
 دیدگاه مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ورزش استان کرمان 

صان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی دیدگاه متخص همقایس

 ورزش قهرمانی هرویدادهای ورزشی در توسع
 3، افسر جعفری2، مهرزاد حمیدی1*مصطفی مقدس
 (14/40/33ـ تاریخ تصویب:  12/40/33)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 همتخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعدیدگاه  همقایسحاضر،  ههدف از مقال
فاده شد. در ادبیات پیشینه و نظرسنجی است هباشد. برای گردآوری اطّالعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعکشور می ورزش قهرمانی

تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با  30آن توسّط های محقّق ساخته استفاده شد که روایی نظرسنجی از پرسشنامه
مدیریت  ه)اعضای هیأت علمی دانشگاه با سابق آماری این تحقیق شامل متخصّصان ه( تأیید شده بود. جامع14/2روش آلفای کرونباخ )

نفر( 160) های گوانگژو(های ملّی اعزامی به بازیضای تیم)اع و قهرمانان نفر( 05) ها()مدیران ارشد فدراسیون مدیران نفر(،15) عالی(
نفر انتخاب  341فرمول کوکران ه به ر است و در گروه قهرمانان با توجآماری ما در گروه متخصّصان و مدیران از نوع تمام شما ههستند. نمون

های یافته برای نرمال بودن کولموگروف اسمیرنف و از آزمون استنباطی های توصیفیها از شاخصبرای تجزیه و تحلیل داده اند.شده
این نتیجه به ها مورد بررسی قرار گرفت که تحلیل واریانس فرضیه والیس وـ  ایت با استفاده از آزمون کروسکالدر نه پژوهش استفاده شد.

ورزش قهرمانی  هورزشی در توسعقهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای  مدیران و بین دیدگاه متخصّصان، دست آمد که
 داری وجود دارد. معنیتفاوت 

 ورزش قهرمانی. توسعه، پخش تلویزیونی، های کلیدی:واژه

 مهمقد

در هر  تقریباً که است انسانی مهم هایفعالیت از ورزش
 اعصار طی بشر در. است بوده موجود ایگونه به بشری جامعه

 آن به خاص رویکردی نتمدّ و هر یآشنای پدیده این با گوناگون
 به پیشین روزگاران در تربیتی مسائل اندیشمندان. است داشته
 شدن اجتماعی در آن عظیم نیروی و ورزش ارزشی هایجنبه

 اجتماعی متوازن شخصیت ساختن و او بهنجار سازی و انسان
  دیگر با آن دهنده سازش عوامل پرتو در ورزش. بودند برده پی

 زیرا کند؛می موفّقیت کسب اجتماعی، نظام درون هاینظام
 بافت جزء مکمّل و اجتماعی نظام نمونه هایجنبه از یکی ورزش

 این دهنده تشکیل هایجنبه و عوامل کلّیه از و است اجتماعی
 ورزش در گمانبی اقتصاد، ضعف بنابراین،. شودمی متأثّر نظام
 ورزش،ز ا دین نکردن پشتیبانی و تأیید چنان که نهد؛می تأثیر

م نظا تبلیغات کهو  آموزش همچنیند. کشانمی ضعفه ب را آن
 آنها  با  باید  ،است کامیابی و پایداری خواهان اگر، است ورزش

 .(3116)قاسمی، شود سازگار 

  هیک پدید عنوان ورزش به هیکی از دالیل مهم برای مطالع
 افراد  زندگی  از مظاهر با بسیاری که است این اجتماعی فراگیر،

  
ها و نهادهایی ورزش با پدیده باط بسیار نزدیک دارد.تجامعه ار

اوقات فراغت،  مذهب، آموزش و پرورش، اقتصاد، همچون خانواده،
 های جمعی و بهداشت ارتباط دارد.رسانه فرهنگ، سیاست، حقوق،

بخش اعظم موضوعات و مطالب جامعه شناسی ورزشی به میزان 
یت های ورزشی است که در از پدیده ها با فعالتأثیر و یا تأثّر هریک 

ای متناسب با شرایط و وضعیت آن جامعه مورد بررسی هر جامعه
های ورزشی در جامعه به ع فعالیتقرار می گیرد. گستردگی و تنوّ

ای است که در تحلیل آن باید به سایر نهادهای اجتماعی مثل گونه
های پدیده ر و سایرهنسیاست و آموزش و پرورش، فرهنگ، اقتصاد،

 .(3173 گذار نیز توجّه کرد )نادریان جهرمی،اجتماعی اثر

رتبه مند  جایگاه کسب برای ورزشی است که ،قهرمانی ورزش
و سازمان  رقابتی هایشورز از است عبارت و شودمی تعریف
ی ارتقابرای  خاص مقرّرات و قوانین به توجّه با که اییافته

