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چکیده
مجالت علمی ـ پژوهشی یکی از راههای برقراری ارتباطات علمی میان دستاندرکاران فعالیتهای علمی بهشمار
میروند .مجلۀ علمی نشریهای برای اهل علم با ویژگی نوینبودن مباحث مهم و روشمندبودن ارائۀ مطالب است .یکی از
وظایف مهم پژوهشگران شناخت مجالت تخصصی حوزۀ فعالیتشان است .هدف از نگارش این مقاله معرفی مهمترین
مجالت داخلی و خارجی حوزۀ مدیریت راهبردی است .از این رو تالش شده ،با روش پژوهش منابع کتابخانهای،
مجالت مهم این حوزه به کمک پایگاههای علمی و منابع اطالعاتی برخط داخلی و خارجی شناسایی و معرفی شوند.
بنابر نتایج پژوهش 28 ،مجلۀ داخلی و  45مجلۀ خارجی مهمترین مجالت مدیریت راهبردیاند که نتایج عملکرد آنها
4
بهتفصیل در مقاله آمده است.
واژگان کلیدی :ایران ،بینالمللی ،علمی ـ پژوهشی ،مجالت ،مدیریت راهبردی

مقدمه
مدیریت استراتژیک یا واژۀ بومیشدۀ آن« ،مدیریت راهبردی» ،بر
نقش مدیران در بقا و حفظ پویایی سازمان تأکید دارد؛ زیرا مهمترین
چالش فراروی مدیران امروزی سرعت تغییرات محیطی در سازمانها
است ( .)Vuorinen et al., 2018در دنیای پررقابت امروز،
اهمیت و ضرورت توجه به دانش مدیریت راهبردی در کشور و لزوم
توسعۀ عمومی و تخصصی این دانش در بین مدیران و کارشناسان
فعال ،بهمنزلۀ یکی از راهکارهای جدی توسعه ،مدنظر سازمانها و
نهادهای علمی قرار گرفته است (خاشعی و هرندی.)1395 ،
باتوجهبه نوپابودن مدیریت راهبردی از نیمۀ قرن گذشته ،آنچه
امروزه عموم مردم راهبرد میدانند بهسادگی تحت عنوان مدیریت

طبقهبندی میشود .بنابراین ،جای تعجب نیست که بسیاری از
سازمانها در تعریف راهبرد و چگونگی خلق راهبرد اثربخش
اختالفنظر داشت ه باشند .به استناد یکی از پرکاربردترین تعاریف،
راهبرد انتخابهای مشخص برای پیروزی در فضای بازار است.
بنابر نظر پورتر ،شرکت با انتخاب آگاهانۀ مجموعهای متمایز از
فعالیتها ،برای خلق ارزشی بیهمتا ،در برابر رقبایش به مزیت
رقابتی پایدار دست مییابد؛ بنابراین ،راهبرد مستلزم انتخابهای
صریح برای انجامدادن برخی فعالیتها و انجامندادن برخی دیگر و
برپایی کسبوکار برمبنای این انتخابها است .از این رو ،میتوان
گفت راهبرد مجموعهای یکپارچه از انتخابهایی است که بهطور

 .1دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران (نویسندۀ مسئول)؛ Amirhosseintayebi69@yahoo.com

 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 .4این مقاله با حمایت هستۀ پژوهشی برنامهریزی راهبردی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران اجرا شده است.
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منحصربهفرد جایگاه شرکت را در صنعت مشخص میسازد تا
شرکت از این طریق به خلق مزیت پایدار و ارائۀ ارزش برتر در مقایسه
با رقبایش بپردازد (الفلی و مارتین .)1393 ،ضمن اینکه در تعاریف
دانشگاهی مدیریت راهبردی ،عبارات «رقابت»« ،ایجاد و حفظ
مزیتهای رقابتی» و نیز «دستیابی به اهداف کالن تدوینشده» در
حکم مفاهیم اصلی مطرح شدهاند و «رقابت یکی از موضوعات
اصلی علم راهبردی است» (حاجیپور و دیگران.)1395 ،
سیر تکامل دانش مدیریت راهبردی نشاندهندۀ آن است که
پژوهشها در این حوزه از مفاهیم ساده ،مانند تدوین راهنمای عمل
برای مدیران ،ب ه مفاهیم پیچیده و انتزاعی سوق یافته و بهتبع آن محتوا
و ابزارهایش نیز متنوعتر شده است (.)Vuorinen et al., 2018
ازطرف دیگر ،برای شناخت بهتر موضوعات جدید این علم ،الزم
است با نشریات و مجالت مهم آن بهخوبی آشنا بود .از مخاطبان
اصلی علم مدیریت راهبردی ،دانشجویان و پژوهشگران نوپای
این علماند که برای غنای بهتر و مطالعۀ عمیقتر رشتۀ خود الزم
است مجالت تخصصی را بهخوبی بشناسند .این سؤال برای تمامی
استادان و پژوهشگران آشناست :مقالهام را به کدام مجله ارسال
کنم؟ بنابراین ،هدف از نگارش این مقاله معرفی مهمترین مجالت
داخلی و خارجی حوزۀ مدیریت راهبردی است تا پژوهشگران ،برای
مطالعۀ مقاالت و ارسال مقاالت خود ،به مجالت اصلی این حوزه
دسترسی داشته باشند .در ادامه ،پس از بیان ادبیات پژوهش ،به
معرفی و بررسی مجالت شناساییشده پرداخته میشود.

 .1پیشینۀ پژوهش
 .1-1پیشینۀ نظری

امروزه عبارت «تولید علم» جایگاه خاصی در ادبیات کشور
یافته ،بهطوریکه نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری اذهان
بسیاری از سیاستگذاران و برنامهریزان علمی و پژوهشی کشور
را به خود مشغول کرده است .تولید علم معقولترین و معتبرترین
شاخص سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها است .البته دانش،
که معنای عامتر و کلیتری از علم دارد ،از این قاعده مستثنا نیست
ً
(موحد و ایزدی .)1388 ،گفتنی است اساسا اکتشاف دانش بر پایۀ
شناسایی ،تولید ،بازنمایی و ردهبندی دانش استوار است .از این
رو ،بهرهگیری از انواع استداللها و قواعد موردمحور ،مسئلهمحور
و الگومحور اهمیت بسیاری دارد .هریک از این استداللها
یزاده .)1389 ،یکی از
ویژگیهای منحصربهفردی دارند (حمید 
مهمترین کارکردهای سهگانۀ اصلی آموزش عالی از منظر یونسکو
(پژوهش ،انتقال دانش و نشر دانش) نشر دانش است (حاجیپور
و سلطانی .)1387 ،از این رو دانشگاهها ،اصلیترین و مهمترین
مرکز تولید و چاپ مجلههای علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی،
از مراکز اصلی تولید و اشاعۀ دانش بهشمار میروند و در ارتقای

