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چکیده
هدف :هدف کلی تحقیق ،تحلیل محتوای کتب منتشر شده روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و علوم
ورزشی ایران تا پایان بهار  3131بود.
روششناسی .روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی ،توصیفی و به لحاظ مسیر اجرا از روش تحلیل محتوا
استفاده شد .ابزار جمع آوری داده های تحقیق ،برگه کدگذاری و دستورالعمل محقق ساخته بود .روایی
صوری و محتوایی برگه کدگذاری توسط جمعی از متخصصین رسانه و ورزش و پایایی با محاسبه ضریب
کندال( )3/03و میزان توافق  2کدگذار به دست آمد .جامعه مورد بررسی شامل تمام کتاب های روش
تحقیق به زبان فارسی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود که تعداد کتاب های شناسایی شده توسط
محقق تا پایان بهار  3131به تعداد  32عنوان مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که تا پایان بهار سال  ،3131تنها  32کتاب روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و
علوم ورزشی به زبان فارسی در ایران انتشار یافته است که  1مورد آنها تألیف و  33مورد آنها ترجمه است.
ضمناً از جمع  33کتاب ترجمه شده ،تنها  5کتاب اصلی وجود داشت که توسط گروه های مختلف به صورت
تکراری ترجمه شده است .بین استفاده از انواع تصویر ،نمودار و جدول و همینطور تعداد منابع و نوع منابع
استفاده شده در کتابها تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :کتاب ترجمه کوزه چیان و همکاران از باالترین امتیاز در میان کتب مورد بررسی قرار گرفت
و می تواند در اولویت انتخاب مطالعه کنندگان قرار گیرد.
واژگان کلیدی :کتاب روش تحقیق ،تربیت بدنی ،علوم ورزشی ،کتاب ورزشی.
 .3دانشیار دانشگاه پیام نور
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولH_ghasemi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
پژوهش یک نیاز ضروری در تمامی رشته ها از
جمله تربیت بدنی و علوم ورزشی است .امروزه
دامنه تربیت بدنی و علوم ورزشی به قدری
گسترده شده است که گرایش های مختلف و
متعددی به لحاظ دانشگاهی و فعالیت های
اجتماعی در زیر مجموعه آن پدید آمده است.
ورزش از پدیده های مهم اجتماعی است و در
بسیاری از کشورها به عنوان یک صنعت برتر با
گردش مالی باال شناخته می شود(پدرسن و
همکاران .)4332 ،
کتاب رسانه ای مهم و موثر در انتقال دانش
است که به عنوان محصولی فرهنگی ،حاصل
تالش نویسنده ،ناشر وتوزیع کننده می باشد.
بیشتر کتاب ها به دنبال افزایش آگاهی یا
سرگرم کردن خواننده خود هستند .کتاب را می
توان نخستین رسانه جمعی نامید
(هدایتی .)3100،محتوای بسیاری از کتاب هایی
که هدف آگاهی خواننده را دنبال می کنند،
نتایج حاصل از پژوهش محققان در زمینه های
مرتبط است .پژوهش نیز خود نقش مهمی در
رشد و توسعه جوامع دارد (قاسمی و کشکر،
.)3103
خود پژوهش نیز مهارتی خاص است که نیاز به
آموزش دارد .کتاب های آموزشِ پژوهش در
ورزش به منظور یادگیری این مهارت توسط
افراد ذی نفع نوشته شده است .برای نمونه
دانشجویان تربیت بدنی در مقاطع و گرایش های
مختلف با گذراندن دروس مرتبط با روش
تحقیق ،برای انجام پژوهش در ورزش تربیت می
شوند .در این راستا کتاب های مختلفی به عنوان
منبع درسی دانشگاهی در رشته تربیت بدنی
منتشر شده است .این کتاب ها اغلب به زبان

فارسی(ترجمه یا تألیف) و با عنوان روش تحقیق
و با تأکید بر موضوع تربیت بدنی و ورزش در
اختیار دانشجویان قرار می گیرد.کتب روش
تحقیق مانند انواع کتب تخصصی باید ویژگی
های متعدد متن کتاب همچون ساختار و به هم
پیوستگی را داشته باشد .نظریه های موجود،
یادگیری از کتاب درسی را تابعی از خصوصیات
متن و راهبردهای شناختی مورد استفاده
خواننده می دانند .تحقیقات نشان داده است که
متن هایی که بهتر سازماندهی شده باشند و
متن هایی که ساختار آنها دارای عالمت دهی
مناسب باشد ،امکان فهمیدن ،به خاطر سپاری و
به کارگیری اطالعات را افزایش می دهند .از
سوی دیگر تراکم نظریات در یک متن ،خواندن
متن را مشکل تر می سازد ،زیرا خواندن و
فهمیدن یک متن بیشتر تابعی از تعداد قضیه ها،
تا تعداد کلمات آن است .در واقع زمان الزم برای
خواندن متن های با مفاهیم لغوی زیاد ،بیشتر و
یادآوری آن کمتر می باشد(یارمحمدیان.)3123،
تحلیل محتوا از پر کاربردترین و مهمترین
روشهای تحقیق است که از طریق آن میتوان
محتوای کتابها را بررسی و تفسیر کرد)برلسون،
3352؛ ایمانی ،نوشادی .)3133 ،تحلیل کتب
آموزشی مانند کتاب های روش تحقیق در
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،کمک می کند
تامفاهیم ،اصول ،نگرش ها ،باورها و کلیه ی
اجزای مطرح شده در قالب دروس کتاب ،بررسی
علمی و با اهداف برنامه ی درسی ،مقایسه و
ارزشیابی شوند .یک تحلیل گر محتوا می تواند
پیام های نهفته در متون کتاب درسی را با
اهداف برنامه یا عالیق فراگیران یا سایر موارد

