
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1394 پاييز، 3شمارة ، 7دورة 

  59 -73: ص ص 
  

  

 بدني و ورزش هاي تربيت و موضوعات كتاب عناوينتحليل محتواي 

  
  3رويا روشني -  2 سارا كشكر  -1 حميد قاسمي

دانشگاه عالمه  ، دانشكده تربيت بدني ، استاديار .2 ايران  ،تهران ، نوردانشگاه پيام  ، گروه تربيت بدني ،استاديار.1
  . ، ايرانكرج، دانشگاه آزاد ، مديريت ورزشي ، كارشناس ارشد. 3 ايران ،تهران ، طباطبايي

  )1392/ 03/  19 :، تاريخ تصويب 1391/ 12/  05: تاريخ دريافت ( 
  
 
  

 چكيده

براي منظور از روش توصيفي و تحليل محتوا . هاي ورزش بود لفهؤر مهدف از اين تحقيق تحليل محتواي كتب ورزشي كشور با تاكيد ب
استفاده شد و داده ها به كمك برگه كدگذاري و دستورالعمل كدگذاري محقق ساخته با روايي صوري و محتوايي و ضريب عينت تأييد 

خانه ملي و خانه كتاب از ابتدا  تا سال جامعه تمامي كتب ورزشي معرفي شده روي سايت كتاب. جمع اوري شد)  91/0ضريب اسكات (شده
درصد  با موضوع ) 3/69(نتايج نشان داد كه بيشتر كتاب ها . ها مورد بررسي قرار گرفت بود كه با روش كل شمار تمامي كتاب 1391

ورزش و انتشارات هاي  لفهؤبين م. به ورزش همگاني و تفريحي اختصاص دارد) درصد 5/0(ها عمومي و غير درسي هستند و كمترين كتاب
فوتسال /هاي خاصي چون فوتبال ها با موضوع قهرماني و رشته بيشتر كتاب. داري ديده شد هاي ورزش و تيراژ رابطه معني لفهؤو بين م

  .هستند و بيشتر كتاب هاي تربيتي توسط انتشارات غير ورزشي انتشار يافته است) درصد 4/11(
  

  

  واژه هاي كليدي
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 مقدمه

ها، افكار، ها، انديشهدر وسايل ارتباط جمعي، آگاهي
شود و ها و تمايالت گروهي براي عام فرستاده ميخواسته

بطور كلي در يك زمان، . گيردمورد رد و بدل قرار مي
نجام انتقال ارتباط در حيطه گسترده و وسيعي از مردم ا

  ).11(شودپيام منتقل مي  شود ومي
جمعي مهم و هاي  رسانه از كتاب ارتباطات علم در

 درحال). 17(ماندگاري است   با ويژگيتأثيرگذار 
 از يكي عنوان به خواني كتاب فرهنگ و حاضركتاب

كتاب  ).20(شود مي شناخته جوامع توسعه هاي شاخص
، هاي با موضوع ورزشي، محصولي فرهنگي، علمي

اجتماعي، صنعتي وحاصل دست رنج نويسنده، ناشر و 
توزيع كننده است كه در نهايت با هدف اعتالي علمي، 

. گيردمي اطالعاتي و افزايش آگاهي دراختيارخواننده قرار
هاي مهم انتقال علم اين نوع كتاب، به عنوان يكي از رسانه

بايد تاكيد كرد كه به رغم رشد  .و دانش ورزش بوده است
هاي گوناگون جمعي، تا كنون هيچ رسانه اي سانهر

نتوانسته است جاي كتاب را در رشد و توسعه دانش 
، ضمن از ديگر تحوالت اين رسانه )26(ورزش بگيرد

  ).17(هاي الكترونيك مي باشدپرنفوذ، گسترش كتاب
ورزش به عنوان يك رشته دانشگاهي از علوم مختلفي 

هاي كتاب. گيردبراي توسعه و شناخت خود كمك مي
ورزشي با توجه به مخاطبين مختلف و گسترده اي كه در 

و  "عام و تخصصي، "، "دانشگاهي و غير دانشگاهي"ابعاد 
، دارند سطح پوشش گسترده اي "هاي سني مختلفرده"

ناشران متعددي اقدام به انتشار كتب . گيرندرا در بر مي
ازارها و نمايند و هر يك در تالش هستند تا بورزشي مي

نيازهاي مصرف كنندگان را تشخيص دهند و بر اساس آن 
اين ). 23(ها و تقاضاها، كتاب منتشر نمايندنيازها، خواسته

رويكرد تا جايي پيش رفته است كه رقابت هايي هم در 
  .شودبين ناشران ورزشي ديده مي

هاي موثر در توسعه ورزش كشور از ابعاد يكي از زمينه
به ويژه در زمينه ورزش مطالعه  هنگفر گسترشمختلف، 

و سند جامع توسعه  1ورزش بر اساس الگوي مول. است
تفريحي، -مولفه اصلي تربيتي، همگاني 4ورزش كشور به 

در اين رابطه ). 18(قهرماني و حرفه اي تقسيم مي شود
دست اندركاران و برنامه ريزان توسعه ورزش علمي، به 

مطالعه را در مخاطبين  راهبردهايي نياز دارند تا فرهنگ
تفريحي، قهرماني و حرفه اي -هاي تربيتي، همگانيورزش

بر اين اساس كتاب هاي با موضوع تربيت . توسعه دهند
بدني و ورزش را مي توان بر اساس مفاهيم ارايه شده 
. درباره هر يك از مولفه هاي ورزش در آن دسته جاي داد

گاه ها را به كتاب هايي كه درباره ورزش مدارس و دانش
عنوان كتاب هاي با موضوع تربيتي مي توان دسته بندي 