ت مسئولی انجام می گیرد. مدال یا تبهر کسب و ورزشیی رکوردها
با حمایت  و خصوصی غیردولتیی اهبخش هعهد بر آنی پشتیبان
 ها)فدراسیون غیردولتیش بخ هبرعهد آنی اجرای مسئولیتو  دولت

 عنوان به  قهرمانی   ورزش  (.3173)مرادی، باشد می  ها(هیأتو 
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انه داشته است. بازتاب نظام اجتماعی همیشه پیوند عجیبی با رس
اصالً شاید بتوان گفت که رسانه و ورزش قهرمانی دو یار 

که در خدمت  امروزی بیشتر از این هجدانشدنی هستند. رسان
های ورزشی و نوع ورزش ورزش باشد، به تعیین کننده شاخص

براساس نظریه رایزمن انسان و  .مطرح جامعه تبدیل شده است
ه منظور است ک« دیگر راهبر»جامعه امروزی یک انسان و جامعه 

ها بر که حتّی رسانه ای؛ به گونهاز دیگری همان رسانه است
های حرکتی ورزشکاران ها و نوع اجرای مهارتچگونگی رقابت

مربّیان و  هگذارند و این کار هم با تغییر ذائقنیز تأثیر می
 هایرسانه (.3117 شود )آقاپور،ورزشکاران و تماشاگران انجام می

اجتماعی، ل مسائی بررس برای اساسی ابزارهای از یکی گروهی
ی    گیرشکلر در مؤثّ بسیار عامل و آموزشی رسانی،اطّالع
ی های اجتماعپدیدهز ا یکی آیند.می به شمار اجتماعی هایارزش

ت تح را مردم آحادو  داشته چشمگیری رشد اخیر هایسال در که
ی گروه هایرسانه. استزش ور و بدنی تربیت داده، قرار تأثیر

ر به شما اجتماعی هایارزش گیریشکل در مؤثّری بسیار عامل
 درج مطالب و هابرنامهی محتوا بخش ورزشی، در که روندمی

ت وضعی بهبود و پیشرفتر د بسزایی تأثیر تواندمی آن در شده
 رسانه برای برقراری ارتباط، (.3172)مرادی، باشد کشور داشته
ماعی انسان مورد استفاده ز عناصر مهم زندگی اجتیعنی یکی ا

ارتباط در یادگیری دانش و مهارت تغییر نگرش  گیرد.قرار می
 مستقیمی که از طریق مطبوعات پرغیر ارتباط سهم زیادی دارد.

نظیر رادیو و تلویزیون  تیراژ و مخصوصاً وسائل ارتباطی جدیدتر
ای یا رتباط تودها شود،های وسیع انسانی ایجاد میبین گروه

  شود.جمعی نامیده می

های همگانی ضمن داشتن نقش اساسی در اطاّلع رسانه
صرفه برای ورزش هستند نی یکی از منابع قابل دسترس و بارسا

      که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار عموم قرار 
ورزشی در  رسانه های جمعیمهم  یکی از اهداف دهند.می

و  ورزش ابعاد هتوسع ورزش است. هاهداف ملّی توسع راستای
در بیشتر موارد  رسانه های جمعیمحورهای مختلفی دارد که 

 (3173) ظریفی و داوودی (.3119)قاسمی ، توانند مؤثّر باشدمی
ورزش همگانی در  هدر تحقیقی دریافتند بین رسانه ملّی و توسع

و منابع انسانی تفاوت  های ورزشی، منابع مالیهر سه عامل مؤلفه
 عنایتی و خانی (.3173 معناداری وجود دارد )ظریفی و همکاران،

ای و به ویژه تلویزیونی شدن ( در پژوهشی دریافتند رسانه3173)
 برفوتبال موجب فراگیر شدن آن در سطح جامعه ما شده است. 

های فوتبال برنامهمند و پیگیر این اساس هم مردم عالقه
اند و هم این رسانه سعی کرده و توانسته است دهتلویزیون ش

مخاطبان متعدّد و متفاوتی را در این زمینه جذب کند. نتایج 
های ورزشی دهد بیشتر مخاطبان برنامهها نیز نشان میسنجینظر

مندان به تماشای ورزش فوتبال هستند و در تلویزیون، عالقه
 هنری و ،مرادی ها رضایت دارند.مجموع، از این نوع برنامه

د بع در ورزشیی ها( در تحقیقی دریافتند رسانه3173) احمدی
ن حامیا ود دارن کمرنگی نقش قهرمانی ورزش در استعدادیابی

سرمایه ی قهرمان ورزش در به ندرت خصوصی هایبخش و مالی
ه حوزر د نوآوری به نسبت هاآن دیگر، سوی ازد. کننمی گذاری

