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 پژوهشی -يه علمی برای نشر 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 اخالقیعلمی و  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 
دبیر نشریه تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سر

 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 رد 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
 

 ی اصول کل
 

 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 ان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچهشود و باید شامل عنومی

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  .شنهادهای سازنده برای آینده بیان شودنتیجۀ کلی باشد. همچنین پی 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 
 تناسب موضوع باشد.  های قبلی پژوهشگر بهکارهای 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  -

  ه نیز باید ضمیمۀ پرونده شده باشد.باشد و نامۀ تأییدیۀ دانشگا
 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 نشریات پژوهشگاه تربیت تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه .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 
داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب  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

 .اده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد استچاپ قرار خواهد گرفت. استف
  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 51ت مقاله نباید از تعداد صفحا -

 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 ر صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، میکه معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. د
نام های  انگلیسیهمچنین مولف باید معادل  .فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در زیرنویس نگاشته شود

ر هر صفحه از شماره یک شروع شماره زیرنویس ها دخارجی 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. 

 باشد و بههای 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-
ی نویسندگان همراه با درجه علمی و محل اشتغال آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی، و در صورت وجود مؤسسه خانوادگنام

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

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

یک پاراگراف، چکیده مقاله در . 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.تیجهانجام شده از فعل گذشته و برای ن

 .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

 :اصل مقاله بايد شامل موارد زير باشد
شناسی، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می بخش مقدمه، روش  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

ست و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط امقدمه: -
در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد 
نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. 

 .ای قابل استفاده باشدای نوشته شود که فقط برای افراد حرفهدمه نباید به گونههمچنین مق

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

آوری اطالعات، رعایت موازین گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمعهای مورد آزمون و مالک انتخاب آنها، روش نمونهنمونه
 های آماری موردگیری )روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور( آزموناخالق 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 می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان،

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

ورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به ص
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

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

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

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

نتیجه( را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول باید گویا )استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست آمده 
شار اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم 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
خط( آن هم برای مشخص کردن تیتر و انتهای جدول استفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده 

 .یم شوند که در یک صفحه مجله )طولی یا عرضی( جا بگیردباشد. ابعاد جداول باید طوری تنظ
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 ایت نتیجهمطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختالف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نه
پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در این بخش از تکرار بخش یافته ها 
خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته 

 .آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شودهای مطالعه 
دانستیم و دیگری در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ یکی درباره آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می نكته:

 درباره اینکه مقاله حاضر چه اطالعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است. 
 منابع مورد استفاده: نگارش 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) پرانتز واژه باید به زبان انگلیسی نوشته و در انتهای منبع و در داخل  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).  

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

 ه و ارجاع منابع داخل متننامه نوشتن متن مقالشيوه 
 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، پژوهشتوان، میها در کلماتی با دو جزء، مانند: می فاصله رعایت نیم -
آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در  دستنامه، بههای، پرسشتأییدی، تأثیر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: عامل مانند 

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



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

 پس از نقطه یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید. -
ن بنویسید، حتی عالئم جای آنها، معادل فارسی آنها را در مت های انگلیسی نباید داخل متن فارسی بیایند. بهکلمه -

 ، 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 

تداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب ها و اعداد باید در یک ام انگلیسی یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته
 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

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

نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شماره پانویس بدهید. تمام آنها را پشت سر هم در 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

 .هیئت تحریریه نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است -
ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این ش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجیمقاالت منتشر شده نباید پی -

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

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

روز  32در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت  -
 .شودانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف میانجام و از طریق سام

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

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

 .گان آن استمسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسند -

 .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 برای از به -

 .عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود

مقاالت چاپ  ضمن مطالعۀ مندرجات این راهنما و مشاهدۀ نمونهشود که در 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                                            نشريه: پست الكترونيك
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Abstract 
Achievement motivation and self-respect are two important elements for 

athlete's sport success in the national and international levels. The purpose of 

this research was comparison of achievement motivation and self-respect 

between the elite and amateur athletes in Lurestan province which has done 

with descriptive- survey approach. Statistical population were consisted of 

all national team members athletes in different sports in Lurestan Province 

(39 members) as elite athlete and all amateur athletes in different sports (550 

athletes). All population of first group (39 members; census) and an equal 

number for second group (39 athletes; non-probability) were selected as 

statistical sample (78 samples totally). Two standardized questionnaires for 

the achievement motivation (P.Gava; α=0/78) and self-respect (Kupersmit; 

α= 0/83) were used for data gathering. For analyzing the data, in addition to 

descriptive statistics such as frequency, mean and standard deviation, some 

inferential statistics tests including Independent Sample t-test were used for 

comparing variables between two groups. The results showed that there was 

a significant difference between the achievement motivation and self-respect 

of elite and amateur athletes (p=0/002, p=0/001). Meanwhile, in the sub-

scales of self-respect variable (social, family-related, education) the 

difference of two groups in social self-respect of athletes was significant 

(p=0/05). So the results show that the achievement motivation, self-respect, 

and social self-respect of elite athletes are higher than amateur athletes 

significantly.  