كتاب هايي كه درباره آمادگي جسماني، فعاليت هاي . كرد
تفريحي، اوقات فراغت، ورزش شهروندي، بازي هاي 

محلي  و ورزش همگاني باشند را مي توان به عنوان -بومي
. تفريحي دسته بندي كرد-كتاب هاي با موضوع همگاني

تاب هاي با موضوع رشته هاي ورزشي و با تأكيد بر ك
جنبه هاي قهرماني و توليت فدراسيون ها و هيات هاي 
ورزشي را مي توان در زمره كتاب هاي با موضوعيت 

و در نهايت كتاب هاي با . قهرماني دسته بندي كرد
موضوع باشگاه ها را مي توان در دسته كتاب هاي با 

-بهبود اين وضعيت مي).    18(موضوع حرفه اي جاي داد

توسعه . تواند به بهبود ورزش علمي كشور كمك كند
فرهنگ كتاب خواني و بهبود كمي و كيفي كتاب هاي 

. نياز دارد علمي سنجيده راهبردهاي و سياستورزشي به 
 و ترويج براي بسترالزم و زمينه وايجاد موانع رفع براي

 نظام و ارسمدده، خانوا نهادهاي، مطالعه فرهنگ توسعه
هاي رسانه و ها، دولتوكتابخانه كتابداران، موزشيآ

 مشكالت رفع با بايد، ها فروشي وكتاب ناشران، يجمع

                                                           
1 . Mull 
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 حركت مشخصي سمت به هدف هم و سو هم موجود
 در كتاب نأش و جايگاه تثبيت براي تالش .كنند

 بخشي رونق در گام نخستين خانواده فرهنگي سبدكاالي
  .)16(ستا مقدس حوزه اين به

با تحليل محتواي كتاب ) 1379(رضوي و نظرعلي
تربيت بدني اول دبستان به اين نتيجه رسيدند كه به 

و ) جابه جايي، تعادل و چرخش(هاي حركتي حيطه
همچنين بعد زيباشناختي كودكانه پرداخته نشده است و 
تصاوير پسران بيش از دختران مورد تاكيد هستند و 

  ).21(جه مدنظر قرار نگرفته استبازيهاي سنتي به هيچ و
تحقيقات مشابهي در مورد برخي از كتب آموزشي غير 
ورزشي مدارس و دانشگاه ها نياز به توجه و تأكيد بيشتر 
نويسندگان و ناشران به ابعاد صوري، ساختاري و محتوايي 

؛ 23؛ 25؛ 10؛15؛ 26(كتاب ها را مورد تأكيد قرار دادند
  ).  27؛ 13

) 1382(سرشت، احساني و كوزه چيانغفوري، رحمان 
با مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني به نقش 
رسانه هاي جمعي از جمله نشريات يافتند كه رسانه هاي 
جمعي اثر معني داري روي نگرش رفتار مردم نسبت به 

البته رسانه هاي جمعي به طوركلي . ورزش كردن دارند
. ش قهرماني بپردازندترجيح مي دهند به ترويج ونشر ورز

دليل اين مسئله سود اقتصادي حاصل از اين بخش از 
  .ورزش است

 كتابهاي جايگاه در بررسي)  1390(قاسمي، كشكر
 در كتاب اينترنتي فروش سايتهاي و ورزشي الكترونيك

ورزشي، متوجه عدم استقبال  نشر حوزه مخاطبان بين
تريان مش. مردم از سايتهاي اينترنتي فروش كتاب شدند

اعتقادي به اشاعه فرهنگ كتابخواني توسط سايتهاي 
فروش كتاب نداشتند و معتقد بودند كه اين سايت ها 
اطالعات كافي و به موقع در مورد كتاب هاي ورزشي ارائه 
نمي دهند و از خدمات فروش و تحويل اين سايت ها 

درحاليكه ناشران و كتابفروش ها بيش از . رضايت نداشتند
به كارايي و خدمات رساني مناسب سايت هاي مشتريان 

هرچند هنوز درصد . اينترنتي فروش كتاب معتقد بودند
كمي از كتاب هاي الكترونيك استفاده مي كنند، ولي 
معتقد بودند كه در آينده جامعه به سمت كتاب هاي 
الكترونيك ورزشي بيش از كتاب هاي كاغذي گرايش 

كتاب هاي كاغذي با  خواهد داشت و به اين ترتيب انتشار
بحران جدي مواجه خواهد شد و ماهيت شغلي ناشران و 
. كتاب فروشها در نتيجه اين رشد به مخاطره خواهد افتاد

در حاليكه ناشران و كتابفروش ها هر چند به رشد كتاب 
هاي الكترونيك ورزشي معتقدند ولي آن را تهديدي براي 

  . ي دانندكتاب هاي ورزشي و نيز ماهيت شغلي خود نم
با بررسي تناسب ) 1390(قاسمي، كشكر، موسوي

حوزه نشر كتب ورزش و تربيت بدني با نيازهاي 
هاي تربيت بدني بازديدكنندگان از نمايشگاه كتاب و غرفه

يافتند كه كيفيت كتاب ها از بعد طرح و قيمت دربين 
مشتريان با رشته تربيت بدني وغيررشته تربيت بدني 

ندارد، اما ميزان شهرت برند ناشران تفاوت معني داري 
وجايگاه علمي مؤلفين كتب از ديدگاه مشتريان با رشته 
. تربيت بدني و غير رشته تربيت بدني تفاوت دارد

هردوگروه مشتري ويژگي هاي كتب موجودرادرحد 
دانند وانتظار بهبود كيفيت كتب را دارند؛ آنها نمي مطلوب

توسط ناشرين به تأليف كتب توسط متخصصين ونشر 
مطلع از استانداردهاي مناسب توليدكتاب عرضة مناسب و 
قيمت متناسب با محتوا و توان خريداران آن تأكيد 