ش افزای همچنین و ورزشی النمسئو آگاهسازی خود، تخصّصی
د. انکردهی کوتاه قهرمانیش ورز هزمین در تحقیقات و مطالعات

و  متخصّص نیروهای به کارگیری با می توانند ورزشی هایرسانه
ی و قهرمانش ورزی اعتال به منظور ایرسانه جایگاه این از متعهّد

ا ب مهمن ایو  کننده استفاد جامعه افراد آگاهی افزایش همچنین
 پذیرد.میت صوری ورزشو  ایرسانه هجامعه همه جانب همکاری

ی گروه هایرسانه نقشی بررس به تحقیقی در (3116) قاسمی
ن بی که دریافت و پرداختو الگ هارائ و کشور ورزش هتوسع در

ی کرد دارد. وجود معناداریت تفاو مطلوب و موجود وضعیت
و  موجودت یوضع بینه ک پژوهشی دریافت طرح در( 3116)

ی هاهگرور د کشور ورزش هتوسع در گروهی هایرسانه مطلوب
و  معلوالن، کارگران دانشجویی،، آموزیدانش همگانی، ورزش
و  مرادی (.3173 )مرادی، داردد وجو معناداری تفاوت بانوان

   هتوسعر د ورزشی هایکه رسانهد دریافتن( 3111ن )همکارا
و  موجودت وضعی بین امّا ارند؛د به سزایی نقش ورزشی هایرشته

ط شرایه ب توجّه با همچنیند. دار وجودی تفاوت معنادار مطلوب
ی علمت هیأ اعضای تحقیق در حاضری هاگروه ههم موجود،
ی همگانش ورز ترویج در را ورزشیی هارسانهش نق ها،دانشگاه

 قرار دادند باالتری اولویتر د قهرمانی ورزش به نسبت
دهند قی نشان می( در تحقی0230) لو و همکاران (.3172)مرادی،

باشد و  تواند در شناسایی بازیکنان نقش داشتهتصاویر ویدئویی می
ها و برطرف کردن نها و یادگیری آهمچنین برای آموزش سیستم

 سولبرگ و هالرند ضعف آنها از بازی به بازی دیگر مؤثّر باشد.
   تآوری محصوال( به این نتیجه رسیدند که چگونه نو0233)

 ها را بهبود ببخشد.واند سودآوری پخش تلویزیونی ورزشتمی
به عنوان مثال  چگونگی پخش ورزشی نقش مهمّی در توسعه،

 لوی پرز .آشنایی بینندگان با محصوالت و خدمات جدید بود
خش زنده تلویزیونی مسابقات به این نتیجه رسید که پ (0233)

د تا مردم بیشتر به تماشای شوعث میدر اسپانیا با ورزشی
 3TPAتلویزیون بپردازند و دارای تأثیر مثبت در رتبه بندی 

ورهای ثروتمند بخشی از دریافت که در کش (0229) راجر است.
های بزرگ ورزشی از راه فروش حق پخش تلویزیونی درآمد تیم

 هایی باتیم ها باعث می شود تامیان این شبکهاست و رقابت 
 (3777) لویرودال. آمدزایی بپردازندی ضعیف هم به درتوانایی مال
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اند ه شدههای ورزشی متوجّکه فدراسیون کندتحقیقی بیان می در
توان برای جذب حامی مالی روی آن یکی از منابعی که می

حساب کرد، پخش تلویزیونی است که به عنوان نخستین منبع 
مثل  شد؛ای درآمدزایی جایگزین بلیط فروشی در ورزش حرفه

یکی از مواردی که همواره  جهانی.های المپیک و جامبازی
ها مطرح ها و یا مدیران برخی از باشگاهنرؤسای برخی از فدراسیو

ط تلویزیون کنند، این است: به دلیل این که رویدادهای ما توسّمی
شود، حامیان مالی تمایلی به مشارکت با ما ندارند پوشش داده نمی

جذب استعداد با  شناساندن این ورزش به جامعه وهمچنین در  و
هایی شد که مورد واجه هستیم و تلویزیون مختص رشتهمشکل م

های ورزشی که در زمینه رشته هستند و سایر توجّه عموم
باشند. سوالی ه میقهرمانی فعالیت دارند، نیز نیازمند همین توجّ

دیدگاه از : شود این است کهبرای محقق مطرح می که اینجا
تلویزیونی رویدادهای  مدیران و قهرمانان پخش متخصّصان،

 ورزشی در کشور ما چه نقشی در توسعه ورزش قهرمانی دارد؟

ش ورزش در امروزه تلویزیون به عنوان عامل مؤثّر در گستر
ز پژوهشگران ، بسیاری اهای اخیردر  سال. کانون توجه قرار دارد