حمید قاسمی

مورد نظر خود بررسی کند .بنابراین می توان از
طریق تحلیل محتوا گرایش ها یا جانب داری
های پنهان و آشکار را در متون کتاب درسی
تعیین نمود(هرندی ،نصر و جعفری.)3102 ،
رحمانی( )3134در تحلیل وضعیت کتب اصول و
مبانی مدیریت سازمان های ورزشی کشور به این
نتیجه دست یافت که  :همه کتب موجود در
حیطه های صوری ،ساختاری و محتوایی نیاز به
تجدید نظر و اصالحات اساسی دارند .با توجه به
اهمیت این درس پایه برای رشته مدیریت
ورزشی ،نیاز به یک کتاب جامع با رفع نقایص
کتاب های موجود از ضروریات رشته مدیریت
ورزشی است .شریفی( )3134نیز در تحلیل
وضعیت کتب بازاریابی ورزشی به نتایج مشابهی
دست یافت .او نتیجه گرفت با توجه به شکل
گیری گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی در رشته
مدیریت ورزشی ،الزم است تا کتاب هایی با
توجه به سرفصل های مصوب تهیه و منتشر
شوند .قناعتی( )3134نیز در تحلیل وضعیت
کتب تربیت بدنی عمومی نتیجه گرفت :از
آنجایی که تمامی رشته های دانشگاهی مکلف به
گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی می باشند،
وجود یک کتاب جامع و جذاب برای جلب
دانشجویان به ورزش و استمرار در ورزش ،از
ضروریات رشته است .این درحالی است که
کتاب های حاضر از دیدگاه دانشجویان و اساتید
از ظرفیت الزم برای جذب دانشجویان به ورزش
برخوردار نیستند .روشنی( )3133روی تمامی
کتاب های با موضوع ورزش کار کرد .او در
تحلیل وضعیت کتب تربیت بدنی و علوم ورزشی
به این نتیجه رسید که :پوشش نابرابری از نظر
مولفه های ورزش(تربیتی ،همگانی ،قهرمانی و
حرفه ای) ،رشته ها ورزشی ،رشته های تحصیلی
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و رده های سنی در انتشار کتب ورزشی کشور
وجود دارد .لذا وجود یک برنامه ریزی مبنتی بر
نیازسنجی و توجه به کمبودها مبتنی بر نیاز
مخاطبین از ضروریات است .شکاری و نجاریان
( ،)3133هاشمی و کاظمی( ،)3103فرج الهی و
پورشوقی( ،)3103فضل الهی و ملکی
توانا( ،)3103عقیلی ،یار محمدیان و سعادتمند
(  ،)3100صفری و مرزوقی(  )3100در بررسی
های خود به مشکالت خوانایی(روانی در
خواندن) برخی کتب درسی نظام آموزشی اشاره
داشتند .آنها اشاره داشتند که برخی کتب مورد
بررسی متناسب با سطح سنی و درک و فهم
خوانندگان آنها در مقطع تحصیلی مربوطه نیست
و از لحاظ میزان توجه به مولفه های فراشناخت
و آگاهی های فراشناختی خوانندگان ،متون
مورد تحلیل دارای ضریب پایینی برای درگیری
خواننده با متن بودند .ایزدی و همکاران()3133
در تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی با
تأکید بر تربیت بدنی ،تأکید داشتند که به دلیل
فقدان توجه الزم کتب درسی به فعالیتهای
بدنی ،باید در کتب مذکور ،برآموزشهای الزم
جهت انجام فعالیتهای بدنی وتربیت بدنی و
نقش آن بر سالمتی ،تأکید شود .قاسمی و
همکاران ( )3133در رابطه با تناسب حوزه نشر
کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهای
بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفههای
تربیت بدنی ،دریافتند که مشتریان ویژگی های
کتب موجود را درحد مطلوب نمیدانند وانتظار
بهبود کیفیت کتب را دارند .آنها بر تألیف کتب
توسط متخصصین ،رعایت کیفیت ،توجه به
توزیع مناسب و قیمت متناسب با محتوا و توان
خریداران تأکید داشتند .مشتریان همچنین از
نحوۀ اطالع رسانی دربارۀ کتب جدید ورزشی
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منتشرشده راضی نبودند .رضی ( )3100در
بررسی شاخص های ارزیابی و نقد کتاب های
درسی دانشگاهی دریافت که کتب درسی
خصوصیات و ویژگی های متنوع و ابعاد
گوناگونی دارند .داوری درباره آن مستلزم ارزیابی
همه جانبه و نقد و بررسی کتب از جنبه های
گوناگون ،از جمله محتوایی ،زبانی ،ساختاری و
شکل ظاهری است.
این در حالی است که تحقیقات متعددی نیز در
خارج از کشور در بررسی کتب آموزشی صورت
پذیرفته است .مین و همکاران ( )4333در
«تحلیل محتوا برای بهبود خواننده کتاب
الکترونیکی» نشان دادندکه خوانندگان کتاب
های الکترونیکی موفق بوده اند .تاتوم ()4335
در تحلیل محتوای اصول کتب منتشره در زمینه
اندازهگیری و ارزشیابی ،در ترکیه و جهان
دریافت که این کتب در ترکیه محتوایی برای
آشنائی کلی با بحث دارند اما کتب التین مشابه
مباحث تخصصی تر و جزئی تری را دنبال می
کنند .باید در کتاب ها در کنار دانش نظری،
تمرین و تصویر هم به اندازه کافی وجود داشته
باشد.شیلبری ( )4333با تحلیل محتوای نشریات
علمی و روش تحقیق مورد استفاده در آنها
دریافت که اغلب محققان از روش های تحقیق
محدودی در مدیریت ورزشی استفاده می کنند
و این می تواند به دلیل فقدان آموزش های الزم
درباره سایر روش های مفید دراین عرصه باشد.
هوم ( ،)4335لی و کاتون ( ،)3333مایر
( ،)3333میکائیل ( )4331و راو ( )4331در
تحقیقات خود بر روی انواع رسانه های جمعی
ورزشی بر این موضوع اذعان داشتند که توجه به
محتوای رسانه های ورزشی می تواند نقش
موثری در توسعه ورزش کشورها داشته باشد.
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مروری بر تحقیقات ایران و جهان نشان داد که
تحقیقات انجام شده بیشتر روی موضوعاتی غیر
از کتاب های با موضوع روش تحقیق در حیطه
تربیت بدنی و علوم ورزشی و حتی رسانه هایی
غیر از کتاب صورت گرفته است .بیشتر این
تحقیقات روی نشریات و سایر رسانه های جمعی
هستند .در رابطه با کتاب هم بیشتر تحقیقات
روی کتب غیرورزشی است و این نشان از
اهمیت و ضرورت باالی تحقیق در این زمینه
است .از سوی دیگر بیشتر تحقیقات نیز به
صورت مطالعه موردی به بررسی یک کتاب
خاص پرداخته است .در این راستا تحقیقی یافت
نشد که در آن به کمک تحلیل محتوا بتوان
وضعیت کتب روش تحقیق در حیطه تربیت
بدنی و علوم ورزشی را در داخل کشور بررسی
کرد .از سوی دیگر دیده شد که اغلب کتاب های
آموزشی نیاز به بررسی و اقدامات اثربخش برای
بهبود وضعیت صوری ،ساختاری و محتوایی
دارند .بنابراین کتاب به عنوان یک رسانه ،در
برنامه آموزش پژوهش ،بسیار مهم است و نیاز به
بررسی دارد .این رسانه با اهمیت ،شامل بخش
های نوشتاری ،تصاویر و تمرین هایی است که
در راستای اهداف کتاب ،انتخاب و سازماندهی
می شود(مین و همکاران .)4333 ،بازنگری،
تحلیل ،اصالح و تجدید نظر در محتوای کتب
درسی ،آثار مثبت فراوانی همچون :زمینه سازی
برای رشد و ارتقای برنامه درسی و به تبع آن،
رشد و پیشرفت دانشجویان را در بر خواهد
داشت .از آنجایی که کتب درسی در فرآیند
یاددهی -یادگیری نظام آموزشی نقش مهمی
دارند و ابزاری هستند که مدرسان ،آن را برای
برانگیختن دانشجویان و ارائه حداکثر آگاهی و
درک و فهم درباره مسأله یا موضوع استفاده

حمید قاسمی

میکنند(رحمانی )3134 ،مطالعه ،اصالح و بروز
رسانی آنها ضرورت دارد.
کتاب با موضوع علمی -ورزشی در جامعه ما
به توجه بیشتری نیاز دارد ،زیرا در برخی زمینه
ها دارای ضعف هایی است .یکی از دالیل این امر
تمرکز نشر به طور عام در مطبوعات و به شکل
خاص در کتب ورزش قهرمانی و یا در برخی از
رشته ها و موضوعات خاص می باشد .بنابراین در
کشور به نوعی فقر کتب ورزشی در چاپ و نشر
دیده می شود و در کشوری که هرم جمعیتی آن
جوان است می توان زمینه های بررسی موانع
توسعه کمی و کیفی کتب ورزشی را فراهم کرد
(عرب.)3102 ،
حتی برای تحلیل یک کتاب درسی باید از روش
پژوهش مناسب بهره برد ،بنابراین تحلیل کتب
درسی روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و
علوم ورزشی اهمیت بسزایی دارد .برای رشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی در ایران و تصمیم
گیری های مناسب در عرصه های مختلف آن
نیاز به پژوهش مناسب است .برای توسعه کمی و
کیفی پژوهش در ورزش نیاز به منابع و کتاب
های آموزشی مناسبی می باشد که به تربیت
دانشجویان تربیت بدنی به عنوان پژوهشگران
تخصصی این حرفه منجر شود .بر این اساس
محقق درصدد پاسخگویی به این سوال است که
وضعیت کتب روش تحقیق در تربیت بدنی و
علوم ورزشی به زبان فارسی تا پایان بهار 3131
چگونه است؟.
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روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی توصیفی،
از نظر مسیر اجرا روش تحلیل محتوا ،از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده
ها ،اسنادی می باشد .نمونه آماری این پژوهش
به صورت کل شمار و بررسی تمام کتابهای
روش تحقیق در حیطه تربیت بدنی و علوم
ورزشی که تعداد آنها  32عنوان کتاب از ابتدا تا
پایان بهار  3131بود (به شرح جدول .)3ابزار
جمع آوری داده ها ،برگه کدگذاری و
دستورالعمل آن بود که برای هر کتاب یک برگه
کدگذاری تکمیل شد .روایی صوری و محتوایی
برگههای کدگذاری تحقیق با نظر  5تن از
اساتید صاحب نظر و ضریب عینیت(معادل
پایایی) با محاسبه ضریب توافق  2کدگذار
(ضریب کندال = )3/03مورد تایید واقع گردید.
در تجزیه و تحلیل یافته ها از جدول توزیع
فراوانی ها و رتبه بندی کتاب ها بر اساس یافته
های حاصل از فراوانی ها استفاده شد .به این
نحو که پس از نرمال کردن دادههای مربوط به
بررسی های صوری ،ساختاری و محتوایی کتب،
برای هر کتاب امتیازی بین  3تا  3محاسبه تا با
مجموع آن وضعیت کتاب در مقایسه با سایر
کتاب ها مشخص گردد .میانگین نمرات هر
کتاب در بخشهای صوری ،ساختاری و
محتوایی ،نمره کلی آن کتاب را مشخص می
نماید.
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جدول  . 1فهرست کتب مورد بررسی
ردیف
1
2
3
4