مشتريان از نحوة اطالع رساني دربارة كتب جديد . داشتند
  .ورزشي منتشرشده راضي نبودند

در مجالت پژوهشي و عامه پسند، تحقيقات مختلفي 
براي . لفه هاي ورزش داردحكايت از پوشش نابرابر مو

نمونه در مجالت علمي بيشتر پوشش ها روي ورزش 
و گرايش هاي تربيت بدني با تأكيد بر )7(تربيتي 
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در تحليل محتواي نشريه  . فيزيولوژي ورزش وجود داشت
نيز باالترين موضوعات روي اشتغال  (GSE)اقتصاد ورزش

د در نشريات عامه پسن).   31(و تجارت نشان داده شد
بيشتر پوشش روي ورزش حرفه اي و آنهم رشته خاصي 

حتي بررسي ديدگاه هاي روساي ).  18(مانند فوتبال است
جمهور و روساي ورزش كشور هم حكايت از تأكيدي 

  ).  19(نابرابر بر روي مولفه ها و رشته هاي ورزشي دارد
درصد بسياركمي ازكتابخانه هاي دانشگاهي ايران 

تال هستند واين تعداد نيز از لحاظ داراي ميز مرجع ديجي
دارا بودن ويژگي هاي محتوايي در وضعيت مطلوبي قرار 

ازاين رو الزم است كتابخانه هاي دانشگاهي . ندارند
دركشور با راه اندازي ميز مرجع ديجيتال كاربران رادر 
بهره گيري گسترده تراز خدمات كتابخانه ياري 

نشان ) 2011(سون تحقيق مين، كيم، وون و). 25(رسانند
داد كه كره اي ها خواندن كتاب هاي الكترونيكي را با 
توجه به زمان تردد با وسايل نقليه عمومي ترجيح مي 

  . دهند
در تجزيه و تحليل كتاب سنجي ) 2010(شيلبري

چهار مجله مديريت ورزشي به  اين نتيجه دست يافت كه 
ارزيابي و رتبه بندي مجالت مديريت ورزشي ضروري 

  .. ستا
 ازاهميت ورزشي علوم و بدني  تربيت رشتهمتخصصان 

براي توليد محتواي مناسب آموزشي،  اي ويژه وجايگاه
. هستندبرخورداراطالع رساني و فرهنگ سازي در ورزش 

 به نآ انتشار ورزش علمي هاي عرضهشكل از يكيچرا كه 
 ورزش رشد به توانند مي كه هايي كتاب.است كتاب صورت
 و سالمت توسعه در ورزشي كتب اهميت .كنند كمك

 مسلم همگان بر جامعه در ورزش فرهنگ و تندرستي
با اين وجود هنوز فرهنگ مطالعه كتب ورزشي بر  .است

 ).16(اساس تيراژها به سطح مطلوب خود نرسيده است
 زمينه در هاي كتابنشان مي دهد كه  كتاب بازار

 بيشتر ها نآ هب مربوط افزارهاي نرم و اينترنت، كامپيوتر
 و تازگي شايد هم نآ دليل .است مخاطبان استقبال مورد

 امروز مدرن اييدن باو همسويي آن  علوم اين بودن نو
 وند سته برخوردار خود هاي خاصجذابيت ازباشد كه 

 بيشتر ها موضوع اين چاپ به طبيعي طور به نيز ناشران
ر ورزش د نشر تمركز هرحال به.  ه نشان مي دهندعالق

 خاص  هاي رشته برخي يا قهرماني ورزش به ما كشور
منتشر شده  يموضوعات عمده كتب ورزش. است معطوف

-و سالنها ينزمي، جسمان يآمادگيبال، شامل فوتبال، وال

ورزشكاران، دو و ي، درمان ي، ورزشها، ورزش باستان
آمار  ينا. بوده است يو رزم يهاي زمستان ورزشيداني، م
درعرصه چاپ و نشر كشور  يكتب ورزش ديفقر شد يانگرب

  ).16(است
در اين راستا تعداد محدودي از انتشارات تخصصي 

نمايند كه از وضعيت بازار و استقبال ورزشي فعاليت مي
در اين ميان ديده . عمومي از كتب ورزشي رضايت ندارند

شود كه كتب ورزشي با موضوع يكسان و بعضا محتواي مي
بررسي نظرات دست . شوندينزديك به هم منتشر م

هاي ورزشي گوياي وضعيت اندركاران نشر و توزيع كتاب
ها به دليل عدم نامطلوب انتشار وفروش اين دسته ازكتاب

استقبال جامعه و مسؤولين است و درحال حاضر 
-مي نسخه چاپ 1000هاي ورزشي فقط با تيراژاكثركتاب

فروش كتب شود و اين امر نشان دهندة نگراني ناشران از 
  ).14(باشدورزشي مي
 مصرف از دوگروه به توجه با ورزشي هاي كتاب
 مصرف اول گروه.است توزيع و توليد قابل كنندگان
 منبع عنوان به ها كتاب از كه هستند موزشيآ كنندگان

 تمام كننده مصرف دوم وگروه كنند مي استفاده درسي
 گاهيآ منظوركسب به كه باشند مي ورزشي هاي كتاب

 هاي رشته موختنآ و تندرستي، سالمت سطح ارتقا رايب
 كنندگان مصرف .كنند مي استفاده ها كتاب اين از ورزشي
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 به توجه با جامعه افراد از اي گسترده طيف با دوم دسته
، جنسن، س قبيل از مختلف دموگرافيك خصوصيات

 تقسيم...و خانواده، اقتصاد، هلأت، تحصيالت، شغل
 گاهيآ و تالش مستلزم ازهايشانني مينأت كه شوند مي