ه بررسی کرده اند. ورزش ن زمینها را در ایو محقّقین نقش رسانه
جنسیت در آمیخته است و ارتباط  اقتصاد، فرهنگ و ،با سیاست

ای( شش رسانهبین رویدادهای ورزشی و پخش تلویزیونی )پو
و پخش های ورزشی امری دو جانبه است. هر یک از حوزه

، وابستگی و تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. ای آنرسانه
ای بر در خصوص تاثیر پوشش رسانه 3779ل پژوهشی که در سا
صورت گرفت، نشان داد که « ای بی. ان.» بینندگان مسابقات

ی، حضور تماشاگران را در پخش تلویزیونی مسابقات محلّ
دهد؛ امّا پخش های مسابقات کاهش میها و میدانورزشگاه

وجب افزایش بینندگان مدور دست  لویزیونی مسابقات مناطقت
 (.3172شود )کرمی،میتلویزیون 

های تلویزیونی هستند که مسابقات فوتبال در اروپا برنامه
این امر اهمّیت روابط  بزرگترین مخاطب را در سراسر اروپا دارند.

نشان هماهنگ این دو  هبین ورزش و تلویزیون را برای توسع
دهد که از اهمّیت بالمنازعی برای جامعه اروپا و حتّی هویت می

بخش سمعی و بصری در اروپا در دو  د دارا هستند.فرهنگی خو
آوری تغییر فن گذشته با ورود تلویزیون خصوصی و پیشرفت هده

های خاصی افته است که در حال حاضر جز گونهالعاده یفوق
یک رویداد ورزشی  که بر جهان ورزش مؤثّر هستند. هستند

ز این رو ا کند و تولید برنامه را آسان می کند؛میتماشاگر جذب 
    بیشتر شود،هایی که از تلویزیون پخش میورزشه عالقه ب

اند که چقدر دیده ه شدههای ورزشی متوجّفدراسیون شود؛ لذامی
 به عالوه برای مخاطبان وسیع شدن در تلویزیون مهم است؛

 تواند حامی مالی جذب کند؛می های تلویزیونیبرنامهش پخ

ایگزین بلیط فروشی به عنوان بنابراین تلویزیون در اروپا ج
ی شد و یک شرط ان منبع درآمد مالی در ورزش حرفهنخستی

های المپیک های بزرگ ورزشی مثل بازیضروری برای سازمان
  موفّقیت نسبی در برخی  (.3777 یا جام جهانی است ) لوی،

وضعیت نسبتًا  رشته های انفرادی در مسابقات برون مرزی و
های نقره و برنز در مسابقات المپیک از مناسب در کسب مدال

آید؛ امّا جدول رزش قهرمانی در ایران به حساب مینقاط قوّت و
زیر نشان می دهد که میزان مشارکت افراد در ورزش قهرمانی با 

چه  هر دارد. برخی کشورهای منتخب کاهش چشمگیری
ظهور و بروز  همشارکت در ورزش قهرمانی بیشتر باشد، زمین

تعداد افراد  در نتیجه، تر خواهد بود.ها مناسبها و رشد آناستعداد
یابد و موجب تقویت ورزش قهرمانی ورزشی افزایش می هنخب

ر د ورزش اثر به توجّه با (.3110 ،)سازمان تربیت بدنیخواهد شد 
ر د آن هتوسع اهمّیت وی اجتماع و فردی زندگی مختلف ابعاد

ه رسانش نق شناخت هم،من ای در رسانه هنقش واسط و ملی سطح
ا پید ضرورتن آ برای مناسبی هاریزیبرنامه و ورزش هتوسع در

ز ا مؤثّر یهاستفادی برا کالنی ریزبرنامه گونه هر است. کرده
ن ای عمیق شناخته بز نیاش حوزه ورز در رسانه کارکردهای

ر د توسعه مختلفی محورها در کارکردها این بررسی و حوزه
ی هاهرسانه ویژه ب و کشور گروهی های رسانهد. ورزش دار

ن ای دری مقطع سنّتی و گیریتصمیم از تا دارند نیاز ملّی گروهی
ی محورهار دک استراتژی زیریهبرنام سوی به و خارج خصوص
 روندش پیگ هماهن سازمانی و اهداف ملّی احصاء و مختلف

 (.3116 )قاسمی،

 

 روش شناسی پژوهش
ش پژوه انجام روش تحقیق، اهداف و موضوع به توجّه با
ه ب آن هایهدادو  است کیفی و )توصیفی( نوع کمّی ازر حاض
 هایآوری گویهبرای جمع. است شده آوریجمع میدانیت صور

ه استفاده شد )مصاحبه حضوری( از روش تحقیق کیفیه پرسشنام
مدیران و  شامل متخصّصان، تحقیق، آماری هجامع است.

