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ورزش  هدیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسع

 استان کرمان
 

 2، اسماعیل شریفیان1*پیرجل روح ا... پورامینی
 (42/40/33ـ تاریخ تصویب:  22/40/33)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ون به دالیل متعدّدی ورزش دارند. در این میان، تلویزی عرصه های مختلف اجتماعی از جمله های را در توسعها نقش چند جانبهرسانه 

ورزش  های را در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که نقش تلویزیون را در توسعجایگاه ویژه
های جهت تجزیه و تحلیل دادهبررسی نماییم. روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش جمع آوری اطّالعات میدانی است. 

 هنفر از جامع 376مدیران  هانجام شد. از جامع 31نسخه  SPSSتحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 
آوری ابزار جمعآماری انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی بود.  هنفر به عنوان نمون 55اصحاب رسانه  هنفر و از جامع 122کارشناسان 

که روایی و پایایی آن در رساله دکتری نامبرده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود.  بود (3116) قاسمی هاطّالعات در این تحقیق پرسشنام
سوال  53 های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش و پژوهش در قالبعامل شامل مؤلّفه 4این پرسشنامه در 

 گزارش گردید. 74/2رار گرفته است و پایایی آن یاد شده بر اساس نظر خبرگان مورد ارزیابی ق همورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنام
ای همؤلّفه هجهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد بین نگرش مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه درباره توسع

-تلویزیون می تفاوت وجود دارد. p<0/05پژوهش در سطح معنی داریـ اجتماعی و آموزش ـ  نابع مالی، منابع انسانی، فرهنگیورزش، م

 نماید.نمی تلویزیون نقش خود را به خوبی ایفا ،در شرایط موجود امّا ،تواند در توسعه ورزش استان کرمان ایفای نقش نماید

 ون، ورزش، توسعه، استان کرمان   تلویزی های کلیدی:واژه

                                                            مهمقد
 جمله از کشور توسعه هایبرنامه از بخشی ورزش توسعه

 کمک به و متنوّع ابعاد در ورزش، توسعه. است کرمان استان
 باعث نتلویزیو. گیردمی صورت تلویزیون همانند مختلف ابزارهای

 اهداف از بسیاری تحقّق در و شودمی ورزش به زیادی گروه جذب
 (.3110بدنی، تربیت سازمان) دارد نقش توسعه
 خصوص در جامعی تحقیقات مقاله، این نگارندگان بررسی در
 تحقیقات امّا. نشد یافت ورزش توسعه ابعاد همه در تلویزیون نقش

 در آن نقش زیون،تلوی جمله از رسانه خصوص در گرفته صورت
 تحقیقات محدود برخی نتایج. داشت وجود نیز ورزش خاص ابعاد

 ساختارهای انواع) ورزشی هایمؤلّفه محورهای بر تلویزیون نقش
 و فرهنگی امور انسانی، منابع مالی، منابع ،(ورزش اجتماعی
ترین مهم .اندداده قرار تأیید مورد را پژوهش و آموزش و اجتماعی،

سازی و کاربرد مؤثّر تلویزیون در توسعه ورزش، ر زمینهها دگروه
مدیران رسانه، کارشناسان رسانه، مدیران ورزش و کارشناسان 

 ورزش هستند.

 یا اختالف نظرات سه گروه یاد ییهمسو میزانبا تشخیص 
 ورزش توسعه برای جدیدی هایافق ورزش، هایرسانه در شده

  و هماهنگ نظام یک به وان،تمی الگو یک تهیه با و شودمی باز

  

. یافت دست ورزش توسعه در رسانه های جمعی کاربرد برایمؤثّر 
 کاربرد زمینه ایجاد و ورزش توسعه در تلویزیون نقش شناخت لذا

 در نظران صاحب نظرات کمک به مشخص ابعادی در آن مؤثّر
 شد بررسی این اجرای ضرورت رسانه، و ورزش عرضه

 تقریباً  که است انسانی مهم هایفعالیت از ورزش (.3116قاسمی،)
 طی در بشر. است بوده موجود ایگونه به بشری جامعه هر در

 خاص رویکردی تمدّن هر و آشنایی پدیده این با گوناگون اعصار
 پیشین روزگاران در تربیتی مسائل اندیشمندان .است داشته آن به
 انسان شدن عیاجتما در آن عظیم نیروی و ورزش ارزشی جنبه به
 برده پی اجتماعی متوازن شخصیّت ساختن و او سازی بهنجار و