 اين ها ويژگي اين با .است كتاب بسيارتوليدكنندگان
 نشروضعيت  كه شد ايجاد محقق براي كلي پرسش
 ناشرين بين ارتباطي چه و است چگونه ورزشي هاي كتاب

 هاي ورزشيكتاب با نشر مختلف ابعاد و مترجم/لفؤم
  رد؟دا وجود

 

  روش تحقيق
هش از نظر استراتژي روش تحقيق در اين پژو

توصيفي، از نظر مسير اجرا تحليل محتوا، از نظر جمع 
جامعه آماري اين  .آوري اطالعات، اسنادي مي باشد

هاي با موضوع تربيت بدني و ورزش  كليه كتابپژوهش 
ثبت شده در كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران يا خانه 

شمار و نمونه آماري اين پژوهش به صورت كل . كتاب بود
 1390تا پايان سال  1351ها از سال بررسي تمام كتاب
 ابزار جمع آوري اطالعات تحقيق، برگه. در نظر گرفته شد

كدگذاري و دستورالعمل آن بود كه براي هر كتاب يك 
هاي روايي صوري و محتوايي برگه. برگه كدگذاري پر شد

نفر از اساتيد صاحب نظر و  10كدگذاري تحقيق با نظر 
 3با محاسبه ضريب توافق ) معادل پايايي(ريب عينيتض

از . مورد تاييد واقع گرديد%)  91اسكات  پي(كدگذار 

واحدهاي  تحليل در اين تحقيق مي توان به موضوعيت 
كتاب ها، مولفه هاي ورزش، رشته هاي ورزشي و تعداد 

براي نمونه در واحد . تيراژ يا شمارگان كتاب اشاره كرد
اي ورزش،  كتاب هاي با موضوع تربيتي با تحليل مولفه ه

تفريحي با  -، كتاب هاي با موضوع ورزش همگاني 1كد 
، كتاب 3، كتاب هاي با موضوع ورزش قهرماني با كد 2كد

، كتاب هايي كه به 4هاي با موضوع ورزش حرفه اي با كد
و كتاب هايي كه  5بيش از دو مولفه مي پرداختند با كد 

 6آن قابل تشخيص نبودند با كد  مولفه هاي مورد پوشش
توسط كدگذار در برگه كدگذاري، كد گذاري شدند تا به 

در ساير واحد هاي . اين نحو اطالعات جمع آوري گردد
تحليل نيز به همين نحو، هر يك از موارد زيرمجموعه 
واحد تحليل يك كد مشخص با راهنماي كدگذاري دقيقي 

  . مي گرفتداشتند كه بر اساس آن كدگذاري صورت 
روش جمع آوري اطالعات تحقيق به صورت استفاده 
از سايت مرجع كتابخانه ملي يا خانه كتاب و مراجعه 

هاي حضوري به كتابخانه ملي و خانه كتاب و پركردن برگه
كدگذاري مربوط به هر كتاب براساس دستورالعمل 

 .كدگذاري توسط شخص محقق به عنوان كدگذار بود
 

   ي تحقيقها يافتهنتايج و 
وضعيت فراواني انواع موضوع كتب ورزشي  1 شكل

 .نشان مي دهد 1391كشور را از  ابتدا تا سال 
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 موضوعيت براساس ورزشي كتب عناوين وضعيت توزيع فراواني:  1 شكل

 اساس بر ورزشي كتب عناوين وضعيت 1جدول 
تربيتي، همگاني، تفريحي، قهرماني، ( ورزش هاي لفهمؤ

  . را نشان مي دهد) ي و تركيبيا حرفه
  

  ورزش هاي مولفه اساس بر ورزشي كتب عناوين وضعيتي  درصد وجدول توزيع فراواني .  1جدول 
  درصد فراواني   ورزش هاي لفهمؤ

 7/14 532 )پرورشي(تربيتي
 5/0 19 تفريحي -همگاني

 4/0 13 قهرماني
 6/0 20 حرفه اي
 4/80 2919 تركيبي

 5/3 128 نامشخص

 0/100 3631 كل

  
 ورزشي كتب عناوينباتوجه به جدول فوق 

) درصد 4/0( قهرماني و كمتر) درصد 4/80(بيشترتركيبي 
 حرفه اي كتبدرصد ،7/14 )پرورشي(تربيتي كتب .بود
  .درصدبود5/0 تفريحي  -همگاني كتب درصد و6/0

 اساس بر ورزشي كتب عناوين وضعيت 2جدول 

را ) ...و واليبال، وتبالف، عمومي( ورزشي هاي رشته
  .نشان مي دهد

 ورزشي هاي رشته اساس بر ورزشي كتب عناوين جدول توزيع فراواني  وضعيت. 2جدول 

  درصد فراواني   رشته ورزشي  درصد فراواني   رشته ورزشي
 0 1  تيراندازي 4/11 414  فوتسال/ فوتبال

 0 0  تيراندازي با كمان 0/1 36  واليبال
 1/0 4  طرنجش 3/1 46  بسكتبال
 1/0 3  سواركاري 7/2 97  كشتي
 9/0 31  جودو 2/2 81  تكواندو
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 ورزشي هاي رشته اساس بر ورزشي كتب عناوين جدول توزيع فراواني  وضعيت. 2جدول ادامة 

  درصد فراواني   رشته ورزشي  درصد فراواني   رشته ورزشي
 4/0 13  دوچرخه سواري 2/0 6  هندبال

