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 پژوهشی -ی نشريه علمی برا مقاله ارسال و نگارش اصول
 مطالعات مديريت ورزشی

 و موضوعی قرابت از داد که خواهد اختصاص مقاالتی به را انتشار و داوری، ارزیابی، اولویت مدیریت ورزشی پژوهشی -علمی مجله
 در می و اخالقیعل استانداردهای رعایت به موظف مقاالت نویسندگان. باشند برخوردار مزبور تخصصی یحوزه با بیشتری مفهومی
 مجله این در چاپ برای بررسی، تک و موردی تحلیلی، شده، ترجمه هایمقاله فعلی، شرایط خود می باشند. در مقاالت نگارش
 .ندارند اولویت

 راهنمای  نگارش مقاله 
سط سردبیر نشریه تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا تو

 بررسی و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقاالت
 نویسنده و شد خواهند ارزیابی شوندمی انتخاب تحریریه سردبیر و هیات سوی از که داور 2 حداقل توسط نویسندگان نام بدون

 کامالا  مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت اسرع در داوران سوی از درخواستی اصالحات اعمال به نیاز یا در پذیرش، از مسئول
 از استفاده .نوبت چاپ قرار خواهد گرفت در نماید، اخذ نیز را داوران کامل پذیرش و بوده راهنما این در ذکرشده موارد مطابق

 .است آزاد مأخذ کامل ذکر با مجله مندرجات
 

 ول کلی اص
 

 باشد.  مقالۀ ارسالی باید اصیل - 
 .های ترجمه شده، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارندمقاله -

مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته  22مقالۀ مروری از اشخاص مجرب، که حداقل 
ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی ل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچهشود و باید شاممی

گیری گیری باشد. نتیجههای ارائه شده و نتیجهو مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش
عالوه بر آن، پژوهش باید  .ین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شودنتیجۀ کلی باشد. همچن بندی وباید شامل جمع

دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقاالت و 
 گر به تناسب موضوع باشد. های قبلی پژوهشکارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته

 .نویسندگان مقاالت موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخالقی در نگارش مقاالت خود می باشند -
تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد. تنها مقالۀ برگرفته از رسالۀ دکتری مجاز است تا چهار نویسنده داشته  -

  انشگاه نیز باید ضمیمۀ پرونده شده باشد.باشد و نامۀ تأییدیۀ د
 نامۀ ارسال مقاالتشيوه 

به  www.jornals.ssrc.ac.ir مقاالت باید از طریق سامانه نشریه مطالعات مدیریت ورزشی  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
بدنی امانه نشریات پژوهشگاه تربیتتمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در س .شرح داده شده است، ارسال شود صورتی که

ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر 
ب داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخا 2بدون نام نویسندگان توسط حداقل  ،وارد فرایند داوری می شوند. این مقاالت

مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصالحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت  و نویسنده شوند ارزیابی خواهند شدمی
چنانچه مقاله کامالا مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت  .مطلع خواهد شد

 .استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است چاپ قرار خواهد گرفت.
  نحوه تنظيم مقاالت

برای متون   B-Nazanin12 متر از هر طرف( با قلمسانتی 2مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه الزم )حداقل  -
 .برای متون انگلیسی تایپ شوند Times New Roman 13 فارسی و قلم

 
  



 

   
 (فهرست منابع و جداول ،صفحه )تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی 51صفحات مقاله نباید از  تعداد -

 تجاوز کند. 
مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطالحات بیگانه -

توان با حروف دد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، میکه معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گر
نام های  انگلیسیهمچنین مولف باید معادل  .فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در زیرنویس نگاشته شود

ها در هر صفحه از شماره یک شروع  شماره زیرنویسخارجی و اصطالحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. 
واژه ها و یا عباراتی که بصورت عالئم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته شود. 