سالمت  و بهداشت با تمرینات و ورزشی هایفعالیت ارتباط. بودند
رزش نگاهی فراگیر باز شناخته شده است. در عصر جدید به واز دیر

رت یک نظام اساسی با شود و در مجموع، به صوو همه جانبه می
 گیرد.ی مختلف مورد واکاوی قرار میهاابعاد و نقش

نظام ورزش برای موفّقیت باید، دارای دوام یا استمرار نسبی 
 هباشد. اهداف آن برای اکثریت افراد جامعه مشخّص شود و با بقی

آحاد و نهادهای اساسی جامعه سازگاری و هماهنگی داشته باشد. 
 ای درونهه آن با دیگر نظامعوامل سازش دهند  پرتو  در ورزش 

                                                                                                                                                                      
 Email: aminiroholah@yahoo.com                              دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی)نویسنده مسئول(:                1
 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 0



 تحلیل حیطۀ مطالعاتی مقاالت ورزشی بر مبنای گرایش های مقطع کارشناسی ارشد 36

   کند؛ زیرا ورزش یکی از قیت مینظام اجتماعی، کسب موفّ
های نمونه نظام اجتماعی و جزء مکمّل بافت اجتماعی است جنبه

    های تشکیل دهنده این نظام متأثّرنبهعوامل و ج هو از کلّی
      گمان در ورزش تاثیر شود. بنابراین، ضعف اقتصاد، بیمی
یید و پشتیبانی نکردن دین از ورزش، اگر نهد؛ چنان که تأمی

 ها سازگار شودایداری و کامیابی است باید با آنخواهان پ
 (.3113)انورالخولی، 

تربیت بدنی، بخش مهمّی از تعلیم و تربیت است که از طریق 
های بدنی جریان رشد را در تمام ابعاد وجودی حرکت و فعالیت

 گرددای مطلوب میی استعدادهانسان تسهیل و باعث شکوفای
های بدنی و فعالیت ا ورزش،امّ (.3114 )مظفری و همکاران،

ن است یافته یا دستاوردهای معیّ د و سازمانمنهای قاعدهمهارت
تواند رقابتمند باشد. رویکردهای معمول توسعه ورزش در که می

)بیشتر  های جدیدعبارتند از: تکیه بر ایجاد ظرفیتجوامع مختلف 
های موجود با یافته( و استفاده از ظرفیتتوسعهی در کشورها

)بیشتر در کشورهای توسعه  کردن ساختار باز مهندسی آنهانظامند
 نیافته یا در حال توسعه که با محدودیت منابع روبرو هستند(

تربیت بدنی ورزش ایران با  هرویکرد کلّی تدوین نظام جامع توسع
یکرد یعنی، تأکید بر توجّه به موقعیت موجود ترکیب هر دو رو

 ههای جدید است. فلسفظرفیت اصالح ساختارها همراه با افزایش
ورزش با تأکید بر تأمین  هوجودی و رسالت این نظام، توسع

سالمت جسمی و روحی، نشاط و شادابی و تقویت توانمندی افراد 
ها از رشد و تعالی ارزش های اسالمی آن و گروه های اجتماعی و

 های جسمی و روحی استها و ارتقای مهارتالیتطریق انجام فعّ
های (. این حجم وسیع برنامه3110 )سازمان تربیت بدنی،

 کند؟ه توسعه ورزش استان کرمان کمک میتلویزیونی تا چه حد ب
با هدف بررسی  سوال اصلی برای انجام این تحقیق است.

یزیون در توسعه ورزش استان وضعیت موجود و مطلوب نقش تلو
ای دو بعدی در پنج محور توسعه ورزش تدوین پرسشنامه ،مانکر

به این منظور پرسشنامه پس از اعتباریابی و تعیین ضریب  گردید.
نفری به عنوان  3912ای نمونه از جامعه نفر 452پایایی بین 

نمونه  .آوری شدرزش و رسانه توزیع و جمعصاحب نظران حوزه و
اسان ورزش و اصحاب کارشن ،شامل سه گروه مدیران ورزش

روش تحقیق پیمایشی و روش جمع آوری داده میدانی  رسانه بود.
ه ورزش و بود. وضعیت موجود و مطلوب نقش تلویزیون در توسع