 1/0 3  يشمشيرباز 8/4 175  كاراته

 2/0 7  قايقراني 0/4 145  كونگ فو/ووشو

 4/0 15  وزنه برداري 6/0 23  ژيمناستيك

 6/1 59  پرورش اندام 8/0 28  دو وميداني

 0/0 1  سه گانه 4/0 16  واترپلو/شيرجه/شنا

 2/0 7  هاكي 0/0 1 اتومبيل راني و موتورسواري

 0 0  چوگان 1/0 2  تنيس روي ميز

 5/2 90  كوهنوردي 9/0 33  تنيس

 3/0 12  نابينايان/ناشنوايان/معلولين 7/0 24  بدمينتون

 1/0 5  گلف 0 0  اسكي

 0 0  كبدي 6/2 94  آمادگي جسماني

 0 0  كيو اسپرت. بولينگ و 1/0 2  اسكيت

 7/5 208  ورزش همگاني 1/0 3  اسكواش

 5/14 528  ساير رشته هاي ورزشي 4/0 15  ورزش زورخانه اي

 1/38 1384 ره به رشته ورزشي خاصبدون اشا 5/0 19  بوكس

  

بيشتر  ورزشي كتب عناوين باتوجه به جدول فوق
 ورزشي كتب، ) درصد 1/38(بدون اشاره به رشته ورزشي 

با  ورزشي كتبدرصد  ، 4/11فوتسال / با عنوان فوتبال
با عنوان  ورزشي كتبدرصد  و 7/5عنوان ورزش همگاني 

، ين اسكي، چوگانبا عناو ورزشي كتب درصد و8/4كاراته 
  . كيو اسپرت و تيراندازي منتشر نشده بود. كبدي، بولينگ و

 بين يافته هاي حاصل از بررسي وجود رابطه  3جدول 

 انتشارات و ورزش هاي لفهؤم محوريت با هاي كتاب
  . مربوطه مي باشد

  
  انتشارات و ورزش هاي لفهؤم افقيجدول تو. 3جدول 

هاي مولفه ير ورزشيغ تخصصي ورزشي ورزش   نامشخص 

)پرورشي(تربيتي  1/12% 3/16% 7/18% 

تفريحي  - همگاني  3% 7% 3% 

 %5 %5  0 قهرماني

 %3 %7 %4 حرفه اي

 %3/80 %7/81 %2/87 تركيبي

2 Df سطح معناداري 

30/26  8  001/0 

  



  1394پاييز  ،3، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

66

 با هاي كتاب بيننتايج درجدول باال نشان مي دهد، 
 وجود ابطهر انتشارات و ورزش هاي لفهؤم محوريت

 كه اين رابطه معناداراست نشان داد 2 آزمون.دارد
)001/0P=،30/26=2( و شدت اين رابطه براساس 

ا ر تركيبي يها كتاببيشتر. درصد بود 8/ 7كرامرvآزمون 

 يها كتاب .تخصصي ورزشي منتشر مي كنند انتشارات
  .نامشخص منتشر مي كنند انتشارات را)پرورشي(تربيتي

 بينهاي حاصل از بررسي وجود رابطه يافته  4جدول 

  .با انتشارات مربوطه مي باشد ها كتاب موضوعيت

  
 انتشارات و ها كتاب موضوعيت افقيجدول تو.  4جدول 

ها كتاب موضوعيت  نامشخص غير ورزشي تخصصي ورزشي 
 %8/64 %6/32 %1/14درسي

 -  %7/0  %2/ 1 كمك درسي

 %2/35 %7/66 %8/83 غيرمشخص

2 Df معناداري سطح 

70/564  001/0 

  
 با هاي كتاب بيننتايج درجدول باال نشان مي دهد، 

 و عنوان درسي، كمك درسي، عمومي يا غيرمشخص
 نشان دادكه اين2 آزمون.دارد وجود رابطه انتشارات

 و شدت اين )001/0P=،70/56=2( رابطه معناداراست
 بيشتر .بود درصد 23/ 1كرامرvرابطه براساس آزمون 

 .كنند مي نامشخص منتشر انتشارات را ي درسيها كتاب
تخصصي ورزشي  انتشارات غيرمشخص را يها كتاب

  .منتشر مي كنند
لفه ؤيافته هاي بررسي رابطه بين تيراژ و م 5جدول 

  . هاي ورزشي مورد پوشش را نشان مي دهد
 

  تيراژ و مولفه هاي ورزشي مورد پوشش افقيجدول تو .5جدول

)پرورشي(تربيتي تعداد تيراژ تفريحي  -همگاني   تركيبي حرفه اي قهرماني 

و كمتر 500  6/5%   - 7/7%  0/10%  5/3%  

1100تا  501  4/25%  5/10%  4/15%  0/15%  3/13%  

2000تا  1101  6/28%  8/15%  8/30%  0/15%  2/20%  

3000تا  2001  2/18%  6/31%  1/23%  0/25%  7/26%  

4000تا  3001  4/2%  3/26%   -  - 0/6%  

5000تا  40001  0/6%  3/5%  4/15%  0/20%  0/19%  
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  تيراژ و مولفه هاي ورزشي مورد پوشش افقيجدول تو .5جدولادامة 

)پرورشي(تربيتي تعداد تيراژ تفريحي  -همگاني   تركيبي حرفه اي قهرماني 

 %2/8 %0/5 %7/7 %5/10 %0/10  به باال 5001

 %1/3 %0/10  -  -  %8/3  نامشخص

2 Df سطح معناداري  

80/101  28  001/0 

  

  تيراژ و  بيندهد،  جدول باال نشان مي نتايج در
 آزمون .دارد وجود رابطههاي ورزشي مورد پوشش  لفهؤم
2 001/0( نشان دادكه اين رابطه معناداراستP=، 

80/101=2(  و شدت اين رابطه براساس آزمونv 
 هاي تربيتي كتاب بيشترين تيراژ .درصد بود7/10كرامر

 -هاي همگاني كتاب ، بيشترين تيراژ2000تا  )شيپرور(
هاي  كتاب ، بيشترين تيراژ4000الي  2000تفريحي
هاي حرفه  كتاب ، بيشترين تيراژ3000الي  1000قهرماني