و به  باشدهای اختصاری و مخفف و نمادها الزم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده میدر خصوص واژه
ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. تمامی متن اصلی مقاله می بایست دارای شماره صفحه )در هیچ وجه در عنوان و چکیده

 .پایین و مرکز صفحه( باشد

نام و  حرف تجاوز کند(، 02)عنوان مقاله، با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات، نباید از  شامل عنوان مقاله :صفحه اول-
نوادگی نویسندگان همراه با درجه علمی و محل اشتغال آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی، و در صورت وجود مؤسسه خانام

ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش باشد. هنگامی که مولف محل کار یا وابستگی ندارد، باید نام شهر و استان محل 
ویسد. نشانی، تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول )همراه با ذکر نام سکونت خود را در زیر نام و نام خانوادگی خود بن

 .نویسنده مسئول( به صورت مشخص باید ذکر گردد. تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد

ه در یک پاراگراف، چکیده مقال. عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند :فحه دومص-
گیری ذکر شده باشد )نیازی نیست تا در متن چکیده این ها و نتیجهها، یافتهکلمه و در متن آن هدف، روش 212حداکثر 

چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد(. در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه 
منابع  و  5آر ،5از ذکر مقدار سطح معنی داری گیری از فعل زمان حال استفاده گردد.رای نتیجهانجام شده از فعل گذشته و ب

 .نامه و استفاده از کلمات، حروف و عالئم اختصاری انگلیسی در چکیده کوتاه اجتناب شودشده برای آزمون یا پرسشاستفاده
  .کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند 1-3کلید واژگان نیز بین 

شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط می باشد. شایسته است چکیده انگلیسی و  :صفحه سوم-
 .دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید  5کلید واژگان

 :وارد زير باشداصل مقاله بايد شامل م
بخش مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می  0متن اصلی مقاله به ترتیب شامل -

  " : "باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن عالمت
 .پرهیز گردد

دمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش مقمقدمه: -
در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد 

وشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه از ن
 .ای قابل استفاده باشدای نوشته شود که فقط برای افراد حرفههمچنین مقدمه نباید به گونه

تکرار کند.  ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله رانحوی باید نوشته شود که هر خوانندهبه  شناسیروش  روش شناسی:-
گیری، زمان و مکان اجرای تحقیق، بخش جزییات روش تحقیق و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پیدر این 

آوری اطالعات، رعایت موازین گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمعهای مورد آزمون و مالک انتخاب آنها، روش نمونهنمونه
های آماری مورد ی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور( آزمونگیری )روایی و پایایاخالق در پژوهش، ابزارهای اندازه

 .می بایست گزارش شود استفاده

 
 



های پژوهش می باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کامال شفاف و روشن نتایج شامل شرح کامل یافته نتايج:
  ذکر با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان،می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد 

در آزمون های آمار استنباطی ( P=52/2) به عنوان مثال سطح معناداری دقیق مقادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق
ه منـاسب از های به دست آمده اکتفا کنند. همچنین استـفادضروری می باشد. مولفین الزم است تنها به گزارش مهم ترین یـافته

جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. 
عناوین جداول نیز در باالی  .در زیر آن درج شود نام گذاری شده و عنوان شکل "شکل"ها، نمودارها و تصاویر با واژه کلیه شکل

د. برای درج عنوان هر شکل یا جدول پس از کلمه شکل یا جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر آنها قرار داده می شو
ها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خود داری عکس .گردد

مربوطه استفاده کنند. بهتر است برای متمایز کردن ستون نمودارها به  نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای
جای استفاده از رنگ های مختلف از هاشور به شیوه های مختلف استفاده کرد. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است 

یگر این که جداول و نمودارهای مورد اند در جداول و بالعکس اجتناب نمود. نکته مهم داز تکرار مطالبی که در متن آورده شده
 ارائه گردند 5ای. پی. ای نیاز می بایست مطابق ضوابط و الگوهای

نتیجه( را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول باید گویا )استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست آمده 
داد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار اع . باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود

سه  "داشته باشد. اختصارات و عالئم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقی )ترجیحا
باید در متن مقاله تکرار شده خط( آن هم برای مشخص کردن تیتر و انتهای جدول استفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول ن

 .باشد. ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله )طولی یا عرضی( جا بگیرد
ها، مقایسۀ نتایج تحقیق با یافته های حاصل از شرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن بحث و نتيجه گيری:-

گیری و ارائه مشترک و مورد اختالف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد
پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در این بخش از تکرار بخش یافته ها 

ه است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشد
 .های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود

دانستیم و دیگری در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ یکی درباره آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می نكته:
 دی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است. درباره اینکه مقاله حاضر چه اطالعات جدی

 نگارش منابع مورد استفاده: نحوۀ-
 به صورت زیر معرفی شوند: «ای.پی.ای» شوند باید مطابق با دستورالعملمنابعی که در متن استفاده می

 شماره نباشد. 02تعداد منابع بیش از  -
 APAشيوه نگارش منابع بر اساس فرمت  

 آورده شود. (Persian) باید به زبان انگلیسی نوشته و در انتهای منبع و در داخل پرانتز واژه  نیز منابع فارسی
 :مثال

Koozechian, H., Khatibzadeh, M., & Honarvar, A. (1390).The role of sport tourism service quality 
dimensions in sport tourists’ satisfaction. Sport management studies and Movement Science, 2, 19-32. ( 
Persian).  

جهت مطالعه فایل راهنمای نگارش منابع می توانید به سایت نشریه مطالعات مدیریت ورزشی بخش راهنمای نویسندگان  
 http://smrj.ssrc.ac.ir/journal/authors.note                                                                        .مراجعه بفرمایید

 نامه نوشتن متن مقاله و ارجاع منابع داخل متنشيوه 
 ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  مقاله نباید اشکاالت نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم

در کلماتی « ء»ها و . . .؛ گذاشتن عالمت شود، پژوهشیتوان، مها در کلماتی با دو جزء، مانند: می فاصله رعایت نیم -
آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در  دستنامه، بههای، پرسشمانند تأییدی، تأثیر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: عامل 

 نه حرکتی، نمره آزمون و . . ..در کلماتی مانند دام« ی» به جای « همزه » بردن کارکلماتی مانند: مثالا، اصالا و . . .؛ به



پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد.  -
 مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .

 پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. -
جای آنها، معادل فارسی آنها را در متن بنویسید، حتی عالئم  ل متن فارسی بیایند. بههای انگلیسی نباید داخکلمه -

 ، و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.«اس.پی.اس.اس»ای مانند اختصاری
باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص  Times New Roman 8ها باید فونت زیرنویس 

ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب  یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشتهانگلیسی 
 اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.

 .شود ذکر باید  خانوادگی نام تنها و شود نوشته نویس زیر یا متن داخل در نویسنده کوچک نام نباید

خل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک )پرانتز( باشد، باید بین حرف آخر کلمه قبل از کمانک و کمانک اول در دا
 ( نشان داد . . . 2220و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثالا: بررسی اشمیت )

ویس بدهید. تمام آنها را پشت سر هم نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شماره پاندر منبع
بگذارید. پس از آخرین نام، شماره پانویس بگذارید. در « و»بیاورید و پیش از کلمه آخر  "،"بنویسید و بین آنها عالمت 

 پانویس نیز تمام اسامی را پشت سر هم بنویسید. مانند: وینبرگ و گولد
 نكات اداری و تعهدی

 .ش، رد یا ویرایش مقاله آزاد استهیئت تحریریه نشریه در پذیر -
ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده مقاالت منتشر شده نباید پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی -

این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر 
 .نخواهد کرد الت دیگر آن نویسنده را بررسینشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقا

دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی )پذیرش یا رد( مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقاله ارائه -
 .های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکندخود را به نشریه

 32وران و کارشناسان مجله را ظرف مدت در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی دا -
 .شودروز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می

الزم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق می بایست توضیحات الزم در    -
اله ارائه نموده و اصالحات انجام گرفته را نیز با رنگی خصوص کلیه سواالت را در قالب یک نامه در ابتدای مق

هر داور با یک رنگ مشخص( مشخص نماید. بهتر است این اعمال در نسخه ای از مقاله انجام شود  )برایمتمایز 
که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات الزم را 

 .سی نمایدبرر
 .مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است -

 .استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است -

کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی نام از به -

 .ی خواهد بودبرای عنوان فایل مقاله کاف

مقاالت چاپ  شود که ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونهدر پایان، از نویسندۀ محترم درخواست می 

 .شده در جدیدترین شمارۀ نشریه، مقالۀ خود را تنظیم و از طریق سامانه به نشریه ارسال کند