 های ورزش،رهای مولفهو متغیّ ر مستقلها به عنوان متغیّنمونه
 پژوهش،ـ  آموزش اجتماعی،ـ  فرهنگی منابع انسانی، منابع مالی،
های فهمتغیّر مؤلّ تغیّرهای تابع در نظر گرفته شد.م به عنوان

 همگانی، : پرورشی،همؤلّف ورزش در این نظام ورزش به چهار
بر توسعه  ،یای تقسیم و در محورهای مشخصّحرفه قهرمانی و

متغیّر منابع  (.3110 بدنی،)سازمان تربیت شودورزش تأکید می

مانند  ،ت اقتصادیماهیّهای نظام ورزشی بر پایه جا کهمالی از آن 
 حقوق مربیان، ،لوازم و تجهیزات ها،ها و برنامهفعالیت بودجه،

نخست  استوار است. های ورزشکاران و ...تشویق پاداش، مدیران،
ورزش و اقتصاد این است که ورزش برای  هفرض در زمینه رابط

 های گوناگون خود به اقتصاد تکیه داردتأمین منابع مالی فعالیت
متغیّر منابع انسانی یکی از عوامل مهم و  (.3113نورالخولی،)ا

منابع انسانی و  هتوسع ،اقتصادی و اجتماعی هراهبردی در توسع
معتقد به  داشتن نیروی توانمند و بهسازی نیروی انسانی است.

 باورهای مشترک عامل اساسی رشد و توسعه است
ن عاملی اجتماعی به عنواـ  ر فرهنگیمتغیّ (.3116)قاسمی،

اقتصادی و اجتماعی است و ورزش  هاساسی برای هر گونه توسع
گرفتن به خو مانند ،تماعی شدن و همانند سازیهای اجیکی از راه

ای فرهنگی و ورزش پدیدهها و فرهنگ جامعه است. ارزش
پژوهش راهی ـ  ر آموزشمتغیّ (.3116 )قاسمی، اجتماعی است

کالری مورد  ،یدرآمد ملّ هایی چوناست برای باالبردن شاخص
 میانگین بی سوادی جامعه و ... میانگین عمر فرد، نیاز ورزشکار،

 باشدها نیازمند تالش و نگرش علمی میبهبود این شاخص
آن هستیم که نقش تلویزیون  این تحقیق بر در (.3116قاسمی،)

 و کارشناسان ورزش استان کرمان از دیدگاه مدیران هدرتوسع
 بررسی نماییم.اصحاب رسانه 

 

 روش شناسی
    روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش 

آوری اطالعات میدانی بود. جامعه تحقیق شامل مدیران جمع
، N=1330 کارشناسان تربیتی بدنی ،N=400 ورزش استان

های تحقیق ت تجزیه و تحلیل داده. جهN=50 اصحاب رسانه
طی با استفاده از نرم افزار های آمار توصیفی و استنبااز روش
SPSS  نفر از جامعه 376انجام شد. از جامعه مدیران  31نسخه 

نفر به عنوان  55نفر و از جامعه اصحاب رسانه  122کارشناسان 
ابزار گیری تصادفی بود. روش نمونه مونه آماری انتخاب شد.ن

این تحقیق پرسشنامه  آوری اطّالعات مبنای پرسشنامهجمع
که روایی و پایایی آن در رساله دکتری  بود (3116) قاسمی

 4این پرسشنامه نامبرده مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته بود. در 
های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، بررسی عامل شامل مؤلّفه

فرهنگی و  است عالوه بر این سؤاالت،الزم به ذکر  قرار گرفت.
سواالت  سؤال مورد 53ب اجتماعی و آموزش و پژوهش در قال

تنظیم شد.  قاسمی های جمعیت شناختی نیز در پرسشنامهویژگی
رار یاد شده بر اساس نظر خبرگان مورد ارزیابی ق روایی پرسشنامه

 گزارش گردید. 74/2گرفته است و پایایی آن 
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 های تحقیقفتهیا
و  مدیران نگرش بین که داد نشان تحقیق هاییافته

 های فهمؤلّ  توسعه  درباره رسانه  اصحاب  و  ش ورز کارشناسان 

 
{ P =/003  F=(450,2) = 2/620در استان کرمان} ورزش

 .تفاوت وجود دارد
 

0.05≥  α 

 
 