هاي  كتاب ، بيشترين تيراژ3000الي  500اي
  .  بود 4000الي  1000تركيبي

  
  بحث و نتيجه گيري

درصد  1/1درسي،  ورزشي كتب درصد 6/29به ميزان 
درصد به صورت درسي  7/30به صورت كمك درسي،  

در . درصد به صورت عمومي بود  3/69وكمك درسي و 
رابطه با بررسي كتب ورزشي بر اساس تقسيم بندي ياد 

اما نتايج بررسي نشان داد كه . شده، تحقيقي وجود نداشت
كتب عمومي درصد بيشتري از انتشارات كتب تربيت بدني 

از داليل . زش كشور را به خود اختصاص داده استو ور
اين امر مي تواند كثرت مخاطبين عمومي و غير دانشجو 

در رابطه  رانيخانه كتاب ااز سوي ديگر گزارشي از . باشد
گذشته با نتايج تحقيق سال 10با انتشارات كتاب در 

كمتر از در اين گزارش اشاره شده است كه . همسو است

تاب با موضوع ورزش در كشور منتشر دو هزار عنوان ك
تربيت بدني منتشر شده  يها كل كتاب از  وه است گرديد

عنوان مربوط به كودكان و  53تنها در دهه اخير، ورزش و 
و كمك  يآموزش يها عنوان مربوط به كتاب14نوجوانان و 

 نيتعداد بدون درنظر گرفتن عناو نيا. است يآموزش
  . مجدد است يها چاپ

و ) درصد 4/80(بيشترتركيبي  كتب ورزشيعناوين 
 )پرورشي( كتب تربيتي .بود) درصد 4/0( قهرماني كمتر

 -كتب همگاني و) درصد6/0( اي كتب حرفه، )درصد7/14(
اين نتيجه حكايت از آن داشت  .بود )درصد5/0( تفريحي

مولفه  4كه بيشتر كتاب ها با رويكردي كلي و تاكيد بر هر 
در شرايطي كه نياز به كتاب . ورزشي نگاشته شده است

اي به منظور  هايي با موضوعيت اختصاصي قهرماني و حرفه
ها و به ويژه  ها، هيات كمك به امور اجرايي در فدراسيون

بسياري از . ها يكي از نيازهاي ضروري كشور است باشگاه
ها نياز به راهنماهاي عملي دارند كه به آنها در  باشگاه

به همين . موثر باشگاه كمك نمايد درآمدزايي و بهره وري
نحو فدراسيون ها و هيات ها و انجمن هاي ورزشي داخل 
كشور بيشتر با كتاب هايي در حوزه ورزش و تربيت بدني 
مواجه هستند كه مفاهيم را به صورت كلي و بعضا با تاكيد 
بر سازمان هاي متولي در همه مولفه هاي ورزش نگاشته 

يز، به تأليف كتاب هاي كاربردي در اين زمينه ن. شده اند
با موضوعيت مولفه قهرماني و چگونگي مديريت و تمرين 
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از . براي دستيابي به قهرماني در سطوح مختلف نياز است
سوي ديگر با وجود شعارهاي گسترده و تاكيد فراوان بر 
اهميت و لزوم رونق ورزش همگاني و تفريحي در كشور، 

درصد هم  1ش به سهم كتاب هاي تخصصي در اين بخ
در رابطه با چگونگي اجرا، پيشبرد و كنترل . نمي رسد

فعاليت هاي موثر در ورزش همگاني نيز نياز به منابعي 
كاربردي و قابل استفاده براي مجريان امر و حتي عالقه 
مندان به رشته تربيت بدني در گرايش هاي مختلف وجود 

اي متأسفانه تحقيق مشخصي بر اساس مولفه ه. دارد
ورزش روي كتاب هاي تربيت بدني و ورزش كشور صورت 

روي نشريات ) 1389(نگرفته است اما تحقيق قاسمي 
 90عامه پسند ورزشي كشور، نشان مي دهد كه بيش از 

درصد محتواي اين نشريات به ورزش حرفه اي اختصاص 
هرچند نتيجه اين تحقيق به لحاظ تأكيد نابرابر به . دارد

رزش صحه مي گذارد، اما نتيجه نشان پوشش مولفه هاي و
مي دهد كه افكار عمومي متوجه حوزه اي از مولفه ورزش 
است كه پشتيباني توليدات علمي كتاب براي علمي كردن 

 6/0(درصد  1ورزش باشگاه ها در حد بسيار كم و كمتر از 
  . مي باشد) درصد

و قاسمي، نوربخش ) 2003(تحقيقات ماندلو و پدرسن
پژوهشي كه  –بر روي نشريات علمي ) 1389(و تپه رشي

هاي علمي  به انعكاس مقاالت و توليدات حاصل از پژوهش
مي پردازد، بازهم به پوشش نابرابر مقاالت علمي از مطالعه 

اما اين بار . هاي ورزش حكايت داشت لفهؤبر روي م
نشريات علمي نشان دادند كه تأكيد بيشتر آنها روي مولفه 

از داليل . ويژه ورزش دانشگاه ها است ورزش تربيتي و به
هاي مورد بررسي در دسترس  احتمالي اين امر وجود نمونه

ها و جذب موضوعات مطالعاتي به درون  در خود دانشگاه
با وجوديكه نتايج تحقيق حاضر نشان داد . دانشگاه ها است

كه درصد عنوان كتاب مشخص بر روي مولفه ورزش 
ها مي باشد، اما باز هم ضرورت  تربيتي بيش از ساير مولفه

كاربردي كردن بسياري از كتاب هاي آموزشي و تربيتي 
-در اين حوزه و افزايش كتاب هاي با موضوع همگاني