نام کتاب

نام نویسنده

روش تحقیق در تربیت
بدنی و مطالعات ورزشی
روش تحقیق در تربیت
بدنی و علوم ورزشی
روش های تحقیق و
تندرستی ،تربیت بدنی،
علوم ورزشی و تفریحات
روش های تحقیق در
مدیریت ورزشی

گریس گیتون و یان
جونز
گریس ای برگ ،ریچارد
دبلیو التین

محمدرضاحامدی نیا ،طیبه امیری
پارسا ،مرضیه السادات آذر میوه

گریس ای برگ ،ریچارد
دبلیو التین

بهروز عبدلی ،نصوراحمدی ،الهام
عظیم زاده

علم و حرکت

قاسم رحیمی ،علیرضا زمانی

دانشگاه آزاد واحد
خوراسگان

3134

هاشم کوزه چیان ،رسول نوروزی
سید حسینی ،اکبر حیدری

حتمی

3133

ابوالفضل فراهانی ،زهرا باورساد

حتمی

3133

ابوالفضل فراهانی ،فاطمه عبدوی،
مرتضی رضایی صوفی

پیام نور

3101

رحمت االه صدیق سروستانی

سمت

3134

رحمت االه صدیق سروستانی

سمت

3134

5

طراحی و روش های
تحقیق در مدیریت ورزشی

6

روش های تحقیق در
تربیت بدنی و علوم
ورزشی

7

روش تحقیق در فعالیت
های جسمانی

8
9
11
11
12
13

14

روش تحقیق در تربیت
بدنی(جلد)3
روش تحقیق در تربیت
بدنی(جلد)4
روش های تحقیق در
فعالیت بدنی (جلد)3
روش های پژوهش در
فعالیت بدنی(جلد )4
روش پژوهش در علوم
ورزشی
قواعد پژوهشگری در
تربیت بدنی(با تأکید بر
نگارش پایان نامه و مقاله)
راهنمای پایان نامه با
تأکید بر مدیریت ورزشی

مینگ لی ،برندا پیتز،
ژروم کوارترمن
پاتریک د .اندرو ،پاول ام.
پدرسن ،چاد د .مک
اویل
جونز و گریتون
جری آز توماس ،جک
کی نلسون ،استفن جی
سیلورمن
جری آر تامس ،جک کی
نلسون
جری آر تامس ،جک کی
نلسون
جری آر تامس ،جک کی
نلسون
جری آر تامس ،جک کی
نلسون

نام مترجم

ناشر

سال

عیدی علیجانی ،پریوش نوربخش

دانشگاه شهید
چمران

3105

حتمی

3133

3100

علی محمد امیرتاش ،فرشاد تجاری
علی محمد امیرتاش ،فرشاد تجاری

دانشگاه آزاد  ،واحد
علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد ،واحد
علوم و تحقیقات

3102
3133

افسانه شمشکی

-

حتمی

3134

ابوالفضل فراهانی ،کیوان
شعبانی مقدم

-

اندیشه های حقوقی

3133

حمید قاسمی ،سارا
کشکر

-

نشر ورزش

3103

بنابر جدول  ،3تعداد  32کتاب روش تحقیق در
حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی تا پایان بهار

 3131به چاپ رسیده است.
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حمید قاسمی

یافتههای پژوهش
جدول  .2توزیع فراوانی و درصد فراوانی شاخص های صوری کتب
متغیر
دارد
ندارد
شومیز
زرکوب یا گالینکور
گالسه
رقعی ،خشتی ،پالتویی ،جیبی ،بیاضی و سایر
وزیری
رحلی
کوآرک
زرنگار
سایر
تصویر گویای عنوان کتاب است
تصویرتا حدودی گویای عنوان کتاب است
تصویر غیر مرتبط با عنوان کتاب است
با کیفیت
تا حدودی با کیفیت و بدون کیفیت
با کیفیت
تا حدودی با کیفیت و بدون کیفیت

عطف جلد
جنس جلد

قطع کتاب

گرافیک جلد
همخوانی تصویر جلد
کتاب با عنوان کتاب
کیفیت صفحات
کیفیت صحافی

بنابرجدول  ،4تمامی کتاب هاا دارای عطاف
نوشته ،صفحات وصحافی با کیفیت بودند اماا

فراوانی

درصد فراوانی

32
3
1
3
0
3
34
4
31
3
3
1
1
5
32
3
32
3

333
3
24/3
3
52/3
3
05/2
32/1
34/3
3
2/3
43/2
15/2
24/3
333
3
333
3

پنج مورد از کتاب ها جلدی نامرتبط با عنوان
داشتند.

جدول  .3توزیع فراوانی و درصد فراوانی شاخص های ساختاری کتب مورد بررسی
متغیر
تعداد تصاویر ،جدول و نمودار

انطباق سر فصل ها با مصوب
وزارت علوم

پیشگفتار
اهداف کلی ابتدای هر فصل
مقدمه هر فصل

عکس
نمودار
جدول
بدون انطباق و سه فصل منطبق
یک فصل منطبق
دو فصل منطبق
چهار فصل منطبق
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

فراوانی

درصد فراوانی

321
322
152
3
4
0
2
33
2
3
5
34
4

42/2
42/0
53/53
3
32/1
52/3
40/1
23/2
40/1
12/1
15/2
50/2
32/1
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خالصه انتهای هر فصل
سواالت ارزشیابی پایانی
تمریناتی برای فعالیت
وضعیت منابع
جایگاه قرار گیری فهرست
منابع
تعداد صفحات کتاب

پیوست
واژهنامه
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دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
در انتهای هر فصل
در انتهای کتاب
نا مشخص
از  53تا 353
453-353
153-453
253-153
 253به باال
دارد
ندارد
دارد
ندارد

33
1
4
34
33
2
33
2
3
3
2
3
4
4
2
4
1
0
2
33

بنا برجادول شاماره  1بیشاترین فراوانای باا
حدود  53/5مربوط باه جادول مای باشاد2 ،

20/1
43/2
32/1
05/2
23/2
40/1
23/2
40/1
2/3
12/1
40/1
2/3
32/1
32/1
53
32/1
24/3
52/3
40/1
23/2

مورد از کتاب ها فهرست منابع نداشتند.

جدول  .4توزیع فراوانی و درصد فراوانی کتب مورد بررسی به لحاظ شاخص های محتوایی
متغیر

فراوانی

درصد

زیر نویس

دارد (کامل)

32

333

وضعیت کتاب از نظر تالیف

تالیف

1

43/2

یا ترجمه بودن
تجدید چاپ

تعداد مولف

تعداد مترجم

ترجمه

33

20/1

تجدید چاپ شده
تجدید چاپ نشده
یک نفر

5
3
3

15/2
12/1
2/3

دو نفر

33

23/2

سه نفر
یک نفر

1
4

43/2
32/1

دو نفر

5

15/2

سه نفر

2

40/1
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حمید قاسمی

فیزیولوژی ورزشی و رفتار حرکتی

3

مدیریت ورزشی

4

32/1

عمومی

34

05/2

 3103تا 3134

34

05/2

3105تا 3100

3

2/3

 3103تا 3102

3

2/3

تناسب بین تعداد صفحات فصول مختلف کتاب وجود دارد.

33

20/1

تناسب بین تعداد صفحات

تناسب بین تعداد صفحات  3تا  1فصل از کتاب وجود دارد.

3

2/3

فصول مختلف درکتاب

تناسب بین تعداد صفحات  2تا  1فصل از کتاب وجود دارد.

4

32/1

همخوانی تصاویر داخل

وجود تناسب بین تعداد صفحات  2تا  3فصل و فصول مختلف
دارد

3
3

3
2/3

ندارد

31

34/3

رشته

سال انتشار

متن با مطالب ارائه شده
تناسب بین عنوان وموضوع
فصل
چگونگی بیان مطالب

استفاده از منابع جدید

3

وجود دارد ( به طور کامل)

32

333

ساده
پیچیده
بین سالهای  4333تا  3103( 4332تا )3134
بین سالهای  4332تا 3105 ( 4333تا )3100
بین سالهای  4331تا  3103(4331تا )3102
 4334و قبل از آن ( 3103و قبل از آن)
نامشخص

31
3
4
1
4
4
5

34/3
2/3
32/1
43/2
32/1
32/1
15/2

اصالت منبع

منافع فارسی ( 25مورد = )%4/5؛ منابع انگلیسی()%32=3132؛ آثار خود نویسنده()%1/5 = 13

نوع منبع

کتاب( 115مورد=)%23؛ مقاله ()%53=035؛ پایان نامه()%3/3=13؛ جزوه()%3/31=3؛
وبسایت()%3/32=13؛ گزارش پژوهش ()%3/52=3؛ منابع دیگر()%1/32=14

بنا بر جدول  ،2تعداد  33جلد کتاب ترجمه و

در ابعاد مورد بررسی می باشد .میانگین نمرات

تنها  1جلد آن تألیف بودند و بیشتر کتاب ها

هر کتاب در بخشهای صوری ،ساختاری و

بین سال های  3103تا  3134منتشر شده اند.