ت علمی شامل اعضای هیأ خصّصان،مت ایند. هستن قهرمانان
حضور در عرصه ورزش قهرمانی  هها که سابقنشگاهدا تربیت بدنی

نفر هستند که به روش  15ضا تعداد این اع .باشندمی، داشتند
 برفی و پرسش از استادان هم رده به دست آمده است.گلوله

های ورزشی که شد فدراسیونشامل مدیران ار مدیران ورزشی،
هایی راسیوننظیر فد ای مستمر در ورزش قهرمانی دارند،هفعالیت

 حضور داشتند 0232های آسیایی گوانگژو که در آخرین دوره بازی
های ی تیمشامل اعضا قهرمانان، نفر بود. 05که تعداد این اعضا 

های آسیایی گوانگژو ها در بازیهای آنملی بودند که فدراسیون
 اینکه  به توجّه  نفر بودند. با 160حضور داشتند و تعداد این اعضا 
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 بودند، نفر 502 حدود جامعه دهندهل تشکی گروه سه نفرات تعداد

با توجّه به تعداد  نفر(05نفر( و مدیران )15) در گروه متخّصصان
در گروه قهرمانان بر د. نمونه از نوع تمام شمار بو اعضای جامعه،

 فقدان دلیل هنمونه نیاز بود. ب 341اساس فرمول کوکران به 

پخش  نقش، بتوان آنه وسیل به که معتبر و دقیق ابزاری
  را ورزش قهرمانی هدر توسع رویدادهای ورزشی تلویزیونی

 ازی یک هاهنامشپرسن چنی اعتباریابی و ساخت کرد، گیریهانداز
 تابعی رهامتغیّ پرسشنامه،ن ایبا د. بو حاضر تحقیق جنبی اقدامات

 نظام استعدادیابی،  هتوسع ش قهرمانی،علمی ورز هتوسع شامل
 

توسعه و اصالح ساختار و تشکیالت نهادهای ورزش قهرمانی، 
دولتی، های خصوصی و غیربخش ه منابع مالی و مشارکتتوسع
ی منابع انسان هنظام رقابت و رویدادهای ورزشی و توسع هتوسع
 .شدند گیریاندازه قابل

 

 های پژوهشیافته
 سن، اطّالعات کلّی در مورد جنس، ها،ادهآوری دپس از جمع

تحصیلی و میزان تماشای  هرشت سطح تحصیالت، سمت،
 .(3)جدول  رویدادهای ورزشی از تلویزیون استخراج شد

 

 هاآزمودنی منتخب هایویژگی از برخی توصیف . 1 جدول

 درصد فراوانی مشخصات

 جنس
 9184 365 مرد

 0384 54 زن

 سن

 32 03 سال 02زیر 

 4484 336 سال 03-12

 3085 06 سال 13-52

 980 34 سال 53-42

 3581 13 سال 42باالی 

 سمت

 3585 12 متخصّص

 32 03 مدیر

 9486 341 ورزشکار

 مدرک تحصیلی

 1/09 49 دیپلم

 5/31 01 فوق دیپلم

 4/11 92 کارشناسی

 32 03 کارشناسی ارشد

 1/34 11 دکتری

 تحصیلی هرشت

 1/34 11 مدیریت ورزشی

 5/15 90 سایر گرایش های تربیت بدنی

 0/9 34 مدیریت

 6/50 17 سایر

 سطح تحصیالت
میزان تماشای رویدادهای ورزشی از 

 تلویزیون

 1/36 15 خیلی زیاد

 3/51 72 زیاد

 4/11 92 متوسط

 1/1 9 کم

 1/1 1 خیلی کم

 

به این  (K_S) آزمون ها بعد از استفاده ازدر تمامی فرضیه
ها از منابع انسانی سایر مؤلّفه هرسیدیم که به جز مؤلّفه نتیج

ها به جز ار نیست؛ بنابراین، در همه فرضیهتوزیع نرمالی برخورد
  آزمون کروسکال والیس استفاده شد.فرضیه آخر از 

 

نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در خصوص ( 0)جدول
ها تفاوت بین دیدگاه آزمودنی قهرمانی علمی ورزش در توسعه

 معنادار وجود دارد.

09 



 مقایسه دیدگاه متخصصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی .... 01

نقش پخش تلویزیونی رویدادهای در خصوص ( 1)جدول
 تفاوتها دیدگاه آزمودنی بین استعدادیابی نظام هتوسع ورزشی در

 

 معنادار وجود دارد.