 هات گروهتوکی برای تعیین جفنتایج ازمون  . 2جدول 

 آزمون توکی
 متغیر ها

 گروه نمونه گروه نمونه
اختالف 
 میانگین

p 

 های  ورزشمؤلّفه

 0.001* 0.27 کارشناس ورزش اصحاب رسانه

 0.017* 0.24 مدیر ورزش اصحاب رسانه
 0.002* 0.19 کارشناس ورزش مدیر ورزش

0.05≥  α 

بین های معنی داری فدهد که اختالآزمون توکی نشان می
های فهمؤلّ هها در رابطه با تأثیر تلویزیون بر توسعنظرات نمونه

(، p=/001رسانه با کارشناسان ورزش ) ورزش بین گروه اصحاب
و مدیران ورزش با ( p=/017) مدیران ورزشو اصحاب رسانه با 
 دارد. وجود(،  p=/002) کارشناسان ورزش

 

ن و یافته دیگر تحقیق نشان داد که بین نگرش مدیرا
منابع مالی در  اسان ورزش و اصحاب رسانه درباره توسعهکارشن

تفاوت  {P=/001   F=(450,2)=8/14}استان کرمان 
 وجود دارد.

 استفاده از تحلیل واریانس تحقیق مربوط به متغیّرمنابع مالی با . 9جدول

0.05≥  α 

 

و که بین نگرش مدیران  افته دیگر تحیق نشان دادی
منابع انسانی در  ناسان ورزش و اصحاب رسانه درباره توسعهکارش

{ تفاوت وجود P</001  F=(450,2)=7/71استان کرمان }
 دارد. 

 تحقیق مربوط به متغیّر مؤلّفه های ورزش با استفاده از تحلیل واریانس . 1جدول

 آماره
 متغیّر مورد آزمایش

 درجه آزادی مجموع مجذورات عوامل
میانگین 

 جذوراتم
F P 

بین نگرش مدیران و کارشناسان ورزش 
های اصحاب رسانه درباره توسعه مؤلفه و

 ورزش در کرمان تفاوت وجود دارد

 *0.003 2.62 2.175 2 4.35 بین گروه ها

   0.831 450 373.95 درون گروه ها

    452 378.3 مجموع

 آماره
 متغیّر

 مورد آزمایش
 درجه آزادی مجموع مجذورات عوامل

میانگین 
 مجذورات

F P 

رزش و بین نگرش مدیران و کارشناسان و
منابع مالی در  اصحاب رسانه درباره توسعه

 استان کرمان تفاوت وجود دارد

 0.001* 8.14 6.34 2 12.68 بین گروه ها
   0.778 450 350.50 درون گروه ها

    452 363.18 مجموع



 دیدگاه مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ورزش استان کرمان 02

 تحقیق مربوط به متغیّر منابع انسانی با استفاده از تحلیل واریانس . 4جدول

0.05≥  α 

 ها توکی برای تعیین تفاوت جفت گروه نتایج آزمون . 5جدول
 آزمون توکی

 متغیّر ها
 نهگروه نمو گروه نمونه

اختالف 
 میانگین

p 

 منابع انسانی

 0.001* 0.17 کارشناس ورزش اصحاب رسانه

 0.001* 0.25 مدیر ورزش اصحاب رسانه

 0.005* 0.24 کارشناس ورزش مدیر ورزش

0.05≥  α 
 

داری بین های معنیکه اختالف آزمون توکی نشان داد
بر منابع یزیون ها در رابطه با وضع موجود تاثیر تلونظرات نمونه

( و p=0/001رسانه با کارشناسان ورزش) انسانی بین اصحاب
( و بین مدیران p=0/001رسانه با  مدیران ورزش )بین اصحاب 

 ( وجود دارد.p=0/005ورزش با کارشناسان ورزش )

که، بین نگرش مدیران و  یافته دیگر تحقیق نشان داد
          اصحاب رسانه درباره توسعه کارشناسان ورزش و 

   P=/001} اجتماعی در استان کرمانـ  فرهنگی
F=(450,2)=6/32،} .تفاوت وجود دارد 

 اجتماعی با استفاده از تحلیل واریانسـ  تحقیق مربوط به متغیر فرهنگی . 6جدول

0.05≥  α 

 ها در وضع موجودنتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفت گروه . 7جدول