 /  http://journals.ssrc.ac.ir                                                    نشانی سامانۀ نشريه: 

 Esmj@ssrc.ac.ir                                            پست الكترونيك نشريه:
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 خواهشمند است قبل از پركردن برگ درخواست اشتراك به نكات زير توجه فرمائيد:
 با ذكر كدپستي بنويسيد.نشاني خود را كامل و خوانا  .1
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بدني واريز، و فيش بانكي را به همراه فرم اشاتراك نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت

 به آدرس دفتر نشريه ارسال كنيد.
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Abstract  
This study aims to compare the evaluation of educational function of the 

faculty of Khorasan physical education universities using the method of 360 

degrees feedback. The present research is of descriptive-analytic kind. 

Statistical populations of the whole full-time professors are 20 and of 

students are 200 at the physical education colleges of the state universities of 

Khorasan. Each teacher is evaluated by 10 students (cluster random 

sampling), 3 co-workers, 1 supervisor, and also the teachers himself. The 

findings showed that the teachers’ function in each three sections of the 

behavioral, communication, and occupation functions were acceptable from 

the perspective of four evaluation groups. The results showed there is no 

significant difference between the perspectives of the evaluation groups. In 

considering the findings of this study suggest be the masters of their 

strengths and weaknesses in order to better understood the stakeholders who 

are more and more attention quantitative and qualitative improvement be 

training. 

Keywords: The Function Evaluation, The 360 Degrees Feedback, Faculty 

Members 
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Abstract 
In this article, has been tried to recognize scopes of volunteers’ employment 

in Sport for All in the first step. In the second step, recognized scopes were 

prioritized. Research method was descriptive and type of survey. The 

statistical populations were all the managers and deputies of Tehran 

municipality sport organization, sport complex managers, physical education 

managers of 22 districts and members of sport for all strategic council. The 

statistical sample was equal to the statistical population. Results showed 

sport volunteers in Tehran city can employed in 4 areas such as sport 

recreation, organized sport, cooperation in sport complex management and 

infrastructure identifying sport talents. Also, attending to shortage of Human 

resources in sport for all, managers prefer to use more volunteers in sport 

recreation and cooperation in sport complex management. According to 

results of this article and other researches, recognizing areas of volunteer 

employment in sport for all in viewpoint of volunteers was suggested. 

Keywords: Volunteer, Sport for All, Areas of Volunteer Employment 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the Iran performance in the 

summer Olympics compared to Asian competitors. Research method is 

descriptive- analytic and retrospective that researchers tried explain situation 

of Iran performance without prejudice and use of the available documents, 

Iranian athletes won medals in 15 period participating at the summer 

Olympics games (from 1948 until 2012) reviewed and it compared with 

performance of nine other Asian countries as Iran competitors in the summer 

Olympic Games. From The most important findings of research the can be 

noted performance variations in the summer Olympics games, so that the 

graph of Iran performance is sinusoidal shape and has no stability. Also, 

wrestling is the best sport of Iran in the summer Olympics games and 

Weightlifting, taekwondo and track and field have been other disciplines of 

Iran in summer Olympic Games. Weighted average rating of Iran in summer 

Olympic Games is 31.07 that showed Iran is as the fifth most powerful 

country of Asia in summer Olympics after China, Japan, South Korea and 

Kazakhstan. Generally, it is recommended that the authorities has done 

measures to development elite sport facilities, identification and 

development talented athletes and sport management stable, so sent elite 

athletes to the Olympics and with good results and eventually balance of the 

Iran performance at the Olympics. 

