راهنمای تنظیم مقاالت فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
 .1مقاله های قابل پذیرش در فصلنامه عبارت اند از گزارش های علمی از مطالعات تحقیقی که شامل چکیده فارسی و انگلیسی ،مقدمه،
روش ،یافته ها ،بحث و تفسیر ،نتیجه گیری و منابع باشند.
.2

حجم مقاله ها باید بین  15تا  25صفحه (A4هر صفحه حدود  400واژه) و در فرمت  word 2007به پایین با فونت Blotus
14تایپ شده باشد.

 .3ساختار مقاله ها باید شامل اجزای زیر باشد:
صفحه عنوان :ضروری است که عنوان کامل مقاله در کوتاه ترین و زیباترین شکل ،نام کامل نویسندگان ،باالترین مدرک ،مقطع و

-

رشته تحصیلی ،دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه علمی یا پست سازمانی هر یک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) ،نشانی پستی ،تلفن
ثابت ،تلفن همراه ،نمابر و نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول درج شود.
چکیده فارسی و انگلیسی :الزم است که چکیده ای سازمان یافته حداکثر در  250واژه ،به زبان فارسی و انگلیسی در بر گیرنده

-

بخش های هدف ،روش ،یافته ها و نتیجه گیری به صورت فشرده و منعکس کننده اهم مطالب مقاله به همراه  3تا  6کلمه به عنوان واژگان
کلیدی (به گونه ای که مقاله بر مبنای آن نمایه سازی شود) ارائه گردد.
مقدمه :شامل طرح مسئله ،پیشینه تحقیق ،خالصه ای از تعاریف ،اصول ،تئوری ها ،مجهوالت بجا مانده از تحقیقات قبلی چارچوب

-

نظری ،فرضیه ها یا پرسش ها ،و نتایج ،بحث و و منابع به صورت کامل ارائه گردد.
-

روش :شامل تبیین روش تحقیق ،جامعه آماری ،روش نمونه گیری و ابزارهای پژوهش است.

-

یافته ها :یافته های حاصل از روش های آماری می تواند به صورت متن ،جدول (شماره و عنوان در باالی آن) و نمودار (شماره و عنوان

در زیر آن) ارائه شود -تعداد جدول ها و نمودارها نباید بیشتر از  6عدد باشد.
بحث و نتیجه گیری :ضمن مقایسه یافته های حاصل از این تحقیق با تحقیقات قبلی از منظر شباهت ها و تفاوت ها ،به درستی یا

-

نادرستی فرضیه ها و هدف تحقیق اشاره گردد.
منابع :تمامی مقاله ها باید دارای منابع مستند ،صحیح و مرتبط باشند و از آنجا که بررسی صحت و سقم تمامی منابع برای اعضای

-

هیئت تحریریه و داوران ممکن نیست ،مسئولیت این امر بر عهده نویسنده مسئول می باشد .همچنین ،الزم است که منابع مورد استفاده،
جدید و از سال  2005به بعد باشند.
 .1ارجاعات به منابع فارسی و انگلیسی باید به شیوه درون متنی ) (APAدر داخل پرانتز و به شیوه زیر باشد )نام خانوادگی مولف،
سال انتشارمنبع :شماره صفحه یا صفحات(  -چنانچه از نویسنده ای در یک سال ،بیش از یک اثر منتشر شده باشد ،با ذکر

حروف الفبا پس از سال انتشار از یکدیگر متمایز شوند.

 .2معادل غیر فارسی واژه های تخصصی ،اسامی افراد یا مکان ها ،کوته نوشت ها و سر واژه ها ،در پاورقی هر صفحه با شماره گذاری
مستقل ذکر شود.

 .3هر گونه توضیح اضافی ضروری به ترتیب شماره ،در پی نوشت انتهای مقاله ،پیش از فهرست منابع بیاید.
 .4فهرست منابع (فارسی یا غیر فارسی) در انتهای مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مولف به شکل زیر تنظیم شود:
الف .کتاب :نام خانوادگی مولف ،نام (سال انتشار) عنوان کتاب .نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت لزوم) .محل انتشار :ناشر
ب .مقاله :نام خانوادگی مولف ،نام (سال انتشار) "عنوان مقاله" .نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت لزوم) .نام مجله .سال یا دوره ،شماره.
ج .مجموعه مقاالت :نام خانوادگی مولف ،نام (سال انتشار) "عنوان مقاله" .نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت لزوم) .در ( )inنام و نام
خانوادگی ویراستار مجموعه .عنوان مجموعه .محل انتشار :ناشر.
د .رساله تحصیلی :نام خانوادگی مولف ،نام (سال تدوین) "عنوان رساله" .مقطع تحصیلی ،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل.
ه .پایگاه اینترنتی :نام خانوادگی مولف ،نام (آخرین زمان به روز نمودن سایت) "عنوان مقاله" .نشانی پایگاه اینترنتی (تاریخ مراجعه به
پایگاه).