علمی جامعه و حتی در حوزۀ تجاریسازی آن اهمیت بسزایی
دارند (حقیقی و طیبی ابوالحسنی.)1394 ،
نشریات علمی ـ تخصصی یکی از راههای برقراری ارتباطات
علمی میان فعاالن علمی بهشمار میروند .نشریۀ علمی نشریهای
برای اهل علم است .ویژگی اینگونه نشریات در روشمندبودن
ارائۀ مطالب آن است .بنابراین ،ارتباط علمی را میتوان یکی از
محورهای اصلی نهاد اجتماعی علم دانست که بدون آن رشد و
توسعۀ علوم امکانپذیر نخواهد بود (موحد و ایزدی.)1388 ،
میزان فعالبودن نشریات علمی در تولید ،نشر و تبادل سریع
دانش موضوعی حیاتی در فرایند ارتباطات علمی است (احمدی
و عصاره .)1394 ،هدف از انتشار نشریههای علمی گسترش
پژوهش در زمینههای گوناگون و ارتقا و اعتالی نظری و علمی و
برقراری ارتباط بین پژوهشگران و اندیشمندان است؛ ضمن اینکه
تعداد و کیفیت مقاالت چاپشده در مجالت علمی ـ پژوهشی و
علمی ـ ترویجی داخلی و خارجی از شاخصهای مهم ارزیابی
وضعیت علم و فناوری کشور است (سامانۀ ارزیابی نشریات
علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)1395 ،مجالت علمی
ـ تخصصی نشریاتی تخصصیاند که با فاصلۀ زمانی منظم و در
مدت نامعلوم منتشر میشوند و دو کارکرد اجتماعی دارند :تولید
علم و برقراری ارتباط علمی (زکی .)1385 ،مقالههای منتشرشده
در مجالت تخصصی ازنظر روزآمدبودن (نسبی) ،کوتاهبودن
مطلب ،سرعت انتقال نتایج فکر نویسنده به خواننده ،ارزانبودن
ً
مجله (در مقایسه با کتاب) ،اطالعات نسبتا اصیل و دستاول،
تحلیلهای دقیق و کوشش در بهکارگیری روشهای شناختهشده و
منطقی ،سرعت چاپ و توزیع مجله ،معرفی متون و منابع مربوط
به موضوع از گذشته تا امروز و حذف مطالب حاشیهای و فرعی
(بهعلت رعایت حجم محدود مقاله و مجلۀ علمی) اهمیت
بسیاری دارند (ارشاد و دیگران .)1384 ،جایگاه نشریات علمی ـ
پژوهشی کشور ،با کارکرد گوناگون و مهمی که دارند ،نیازمند توجه
شایانی است .این نشریات ،عالوهبر اینکه منبع عظیم یافتههای
علمی و تخصصیاند که اکثر اعضای جامعۀ علمی از آن بهره
میبرند ،مرجع ارزیابیهای مهم دیگری قرار میگیرند ،ازجمله
تعیین سطح علمی کشور در رشته یا حوزۀ علمی خاص و ارزیابی
جوان دارای تحصیالت عالی
تواناییهای علمی و پژوهشی نسل ِ
(بمانیان و همکاران.)1387 ،
 .2-1پیشینۀ تجربی

از مهمترین آثار انتشاریافته در زمینۀ بررسی و مرور پژوهشهای
ملی و بینالمللی در حوزۀ مجالت مدیریت راهبردی ،میتوان به
موارد مندرج درجدول  1اشاره کرد.
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جدول  :1مرور پژوهشهای بینالمللی و داخلی در حوزۀ مجالت مدیریت راهبردی

منبع

نتایج

حیدری و والیپور
()1396

در ایــن پژوهــش 251 ،اثــر انتشــاریافته طــی ســالهای  1380تــا  1393در نشــریههای
علمی ـ پژوهشــی مدیریــت داخــل کشــور و دارای دسترســی تمــام متــن برخــط مــرور و ارزیابــی شــده
اســت .نتایــج بهدس ـتآمده از مــرور آثــار انتشــاریافته براســاس معیارهــای گوناگونــی در مقالــه ارائــه
شــده همچــون موضــوع پژوهــش ،مدلهــا و ابزارهــای تحلیــل راهبــردی ،صنایــع مطالعهشــده ،روش
گــردآوری و تحلیــل داده ،ترکیــب و نحــوۀ همــکاری پژوهشــگران و عالیــق پژوهشــی آنــان.

حاجیپور و دیگران
()1395
Jarzabkowsk and
)Spee (2009

در ایــن پژوهــش دویســت مقالــۀ منتشرشــده در شــش ســال گذشــته در مجلــۀ مطالعــات مدیریــت
راهبــردی ،یکــی از معتبرتریــن و کاربردیتریــن مجــات ایــن حــوزه ،از لحــاظ شــکلی و محتوایــی بررســی
و ارزیابــی شــده اســت .بررســی بهصــورت نظاممنــد و در قالــب ده پارامتــر صــورت گرفتــه اســت.
ُ
این پژوهشگران گونهشناسی از نه حوزۀ پژوهشی در موضوع راهبرد ارائه کردهاند.

Pugliese et al.
)(2009

در راســتای توصیــف و تحلیــل تکامــل پژوهشهــای مرتبــط بــا هیئتمدیــره و راهبــرد بیــن ســالهای
ـردآوری داده ،طبقهبنــدیای
 1972تــا  ،2007براســاس موضــوع و نظریههــای بهکاررفتــه و منابــع گـ
ِ
از یافتههــا ارائــه شــده اســت.

Azar and Brock
)(2008

در ایــن پژوهــش ،رتبهبنــدی مجــات مدیریــت راهبــردی مــرور شــده و تجزیهوتحلیلهــا بــازۀ
زمانــی بیــن ســالهای  1990تــا  2006را دربــر میگیــرد .بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش ،مجلــۀ
مدیریــت اســتراتژیک در جایــگاه اول و مجلــۀ اســتراتژی اقتصــاد و مدیریــت در جایــگاه دوم قـرار دارد
(بهجــز در مــواردی خــاص کــه رتبــۀ اول را دارد).