 آزمون توکی
 متغیر ها

 گروه نمونه گروه نمونه
اختالف 
 میانگین

p 

 اجتماعی -فرهنگی 

 0.001* 0.15 کارشناس ورزش اصحاب رسانه

 0.001* 0.15 مدیر ورزش اصحاب رسانه

 0.002* 0.18 کارشناس ورزش مدیر ورزش

0.05≥  α 
 

 آماره
 متغیّر

 مورد آزمایش
 مجموع مجذورات عوامل

درجه 
 آزادی

میانگین 
 راتمجذو

F P 

ناسان ورزش و بین نگرش مدیران و کارش
منابع انسانی در  توسعه اصحاب رسانه درباره

 استان کرمان تفاوت وجود دارد
 0.001* 7.71 7.475 2 14.95 بین گروه ها

 آماره
 متغیّر های

 مورد آزمایش
 مجموع مجذورات عوامل

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F P 

اسان ورزش رشنبین نگرش مدیران و کا
فرهنگی  و اصحاب رسانه درباره توسعه 

 اجتماعی در کرمان تفاوت وجود دارد. -

 0.001* 6.32 5.76 2 11.59 بین گروه ها

   0.911 450 410.192 درون گروه ها

    452 421.782 مجموع
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ف های معنی داری بین آزمون توکی نشان می دهد که اختال
ها در رابطه با وضع موجود تاثیر تلویزیون در نمونهنظرات 
اجتماعی  بین گروه اصحاب رسانه با کارشناسان ـ  فرهنگی
رسانه با مدیران ورزش  ( و بین اصحابp=0/001ورزش )

(p=0/001.وجود دارد )  

که بین نگرش مدیران و  یافته دیگر تحقیق نشان داد
وسعه آموزش و کارشناسان ورزش و اصحاب رسانه درباره ت

  P</001پژوهش در استان کرمان  در آموزش و پژوهش }
F=(450,2)=9/74تفاوت وجود دارد }. 

 پژوهش با استفاده از تحلیل واریانسـ  تحقیق مربوط به متغیر آموزش . 8جدول

0.05≥  α 

 نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفت گروه ها  . 3جدول 

 توکی آزمون
 متغیّر ها

 p اختالف میانگین گروه نمونه گروه نمونه

 
 پژوهش -آموزش 

 0.056 0.25 کارشناس ورزش اصحاب رسانه

 0.007* 0.34 مدیر ورزش اصحاب رسانه

 0.134 0.35 کارشناس ورزش مدیر ورزش

0.05≥  α
 

داری بین های معنیفآزمون توکی نشان داد که اختال
 رابطه با وضع موجود تاثیر تلویزیون در آموزشها در نظرات نمونه

( p=0/007)پژوهش بین گروه اصحاب رسانه و مدیران ورزش ـ
 .وجود دارد

 

 بحث و نتیجه گیری
بین نگرش اصحاب رسانه و کارشناسان و مدیران ورزش در 

ون های ورزش تفاوت وجود داشت. نتایج آزممؤلّفه هرابطه با توسع
داری بین نگرش مدیران ورزش ف معنیتوکی نشان داد که اختال

با کارشناسان ورزش، مدیران ورزش با اصحاب رسانه و 
ود داشت. به طوری که کارشناسان ورزش با اصحاب رسانه وج

ها نشان داد  برای گسترش ورزش در سطح مطلوب نتایج بررسی
(، کین و 0224به تبلیغ تلویزیون نیاز است. نتایج بررسی هوم لی )

سعه ( به بخش تلویزیون در تو3714(، زسویک )0224باین )
 (.3112)عابدی،  های مختلف تأیید کردندرشته

 

 مدیران  و  ورزش کارشناسان  رسانه،   اصحاب  بین نگرش
ورزش در رابطه با تأثیر تلویزیون بر منابع مالی در استان کرمان 
تفاوت وجود دارد. منابع مالی در توسعه ورزش نقش بسیار مهمی 

سینفرون و  3119دارد. به طوری که نتایج بررسی های سجّادی 
( ال النیر به نقش تلویزیون در توسعه 0224( هوم )0226ژانگ )

جالب توجّه های ورزش تأکید کرده اند. نکته  منابع مالی سازمان
در اکثر نتایج تحقیقات یاد شده در راستای جذب منابع مالی، حق 