محتوایی ،نمره کلی آن کتاب را مشخص می-

در این بخش پس از نرمال کردن دادههای

کند .جدول  5نمرات هر کتاب در بخش های

مربوط به بررسی های صوری ،ساختاری و

صوری ،ساختاری و محتوایی و مجموع را نشان

محتوایی کتب روش تحقیق مورد بررسی ،برای

میدهد.

هر کتاب امتیازی بین  3تا  3به دست میآید که
امتیاز باالتر نشاندهنده وضعیت بهتر آن کتاب
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جدول  .5نمره های صوری ،ساختاری ،محتوایی و میانگین مجموع کتب بررسی شده
صوری

ساختاری

محتوایی

میانگین

ردیف

3/23

3/04

3/03

3/20

3/00

3/22

3/11

3/21

3/03

3/01

3/10

3/23

3/22

3/10

3/52

3/12

3/01

3/22

3/11

3/15

3/20

3/52

3/50

3/12

7

روش های تحقیق در تربیت بدنی( ..عیدی علیجانی)

3/12

3/04

3/12

3/13

8

روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (قاسم رحیمی)

3/22

3/53

3/21

3/13

9

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد دوم) (سروستانی)

3/12

3/52

3/10

3/52

11

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد اول) (سروستانی)

3/21

3/53

3/15

3/51

11

روش های پژوهش در علوم ورزشی (شمشکی)

3/24

3/55

3/12

3/51

12

قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی( ..فراهانی)

3/12

3/23

3/21

3/53

13

روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی
(فراهانی)

3/12

3/55

3/13

3/20

14

روش تحقیق در فعالیت های جسمانی (فراهانی)

3/12

3/53

3/40

3/20

1
2
3
4
5
6

نام کتاب
طراحی و روش های تحقیق در مدیریت ورزشی (کوزه
چیان)
راهنمای پایان نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی
(قاسمی)
روش های تحقیق در تندرستی ،تربیت بدنی ،علوم
ورزشی و تفریحات (عبدلی)
روش های پژوهش در فعالیت بدنی (جلد اول)
(امیرتاش)
روش های تحقیق در تندرستی و علوم ورزشی (حامدی
نیا)
روش های پژوهش در فعالیت بدنی (جلد دوم)
(امیرتاش)

بنابرجدول شماره  ،5کتاب طراحی و روش های
تحقیق در مدیریت ورزشی به تألیف اندرو و
همکاران و ترجمه کوزه چیان و همکاران در
رتبه  3از مجموع ابعاد صوری ،ساختاری قرار
گرفت.
بحث و نتیجهگیری
از بعد صوری تحلیل کتاب های از ابعاد مختلفی
صورت گرفت .تمامی کتاب درس روش تحقیاق
در تربیاات باادنی و علااوم ورزشاای دارای عطااف

بودند .وقتی کتابی در کتابخانه قارار مای گیارد،
تنها عطف کتاب دیده مای شاود .بناابراین ایان
قسمت بخش مهمی به لحااظ صاوری محساوب
می شود و در واقع آغاز کننده تعامال کتااب باا
خواننده است .عطف باید حاوی اطالعاتی شاامل
نام کتاب ،نویسنده ،ناشر و تعدد چاپ آن باشاد.
به لحاظ جنس جلد کتااب 0 ،ماورد گالساه یاا
همان مقوای نازک براق و  1مورد از نوع شاومیز
یا همان مقوای نازک غیر براق بودند .جلد کتاب
عامل شناسایی کتاب ها از یکادیگر اسات .روی