Ramos- Rodríguez
and Ruíz- Navarro
()2004

در ایــن پژوهــش ،نتایــج تحلیــل و شناســایی تغییــرات و رونــد تکامــل مباحــث فکــری مدیریــت
راهبــردی و بررســی مقــاالت پژوهشــگران تأثیرگــذار کــه بیشــترین ارجــاع را دارنــد ،بیــن ســالهای
 1980تــا  ،2000ارائــه شــده اســت.

 .2روششناسی پژوهش
این تحقیق ،ازنظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و ازنظر
نحوۀ گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای کیفی است .روش
تحقیق در این پژوهش کتابخانهای و مبتنی بر مرور نظاممند در
پایگاههای علمی و منابع اطالعاتی برخط داخلی است؛ همچون
مرکز اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی 1،پایگاه مطبوعات
ایران 2،پایگاه مجالت تخصصی نور 3و همچنین منبع اطالعاتی
جامع برخط معتبر خارجی اسکوپوس 4.برای دستیابی به
مقاالت ،کلیدواژۀ «استراتژی» یا «راهبرد» در پایگاههای موردنظر
جستوجو شده است .این توضیح الزم است که محدودۀ بررسی
مدیریت کسبوکار بوده است .پس از چندین بار غربالگری و
ِ
ط با راهبرد شناسایی شده و مجالتی که این
بررسی ،مقاالت مرتب 
مقاالت را منتشر کردهاند معرفی شده است .در ضمن ،از منابع
حیدری و والیپور ( ،)1396حاجیپور و همکاران (،)1395

با توجه به توضیحات بخش روششناسی ،در این بخش نتایج
جستوجوها ارائه میشود.
اسامی تمامی  28مجلۀ فارسی حوزۀ مدیریت راهبردی در
جدول  2و اسامی تمامی  45مجلۀ بینالمللی حوزۀ مدیریت
راهبردی در جدول  3ارائه شده است.

1. www.sid.ir

5. www.journals.msrt.ir

2. www.magiran.com

6. www.jcr.isc.gov.ir

3. www.noormags.com

7. Journal Citation Reports: www.webofknowledge.com/JCR

4. www.scopus.com

8. Scientific Journal Rankings: www.scimagojr.com/journalrank

) Academic Journal Guide (2015و Azar and Brock

) (2008نیز برای معرفی مجالت استفاده شده است.
این توضیح ضروری است که مبنای ارزیابی عملکرد و نمرات
مجالت داخلی سامانۀ رتبهبندی نشریات علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 5و سامانۀ نشریات علمی جهان اسالم 6و
درخصوص مجالت خارجی سایت  7JCRو سایت  8 SJRاست.

 .3یافتههای پژوهش
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جدول  :2لیست مجالت علمی ـ پژوهشی داخلی حوزۀ مدیریت راهبردی

ردیف

نام نشریه

ردیف

نام نشریه

1

اندیشۀ مدیریت راهبردی

15

چشمانداز مدیریت صنعتی

2

پژوهشهای مدیریت در ایران

16

فرایند مدیریت و توسعه

3

پژوهشهای مدیریت راهبردی

17

کاوشهای مدیریت بازرگانی

4

پژوهشهای مدیریت عمومی

18

مدیریت بازرگانی

5

پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

19

مدیریت بهرهوری

6

پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی

20

مدیریت تولید و عملیات

7

پژوهشنامۀ بازرگانی

21

مدیریت دولتی

8

پژوهشنامۀ بیمه

22

مدیریت صنعتی

9

پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی

23

مدیریت فردا

10

پژوهشنامۀ مدیریت تحول

24

مدیریت فرهنگ سازمانی

11

تحقیقات بازاریابی نوین

25

مدیریت فناوری اطالعات

12

توسعۀ کارآفرینی

26

مطالعات مدیریت انتظامی

13

چشمانداز مدیریت بازرگانی

27

مطالعات مدیریت راهبردی

14

چشمانداز مدیریت دولتی

28

مطالعات مدیریت صنعتی

جدول  :3لیست مجالت بینالمللی حوزۀ مدیریت راهبردی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام نشریه

نام کشور

ناشر مجله

Academy of Management Journal

امریکا

Academy of Management

Academy of Management Perspectives

امریکا

Academy of Management

Academy of Management Review

امریکا

Academy of Management

Advances in Strategic Management

انگلستان

Emerald Group Publishing Ltd.

Business Strategy and the Environment

انگلستان

John Wiley & Sons Inc

Business Strategy Review

انگلستان

John Wiley & Sons Inc

California Management Review

امریکا

University of California at Berkeley

Foresight

انگلستان

Emerald Group Publishing Ltd

Global Strategy Journal

امریکا

John Wiley & Sons Inc

Harvard Business Review

امریکا

Harvard Business School Publishing

Human Relations

امریکا

SAGE Publications

International Journal of Hospitality
Management

انگلستان

Elsevier Ltd

13

Internationaal Journal of Management Reviews

انگلستان

Blackwell Publishing Inc

14

International Journal of Operations
and Production Management

انگلستان

Emerald Group Publishing Ltd.

12
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ناشر مجله

نام کشور

نام نشریه

The Center for Business and Economic
Research (CBER)

امریکا

Journal of Business Strategies

15

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Journal of Business Strategy

Routledge

امریکا

Journal of Change Management

16

Blackwell Publishing Inc.

انگلستان

Journal of Economics and Management Strategy

Elsevier BV

هلند

Journal of Financial Economics

امریکا

Journal of Human Resources

University of Wisconsin Press

ردیف

17
18
19
20

Palgrave Macmillan Ltd.

انگلستان

Journal of International Business
Studies

SAGE Publications

امریکا

Journal of Management

Blackwell Publishing Inc.

انگلستان

Journal of Management Studies

Elsevier BV

هلند

Journal of Operations Management

Blackwell Publishing Inc.

انگلستان

Journal of Product Innovation
Management

25

Elsevier Ltd

انگلستان

Long Range Planning

Cairn International

آلمان

M@n@gement

26

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Management Decision

امریکا

Management Science

29

Institute for Operations Research and the
Management Sciences

امریکا

Manufacturing and Service
Operations Management

30

Elsevier Ltd

انگلستان

Omega

31

امریکا

Organization Science

32

SAGE Publications

امریکا

Organizational Research Methods

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Research in Global Strategic
Management

33

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Research Methodology in Strategy
and management

35

Elsevier BV

هلند

Research Policy

MIT Sloan School of Management

امریکا

Sloan school of management

36

John Wiley and Sons Ltd

انگلستان

Strategic Change

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Strategic Direction

John Wiley and Sons Ltd

امریکا

Strategic Entrepreneurship Journal

John Wiley and Sons Ltd

امریکا

Strategic Management Journal

SAGE Publications

امریکا

Strategic Organization

Emerald Group Publishing Ltd.