 

 

نقش پخش تلویزیونی رویدادهای در خصوص  (5)جدول
 ورزش  نهادهای   ورزشی در توسعه و اصالح ساختار و تشکیالت

 ها تفاوت معنادار وجود دارد.دنیدیدگاه آزمو بین قهرمانی

 

 

در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ( 4)جدول
 های خصوصی و منابع مالی و مشارکت بخش هورزشی در توسع

 ها تفاوت معنادار وجود دارد.دیدگاه آزمودنی غیر دولتی بین

ش پخش تلویزیونی رویدادهای نقدر خصوص ( 6)جدول
   دیدگاه  بین  ورزشی رویدادهای و نظام رقابت هتوسع در ورزشی

 وجود دارد. اریتفاوت معنادها آزمودنی

 

 قهرمانی ورزش علمی توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی پخش نقش . 2جدول 

 سطح معنی داری df خی دو میانگین رتبه ها تعداد گروه ها متغیّر

 توسعه علمی ورزش قهرمانی

 73.05 30 متخصصان

 88.90 21 مدیران *0.002 2 12.92

 113.21 158 قهرمانان

 استعدادیابی نظام توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی پخش نقش . 9جدول 

 سطح معنی داری df خی دو انگین رتبه هامی تعداد گروه ها متغیّر

نظام  توسعه
 استعدادیابی

 57.18 30 متخصّصان

 93.62 21 مدیران *0.0001 2 24.718

 115.59 158 قهرمانان

  قهرمانی ورزش نهادهای تشکیالت و ساختار اصالح و توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی پخش نقش . 4جدول 

 سطح معنی داری df خی دو میانگین رتبه ها تعداد گروه ها متغیّر

توسعه و اصالح ساختار و تشکیالت 
 نینهادهای ورزش قهرما

 62.18 30 متخصّصان

 90.36 21 مدیران *0.0001 2 20.845

 115.08 158 قهرمانان

 دولتی غیر و خصوصی های بخش مشارکت و مالی منابع توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی خشپ نقش . 5جدول 

 سطح معنی داری df خی دو میانگین رتبه ها تعداد گروه ها متغیّر

 منابع مالی و مشارکت  توسعه
 بخش های خصوصی و غیر دولتی

 66.60 30 متخصّصان

 91.81 21 مدیران *0.0001 2 16.754

 114.04 158 قهرمانان

 ورزشی رویدادهای و رقابت نظام توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی پخش نقش . 6جدول 

 سطح معنی داری df خی دو میانگین رتبه ها تعداد گروه ها متغیّر

نظام رقابت و رویدادهای توسعه 
 ورزشی

 62.42 30 متخصّصان

 91.55 21 مدیران *0.0001 2 20.258

 114.87 158 قهرمانان
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نقش پخش تلویزیونی رویدادهای در خصوص ( 9)جدول 
   تفاوت ها آزمودنی  اهدیدگ بین منابع انسانی  هتوسع در  ورزشی 

 دارد. وجود معنادار

 
 ( می باشد.P≤0.05تمامی فرضیه ها در سطح معنی داری )

های فوق به این نتیجه با توجّه به نتایج بدست آمده از فرضیه
       مدیران و قهرمانان  رسیم که بین دیدگاه متخصّصان،می
 هخصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعدر

 مانی تفاوت معناداری وجود دارد.ورزش قهر

 

 بحث و نتیجه گیری
به یک رسانه در  تلویزیون به طور واضح در حال تبدیل شدن

در این رسانه عالوه بر صداف تصویر نیز . زمینه ورزش است
تری نسبت به سایر و این، یک حس قوی انتقال پیدا می کند

 هتلویزیون هم این، توسّطکند. بنابرها در بیننده ایجاد میرسانه
راسر جهان رویدادهای ورزشی بزرگ برای مخاطبان وسیعی در س

هایشان توانند رویدادها را در خانهقابل دسترس هستند و می
بازپخش و زوایای  حرکت آهسته، نمای بسته، گر باشند.نظاره

های مهیّجی را برای بیننده صحنهتواند مختلف دوربین می
و از  ه کسی که در استادیوم قرار داردتلویزیون رقم بزند نسبت ب

کند. یک شبکه ورزشی نیازمند این دور زمین بازی را تماشا می
شود، دارای کیفیت ابقاتی را که از این شبکه پخش میاست مس

 صورت فقط زیان خواهند دید.باشد؛ زیرا در غیراین باالیی
ر موجب بنابراین، کیفیت بسیار واجب و ضروری است و این ام

ها انجام دهند و ورزشکاران تالش بیشتری در رقابت شود تامی
 ری دریافت کنند.شود رتبه بندی بهتباعث می

ای از ورزش را نشان تواند ابعاد گستردهپخش تلویزیونی می
تواند عواملی باشد که ورزش قهرمانی تحت تاثیر ها میاین دهد.