حمید قاسمی

جلااد کتاااب ،عنااوان کتاااب ،نااام نویساانده یااا
نویسندگان ،مترجم و ناشر درج می شود .معموال
جنس کتاب هاای درسای از ساه ناوع شاومیز،
گالسه و گالینگوراست و هر کدام کااربرد خااص
خود را دارد .جلاد گاالینگور بارای کتااب هاای
حجیم و با استفاده مکرر مناسب است .باا توجاه
به اینکه کتاب دانشاگاهی معماوالًحجم زیاادی
ندارند ،بیشتر از جنس گالسه و شومیز هستند،
زیرا نسبت به گالینگور ارزان تر قابال حمال تار
ماااای باشااااند .ایاااان یافتااااه بااااا نتااااایج
تحقیقات:آرمنااد(،)3121پایگاااه خبااری هناار
ایااران( )3105و رضاای( )3100همخااوانی دارد.
یافته های حاصل از قطع کتاب نشان مای دهاد
که  01درصاد قطاع وزیاری و  32درصاد قطاع
رحلی هستند .کتاب ها در قطع و اندازه مختلاف
چاپ می شوند و قانون خاصای بارای راهنماایی
نویسندگان و ناشران کتاب هاای درسای وجاود
ندارد .البته بایاد توجاه داشات در تعیاین قطاع
کتاب درسی عوامل متعاددی نقاش دارد کاه از
جمله می توان به کاغذ موجود در باازار ،عوامال
محیطی و قیمت کتاب اشاره کارد .اماا آنچاه از
تحقیقات مربوط به کتاب درسی مشخص شاده،
اغلااب کتااب درساای در ایااران و در بساایاری از
کشورها ،باا قطاع وزیاری( 32×41/5ساانتیمتر)
منتشر می شود .این یافتاه باا نتاایج تحقیقاات:
فردانش ( ،)3102کیانی و همکاران( ،)3133نصر
و همکاران()3101همخوانی دارد .از دالیال ایان
همخوانی می تواند هزینه باالی کاغذ و کااهش
هزینه چاپ و حمل آساان قطاع وزیاری باشاد.
یافته های گرافیک جلد کتاب حااکی اسات 31
درصد کاوآرک یاا طراحای چنادرنگ و فقاط 2
درصااد از سااایر گرافیااک جلااد بودناد .گرافیااک
کااوآرک بااا توجااه بااه توسااعه ناارم افزارهااای
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کامپیوتری و جاذباه بیشاتر از رواج مناسابی در
نشرکتب برخوردار است .یافتاه هاای همخاوانی
تصویر جلد با عنوان نشان داد کاه در 43درصاد
موارد تصویر گویای عنوان ،در  15درصد تصاویر
تا حدودی گویای عنوان و در  21درصاد تصاویر
غیر مرتبط با عنوان می باشاد .نخساتین عامال
جذب فرد به کتاب ،جلد است که در آن عنوان،
نام نویسنده و طرحی مرتبط باا موضاوع وجاود
دارد .طرح جلد ضمن سنخیت با موضوع بایاد از
جذابیت الزم نیز برخوردار باشاد .ایان یافتاه باا
نتایج تحقیقات :شکوهی فرد و همکااران()3101
و نصر و همکااران( )3101همخاوانی نادارد .در
کتااب روش تحقیااق در تربیاات باادنی و علااوم
ورزشی عکس جلد کتااب بیشاتر غیرمارتبط باا
عنوان یا تا حدودی گویای عنوان کتاب هساتند.
شاید این موضوع به دلیل کام اهمیات دادن باه
عکس روی جلد یا اساتفاده نکاردن از خالقیات
برای طراحای روی جلاد باشاد .جلاد کتااب در
ویترین ،نخستین بخشی است که مخاطب باا آن
مواجه می شود .برخی کارشناسان ،جلد کتاب را
همان بسته بنادی در ساایر کاالهاا مای دانناد.
تحقیقات نشان مای دهاد وقتای مشاتریان وارد
فروشگاه ها می شوند ،معموال هر بسته بندی یاا
کتاااب را ظاارف کمتاار از  3ثانیااه از نظاار ماای
گذرانند .تنها کتااب هاایی کاه از ظااهر و جلاد
مناسبی برخودار باشند می توانند نظر مخاطب را
جلب و توقف بیشتری را برای دقت در آن ایجااد
کنند .از این بابت کتااب هاا از حاداقل ظرفیات
مناساب بارای جلاب توجاه مخاطاب برخااوردار
هستند .یافته های کیفیت صافحه آرایای نشاان
داد که تمامی کتب از کیفیات خاوبی برخاوردار
هستند .هر چه آرایش صفحات مناسب تر باشد،
خوانناده از خواناادن آن بیشااتر لااذت ماای باارد.
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همچنین یافته ها نشان داد که تماامی کتاب از
کیفیت خوب صحافی برخوردار بودناد .صاحافی
برای استحکام کتاب در هنگاام مطالعاه و جاباه
جایی مهم است ،طاوری کاه صافحات از کتااب
جدا نشده و پیوستگی آن حفظ شود.
از بعد ساختاری نیز تحلیل کتب به کمک مولفه
های مختلفی صورت گرفت .یافتاه هاای کمیات
تصااویر نیااز نشااان داد :کتاااب روش تحقیااق در
تربیت بدنی (جلد اول)تألیف آر .تامس و نلساون
به ترجماه صادیق سروساتانی باا  43تصاویر از
مجموع  321تصویر دارای بیشترین تعداد تصویر
بود .بنابر یک ضرب المثل انگلیسای ،ارزش یاک
تصویر بیش از  3333کلمه است .اگر تصاویر باه
طور مناسب و در جای مناسب عرضه شود ،نقش
مهماای در درک و جااذب خواننااده بااه مطالااب
خواهد داشت .در برخی کتب ،نمودارها به عنوان
تصویر ترجمه شده بودند که این با اصال تصاویر
یا شکل تفاوت داشت .اما به نظر مای رساد کاه
موضااوع مااورد تااألیف و ضااعف در بکااارگیری از
تصاویر مناسب باعث شده بود تا سطح استفاده از
تصویر(عکس و شاکل) در کتااب هاا باه انادازه
مناساابی نباشااد .کتاااب روش هااای تحقیااق در
تندرستی ،تربیت بدنی ،علوم ورزشی و تفریحات
به تألیف ای برگ و دبلیو التین و ترجمه عبدلی
و همکاران با  12نمودار از مجماوع  322نماودار
وضعیت بهتری نسبت به بقیه داشت و در برخی
کتب اصال نموداری نبود .نمودار ابزاری است که
بااه کمااک آن داده هااا بااه نحااوی ساااماندهی و
نمایش داده می شوند که مخاطاب بهتار آنهاا را
درک و معنای آن را رمزگشایی نماید .لذا توجاه
به این خصیصه در ایجاد ارتباط با مخاطب بسیار
مهم است .ضعف در استفاده از نمودار می تواناد
به دلیل موضوع مورد تألیف یا فقدان شاناخت و
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آگاااهی مولااف از انااواع نمودارهااا و ظرفیاات
بکارگیری آنهاا در مطالاب کتااب باشاد .کتااب
روش های تحقیق در تندرساتی ،تربیات بادنی،
علوم ورزشی و تفریحاات باه تاألیف ای بارگ و
دبلیو التین و ترجمه عبدلی و همکااران باا 15
جدول از مجموع  152جدول در شرایط بهتاری
نسبت به ساایر کتاب قارار داشات .جادول نیاز
ابزاری برای سااماندهی مطالاب و اطالعاات باه
نحوی است که خواننده با یک مطالعاه کلای در
درک و یادسپاری آن موفق تر عمل کند .ضاعف
در کاربرد جدول در کتاب هاا مشاهود باود و از
دالیل آن می تاوان باه نیااز مهاارتی و تواناایی
مولف در تلخیص و ساماندهی مطالب در جداول
اشاره کرد.
وزارت علوم برای سر فصال درس روش تحقیاق
در تربیت بدنی و علوم ورزشای  3فصال مصاوب
دارد که بیشتر کتب انطباق کام و حاداکثر در2
فصل دارند .شاخه برناماه ریازی درسای تربیات
بدنی و کارشناسان این حوزه بر اساس نیازهاای
آموزشی اقدام به معرفی سرفصل هاای آموزشای
برای هر درس می نمایند ،بنابراین الزم است تاا
مولفان در این چارچوب سرفصل ها را ساماندهی
و عرضه کنند .نتایج عدم انطبااق مای تواناد باه
دلیل بیشتر ترجمه ای بودن و نوع نگاه آموزشی
مولف باشد .ضمن این که سرفصل های مصاوب
جدید ،پس از انتشار بسایاری از ایان کتااب هاا
ارایه شده است .بر اساس نتایج  23درصد کتاب
دارای پیشگفتار بودند و بقیه پیشگفتار نداشتند.
پیشگفتار فرصتی است برای خواننده تاا اهاداف
نویسنده ،محتوای کلی کتاب و ارزش مطالعه آن
را از دید مولف دریابد .نبود پیشگفتار مای تواناد
ناشی از غفلت مولف یا فقادان آگااهی او از ایان
بخاااااااااااش مهااااااااااام باشاااااااااااد.