انگلستان

Strategy and Leadership

Carfax Publishing Ltd.

انگلستان

Institute for Operations Research and the
Management Sciences

Institute for Operations Research and the
Management Sciences

Technology Analysis and Strategic
Management

21
22
23
24

27
28

34

37
38
39
41
42
43
44
45
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در ادامه ،به بررسی عملکرد و معرفی بیشتر مجالت موردنظر
در دو بخش داخلی و خارجی پرداخته میشود.

• مجالت داخلی مدیریت راهبردی
نخست نتایج ارزیابی سامانۀ رتبهبندی نشریات علمی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  1396و سپس سامانۀ نشریات
علمی جهان اسالم در سال  1394ارائه میشود.
ارزیابی مستمر نشریات علمی ،بهمنظور تولید علم و دانش
و اشاعه و اشتراک آن ،بهادادن به این نشریات است .هرساله
اطالعات الزم درخصوص نحوۀ ارزیابی نشریات ،معیار ارزیابی
نشریات ،فهرست نشریات علمی وزارت علوم ،پایگاههای
نمایهکننده و اطالعات مشابه در سایت  MSRTقرار داده میشود
که ممکن است مفید و شایان توجه باشد .دفتر برنامهریزی و
سیاستگذاری امور پژوهشی ،با هدف ارتقای نشریات علمی
کشور ،طرح رتبهبندی نشریات علمی را بر اساس شاخصهای
مهمی چون وضعیت انتشار ،نمایه در پایگاههای اطالعات
علمی ،داشتن سامانۀ استاندارد و تکمیل اطالعات در سامانۀ
ارزیابی نشریات علمی بررسی و ارزیابی میکند و بر اساس آن
نشریات را در چند سطح رتبهبندی میکند.
جدول  :4رتبهبندی نشریات علمی در ارزیابی سال 1396
در سایت MSRT

امتیاز

رتبه

امتیاز  ۹۱به باال

+A

امتیاز  ۸۰تا ۹۰

A

امتیاز  ۶۵تا ۷۹

B

امتیاز  50تا 65

C

امتیاز کمتر از 50

D

شاخصهای مدنظر در سایت ،برای ارزیابی مجالت ،در قالب
جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5خالصۀ شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی در
سال  1396در سایت MSRT

ردیف

شاخص

1

ارزیابی محتوایی و علمی

2

انتشار بهموقع

3

نمایهسازی در پایگاههای اطالعات علمی

4

سایت و نرمافزار استاندارد

5

تکمیل اطالعات در سامانۀ ارزیابی نشریات

با توجه به توضیحات جدول  5و استناد به سایت  ،MSRTنتایج
ارزیابی در جدول  6ارائه شده است.
همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،مجالت پژوهشنامۀ
مدیریت اجرایی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت تولید و عملیات،
پژوهشنامۀ بازرگانی ،مطالعات مدیریت صنعتی ،تحقیقات بازاریابی
نوین ،توسعۀ کارآفرینی ،پژوهشهای مدیریت عمومی و پژوهشنامۀ
بیمه و مدیریت دولتی دانشگاه تهران ،براساس نتایج ارزیابی سامانۀ
رتبهبندی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال
 ،1396جزو ده مجلۀ مهم این حوزهاند .در ادامه ،با استناد به سایت
این مجالت ،اطالعات مختصری از آنها ارائه میشود.
پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی اولین نشریۀ تخصصی است که در
زمینۀ مدیریت اجرایی و در حیطۀ مدیریت عالی سازمان فعالیت
میکند و به انتشار مقاالتی در حوزۀ تفکر راهبردی ،تصمیمگیری
راهبردی و موضوعات فراگیر سازمانی میپردازد .این مجله در لیست
جدول  6باالترین درجه ( )A85در حوزۀ مربوط به خود را دارد.
بر اساس آخرین رتبهبندی سال  1396وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،فصلنامۀ مدیریت بازرگانی با باالترین درجه ()A82
در رتبۀ اول بین مجالت بازرگانی قرار دارد .این نشریه در زمینۀ
توسعۀ دانش مدیریت بازرگانی و ارائۀ راهکار برای مسائل مدیریتی
سازمانها فعالیت میکند.
مدیریت تولید و عملیات آخرین دستاوردهای حوزۀ مدیریت
و مهندسی صنایع را ارائه میکند و عالوهبرآن حوزۀ سالمت،
گردشگری و حملونقل را پوشش میدهد.
فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی ،با همکاری علمی انجمن
بازرگانی ایران ،با هدف توجه به نیازهای بخش بازرگانی ،صنعت و
معدن و کمک به تجزیهوتحلیل مسائل این بخش منتشر میشود.
نشریۀ مطالعات مدیریت صنعتی را دانشگاه عالمه طباطبائی
منتشر میکند که دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در
ایران است .این نشریه با دسترسی آزاد پایهگذاری شده و به انتشار
پیشرفتهای صورتگرفته در حوزۀ مدیریت صنعتی میپردازد.
تحقیقات بازاریابی نوین ازآندست فصلنامههای علمی ـ
پژوهشی است که به انتشار و توزیع اطالعات در زمینۀ بازاریابی
و رویکردهای نوین در آن میپردازد .صاحبامتیاز آن دانشگاه
اصفهان است ،اما دانشگاههایی همچون شهید بهشتی ،عالمه
طباطبائی ،یزد و شیراز نیز در انتشار آن همکاری دارند.
فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی ،با صاحبامتیازی دانشکدۀ
کارآفرینی دانشگاه تهران ،به انتشار مقاالت پژوهشی ،مروری و
علمی همسو با اهداف فصلنامه میپردازد .بر اساس
گزارشهای
ِ
آخرین ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسالم در سال  ،1394توسعۀ
کارآفرینی رتبۀ نخست بین نشریات دانشگاه تهران و رتبۀ پانزدهم
در بین  1007نشریۀ علمی کشور را کسب کرده است.
در مجلۀ پژوهشهای مدیریت عمومی ،با صاحبامتیازی