تفريحي، قهرماني و حرفه اي براي توسعه برابر الزم به نظر 
در اين رابطه حتي  نتايج تحقيق قاسمي، . مي رسد

نشان مي ) 1391(يتجاري، بروجردي علوي، امامي و امير
دهد كه مسئولين كشور نيز در سخنان رسانه اي خود، به 

آنها به . مولفه اي ورزش به طور يكساني نمي پردازند
تفريحي كمتر از ورزش حرفه –ورزش تربيتي و همگاني 

  . اي و قهرماني توجه نشان داده اند
از مخاطبان كتاب هاي با  بنديدسته يك طبق  

 يقشر دانشگاهاز گروه  كي : ورزشموضوع تربيت بدني و 
حوزه از  گريگروه د ي هستند؛بدن تيو رشته ترب

 ستهد ي مي باشند؛بدن تيترب انيمرب يو برا يآموز دانش
 يريادگيمندان به  سوم شامل ورزشكاران و عالقه

گروه مخاطب  تيو درنها يورزش در رشته هاي ها كيتكن
. ي شوندشناخته م يو تندرست يدر حوزه سالمتعمومي 

تفريحي  - در اين پژوهش كمترين درصد به كتب همگاني
در اينجا اين سوال مطرح مي شود . اختصاص يافته است

كه چرا ورزش همگاني كه بيشترين نياز عموم مردم را 
كند كمترين آمار نشر را به خود اختصاص داده  تامين مي

است؟ احتماال به اين دليل است كه ورزش حرفه اي و 
هاي جمعي با نفوذ باالتر  بيشتر مورد توجه رسانه قهرماني

گردد و به  مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات واقع مي
نسبت تبليغات كمتري براي ورزش همگاني انجام مي 

شايد بهتر باشد تمام اين حوزه ها به يك نسبت . گيرد
رسد سود  مي از طرفي به نظر. مورد توجه قرار گيرند
ها مي شود آنها را به  ال انتشاراتياقتصادي كه شامل ح

سمت انتشارات كتب تركيبي سوق مي دهد در صورتي كه 
- هاي همگاني شايد بهتر باشد توجه بيشتري به ورزش

   . تفريحي و تربيتي شود
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بيشتر بدون اشاره به رشته  ورزشي كتب عناوين
/ با عنوان فوتبال ورزشي كتب، )درصد 1/38(ورزشي 
با عنوان ورزش  ورزشي كتب درصد  ،4/11فوتسال 
با عنوان كاراته  ورزشي كتبدرصد  و 7/5همگاني 

با عناوين اسكي، چوگان،  ورزشي كتب درصد و8/4
كبدي، بولينگ و كيو اسپرت و تيراندازي منتشر نشده 

اين در حالي است كه هر يك از اين رشته ها داراي . بود
ست فدراسيون بوده و تعداد زيادي ورزشكار، مربي و د

اندركار دارند و در برخي از آنها مقام هاي بين المللي براي 
فقدان وجود كتاب در اين رشته ها . كشور هم وجود دارد

حكايت از خالء جدي منابع آموزشي، اطالع رساني و حتي 
در اين  .هاي مهم است سرگرمي مناسب در اين رشته

پژوهش بيشترين عنوان كتب ورزشي را ورزش هاي 
تحقيقات . فوتسال به خود اختصاص داده استفوتبال و 

روي نشريات عامه  )1388( و بارفروش) 1389( قاسمي
پسند ورزشي نتايج همسويي را نشان مي دهد، به اين نحو 

محتواي نشريات ) درصد 90حدود ( كه بيشترين سهم
) درصد 80حدود (ورزشي به فوتبال و بيشتر آن هم
به نظر ). 18(ها دارداختصاص به ورزش حرفه اي و باشگاه 

مي رسد فرهنگ فوتبال دوستي در بين مردم و تبليغات 
رسانه اي و بهاي بيش از حد به اين رشته ناشران و 
. نويسندگان را به چاپ كتب در اين زمينه واداشته است

اين رويكرد گسترده و گرايش عامه به رشته فوتبال مي 
ي باشد و تواند خود ناشي از ذائقه سازي رسانه هاي جمع

يكي از راه هاي موثر براي تغيير اين ذائقه استفاده از 
رسانه هاي جمعي براي نمايش و اطالع رساني مناسب از 
ساير رشته ها است و كتاب ها در اين زمينه مي توانند 

در بين ورزش هاي رزمي . سهم مناسبي داشته باشند
. بيشترين درصد را كاراته به خود اختصاص داده است

كاران ما در رشته كاراته هميشه در دنيا صاحب ورزش
شايد اين مسأله و تعداد باالي ورزشكاران . بوده اندعنوان 

چاپ و انتشار كتبي در اين و خانواده اين ورزش از داليل 
  . شدبازمينه 

رسانه هاي جمعي بيشتر ترجيح مي دهند بيشتر به 
اين  دليل. ترويج ونشر ورزش قهرماني و حرفه اي بپردازند

 .مسأله سود اقتصادي حاصل از اين بخش از ورزش است
غفوري، رحمان نتايج تحقيق اين در حالي است كه 

اثر معني دار بر  )1382(سرشت، احساني و  كوزه چيان
رسانه هاي جمعي روي نگرش رفتار مردم نسبت به ورزش 

هاي  ها به ويژه ورزش تاكيد دارد و لذا براي رشد ورزش
هاي  ي نياز به توجه بيشتري در رسانهعمومي و همگان

  .جمعي به ويژه كتب منتشره مي باشد
 بامحوريت هاي كتاب بيننتايج نشان داد كه 

تربيتي، همگاني، تفريحي، قهرماني، (ورزش هاي لفهؤم
 .وجوددارد رابطه وانتشارات) اي و تركيبي حرفه
تخصصي ورزشي  انتشاراتي تركيبي را ها كتاببيشتر