Keywords: Olympic Games, Iran Sport Performance, Asian competitors of 

Iran in sport 
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Abstract 
The aim of this research was to study the competencies of CEOs of sport 
clubs in Isfahan province. The population and sample were different 
managerial levels of clubs such as Sepahan, Zob Ahan, Foladmahan and 
Gitypasand in Isfahan province that were 83 manager. The validity of the 
researcher made questionnaire was confirmed by 15 experts and professors 
and the reliability coefficient by using Cronbach alpha which was α = 0.972. 
The survey questionnaires were distributed to 83 managers in different level 
of clubs and 91.5 percent of questionnaires were returned back. 
Confirmatory factor analysis was used to construct validity of questionnaire 
and repeated measurement and Friedman test was used to determine the 
priority of dimensions of job competencies : tasks, roles and skills (P=0/05). 
The validity of the questionnaire was confirmed by the results of 
confirmatory factor analysis and study of construct validity and the results fit 
the indexes indicating that the final models were suited and accurate. The 
results showed that there was significant difference between priority of job 
competencies including skills (4/21±0/52), roles (4/11±0/55) and tasks 
(4/06±0/52). At the same time, in this study political skill for the first time 
was introduced as one of the  managerial skills and had the highest mean 
ranking ,but there was no significant difference between the priority of  
political skills and conceptual, human and technical skills (sig: 0.075) . Also, 
there was significant difference between priority of roles such as decisional 
(4/03±0/67), informational (4/16±0/61), interpersonal roles (4/09±0/56), and 
also between priority of tasks such as planning (4/20±0/60), Leadership 
(4/17 ± 0/62), Monitoring (4/02 ± 0/60) and Organizing (3/86 ± 0/58). Thus, 
high priority of skills between the dimensions of Job competencies indicates 
the importance of this dimension that with high priority decisional role and 
planning task can be an basis for selection, appointment and evaluation of 
CEOs in clubs.  

Keyword: Job Competencies, Management Skills, Managers Roles, 

Managers Tasks 
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Abstract 
There has been a significant development in sponsoring role in marketing 

activities of the various organizations and companies. One of the most 

important goals of sponsorship is its impact on the loyalty of related people 

to what has been sponsored. Sport sponsorship is one of the most popular 

areas of sponsorship due to the growth of the media coverage in this field, 

and a very large number of people who are involved in these tournaments. 
The aim of this study was to investigate the relationship between Bank 

sponsorship and its customer loyalty. In this study, the branches of City 

Bank in Tehran (2012) were studied. The desired sample included 167 

people. Findings of the study confirmed all hypotheses (relationship between 

dignity structures of event, congruence between sponsor and sponsored 

property, personal interest in the events, the attitude towards sponsor, 

honesty of sponsor, and the permanent presence of sponsor with customer 

loyalty toward Bank). 

Keywords: Sponsorship, Customer Loyalty, Sport Sponsorship, Sport 

Marketing 
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Abstract: 
The purpose of this study was developing a strategic planning for scientific 

sport management association of Iran. This research was an applied research, 

based on data collection was a field research and Descriptive - Analytic. The 

statistical population of this research was all sport management specialist of 

Tehran that was included all masters and PhD Student of State universities 

and all members of the sport management association. The size of statistical 

population was 64 Specialists. According to the findings, the vision, mission 

Statement and Long- term goals were indicated. Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats were ranked and used in - Internal & External (IE) 

Matrix that according to the results, the position of the association was in the 

Conservative position. According to the results of the - Internal & External 

(IE) Matrix, SWOT matrix was designed. 10 strategies were obtained from 

the 4 sections of the - Internal & External (IE) Matrix and finally designed 

the corporation planning for each strategy.  

Keywords: Scientific Association, Scientific Association for Sport 

Management, SWOT Matrix, Strategy.  
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Abstract 
The purpose of this study was the content analysis of the sport part of best 

seller newspapers in the country. There is a perspective method that 

performed with content analysis and the data was collected in an attributive 

and a bookwork methods. The statistic population research, were the 2012 

archives of 10 best sellers’ newspapers in the country. The research method 

was descriptive-analytic strategy that data was collected through 

documentary and library. To gather information sheet coding reliability and 

validity were confirmed. The results show that among 720 newspapers for 

analyzing, 8778 news have been observed that the most news about football 

with 60/5% of the news and the news of handball with minimum 2/0% of the 

news. the news is most of the adult age groups 74/8%, respectively. The 

least reference to the category of age Middletown was with 0/01%. 3785 

news with the image, the majority of the that 65/78 images for football and 

wrestling as a second sport,7/21% pictures of your dedicated. Therefore, it 

seems that the literature should respect the sport sector in total audience and 

their needs, to paying attention to the audience and their necessity, there 

must be a general viewpoint to the sports fields and different age categories 

and gradually from existing templates and stereotypes of potential and from 

all exercises. 