تبارشناسی مجالت مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دانشگاه سیستان و بلوچستان ،مقاالتی با موضوع رفع مشکالت
مدیریتی کشور و منطقه و نیز نقد و بررسی تئوریها و نظریات علم
مدیریت و کاربردیکردن آنها منتشر میشود.
مجلۀ بعدی پژوهشنامۀ بیمه است .با توجه به نیاز صنعت بیمۀ
کشور به نشریهای با رویکرد علمی ،مسئولیت تهیه و انتشار فصلنامۀ
صنعت بیمه به مرکز تحقیقات بیمهای سابق (پژوهشکدۀ بیمۀ
فعلی) واگذار شده است .هدف از انتشار این فصلنامۀ تخصصی
ایجاد زمینههای الزم برای تبادل آرا و دیدگاههای گوناگون فنی و
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علمی پژوهشگران آشنا به مسائل بیمهای است.
دهمین مجله از جدول  6مدیریت دولتی است ،فصلنام های با
رویکرد علمی ـ پژوهشی که با رسالت توسعۀ دانش مدیریت دولتی
در کشور ،شناسایی مسائل مدیریتی سازمانهای ایران و ارائۀ راهکار
برای آن مقالههای علمی ـ پژوهشی در حوزۀ مدیریت را منتشر
میکند .برای آشنایی بیشتر محققان با اهداف و چشمانداز نشریه،
حوزۀ فعالیت این نشریه به دو بخش اصلی و فرعی تفکیک شده و
به جزئیات محتوای موضوعی مقاالت پذیرفته در نشریه میپردازد.

جدول  :6نتایج ارزیابی سامانۀ رتبهبندی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سال 1396

رتبه

امتیاز

عنوان مجله

صاحبامتیاز مجله

آدرس مجله

کد ISSN

پژوهشنامۀ مدیریت
اجرایی

دانشگاه مازندران

jme.journals.umz.
ac.ir

2008-6237

A

85

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

jibm.ut.ac.ir

2008-5907

A

82

مدیریت تولید و عملیات

دانشگاه اصفهان

jpom.ui.ac.ir

2251-6409

A

81

پژوهشنامۀ بازرگانی

وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

pajooheshnameh.
itsr.ir

1735-0794

A

80

مطالعات مدیریت صنعتی

دانشگاه عالمه طباطبائی

jims.atu.ac.ir

2251-8029

A

80

تحقیقات بازاریابی نوین

دانشگاه اصفهان

nmrj.ui.ac.ir

2228-7744

B

79

توسعۀ کارآفرینی

دانشگاه تهران

jed.ut.ac.ir

2008-2266

B

79

پژوهشهای مدیریت
عمومی

دانشگاه سیستان و
بلوچستان

jmr.usb.ac.ir

2008-2959

B

78

پژوهشنامۀ بیمه

پژوهشکدۀ بیمه

jir.irc.ac.ir

2251-7723

B

78

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

jipa.ut.ac.ir

2008-5877

B

78

مدیریت فرهنگ سازمانی

دانشگاه تهران

jomc.ut.ac.ir

2423-6942

B

77

اندیشۀ مدیریت راهبردی

دانشگاه امام صادق (ع)

smt.journals.isu.
ac.ir

2008-0751

B

76

پژوهشهای مدیریت در
ایران

دانشگاه تربیت مدرس

mri.modares.ac.ir

2322-X200

B

76

چشمانداز مدیریت
بازرگانی

دانشگاه شهید بهشتی

scj.sbu.ac.ir/index.
php/BusinessManagement

2251-6050

B

76

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

imj.ut.ac.ir

2008-5885

B

75

چشمانداز مدیریت
صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی

scj.sbu.ac.ir/index.
php/IndustrialManagement

6182-6629

B

73

مدیریت بهرهوری

دانشگاه آزاد اسالمی

jpm.iaut.ac.ir

2008-8736

B

72
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رتبه

امتیاز

عنوان مجله

صاحبامتیاز مجله

آدرس مجله

کد ISSN

مدیریت فناوری اطالعات

دانشگاه تهران

jitm.ut.ac.ir

2008-5893

B

72

پژوهشهای مدیریت
منابع انسانی

دانشگاه جامع امام
حسین (ع)

hrm.iranjournals.ir

2008-8254

B

70

پژوهشهای مدیریت
منابع سازمانی

دانشگاه تربیت مدرس

ormr.modares.ac.ir

2228-6977

B

70

فرایند مدیریت و توسعه

موسسۀ عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی

jmdp.ir

1735-0719

B

70

کاوشهای مدیریت
بازرگانی

دانشگاه یزد

bar.yazd.ac.ir

0142-008

B

69

مطالعات مدیریت
انتظامی

دانشگاه علوم انتظامی

pmsq.jrl.police.ir

1735-9570

C

59

پژوهشهای مدیریت
راهبردی

دانشگاه آزاد اسالمی

smr.journals.iau.ir

2228-5067

C

57

چشمانداز مدیریت دولتی

دانشگاه شهید بهشتی

scj.sbu.ac.ir/index.
php/PublicAdministration

2251-6069

C

53

مدیریت فردا

خصوصی

modiriyatfarda.ir

2228-6047

D

38

پژوهشنامۀ مدیریت
تحول

دانشگاه فردوسی مشهد

tmj.um.ac.ir/index.
php/manag

2383-4064

D

23

مطالعات مدیریت
راهبردی

انجمن مدیریت
راهبردی ایران

scj.sbu.ac.ir/index.
php/StrategicManagementStudies

2228-6853

D

3

ازطرفدیگر ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا  ISCسامانۀ
اطالعرسانی علمیای است که درصدد تجزیهوتحلیل مجالت علمی
کشورهای اسالمی براساس معیارهای علمسنجی معتبر اسالمی است.
در این سامانه ،اطالعاتی از سال استناد ،کیفیت ،ردیف ،عنوان ،شاپا،
ضریب تأثیر ،شاخص آنی ،استناد تجمعی ،مقاالت و ...در دسترس
است .ضریب تأثیر بهازای هر نشریه در هر سال استنادی قابلمحاسبه
است .در محاسبۀ ضریب تأثیر 1،دورۀ زمانی دوساله مدنظر است .در
این سامانه ،نشریات برحسب میزان اثرگذاری علمیشان در چارکهای
متفاوت تقسیمبندی شدهاند که این تقسیمبندیها بهترتیب ارزش
عبارتاند از .Q1، Q2، Q3، Q4 :نشریات بیکیفیت (دارای ضریب
تأثیر صفر) در سامانه با یک خط بر روی حرف  Qنشان داده شدهاند.
منظور از استناد تجمعی نیز مجموع کلیۀ استنادهایی است که از ابتدا تا
سال موردنظر به نشریه تعلق گرفته است.
1. Impact Factor