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در  12درصد موارد اهداف کلی در ابتدای فصال
آمده است و در بقیه وجود ندارد .اولین بخش هر
فصل را اهداف یادگیری یا رفتاری تشاکیل مای
دهد .بیان اهداف رفتاری در ابتدای هر فصال در
انتخاب نوع فعالیت ها و کوشش ها به یادگیرنده
کمک می کند .بی تاوجهی باه نگاارش اهاداف
یادگیری در بایش از  15درصاد کتااب هاا مای
تواند ناشی از غفلت نویسنده ،فقدان آگاهی او از
این بخش مهام از کتااب یاا نااتوانی او در بیاان
اهاداف فصاال باشاد .فقااط در  53درصاد کتااب
مقدمه ابتدای فصل وجود دارد .مقدمه می تواند
چند سطر تا حد اکثر دو صافحه باشاد .مقدماه
ماادخلی باارای ورود بااه بحااث اصاالی فصاال و
ماانعکس کننااده محتااوای فصاال اساات .فقاادان
مقدمه در کتب می تواند ناشی از فقدان آگااهی
نویسااندگان از ایاان بخااش مهاام یااا ناااتوانی در
نگارش مقدمه فصال باشاد .در 23درصاد کتاب
خالصه انتهاای فصال وجاود داشات .خالصاه و
نتیجه گیری فصل بارای ساازماندهی و بازیاابی
بهتر متن توسط خواننده اسات کاه باه صاورت
کوتاه در یک یا دو صفحه می آید .خالصه فصال
نکات اصلی ماتن را یاادآوری مای کناد .فقادان
نگارش خالصه فصل مای تواناد ناشای از غفلات
نویسنده ،فقدان آگااهی از ایان بخاش مهام یاا
نااتوانی در خالصاه نویسای فصال باشاد .در 01
درصد کتاب ،ساواالت ارزشایابی انتهاای فصال
وجود نداشت .پرسش هاای ارزیاابی مای تواناد
باعث شود تا خواننده با مراجعه به ماتن ،پاساخ
سوال و مفهوم کلی ماتن را دریاباد .در مجماوع
این بخش می تواند به خودارزیابی ،آماده ساازی
و یادگیری بیشتر خواننده کمک کناد .ایان امار
می تواند ناشی از غفلت نویسنده ،فقدان آگااهی
از اهمیت این بخش یا فقدان توانایی نویسنده در
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طراحی ساواالتی بارای ارزشایابی باشاد .در 23
درصد کتب ،تمرینات برای فعالیت یاا یاادگیری
در انتهای هر فصل وجود داشات .تمارین بارای
فعالیت و یاادگیری مای تواناد زمیناه کاربسات
مفاهیم را فراهم کند .فقدان وجود تمارین بارای
یاادگیری مای تواناد ناشای از غفلات نویسانده،
فقدان آگاهی از اهمیت این بخش یاا نااتوانی در
ارایه تمرین باشاد .در 23درصاد کتاب فهرسات
منابع وجود داشات .فهرسات مناابع از شااخص
های پربار بودن و استفاده از منابع روزآمد بارای
هار کتاااب اسات .یکاای از شااخص هااای کتااب
آموزشی وجود فهرست منابع در انتهای آن است
تا در مواردی که خواننده مایل اسات تاا مطلاب
مورد توجاه اش را از منباع اصالی دنباال کناد،
بتواند نشانی آن را یافته و باه آن مراجعاه کناد.
برخی کتب درحالی فاقد فهرست منابع بودند که
ارجاع داخل متن هم داشتند .این امر می تواناد
ناشی از غفلات ،فقادان آگااهی از اهمیات ایان
بخش و تالش غیرمنطقی برای کاهش صافحات
در کتااب ترجمااه باشااد .در  12درصااد کتااب،
فهرست منابع در انتهای کتاب و در  2درصد در
انتهااای هاار فصاال آورده شااده اساات .در بیااان
فهرست منابع دو شیوه وجود دارد :انتهای کتاب
یا انتهاای هار فصال .آوردن فهرسات مناابع در
انتهای هر فصل از اعتبار باالتری برخوردار اسات
زیرا خوانندگان بهتر و راحت تر و به صورت نظام
مندتری به منابع ماورد اساتفاده در یاک فصال
دسترسی پیدا خواهند کرد .با توجه به دشاواری
کار در نوشتن منابع برای هر فصل و جمع آوری
اطالعات به صورت مساتقل و اساتفاده از مناابع
متعدد ،احتماال باعاث شاده اسات کاه تنهاا در
حدود  2درصاد ماوارد شااهد منباع نویسای در
انتهای هار فصال باشایم .در  21درصاد کتاب،
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پیوست در انتها وجاود دارد .معماوالً در قسامت
پیوست نویسنده توضیحات بیشتری را در ماورد
متن بیان می کند کاه وجاود آن توضایحات در
متن لزومی ندارد اما اگر خواننده عالقه مند باشد
که توضایحات و اطالعاات بیشاتری را در ماورد
موضوع ارائه شده به دسات آورد ،مای تواناد باا
مراجعه به بخش پیوست به آن اطالعاات دسات
یابد .فقدان استفاده از پیوست می نواند ناشای از
غفلت نویسنده یا فقدان آگاهی او از این ظرفیت
و یا ناتوانی او در ارایه پیوست تکمیلی باشد .در
 43درصد کتب ،واژه نامه در انتهای کتاب وجود
دارد .با توجه به این کاه یکای از اهاداف اصالی
دوره های دانشاگاهی آماوزش مفااهیم و اصاول
علمی است و کتاب عمده ترین وسیله آموزشای
محسااوب ماای شااود در ایاان قساامت واژه هااا و
اصطالعات علمای و معنای معاادل آن درج مای
گردد تا در صورت نیاز ،خواننده به آن مراجعاه و
اصطالحات مدنظر را استخراج کند .مبحث روش
تحقیق در تربیات بادنی و علاوم ورزشای دارای
اصطالحات علمی بسیار زیاد و گاهی باا ترجماه
های متفاوت می باشد و دانشجویان ایان رشاته
باید با این اصطالحات آشنا باشند .به این دلیال
وجود واژه نامه برای این کتااب هاا یاک امتیااز
است .فقدان واژه ناماه در کتااب هاا مای تواناد
ناشی از غفلت نویسنده یا مترجم ،فقدان آگااهی
از ظرفیت این بخش یا ناتوانی فارد مارتبط و یاا
احتماال به دلیل کاهش تعداد صفحات و کنتارل
قیمت کتاب باشد.
برای بررسی محتوایی کتاب ها نیاز از احادهای
تحلیل مختلفی استفاده شد .تمامی کتاب دارای
زیرنااویس التااین داخاال مااتن کتاااب بودنااد.
زیرنویس به خواننده کمک می کند تا اسم دقیق
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افراد یا معاادل تخصصای کلماات در ترجماه را
هنگام مطالعه متن دریابد.
از  32کتاب  43درصد تالیف و  23درصد ترجمه
بودند .با وجود این که تفاوت های خیلی زیاادی
بین کتب روش تحقیق در تربیت بادنی و علاوم
رفتاری دیده نمی شود اما در مجموع و با توجاه
به تعدد رشته هاا و گارایش هاای ایان حاوزه و
جدید بودن آنها تعداد بیشاترترجمه مای تواناد
ناشی از این مسأله باشد کاه هناوز اسااتید ایان
حوزه برای تألیف شخصای اقادام ماوثری انجاام
نداده اند و بیشتر به ترجمه متون التین احساس
نیاز می کنند .از  33کتاب ترجمه شده مرباوط
به  5کتاب هستند که بعضا ترجمه ها تکرار شده
است .این مسأله می تواند ناشای از بای تاوجهی
مترجمین و پرهیز از تکرار در ترجمه یاا تاالش
برای ارایه ترجمه بهتر باشد .از سوی دیگار ایان
مسأله می تواند ناشی از محدودیت منابع التاین
در دسترس مترجماان باشاد .از میاان فقاط 11
درصد کتب تجدید چاپ شده اند و بیشاتر آنهاا
یعنی  12درصد تجدیاد چااپ نداشاتند .درس
روش تحقیق در تربیت بدنی از دروس اصالی در
تمامی گرایش ها تربیت بدنی و مقااطع مختلاف
آن است .لذا هر دانشجوی تربیات بادنی در هار
یک از مقاطع تحصیلی باا رویکارد خاصای ایان
درس را می گذراند .لذا باه نظار مای رساد کاه
جمعیت بزرگی از مشتریان برای کتب این رشته
وجود دارد .تجدید چاپ نشدن بسیاری از کتاب
می تواند ناشی از این امر باشد که برخی از کتب
جدید بوده و هنوز فرصت معرفی پیدا نکرده اند(
به ویاژه در ساال  .)34از ساوی دیگار برخای از
اساتید که باه تادریس ایان درس مای پردازناد،
ترجیح می دهند تنها کتاب خود راتدریس کنند