Keywords: National Newspapers, Sports Fields, Age Category, Sports 

Pictures 

*(Corresponding Author)                                              Email: parastu_z1988@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



9                                                              Sport Management Review, No 32, 2015 

 

Designing Model of Succession in Selected Sports Federations of 

Iran 
 

Javad Ashouri1, Mehrdad Moharram Zadeh2, Mahboubeh Miri3 

 

1. Master of Governmental Management, Shahid Beheshti University* 

 2. Professor of Sport Management,  Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

University of Mohaghegh Ardabili 

3. Master of Sport Management and Planning, Urmia University 

 

Received Date: 09/03/2014                                           Accepted Date: 27/07/2014                                                    

Abstract 
The purpose of this study was to identify factors influencing Succession 

Provide a model for recognizing its dimensions and the mechanism of these 

factors. For this, firstly Exogenous or endogenous variables was extracted 

Through the Library Studies and after screening and summarization and send 

To 12 academic and administrative experts for assess the significance of 

them. Finally the conceptual model developed by the researchers was tested. 

The Statistical population of this study was all the sports federations of Iran 

and Wrestling, taekwondo, volleyball and sport climbing Federations were 

selected as examples. The number of employees of these selected federations 

was 173 persons. Due to the limited number of them was tested. A 

researcher questionnaire for assessing the factors associated with the 

succession was the main measurement instrument in this study. The findings 

showed that, Strategic capabilities (by 0.87 of estimated standard 

coefficient), considering communication (by 0.54 of estimated standard 

coefficient) and the dynamic interaction of jobs and environmental (by 0.71 

of estimated standard coefficient) Have significant direct impact on 

Succession. These 3 factors also have significant indirect impacts on 

Succession through Influencing on the Variable of active tend to succession. 

Considering communication has had the greatest impact (by 1.09 of 

estimated standard coefficient) on Variable of active tend to succession, but 

variable of strategic capabilities has had the greatest impact on the 

Succession. 
 

Keywords: Succession, Active Tend to Succession, Strategic Capabilities, 

Considering Communication, Dynamic Interaction of Jobs and 

Environmental, Sport Federations 
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Abstract 
The purpose of this research is to define and develop the criteria for the 

selection of the head coach of Iran’s national football team and to determine 

the extent to which such criteria are important. The study consisted of 627 

participants who included 379 coaches, 210 players and 38 managers. The 

research method of this study was of descriptive-survey type and the 

research tool was a researcher made questionnaire. The content and face 

validity of the questionnaire was examined and reliability with Cronbach's 

alpha coefficients at (0.87) were estimated. 

The Results showed that the selection criteria of the head coach of Iran’s 

football team from the participants’ point of view include: 1. Technical 

skills, 2. Personality characteristics, 3. Communication and Social skills, 4. 

Managerial skills, 5. Personal characteristics, 6. Psychological skills, 7. 

Coaching vision, 8. Background as coach, 9. Background as football player. 

Keywords: Iran’s Football, Coaching Criteria, National Team, Football 

Coaches 
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Abstract  
Tourism industry has recently been the world's first industry based on 

income generation and economic growth. The aim of the present study 

was to examine the attitude of sports and tourism experts about the 

economic impact of sports tourism on the host community. Research 

samples are comprised of the specialists in sport and tourism areas. 

Research tools have been gathered from some parts of the standard 

questionnaire by Hritz and Ross (2010) that was used only after being 

confirmed of its validity and reliability (α:0.83). Data from 203 

questionnaires returned were analyzed by SPSS V.21 and Amos V.21 

software and Bartlett test, KMO index, Exploratory Factor Analysis 

(EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used. KMO index 

and Bartlett test are confirmed using the data distribution for Exploratory 

Factor Analysis (EFA). Exploratory factor analysis also extracted two 

factor titled “positive effects” and “negative effects”. In order to 

investigate the most important factors, using the confirmatory factor 

analysis, the “income and employment enhancement index” and “Pseudo 

employment during the tourism event after it due to the seasonality of the 

sports tourism index’’ with a factor loading of 0.86 in the positive effects 

and negative effects, respectively, are the most important economic 

effects of sports tourism in host community.  

Keywords: Sports Tourism, Sport Events, Economic Effects 
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