 انتشاراترا  )پرورشي( تربيتي يها كتاب.ندكنمنتشر مي
را بيشتر  تركيبيواقع كتب  در. كنندنامشخص منتشر مي

انتشارات ورزشي  منتشر مي كنند، كه شايد به دليل 
تخصصي نبودن محتواي كتاب، خريداران از اقشار مختلف 
جامعه خواهند بود ونياز اقتصادي وبازار فروش براي انتشار 

از سوي ديگرشايد انتشارات ورزشي . ات آماده تر است
نسبت به  ي تركيبيها كتابدرانتشار  داراي برند قويتري

) پرورشي(تربيتي يها كتاب .انتشارات غيرورزشي باشند
چون مشتريان بيشتري دارند وهم اينكه ممكن است 
دروس دانشگاهي هم باشند، داراي بازار فروش بيشتري 

ين كتب صرفه بوده وبراي انتشارات مختلف چاپ ا
  . اقتصادي دارند

عنوان درسي، كمك  با هاي كتابهمچنين رابطه بين 
 .دتاييد ش انتشارات و درسي، عمومي يا غيرمشخص

  نامشخص منتشر  انتشارات را ي درسيها كتاببيشتر
رفت كتب درسي توسط انتشارات  شايد انتظار مي. كنند مي
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   احتماال يكي از داليل آن. تخصصي به چاپ برسند
تواند مراجعه اساتيد دانشگاهي به انتشارات  مي

غيرتخصصي باشد، شايد انتشارات نامشخص و غير ورزشي 
مناسب  داراي برند قوي تري هستند و يا از استاندارد هاي

در حوزه ورزش فقط سخن . برخوردار هستند توليد كتاب
 ستين هياماكن و ابنا، ه دانشگاه يورزش يها تياز محدود

و سالمت  يمقوله مهم اجتماع كيبه عنوان  بلكه ورزش
علوم مرتبط با آن  جيجامع و ترو قيتحق ازمنديجامعه ن

اساس  نيا بر .بمانند اياست تا همواره فرد و جامعه پو
و  يدر توسعه سالمت و تندرست يكتب ورزش تياهم

ورزش و . فرهنگ ورزش در جامعه بر همگان مسلم است
نه فقط درفقر قرار گرفته  ورزش كردن در جامعه امروز ما

شايد . هم در سطح مانده اند يبلكه مكتوبات ورزش
ورزشكاران حرفه اي، دانشجويان رشته تربيت بدني و 
مربيان ورزشي را بتوان اصلي ترين مخاطبان كتاب هاي 

اين گروه از جامعه با توجه به رشد اماكن . ورزشي دانست
در نهايت رشته و باشگاه ها، دانشگاه ها و آكادمي ها و 

هاي ورزشي به هيچ وجه تعداد كمي نيستند، اما چرا 
عناوين و شمارگان كتاب هاي اين حوزه همچنان پايين 

 وكشكر، قاسمياست؟ اين تحقيق با تحقيقات 
تاليف كتب توسط متخصصين و مبني بر ) 1390(موسوي

داردهاي مناسب توليد لنشر توسط ناشرين مطلع از استان
ضه مناسب و قيمت متناسب با محتوا و توان كتاب و عر

  . همسو مي باشدخريداران آن 
تيراژ و مولفه هاي ورزشي مورد پوشش آن نيز  بين
 بيشترين تيراژكتاب هاي تربيتي. دارد وجود رابطه

  -، بيشترين تيراژكتاب هاي همگاني2000تا  )پرورشي(
هاي  ، بيشترين تيراژ كتاب4000الي  2000تفريحي
  هاي  ، بيشترين تيراژ كتاب3000الي  1000ي قهرمان
هاي  كتاب ، بيشترين تيراژ3000الي  5000اي حرفه

موسسه خانه كتاب گزارش .  بود 4000الي 1000تركيبي
ماهه نخست سال  9منتشر شده در  يها كتاب يآمار

 ذكر كردهعنوان كتاب  125هزار و  43تعداد را 1391
علوم : در موضوع بيها به ترت كتاب نيشتريب  كه است
، )عنوان 6684(، كودك و نوجوان )عنوان 6859( يعمل
، علوم )عنوان 4943( اتي، ادب)عنوان 6677( نيد

 يو كمك درس يو آموزش) عنوان 4667( ياجتماع
ولي درزمينه ورزشي آمار خاصي ، اند بوده) عنوان 4008(

اين آمارها نشان مي دهد كه چاپ و تيراژ  .موجود نبود
شي متاسفانه در مقايسه با ساير موضوعات يا كتب ورز

 . عناوين ديگر، از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست

معاونت با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي گردد 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي ورزش،  فرهنگي

-فرصتوباشد ونشرداشته به حوزه تبليغات  توجه بيشتري

 .دورمولفان فراهم آهاي بيشتري براي مترجمان و 
وزارت فرهنگ و ارشاد همچنين اين وزارتخانه با همكاري 

نسبت به مي تواند هاي تربيت بدني اسالمي يا دانشكده
هاي آموزشي در رابطه با بازاريابي و برگزاري كارگاه

ارتباطات ورزشي براي هدايت مولفان و ناشران مبتني بر 
  .داقدام نماين و جامعه نياز مصرف كننده

  
 منابع و مĤخذ

هاي عمومي در توسعه فرهنگ درآمدي بر مطالعه و نقش خدمات ويژه ي كتابخانه).  1383( اشرفي ريزي، حسن .1
 124-95: صص چاپار: تهران. مطالعه

 44-38: صص.نشر ايوار: مشهد. اصول ارتباط جمعي .)1382(داكرامي، محمو .2
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