با توجه به توضیحات گفتهشده و با استناد به سایت  ،ISCنتایج
ارزیابی در جدول  7ارائه شده است.
همانطور که در جدول  7نشان داده شده ،بر اساس نتایج
ارزیابی سامانۀ نشریات علمی جهان اسالم در سال ،1394
مجالت پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،توسعۀ کارآفرینی،
مدیریت فرهنگ سازمانی ،تحقیقات بازاریابی نوین ،پژوهشهای
مدیریت عمومی ،پژوهشهای مدیریت در ایران ،اندیشۀ مدیریت
راهبردی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت
دولتی دانشگاه تهران ده مجلۀ مهم این حوزهاند .در ادامه ،با استناد
به سایت هر مجله ،اطالعات مختصری از آنها ارائه میشود
ً
(برخی مجالت قبال معرفی شدهاند).
فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی از زمستان سال
 ،1387بر اساس مصوبۀ هیئت نظارت بر مطبوعات ،در مرکز
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی وابسته به دانشکدۀ مدیریت و
برنامهریزی دانشگاه امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی
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استادان دانشگاههای امام حسین (ع) ،تهران ،عالمه طباطبائی،
تربیت مدرس ،صنعتی شریف ،بقیةالله و شهید بهشتی راهاندازی
و منتشر شده است.
در مدیریت فرهنگ سازمانی ،مطالعات مربوط به مؤلفههای
فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسبوکار
ارائه میشود.
پژوهشهای مدیریت در ایران یکی از نشریات دانشگاه تربیت
مدرس است که ابتدا با نام مدرس علوم انسانی منتشر شده است.
در اندیشۀ مدیریت راهبردی بر اشاعۀ مطالعات میانرشتهای تأکید
ً
میشود ،خصوصا در دو حوزۀ موضوعات دینی مشتمل بر فقه ،اخالق،
احکام و مسائل بومی از طریق روششناسیهای تألیفی و تقلیدی.
فصلنامۀ مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران رویکرد علمی ـ
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پژوهشی دارد و با رسالت توسعۀ دانش مدیریت در کشور ،شناسایی
مسائل مدیریتی سازمانهای ایران و ارائۀ راهکار برای آن مقالههای
علمی ـ پژوهشی در حوزۀ مدیریت فناوری اطالعات را منتشر
میکند .این فصلنامه ،در سال  1392در پایگاه استنادی جهان اسالم،
با ضریب تأثیر  ،0/971رتبۀ دوم را در میان نشریات حوزۀ فناوری
اطالعات کسب کرده و در سال  1393نیز ،در میان  692نشریۀ این
پایگاه استنادی ،جزو چهار نشریۀ برتر سال قرار گرفته است.
مجلۀ کاوشهای مدیریت بازرگانی ،با صاحبامتیازی دانشگاه
یزد ،دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی است که آخرین دستاوردهای
علمی و تحقیقاتی در حوزۀ مدیریت و بازاریابی را منتشر میکند و
از اینطریق درصدد حل مشکالت مدیریتی کسبوکارهای کشور
و تأمین نیازهای تحقیقاتی پژوهشگران است.

جدول  :7نتایج ارزیابی سامانۀ نشریات علمی جهان اسالم در سال 1394

ضریب
تأثیر

کیفیت

استنادهای
تجمعی

عنوان مجله

ضریب
تأثیر

کیفیت

استنادهای
تجمعی

عنوان
مجله
پژوهشهای
مدیریت
منابع انسانی

0/517

Q1

61

مطالعات
مدیریت راهبردی

0/077

Q2

27

توسعۀ
کارآفرینی

0/488

Q1

163

پژوهشنامۀ
مدیریت اجرایی

0/071

Q3

11

مدیریت
فرهنگ
سازمانی

0/352

Q1

114

مدیریت صنعتی

0/070

Q3

24

تحقیقات
بازاریابی
نوین

0/253

Q1

68

مدیریت تولید و
عملیات

0/057

Q3

4

پژوهشهای
مدیریت
عمومی

0/241

پژوهشهای
مدیریت در
ایران

0/228

Q1

59

Q1

45

اندیشۀ
مدیریت
راهبردی

0/222

مدیریت
بازرگانی

0/211

مدیریت
فناوری
اطالعات

0/200

پژوهشنامۀ بیمه

0/029

Q4

24

Q4

15

Q4

15

مدیریت فردا

0/019

Q1

36

مطالعات
مدیریت صنعتی

0/018

Q1

89

پژوهشهای
مدیریت منابع
سازمانی

0/018

Q4

11

Q1

66

مدیریت بهرهوری

0/015

Q4

47
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عنوان
مجله

ضریب
تأثیر

کیفیت

استنادهای
تجمعی

عنوان مجله

ضریب
تأثیر

کیفیت

استنادهای
تجمعی

مدیریت
دولتی

0/173

Q2

78

پژوهشهای
مدیریت راهبردی

-

-

-

کاوشهای
مدیریت
بازرگانی

0/143

Q2

19

چشمانداز
مدیریت بازرگانی

-

-

-

فرایند
مدیریت و
توسعه

0/103

Q2

24

چشمانداز
مدیریت دولتی

-

-

-

پژوهشنامۀ
مدیریت
تحول

0/094

Q2

49

چشمانداز
مدیریت صنعتی

-

-

-

پژوهشنامۀ
بازرگانی

0/085

Q2

175

مطالعات
مدیریت انتظامی

-

-

-

بهطورکلی ،صرفنظر از رتبهبندیهای اشارهشده ،به استناد
تجارب و مشاهدات نویسندگان ،ازنظر ارتباط و اولویتدهی
مجالت فارسی به حوزۀ مدیریت راهبردی ،بهنظر میرسد مجالت
مطالعات مدیریت راهبردی ،پژوهشهای مدیریت راهبردی،
مدیریت بازرگانی ،چشمانداز مدیریت بازرگانی ،مدیریت فردا،
پژوهشهای مدیریت در ایران ،راهبردهای بازرگانی ،پژوهشنامۀ
بازرگانی ،تحقیقات بازاریابی نوین ،پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی و
تا حدودی اندیشۀ مدیریت راهبردی گزینههای تخصصیتری برای
این حوزه باشند.