ی که ابعاد پخش تلویزیونی قرار گیرد و باعث پیشرفت آن شود.
هرمانی مطرح شد، های ورزش قبه طور عمده به صورت مؤلّفه

اوّل که در  هدر فرضی پذیری خود را نشان بدهند.می توانند تأثیر
علمی  هپخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسع مورد نقش

ه دست آمد که هر کدام از ورزش قهرمانی مطرح شد، این نتیجه ب
 ی را مطرح کرده بودند که:هایاولویتها آزمودنی

  از دیدگاه متخّصصان و قهرمانان پخش تلویزیونی
المللی سطح استاندارد ورزش مسابقات جهانی و بین
 قهرمانی را ارتقا می دهد.

 ه از پخش تلویزیونی از دیدگاه مدیران بازخوردهای برگرفت
    های علمی و عملی قهرمانان کمکبه سطح آگاهی

 کند.می

 (،3116) فته از فرضیه فوق با نتایج تحقیق قاسمینتایج برگر
 سولبرگ و هالرند (،0230) (، لو و همکاران3113) کشاورز

دومی که  فرضیه ( همسو بوده است.3793) ویاکاس (0233)
مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که بین دیدگاه متخصّصان، 
مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای 

 داری وجود دارد.نظام استعدادیابی تفاوت معنی هزشی در توسعور

 هایی به شرح زیر مطرح کردند:ها اولویتهر کدام از آزمودنی

شای بازی از طریق تلویزیون از دیدگاه متخصّصان با تما -3
ورزشی افزایش  مندی نوجوانان و جوانان به رشتهعالقه

کرمی و  (،3173) یابد که با تحقیق عنایتی و خانیمی
 باشد.می ( همسو0233) ( و لوی پرز3172) همکاران

ها و درخشش لویزیونی رقابتاز دیدگاه مدیران پخش ت -0
 های ورزشی باعث افزایشهای حاضر در میدانستاره
 شود.مندی جامعه به آن رشته میعالقه

  ها با دیدن مسابقات و از دیدگاه قهرمانان خانواده -1
 کنندمین خود را به ورزش ترغیب های آن، فرزنداابیتجذّ

 باشد.همسو می (0220) که با تحقیق بیکر و همکاران

سوم این نتیجه به دست آمد که بین دیدگاه  هدر فرضی
متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش 
تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه و اصالح ساختار و 

داری وجود دارد ت معنینهادهای ورزش قهرمانی تفاوتشکیالت 
 هایی را مطرح کردند که:ا اولویتهکه در آن هر کدام از آزمودنی

 تلویزیونی   پخش  به توجّه  با  متخصّصان  دیدگاه  از  -3

 شود که با تحقیق هومبیشتری برخوردار می از اهمّیت مسابقاتهای ورزش قهرمانی کمیته ت سازمانرویدادها در تشکیال

 انسانی منابع توسعه در ورزشی رویدادهای تلویزیونی پخش نقش . 7جدول  

 داریسطح معنی SD F df میانگین تعداد گروه ها متغیّر

 منابع انسانی توسعه

 41514. 3.6583 30 متخصّصان

 77618. 3.8036 21 مدیران *0.001 2 7.470

 64295. 4.1021 158 قهرمانان



 ی ...ونیزیتلو پخش نقش خصوص در قهرمانان و رانیمد متخصصان، دگاهید سهیمقا

 باشد.همسو می (3714زسویک ) و (0224)

از دیدگاه مدیران و قهرمانان پخش تلویزیونی رویدادهای  -0
 ورزشی باعث استحکام در ساختار رسمی و سلسله مراتب سازمانی

 (،3775) که با تحقیق یارلس شودبخش ورزش قهرمانی می
 باشد.می ( همسو3792) مه یر (،3793) یاکاس

ه رسیدیم که بین دیدگاه چهارم به این نتیج هدر فرضی
خصوص نقش پخش  صان، مدیران و قهرمانان درمتخصّ

ه منابع مالی و مشارکت تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسع
داری وجود دارد که ای خصوصی و غیردولتی تفاوت معنیهبخش

هایی را مطرح کردند ها اولویتاین مورد هر کدام از از آزمودنی در
 که:

های ورزشی متخصّصان پخش تلویزیونی رقابتز دیدگاه ا -3
   و شود باعث رواج بازاریابی در ورزش قهرمانی کشور می

رویدادهای ورزش قهرمانی های تجاری را در حمایت از بخش
 کند.ترغیب می

های از دیدگاه مدیران و قهرمانان پخش تلویزیونی رقابت -0
 شود.می شورورزشی باعث رواج بازاریابی در ورزش قهرمانی ک