حمید قاسمی

و این در مواردی محدودیتی را برای فروش سایر
کتب ایجاد می کند .در ماواردی هام سرشاناس
بودن نویسندگان باعث در اولویات قارار گارفتن
کتاب ها مای شاوند .و البتاه دلیال مهام دیگار
محتوا و قیمت کتب است که در انتخاب اثردارد.
بیشتر کتاب ها یعنی 23درصد دو مولفه هستند.
امروزه تألیف گروهی در دنیا رایج شاده اسات و
حتی کتب زیادی به صورت هر فصل یک یا چند
نویسنده تخصصی نوشته مای شاود .ایان گوناه
تالش های گروهی می تواند با تلفیق نگااه هاای
تخصصی متعدد ،زمینه جامعیت کتااب در ارایاه
موضوع مورد بحث را فراهم کناد .وجاود تعاداد
زیاد کتب بیش از یک مولف می تواناد ناشای از
توجه باه ایان مهام باشاد .در رابطاه باا تعاداد
مترجمین نیز بیشترین تعداد 11درصاد  4نفاره
هستند .ترجمه های گروهای هام فایاده و هام
ضررهایی دارد .فایده آن این است که باا حضاور
چند مترجم ،سرعت کار افزایش می یابد و قبال
از قدیمی شدن اطالعات ،همزماان باا انتشاارات
روز جهانی به زباان فارسای وارد باازار شاوند .از
سوی دیگر حضور چند مترجم ،خطر چناد ناوع
برداشت و ناهمگونی در ترجمه متن را به هماراه
دارد .اما با وجود یک سرپرست گروه متارجمین
وبرگزاری جلسات منظم حین ترجماه و یکساان
سازی برداشت ها مای تاوان ایان مشاکل را باه
حداقل رساند .به نظر مای رساد یکای از دالیال
باااالبودن متاارجمین(بیش از یااک متاارجم) در
بیشتر کتاب ها باه دلیال افازایش سارعت و در
مواردی بکارگیری تخصص های الزم در کار بوده
است .در پوشش رشاته و گارایش 32/1 ،درصاد
کتب رشته مدیریت ورزشی و  05/2درصد شامل
تربیت بدنی به شکل عمومی بودند .تربیت بادنی
سال ها به عنوان یک رشته شناخته مای شاد و
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در سال های اخیر تبدیل به حیطه ای شده است
که در آن رشته هاایی مانناد مادیریت ورزشای،
فیزیولااوژی ورزشاای ،رفتااار حرکتاای و حرکااات
اصالحی با انواع گرایش شکل گرفته اند .بادیهی
است که این تغییارات هناوز بارای نویساندگان
تخصصی ایان فرصات را فاراهم نکارده اناد کاه
نسبت به تألیف کتب روش تحقیق در هر رشاته
تخصصی و با مثال ها و کاربردهای ماورد تأکیاد
اقدام نمایند .به همین دلیل بایش از  05درصاد
کتب با رویکرد تربیت بدنی عمومی نگاشته شده
اند.
از میان کتب  01درصد بین سال های  3103تا
 3134منتشر شده اند .کتب درسی موجاود هار
چند سال یک بار باید از لحاظ محتوایی و مطابق
با پیشرفت های علمی و فنااوری ماورد تجدیاد
نظاار اساساای و عمااده قاارار گیاارد .طبااق نظاار
قورچیااان ( ،)3124تقریبااا هاار  1سااال نصااف
اطالعات یک رشته از رده خارج می شود و کتب
درسی نیز باید تجدید نظر شود .به نظر می رسد
از سال  03به بعاد باه حیطاه روش تحقیاق در
تربیت بدنی و علوم ورزشی توجاه خااص شاده
است و رشد کتب در این سالها یک سیر صعودی
را طی کرده اسات .دلیال احتماالی ایان مساأله
افزایش نیاز دانشجویان وپژوهشگران این عرصاه
و ضعف وجود منابع کاافی در ساال هاای اخیار
بوده است .درباره تعداد صفحات کتب هم بیشتر
کتب بین  153تا  253صفحه قرار دارند .حجام
کتاب نباید غیر متعارف باشد .اگر کتااب خیلای
قطور باشد به راحتی نمی تاوان آن را در حالات
ها و وضیعت هاای مختلاف مطالعاه کارد .بایاد
شمار صفحات متناسب با محتوای کتاب و درس
و تعداد واحد درسی باشد ،می توان گفات بارای
هر واحد درسی میانگین ،حدود یک صد صافحه
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مناسب است .با این وجود دیاده مای شاود کاه
بیشتر کتاب هاا بایش از  153صافحه هساتند.
دلیال احتماالی ایان مساأله مای تواناد ویژگاای
ترجمه باشد که معموال در ازای هر یاک صافحه
التین بین یک و نیم تا دوصفحه فارسی ترجماه
ماای شااود .در  23درصااد مااوارد تناسااب بااین
صفحات فصاول مختلاف وجاود دارد .در کتااب
خیلی مهم است کاه دانشاجو در یاک فصال باا
تعداد صافحات بااال و در فصال دیگار باا تعاداد
صفحات پایین مواجه نشود و باه ناوعی تناساب
بین تعداد صافحات فصال وجاود داشاته باشاد.
ضعف در این مورد مای تواناد ناشای از موضاوع
فصل های مربوطه یا ناتوانی نویسنده در همگون
سازی ارایه مطالب در فصول مختلف باشد.
بین تصاویر داخل متن و مطالب داخل کتااب در
تمامی کتب همخوانی وجاود داشات .همخاوانی
تصاویر با متن بسیار مهم است ،زیرا همان طاور
که یک تصویر در درک بهتار مطالاب اثربخشای
باالیی دارد؛ اگر بدون همخوانی و تناسب الزم در
متن ارایه شاود باعاث ساردرگمی و پراکنادگی
ذهن مخاطب از موضوع اصلی مای شاود .در 31
درصد از موارد مطالب به صورت ساده بیان شده
است .سمعی( )22 :3102از مهمترین موارد نقد
کتب درسی دانشگاهی را ارزیابی میازان رعایات
زبان علمی توأم با روانی در آنهاست به نحوی که
الفاظ در آن ،با معانی حقیقای ماا را مساتقیم و
بدون درنگ بر سر کلمات و تعبیارات باه ماوارد
مورد اشاره رهنمون مای شاوند .کااردان(:3104
)33دشواری زبان کتب درسی می تواناد درک و
فهم مطالب آن را به تاخیر اندازد و دانشجویان را
نسبت به خواندن آن بی رغبت کناد .از ایان رو،
متن کتاب درسی باید از جهت رسا و روان بودن
زبان متن سنجیده شاود .مباحاث روش تحقیاق
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چون نسبتا پیچیده هستند باید روان ،ساده و باا
پیوستگی و انسجام ارایاه شاوند .از بعاد جدیاد
بودن منابع ،تعداد منابع قدیمی و نامشخص زیاد
است .جدید بودن منابع یکی از امتیازات مثبات
هر کتاب تلقی می شود.
در بین کتب ماورد بررسای تنهاا  4کتااب داری
منابع فارسی بودند زیرا تنها  1کتاب تالیف بود و
الباقی کتاب ها ترجمه بودند .با توجه به این که
تنها  1کتاب تألیف بود این طبیعی به نظار مای
رسد که اساتفاده از مناابع فارسای در کمتارین
میزان باشد .از سوی دیگر ضعف در تعداد کتااب
های تألیفی در این زمینه هام مزیاد علات مای
تواند باشد .اما بیشاترین مناابع التاین( ) 3132
بودند .در  13مورد از منابع به کار رفتاه در کال
کتاب ها مربوط به آثار نویساندگان کتاب باود.
تألیف به معنی گردآوری و ساماندهی مطالب باا
رویکردی متفاوت و جدیاد بارای انتقاال معاانی
مشخص است .در مرحله پیشرفته تر کاه فارد از
مجوعه تولیدات علمی خود اساتفاده مای کناد،
تصنیف ایجاد می شود .هرچه قدر کتابی از نتایج
تولیدات علمی خود نگارنده بهره مناد شاود باه
تصنیف نزدیک تر می شود.
کتاب روش هاای پاژوهش در تربیات بادنی باه
ترجمه امیر تاش و همکاران با  313منبع کتابی
از مجموع  115منبع کتاابی در کال کتااب هاا،
بیشترین منبع کتابی را داشت .این که نویسانده
تا چه حد کتاب های مطرح و بروز را مطالعه و از
آن برداشاات کاارده باشااد ،در فهرساات منااابع
مشخص می گردد .کتاب طراحای و روش هاای
تحقیق در مدیریت ورزشی به ترجمه کوزه چیان
و همکاااران دارای  432منبااع مقالااه از مجمااوع
 035منبع مقاله در باالترین سطح قرار داشات.