Keywords: Achievement Motivation, Sports Psychology, Self-

respect, Elite Athlete 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the relationship between components 

of organizational climate and quality of work life in Physical Education of 

East Azarbaijan Province. The present research is descriptive-correlation one 

and is performed in a field research method. The statistical population 

includes managers and staffs at Physical Education agencies and 112 

members of this population are selected as sample for this research. The 

research methods of this study was descriptive, survey and correlation. 

Organizational climate and quality of work life standard questionnaires were 

used to test hypotheses. The relationship between organizational climate 

dimensions (goals, roles, rewards, methods, relations) hypotheses showed 

following results. Significant relationship between organizational climate 

dimensions (goals, roles, rewards, methods, relations) and quality of work 

life were observed. In addition, the relationship of some individual 

characteristics with organizational climate and quality of work life were 

studied. The relationship of some between individual characteristics with 

organizational climate and quality of work life were significant. Overall, 

findings of this research revealed that there was a relationship between 

organizational climate and quality of work life of personnels of physical 

education agencies. 

Keywords: Organizational Climate, Quality of Work Life, Physical 

Education Agencies 
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Abstract 
The aim of this study is to determine professional standards of Urmia's 

physical education teachers. The applied method for this research is 

combinational (quantitative and qualitative) and in three levels (library, 

Delphi and survey). Research population in Delphi stage were physical 

education professors of Urmia University, Farhangian University (Urmia 

branch) and physical education deputies and experts of Urmia education 

administrations. In survey level Research population included (311) male 

and female physical education teachers of Urmia schools. Of this number, 

285 were selected as the statistical sample. Results of Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) showed the good fit for professional standards for physical 

education teachers in 8 components: management; leadership; learning 

environment and class atmosphere; supervision, appraisal and feedback; 

programming; teacher statutory, moral and professional responsibilities; 

teaching; teacher professional development. 

Keywords: Delphi method, Professional Standards, Physical Education 

Teachers 
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Abstract 
The purpose of the study was studying the relationship between 

percepted organizational justice, Psychological Contract Breach and 

organizational citizenship behavior of physical education teacher 

Tehran province cities. Research method was descriptive- correlation.  

The statistical population was all of physical education in Tehran 

province cities (include 1582 peoples). The sample of statistical 

according to Kerjesi & Morgan sampling table was 314 peoples. The 

data analysis was accomplished descriptive and infrentional statistic. 

The instrument was organizational justice (Neihoff & Moorman, 

1993), organizational citizenship behaviors (Lee & Allen, 2002) and 

Psychological contracts breach (Rousseau, 1995), questionnaires. The 

results were showed the relationship between organizational justice 

and Psychological contracts breach with organizational citizenship 

behaviors. Also, organizational justice prospects Psychological 

contracts breach. The results of regression analysis showed 

Psychological contracts breach, organizational justice inconsistent 

49.86 percent of variation of organizational citizenship behaviors. 

Keywords: Organizational Justice, Psychological Contract Breach, 

Organizational Citizenship Behavior, Physical Education Teacher  
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Abstract 
The purpose of this study was to Relationship between privatization and 

productivity gymnasium view directors and heads of delegations in 

Mazandaran province. To this end, 242 managers and heads of delegations, 

privatization barriers questionnaire voluntarily completed the exercise and 

enjoyment of the sport. 5-axis scale privatization barriers (to improve 

management and enhance service, employee satisfaction and teacher 

satisfaction, customer satisfaction, investment (profitability) and financial 

liabilities to the private sector) and scale efficiency of 4-Axis Sport 

(efficiency, effectiveness quality, service and customer satisfaction gyms) 

are evaluated. Data were examined using Pearson on (α≤0.05) analyzed 

using SPSS statistical software was used. The results showed that all 

subscales were significantly associated with privatization (p≤0.05), and the 

privatization of government fiscal incentives to the private sector in sport, 

there is a significant relationship (p=0.124). The overall findings of the study 

showed that between privatization and efficiency of the board of directors 

and heads of sports delegations Mazandaran in the gymnasium, there is a 

significant relationship. 

Keywords: Privatization, Productivity, Managers, Chiefs of Staff Sport 
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Abstract 
Talent identification process was one of the most important issues in 

contemporary sports. The purpose of this research was to assess 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) of Quality Assessment of Sports Talent 

Development System Questionnaire (QASTDSQ). The research method was 

descriptive - survey and performed in practical way. Participants included all 

coaches, athletes, experts of sporting federations and commissions and 

physical education experts that 460 person finally completed questionnaire. 

After content validity, used Exploratory Factor Analysis (EFA) and CFA 

and Cronbach alpha for reliability and validity of questionnaire. Result of 

CFA showed that six factor of questionnaire was a good factorial structure 

and reliability of questionnaire with Cronbach alpha for six factors showed 

the range between 0.78 – 0.85. X2/df=1.65, RMSEA=0.06 indexes and 

NFI=0.94, NNFI=0.91, CFI=0.96, GFI=0.92, six factor structure of 

QASTDSQ has good fit.  Ultimately, the questionnaire Can be used in the 

studies the quality of talent evaluation system in federations and sports. 