• مجالت بینالمللی مدیریت راهبردی:
در این بخش ،ابتدا نتایج ارزیابی سایت  JCRو سپس سایت
 SJRدر سال  2017ارائه میشود.
 JCRگزارشی ساالنه است که در مؤسسۀ تامسون رویترز منتشر
میشود .رویۀ اصلی  JCRمعرفی استنادهای بهروز مقاالت علمی
و رتبهبندی مقاالت است .این گزارش معتبرترین مرجع استناددهی
برای پژوهشگران و سردبیران مجالت علمی است و از سال ۱۹۹۷
تاکنون  ۷۵۰۰مجلۀ معتبر در بیش از دویست موضوع در حوزههای
علوم پایه ،علوم انسانی ،پزشکی و مهندسی معرفی کرده است.
 ،JCRبهطور میانگین در سال ،به بررسی استنادسازی در بیش از
۱۰هزار مجله و ۲۵میلیون مرجع علمی میپردازد که در ISI (web
) of knowledgeنمایه شدهاند JCR .در دو نسخۀ مقاالت علمی
ً
و اجتماعی منتشر میشود و مقاالت بررسیشده در آن اکثرا مقاالت
علمی ـ پژوهشی و مروریاند و سرمقالهها ،نامهها و خالصۀ
کنفرانسها در آن بررسی نمیشود .در  JCRمعیارهای روشنی تعریف
شده که مخاطب را بهوضوح راهنمایی میکند .هر پژوهشگر این امکان

را دارد که با بررسی شاخصها و یا تجزیهوتحلیل روند ،درخصوص
چاپ و نشر مقاله ،افزایش رتبه و گروههای تأثیرگذار مؤثر بر پژوهش،
بهطور مستقیم به اطالعات بیشتری دست یابد و مالکهای خود را
برای انتخاب مجالت علمی مور د بازبینی قرار دهد.
پایگاه دادۀ  ،JCRبا تجزیهوتحلیل مراجع استناد ،به بررسی
ضریب نفوذ شاخصها و ضریب تأثیر در مجالت علمی و
اجتماعی میپردازد .معیارهای اصلی و سنجش اعتباری آن
عبارتاند از :نمایۀ ضریب تأثیر ،نیمۀ عمر استناد 1و عامل تأثیر.2
 .1ضریب تأثیر :این ضریب ،حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد
مقاالت چاپشده در دو سال قبل است .عامل تأثیر شاخصی ّ
کمی
است که میزان مراجعه به مقاله در سالهای بعد را نشان میدهد.
این فاکتور برای مجالت ثبتشده در پایگاه مجالت تامسون رویترز
ساالنه محاسبه میشود و در پایان هر سال برای مجالتی اعالم
میشود که در فهرستنویسی  ISIنمایه شدهاند.
 .2شاخص نیمۀعمر استناد :این شاخص نیمۀعمر ارجاعات یا
استناد است و تعداد سالهایی است که از سال ارزیابی باید به
عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله بود.
درواقع این شاخص بیانگر مدت زمانی است که نیمی از کل
استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد یا سرعت کاهش میزان
ارجاعات به مجله را بیان میکند.
 .3عامل تأثیر :به این نمایه شاخص آنی نیز گفته میشود که
مختص همان سال بررسی است .ضریب آنی تقسیم تعداد
ارجاعات به مقاالت مجله در یک سال به تعداد کل مقاالتی است
1. Cite Half Life
2. Immediacy
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Human

Resources،

International

Journal

of

Management Reviews، Journal of International
Business Studies، Tourism Management، Strategic
Management Journal، Business Strategy and the

.Journal of Management Studies  وEnvironment

.که مجلۀ مذبور در همان سال چاپ کرده است
. نتایج ارزیابی این گزارش ارائه شده است8 در جدول
 این مجالت جزو ده،8 بندی جدولباتوجه به آمار رتبه
Academy of : هستند2017 مجلۀ مهم این حوزه در سال
Management Review، Journal of Management،
Academy of Management Journal، Journal of

2017  در سالJCR  نتایج ارزیابی سایت:8 جدول
IF-2017

Rank-2017

ISSN

عنوان مجله

8/855

297

0363-7425

Academy of Management Review

8/080

352

0149-2063

Journal of Management

6/700

476

0001-4273

Academy of Management Journal

6/531

503

0022-166X

Journal of Human Resources

6/489

513

1460-8545

International Journal of Management Reviews

6/198

564

0047-2506

Journal of International Business Studies

5/921

622

0261-5177

Tourism Management

5/482

720

0143-2095

Strategic Management Journal

5/355

753

0964-4733

Business Strategy and the Environment

5/329

761

0022-2380

Journal of Management Studies

5/162

812

0304-405X

Journal of Financial Economics

4/918

903

1094-4281

Organizational Research Methods

4/899

915

0272-6963

Journal of Operations Management

4/686

990

1558-9080

Academy of Management Perspectives

4/661

1000

0048-7333

Research Policy

4/374

1056

00178012

Harvard Business Review

4/311

1193

0305-0483

Omega

4/305

1198

0737-6782

Journal of Product Innovation Management

3/544

1816

0025-1909

Management Science

3/488

1882

1932-4391

Strategic Entrepreneurship Journal

3/445

1946

0278-4319

International Journal of Hospitality Management

3/302

2116

0008-1256

California Management Review

3/221

2234

0024-6301

Long Range Planning

3/043

2511

0018-7267

Human Relations

3/027

2531

1047-7039

Organization Science

2/955

2629

0144-3577

2/255

4211

1476-1270

Strategic Organization

2/121

4467

2042-5791

Global Strategy Journal

1/795

5491

1523-4614

Manufacturing and Service Operations Management

1/490

6606

0953-7325

Technology Analysis and Strategic Management

1/163

7982

1058-6407

Journal of Economics and Management Strategy

-

-

0742-3322

Advances in Strategic Management

-

-

-

Business Strategy Review

-

1463668914659832

Foresight

-

International Journal of Operations and Production
Management
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عنوان مجله