مؤثّر تلویزیون در اطّالع رسانی پخش تلویزیون می باشد. نقش 
آگاهی مسئولین از اهمّیت ورزش مخصوص بودجه مناسب با 

مناسب برای جذب  هانجام تبلیغات مناسب توسّط تلویزیون زمین
گذاری در ورزش، اطّالع رسانی نقش بخش خصوصی سرمایه
ای نگرش در سبد هزینه خانوار هزینه ورزش در سالمت، تغییر

، ورزش، نقل و انتقال بازیکن، محصوالت برای ورزش، صنعت
شک تمامی این فرایندها بر صنایع پوشاک، گردشگری ورزشی بی

 حضور پیوسته و مؤثّر تلویزیون وابسته است.
بین نگرش مدیران ورزش، اصحاب رسانه و کارشناسان 

 آماره
 متغیر

 مورد آزمایش
 درجه آزادی مجموع مجذورات عوامل

میانگین 
 مجذورات

F P 

رزش و اصحاب ن و کارشناسان وبین نگرش مدیرا
پژوهش در استان  –آموزش  رسانه درباره توسعه

 کرمان تفاوت وجود دارد.

 0.001* 9.74 9.59 2 19.18 بین گروه ها

   0.985 450 443.68 درون گروه ها

    452 470.86 مجموع
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ورزش در رابطه با تأثیر تلویزیون در توسعه منابع انسانی در استان 
ن داد که اختالف ود دارد. نتایج آزمون توکی نشاکرمان تفاوت وج

های مدیران ورزشی با کارشناسان ورزش و معنی بین دیدگاه
اصحاب رسانه با مدیران ورزش و اصحاب رسانه با کارشناسان 

 .ورزشی وجود دارد

( اثرات مختلف تلویزیون 3113) نتایج تحقیقات میر فخرایی 
های توسعه منابع انسانی نامهبع انسانی بررسی کارشناسی بربر منا

زمینه افزایش کارایی و بهبود عملکرد نیروی انسانی نقش 
های روهای افتخاری برای انجام فعالیتتلویزیون در جذب نی

ورزشی ارتقاء سطح فنّی ورزشکاران، مربیان و داوران نتایج 
( نشان تعویض مربّیان و بازیکنان ورزش 3197بررسی داوودی )

بین نگرش اصحاب  .رسانه های جمعییون و سایر لویزبوسیله ت
رسانه، کارشناسان ورزش و مدیران ورزش در رابطه با تأثیر 

اجتماعی در استان کرمان تفاوت  ـتلویزیون بر توسعه فرهنگی 
( نقش تلویزیون 3115وجود دارد. نتایج بررسی فتحی نیا علیزاده )

 تایج بررسیاجتماعی را تأیید می کند. ن ـبر عوامل فرهنگی 
در محورهای  رسانه های جمعی( که 3194،  3112تندنویس )

مختلف در پر کردن اوقات فراغت مردم به عهده دارند. در 

بندی ان اجتماعی شدن از طریق ورزش جمعسمیناری با عنو
حاصل شد فرهنگ بدنی عامل مهمّی در اجتماعی شدن 

 شخصیت فرد می باشد.

رسانه و کارشناسان  بین نگرش مدیران ورزش، اصحاب
پژوهش در -آموزش هورزش در رابطه با تأثیر تلویزیون در توسع

نشان داد استان کرمان تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون توکی 
های مدیران ورزشی با کارشناسان ورزش اختالف معنا بین دیدگاه

و اصحاب رسانه با مدیران ورزش و اصحاب رسانه با کارشناسان 
 اشت. ورزشی وجود د

(، داوودی 3113(، اسالمی )3113) نتایج بررسی بارفروش
بر لزوم توجّه تلویزیون  (3793( باکاس )3192(، کاشف )3197)

ن علوم ورزش موضوع آموزش و پژوهش با جا افتاد هبر توسع
ها ادمیک پیدا کرد )انورالخولی( سالخاستگاه علمی و آک ورزش

      وهش در ورزش کاریمربّیان و معلّمان معتقد بودند که پژ
علمی  مقدار (3113انورالخولی) .(3113فایده است )شارع پور بی

توان علم و پژوهش را از رود نمیمی شدن ورزش با سرعت پیش
 ورزش جدا کرد.
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