رسان يعلوم کتابدار اتی: نشرینمونه پژوه درنشر: ریخأت



 51 یبدن تیترب يها شیگرا یپژوهش -یعلم اتینشر در نشر ریخأتحمید قاسمی و همکاران:  

. يا چند رشته يا سهی: مطالعه مقایالملل نیب یدر نشر مقاالت علم ریخأ). ت1391( وانیزهرا؛ کوشا، ک نامور،##.41-52 ص، ص26شماره 
 ##.347-362 ، صص2، شماره 28اطالعات، جلد  تیریپردازش و مد

- Amat, C. B. (2008). Editorial and publication delay of papers submitted to 14 selected food research 
journals: Influence of online posting. Scientometrics, 74 (3): 379-389.##Bjork, B. C., Solomon, D. 
(2013). The publishing delay in scholarly peer‐reviewed journals. Journal of Informetrics, 7 (4): 914-
923.##Davarpanah, M. R., Aslekia, S.A. (2008). A scientometric analysis of international LIS journals: 
Productivity and characteristics. Scientometrics, 77 (1): 21-39.##Ellison, G. (2002). The slowdown of the 
economics publishing process. Journal of Political Economy, 10 (5): 947-993.##Hearn, S. C., Rodonez, 
D. (2004). Commercialization of Knowledge in Universities: The Case of the Creative Industries, 
Prometheus, 22(2): 189-200.##Luwel, M., Moed, H.F. (1998). Publication delays in the science field and 
their relationship to the aging of scientific literature. Scientometrics, 41 (1): 29-40.##Luwel, M., Wijk, 
E.V. (2012). Publication Delays Revisited: 1998-2012. Centre for Science and Technology Studies, 
Leiden University, The Netherland. 2012.sticonference.org: 569-577.##Mackenzie, O. J. (2007). The 
scientific article in the age of digitization. Information Science and Knowledge Management, 11: 
263.##Yu, G, Li, Y. J. (2006). A scientometric assessment of the information loss caused by the delays in 
publication of Chinese science journals. Journal of Information Science, 32 (1): 78-87.## 

 



 1395 تابستان، 1، شمارة پنجمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال  پژوهش 52

 


	مقدمه
	روششناسی پژوهش
	یافتههای پژوهش
	بحث و نتیجهگیری
	منابع