ISSN

Rank-2017

IF-2017

Journal of Business Strategies

-

-

-

Journal of Business Strategy

0275-6668

-

-

Journal of Change Management

,14791811
14697017

-

-

M@n@gement

1286-4692

-

-

Management Decision

-

-

-

Research in Global Strategic Management

1064-4857

-

-

Research Methodology in Strategy and management

1479-8387

-

-

Sloan school of management

-

-

-

Strategic Change

1099-1697

-

-

Strategic Direction

0258-0543

-

-

Strategy and Leadership

1087-8572

-

-

ازطرف دیگر ،شاخص  SJRمعیاری است که بیان میکند تمام
استنادات برابر آن چیزی که خلق شده نیست و زمینۀ موضوعی،
کیفیت و شهرت مجله اثر مستقیم بر ارزش استناد دارد .این معیار
هم شمار استنادهای دریافتی یک مجله و هم اهمیت یا اعتبار
مجلهای که استنادها از آن میآیند را محاسبه میکند .این شاخص
بیشتر برای استناد شبکهای به مجالت بسیار بزرگ و ناهمگن
مناسب است.
در جدول  9نتایج ارزیابی شاخص  SJRدر مجالت حوزۀ
راهبرد ارائه شده است.
با توجه به آمار رتبهبندی جدول  ،9این مجالت جزو ده مجلۀ
مهم این حوزه در سال  2017هستندJournal of Financial :
Economics، Academy of Management Journal،
Strategic Management Journal، Academy of
Management Review، Journal of Human Resources،
Journal of Management، Journal of Operations
Management، Organization Science، Management
 Scienceو .Journal of International Business Studies
بهطورکلی ،صرفنظر از رتبهبندیهای اشارهشده ،به استناد
تجارب و مشاهدات نویسندگان ،ازنظر ارتباط و اولویتدهی
مجالت بینالمللی به حوزۀ مدیریت راهبردی ،بهنظر میرسد
مجالت Strategic Management Journal، Strategic
Organization، Long Range Planning، Journal of
Economics & Management Strategy، Advances in
Strategic Management، Business Strategy and the
Environment، Foresight، M@n@gement، Business
Strategy Review، Global Strategy Journal، Strategic
& Change، Strategy & Leadership، Technology Analysis
Strategic Management، Journal of Business Strategy،
 Research in Global Strategic Managementو Research

 Methodology in Strategy and Managementگزینههای
تخصصیتری برای این حوزه باشند.

نتیجهگیری
در این مقاله ،با توجه به منابع موجود ،تالششده تا مهمترین
مجالت مدیریت راهبردی بینالمللی و ملی بررسی شود.
بدینمنظور ،با بهکارگیری روش مرور نظاممند ،پژوهشهای
انجامشده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در دو
بخش ملی و بینالمللی ارائه شده است.
مجالت علمی معتبر ا ز مهمترین و معتبرترین راههای تبادل
اطالعات علمی در جهان بهشمار میروند .ارائۀ مقاالت علمی
جدید و کارآمد حوزۀ راهبردی برداشتهای اشتباه قبلی را دگرگون
میسازد و ،با ارائۀ راهکارهای جدید ،بستر مناسبی برای ادامه و
پیشرفت تحقیقات در اختیار سایر محققان قرار میدهد .همانگونه
که نگارش مقالهای علمی باید ساختارمند باشد و جنبههای
اخالقی در آن مدنظر قرار گیرد (بدون جهتگیری و غرضورزی
و نتیجهگیریهای غیرموجه) ،انتخاب مجل ه برای چاپ مقالهای
که محقق زمان و هزینۀ زیادی صرف آمادهسازی آن کرده باید با
دقت بسیاری انجام شود ( .)Rezaeian, 2015bبرای انتخاب
مجله شاخصهای متعددی باید موردبررسی قرار گیرد؛ همچون
ضریب تأثیر مجله ،نمایههای مجله ،حیطۀ موضوعی مجله ،رتبه
در بین سایر مجالت ،تعداد مقاالتی که در هر شمارۀ مجله به چاپ
میرسد ،دورۀ چاپ مجله ،تعداد مقاالت ردشده ،روشنبودن فرایند
داوری مقاالت ،مشخصبودن اعضای هیئت داوری و تحریریه،
مدت زمان داوری مقاالت ،هزینۀ چاپ مقاله در مجله و قرارنداشتن
مجله در لیست مجالت نامعتبر (.)Tandon, 2014
بهطورکلی ،برای محققان جوان ،یافتن مناسبترین مجله برای
ارسال مقاله دشوار بهنظر میرسد .انتخاب مجلۀ مناسب برای
ارسال مقاله تا حد زیادی از احتمال انتشار مقاله میکاهد .ازجمله
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راهکارهای عملی در نحوۀ انتخاب مجلهای مرتبط با مقاله بررسی
ضریب تأثیر و درجۀ کیفیت مجله است(. )Rezaeian, 2015a
ازآنجاکه آشنایی پژوهشگران با مجالت معتبر علمی اولین گام
برای انتخاب مجلۀ مناسب بهشمار میرود ،پیشنهاد میشود
متخصصان تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام دهند و به
شناخت ،بررسی و معرفی مجالت معتبر اقدام کنند.
نتایج بررسیهای انجامشده درخصوص شناسایی و معرفی
مجالت حوزۀ راهبردی و نتایج بررسی مجالت در منابع متعدد
از فراوانی و گستردگی مجالت مرتبط با حوزۀ راهبردی حکایت
میکند که بهعلت گستردگی و اهمیت مباحث راهبردی است.
دربارۀ زمینهای مشخص مثل استراتژی نیز ،نظر به مباحث عمومی
یا تخصصی موردنظر مجله ،شاهد فراوانی مجالت هستیم؛
بنابراین ،بررسی دقیق حیطۀ موضوعی مجله کمک مؤثری به
محقق میکند تا بتواند بهترین و مرتبطترین مجله را برای انتشار
مقالۀ خود انتخاب کند .از این رو پیشنهاد میشود ،ضمن بررسی
مشخصات کیفی مجله اعم از ضریب تأثیر و نمایههای مجله و
رتبه ،حیطۀ موضوعی مجالت نیز درنظر گرفته شود.
بنابر نتایج این پژوهش ،حدود هفتاد مجلۀ حوزۀ مدیریت
راهبردی شناسایی شده ،اما این سؤال وجود دارد که پژوهشگران
مدیریت راهبردی ،از بین این مجالت ،مجلۀ متناسب با عنوان
مقالۀ خود را چگونه انتخاب کنند .در پاسخ میتوان گفت ،ضمن
توجه به شاخصهای اشارهشده ( ،)Tandon, 2014به کمک
بررسی کلیدواژههای مقاله در سامانۀ مجلۀ موردنظر ،توجه به
محل چاپ مقاالت در بخش منابع پژوهش و با کمک استادان
و دانشجویان متخصص در این حوزه تا حدودی میتوان مجلۀ
مناسبی انتخاب کرد .سایتهایی نیز برای انتخاب مجالت
بینالمللی وجود دارد 1که با درج کلیدواژه ،چکیده و موضوع
میتوان فهرستی از مجالتی یافت که موضوعاتی مشابه چاپ
کردهاند و ،با توجه به نکات اشارهشده در این پژوهش ،از بین آنها
مجلۀ موردنظر را انتخاب کرد.
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