Keywords: Sports Talent, Quality, Exploratory and Confirmatory Factor 

Analysis 
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Abstract 
The purpose of this study was identifying and prioritizing of barriers of 

achievement medal in wrestling in Iran unsuccessful provinces based on 

perspective of experts of this field. 110 people such as managers of wrestling 

federation and provincial delegations (25 persons), academic experts (15 

persons), Coaches of grade І (30 persons) and elite wrestlers in national level 

(40 persons) were selected as sample. Results showed that cultural, 

geographic, and of media barriers, financial issues, management and 

planning, infrastructure, facilities, holding competitions and camps, training 

and technology issues, human resources and discovery and development of 

talent, respectively were most important barriers of achievement medal in 

wrestling in Iran unsuccessful provinces. With regarding to importance of 

these factors in wrestling development, it is recommended to the country 

sport responsibilities through providing appropriate programs and with 

resolving existing problems try to provide conditions for wrestlers of these 

provinces to get medals in important Olympic Games.  

Keywords: Barriers of Wrestling Development, Management of Wrestling 

Sport, Olympic Games 
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Abstract 
The purpose of this study the role of perceived service quality factors in the 

development of football in the capital derby spectators Citizenship Behavior. 

All statistical community spectators watching football for over 18 years, the 

two teams were Persepolis and Esteghlal Azadi Stadium in September 91. 

Since the volume of the statistical population of more than 75,000 people, 

according to Morgan statistical sample, 384 subjects were selected to collect 

data from a stratified random sampling method was used.  

The data was collect, from Two questionnaires, Ko (2006) service quality 

questionnaire, and Groth (2005) citizenship behavior questionnaire that their 

validities was approved from 8 sport management Experts. Their reliabilities 

were test by using Cronbach’s alpha coefficient and they were respectively 

0.84 and 0.79 for service quality and citizenship behavior questionnaires. 

The results showed that there was a significant positive relationship between 

the service quality of dimensions and citizenship behavior (p<0.05). Also, 

Program quality coefficient beta (0/51) predicts a stronger interaction 

quality, environmental quality and outcome quality coefficient order beta 

(0/39, 0/43, and 0/13) for Citizenship Behavior. 

Keywords: Service Quality, Citizenship Behavior, Structural Equation 

Modeling, Derby  
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Abstract 
The purpose of this study was performance evaluation’s indicators of the head 

coaches in professional volleyball premier League of Iran from the coaches and 

athletes point of views. The statistical population of this study included all the 

head coaches and coaches (24 persons), and (144 persons) employed in 

volleyball premier league of Iran (2012-2013). The statistical sample contained 

number to statistical population and finally 138 individuals (82 percent) 

participated in the present study. A researcher made questionnaire was used 

which included 42 performance evaluation indicators of the volleyball head- 

coaches gathered by a semi-directed interview and was used in a five valued 

Likert measure. The apparent and content validity of this questionnaire was also 

confirmed by 18 experienced expert and coaches of volleyball. The reliability 

was also computed through alpha Cronbach method (α= 0.93). In order to 

analyze the data, the discovery factor analysis method with the inclined rotation 

(direct oblimined rotation) was used. According to the factor analysis results, 

eleven indicators were eliminated; and 31 remain in indicators, were categorized 

with the special value of bigger than one in to the following factors; team 

management, professional relationship, social-relationship skill, psychological 

skill, experience and athletic background factor and technical skills. From the 

responders' point of views, the following factors in order were considered as the 

most important dimension in coaches' performance evaluation indicators; social-

relationship skill, team management, psychological skill, professional 

relationship and experience and athletic background. The indicator of team 

discipline during practices and games was in the first priority and the indicator 

of relationship with media was in the last priority. In general, the club managers 

and specialists could use basis and important indicators and factors in order to 

evaluation the head coaches. However, considering the high priority of the 

social-relationship skill and team management factors, evaluation these skills is 

very necessary for the head-coaches that gained the technical qualifications. 

Keywords: Performance Evaluation; Volleyball Head-coaches; Social-

Relationship Skills; Team Management; Psychological-Technical Skills. 
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Abstract 
 

The Purpose of this study is investigation of the relationship between 

coaching leadership styles and team cohesion and achievement motivation in 

selected athletes in Iran's premier league teams. The study method is 

descriptive and is of correlative type. Survey community consists of 414 

athletes participating in premier league teams in the season of 2012-2013. 

Study results showed that there is meaningful relationship between coaching 

leadership style, team cohesion, coaching leadership style and achievement 

motivation. So considering the findings of the study, it’s found that the use 

of different styles of coaching and different behavior styles will change team 

cohesion and achievement motivation that could affect coaching task and 

athlete and this case clarifies the importance of the relationship between the 

coach and the athlete.  

Keywords: Coach leadership Style, Team Cohesion, Achievement 

Motivation, Athlete 
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