(، 3173) دو موارد فوق با تحقیقات امیری و همکاران هر
(، سینفرون و 0229) (، راجر3191) (، سجّادی3116) قاسمی
(، بک و 0225) (، شوئر و استروتمن0224) (، هوم0226) ژانگ

( و 3774الینز) (، ال3777) دال لوی(، رو0221) بوسشارت
 باشد.( همسو می3771)بارنی

نجم بیان شد که بین دیدگاه متخصّصان، مدیران پ هدر فرضی
و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی 

که نظام رقابت و رویدادهای ورزشی تفاوت وجود دارد  هدر توسع

 هایی را مطرح کردند که:ها اولویتهر کدام از آزمودنی

ی یزیوناز دیدگاه متخّصصان و مدیران و قهرمانان پخش تلو
های ورزش قهرمانی ج شدن رقابتهای ورزشی باعث مهیّرقابت

مرادی و  (،3173که با تحقیقات عنایتی و خانی ) شودمی
(، سینفرون و 0229) راجر  (،3191) سجادی (،3173همکاران )

 باشد.( همسو می0224( و هوم )0226) ژانگ

ششم به این نتیجه رسیدیم که بین دیدگاه  هدر فرضی
مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش متخصصان، 

   تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه منابع انسانی تفاوت
ها در این مورد هر کدام از آزمودنی که ود داردداری وجمعنی

 هایی به شرح زیر مطرح کردند:اولویت

ای ورزشی هاه متخصصان پخش تلویزیونی رقابتاز دیدگ -3
 شود.وران میدا باعث ارتقای سطح فنی

های ورزشی باعث از دیدگاه مدیران پخش تلویزیونی رقابت -0
 .شودتقای سطح فنی داوران و مربیان میار

های ورزشی از دیدگاه قهرمانان پخش تلویزیونی رقابت -1
 شود.رتبط با ورزش قهرمانی در کشور میموجب توسعه مشاغل م

(، 3173دی)که نتایج موارد فوق با تحقیقات ظریفی و داوو
 (، غفوری و همکاران3116(، قاسمی )3173) مرادی و همکاران

(، 0230) (، لو وهمکاران3190) (، ندایی3113کشاورز) (،3113)
 ( همسو می باشد.0226) سینفرون و ژانگ

پخش تلویزیونی را در ها نقش بنابراین هر کدام از آزمودنی
اما در اولویت ر تایید کرده ورزش قهرمانی کشوهای توسعه مولفه

 ها با یکدیگر اختالف دارند.گویه

 

 منابع
 سایت تابناک. .رسانه ها و عالقه ورزشی مردم (.3117مهدی) آقاپور،

 محترم هیات 7/6/10 مورخ جلسه مصوّب .کشور ورزش و بدنی تربیت توسعه جامع نظام راهبردی سند  .(3110)بدنی تربیت سازمان

 .وزیران

 .1.شماره حرکت نشریه ."های المپیک طی قرن بیستمهای جمعی در بازیتحلیلی بر نقش رسانه".( 3191سجّادی، نصراله) 

 .73ربها .5شماره سال هیجدهم. .های ارتباطیپژوهش فصلنامه. "ورزش همگانی رسانه ملّی و توسعه"(.3172کاران)ظریفی و هم

پژوهش  فصلنامه. "تلویزیون در همگانی شدن فوتبال در ایران نقش"(. 3172محمد) محمدخانی ملکوه، علی و عنایتی شبکالیی،
 .73بهار .5شماره جدهم.سال ه .ارتباطی

  .انتشارات بامداد کتاب .ای در ورزشهای رسانهفعالیت (.3119) حمید قاسمی،

 واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد اسالمی دکتری، رساله .در توسعه ورزش کشور رسانه های جمعینقش  (.3116)قاسمی، حمید 
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  17 3171، تابستان 5 شماره اول، سال ،یورزش یها رسانه در ارتباطات تیریمد 

  

دانشگاه آزاد اسالمی  نامه کارشناسی ارشد،پایان .های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشورتحلیل محتوای برنامه (،3172) عبداهلل کرمی،
 واحد تهران مرکز.

 . 7شماره  .ورزشی مدیریت .فرهنگ ورزش همگانی ههای ورزشی در توسعبررسی نقش چهارگانه رسانه  (.3172مرادی و همکاران)

 ورزشی هایهسازی رسانفرهنگ و آموزش اجتماعی. مشارکت رسانی. اطالع هاینقش مؤثر عوامل بررسی  (.3173)مرادی و همکاران

 .309شماره  .مدیریت ورزشی قهرمانی. ورزش هتوسع در
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