حمید قاسمی

مقاالت تولیدات علمای حاصال از پاژوهش مای
باشند .این که یک نویسنده تا چه حاد درکتااب
خود از آخرین یافته های علمی تولید شده بهاره
منااد شااده باشااد ،در فهرساات منااابع و میاازان
استفاده از مقاالت مشخص می شاود .همچناین
کتاب روش هاای پاژوهش در تربیات بادنی باه
ترجمه امیر تاش و همکاران باا  31منباع پایاان
نامه بیشترین تعداد منبع از نوع پایان نامه را دارا
بود .از دیگر منابع تولیدات علمی ،پایان نامه ها و
رساله ها هستند .در ایان زمیناه کتااب ترجماه
امیرتاااش و همکاااران ،بیشااتر از ایاان ظرفیاات
استفاده کرده است .تنها در کتاب راهنمای پایان
نامه با تاکید بر مدیریت ورزشی به تالیف قاسمی
و همکاران  3مورد از منابع از نوع جازوه اسااتید
بود .استفاده از جزواتای کاه در قالاب کتااب یاا
مقاله و گزارش پژوهشی نیستند ،مرسوم نیست.
در این میان تنهاا یاک کتااب و آن هام از ناوع
تألیفی مربوط به قاسمی می باشد که جزوه مورد
اشاره نیز مربوط به تولید خود ایشان بوده اسات.
کتاب روش های تحقیق در مدیریت ورزشای باه
ترجمه رحیمی و همکاران با  31منبع وب سایت
دارای بیشترین منبع از نوع وب ساایت باود .باا
توجااه بااه توسااعه فضااای مجااازی و گسااترش
اطالعات مفید در این زمینه ،استفاده از اطالعات
وب سایت هاا و پایگااه هاای اطاالع رساانی در
کتاب ها در حال افزایش است .کتاب روش های
پژوهش در فعالیت بدنی باه ترجماه امیرتااش و
همکاااران بااا  2منبااع از نااوع طاارح پااژوهش
بیشترین منباع از ایان ناوع را داشات .گازارش
تحقیق خالصه ای مکتوب (یا شفاهی) از تحقیاق
است که باید هرچه سریعتر تهیه و توزیاع شاود.
طرح تحقیقاتی زمانی کامل محسوب میشود که
گزارش نهایی آن نوشته شده باشاد .بسایاری از
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تحقیقات هرگز به اطالع سایرین نرسایده اسات
زیرا محققین نتوانسته اند نتایج آنها را به صاورت
نوشته منتشر کنند .حتی اگر قرار باشاد نتیجاه
یک طرح باه صاورت شافاهی ارائاه گاردد ،الزم
است به غیر از آن ،گزارشنهایی (جامع) تحقیاق
بااه صااورت کاماال نوشااته شااود.گزارش هااای
پژوهشاای نیااز از تولیاادات علماای و دارای ارزش
هستند.
با توجاه باه نتاایج حاصال از ساه بعاد صاوری،
ساختاری و محتوایی به نظر می رسد که مولفان،
مترجمان و ناشران نیاز به تجدیدنظرهای اساسی
در کتب خود در زمینه روش تحقیاق در حیطاه
تربیت بادنی و علاوم ورزشای دارناد .اماا بارای
شناساایی وضاعیت کتااب در مقایساه بایکاادیگر
نتایج نشان داد کاه تماامی کتااب هاا وضاعیتی
باالتر از متوساط و نمراتای باین  3/12تاا 3/03
دارند .اما کتاب روش های تحقیق در تندرساتی،
تربیت بدنی ،علوم ورزشی و تفریحات( به ترجمه
عباادلی و همکاااران) از امتیاااز صااوری باااالتری
نسبت به بقیه برخوردار است .اما الزم به توضیح
است که این تفااوت باا بیشاتر کتااب هاا زیااد
نیست .از بعد ساختاری شرایط کتاب هاا از زیار
متوسط تاا بااالی متوساط باین  3/23تاا 3/01
داشتند در بعاد سااختاری بیشاتر کتااب هاا از
نمراتی باالتر از متوسط برخوردار بودناد .در ایان
بین نیاز کتاب ترجمه عبدلی و همکاران از نماره
باالتری( )3/01نسبت به ساایر مناابع برخاوردار
بود .در بعد محتوایی بیشاتر کتااب هاا نمراتای
پایین تر از سطح متوسط داشتند و دامنه نمرات
از  3/40تا  3/03بودناد .کتااب طراحای و روش
های تحقیق در مدیریت ورزشی( به ترجمه کوزه
چیااااان و همکاااااران) از امتیاااااز محتااااوایی
باالتری( )3/03نسبت به ساایر مناابع برخاوردار
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بود .مروری بر نتایج این یافته نشاان مای دهناد
که کتاب هاای روش تحقیاق در حیطاه تربیات
بدنی از نظر صوری از شرایط بهتری برخوردارناد
و نظر ساختاری در مرتبه بعدی قرار دارند .مهام
ترین ضعف این دسته از کتااب هاا روی محتاوا
ماای باشااد .در مجمااوع و بااا محاساابه میااانگین
امتیاازات ابعااد صاوری ،سااختاری و محتاوایی،
کتاب طراحی و روش های تحقیاق در مادیریت
ورزشی به تألیف اندرو و همکاران و ترجمه کوزه
چیان و همکاران از باالترین امتیاز در میان سایر
کتب برخوردار بود .با توجه باه نتاایج باه دسات
آمده پیشنهاد می شود :در بعد صوری و نظر باه
ضعف در همخوانی طراحای جلاد باا موضاوع از
طراحان مجرب استفاده شود .در بعاد سااختاری
باید از جدول ،نمودار و عکس بیشتری به کماک
ویراستار بهره گرفت .مولفین بایاد در تاألیف باه
ساماندهی مطالب بر اساس سرفصل های وزارت
علوم توجه نمایناد .در بعاد سااختاری نیااز باه
تألیف پیشگفتار ،سواالت ارزشیابی پایان فصل و
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فهرست منابع به ویژه در ویراسات هاای جدیاد
ضروری به نظر می رسد .در بعد محتوایی نظر به
حجم باالی ترجمه و تعاداد کام کتاب تاألیفی،
پیشنهاد می شود که نسبت به تألیف این دساته
کتب ،بیشتر اهتمام شود .در بعد محتاوایی نظار
به تجدید چاپ های محدود کتب ،پیشنهاد مای
شود کتب این حوزه به صورت گروهی و ترجیحاً
فصلی توسط چند نویسنده مدرس درس مربوطه
تألیف شود .همچنین با توجه به توسعه رشاته و
گرایش ها در حیطه تربیت بدنی ،پیشانهاد مای
شود ،مولفین در هر رشته و گارایش نسابت باه
تألیف کتب کاربردی اقدام کنند .در مجماوع باا
توجه به نقص های دیده شده در ابعااد صاوری،
ساااختاری و محتااوایی ،پیشاانهاد ماای شااود تااا
معیارهای مورد اشااره در اختیاار نویساندگان و
ناشران قرار گیرد و با نقاد کتاب ایان حاوزه باا
شاخص های هدفمند زمینه توساعه کیفای آنهاا
فراهم گرد.
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درسی دانشگاهی ،فصلنامه سخن سمت ،شماره
 ،1ص 23-12
آرمند ،محمد( .)3102مالحظاتی در نگارش
متون درسی ،فصلنامه پژوهش و نگارش کتب
دانشگاهی ،شماره  ،32ص .25
آرمند ،محمد و ملکی ،حسن ( .)3133مقدمهای
بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی،









تهران :سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه
علوم انسانی ،ص.351 - 353
آرمند ،محمد( .)3102ویژگی های نمونه ای از
یک کتاب درسی دانشگاهی ،فصلنامه پژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی ،شماره  ،43ص -351
.322
نوشادی،
و
تقی
محمد
ایمانی،
محمدرضا( .)3133تحلیل محتوای کیفی ،دو
فصلنامه پژوهشی  ،شماره  ،4ص.35-22
پیربداقی ،فاطمه( .)3133رویکردهای میرینگ
در فرایند تحلیل محتوای کیفی ،پیام پژوهش،
شماره  ،34ص 43-14
جعفری هرندی ،رضا و میر شاه جعفری،
ابراهیم( .)3103تبین فرمول های خوانایی به
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عنوان روش اساسی در تحلیل محتوای کتاب
های درسی ،روش شناسی علوم انسانی ،شماره
 ،11ص .32-331
رحمانی ،مریم( .)3134تحلیل وضعیت کتب
درسی مدیریت سازمان های ورزشی .پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام
نور واحد شهرری.
رضوی ،آمنه و نظرعلی ،پروانه( .)3105تحلیل
محتوای کتاب تربیت بدنی ( )3اول دبستان
آموزش و پرورش  ،3123پژوهش در علوم
ورزشی ،شماره  ،33ص .35
رضی ،حسین ( .)3100شاخص های ارزیابی و
نقد کتاب های درسی دانشگاهی ،فصلنامه سخن
سمت ،شماره ،43ص .43-13
روشنی ،رویا؛ قاسمی ،حمید و کشکر،
سارا( .)3133تحلیل محتوای کتابهای
منتشرشده با موضوع ورزش و تربیت بدنی کشور
از ابتدا تا پایان سال .3133پایان نامه کارشناسی
ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج.
سپاسی ،مینا؛ مشرف جوادی ،اشرف ،مهر
علیزاده ،محسن و شفیع نیا ،مهرداد(.)3102
بررسی وضعیت محتوای درس تربیت بدنی در
مدرسه های راهنمایی دخترانه کشور و ارائه
الگوی پیشنهادی ،فصلنامه المپیک ،شماره ،1ص
42-10
شریفی ،محمد( .)3134تحلیل وضعیت کتب
بازاریابی ورزشی ایران .پایان نامه کارشناسی
ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب.
شکوهی فرد ،حسین؛ حسینائی ،محمد و
زنگویی ،اسدا .)3101(...اصول و روش های
سازماندهی محتوای کتاب درسی دانشگاهی:
کتاب درسی دانشگاهی( ،)3سازمان مطالعه و
تدوین کتب(سمت).صص 240-232
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شکاری ،عباس و نجاریان ،ذکیه( .)3133تعیین
شاخص های سطح خوانایی کانینگ در محتوای
کتاب هدیه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی
در ایران ،مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی،
شماره  ،11ص .23
صالحی عمران ،ابراهیم و محمدزاده،
سمیه( .)3133تحلیل محتوای کتاب های درسی
دوره ابتدایی براساس حیطه شناختی درس
تربیت بدنی .همایش ملی تحول بنیادین در نظام
درسی ایران.
صالحی عمران ،ابراهیم و عابدینی بلترک،
میمنت( .)3133تحلیل محتوای مولفه های
اطالعات سالمت در کتاب های درسی .مدیریت
اطالعات سالمت ،شماره  ،43صص .133-130
صفری ،یحیی و مرزوقی ،رحمت اهلل(.)3100
ارزیابی محتوای درسی کتاب ها ،راهنمای
تدریس و اهداف آموزشی درس علوم دوره
راهنمایی تحصیلی ،از لحاظ میزان توجه به
مولفه های فراشناخت و آگاهی های فراشناختی
دانش آموزان ،مجله مطالعات آموزش و یادگیری
دانشگاه شیراز .شماره  ،52ص .22
عرب ،آرمین( .)3102فقر کتب ورزشی در بازار
نشانی:
به
نشر.
http://newmass.blogfa.com/post141.asp
علیمردانی ،محمد قاسم( .)3103شکل ،فرم و
طراحی گرافیکی در کتابهای درسی و اثر آن در
آموزش.پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط
بصری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
عریضی ،حمید رضا و عابدی ،احمد(.)3104
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی
بر حسب سازه انگیزه پیشرفت ،فصلنامه نوآوری
آموزشی .شماره  ،5صص .43-13
عقیلی،الهه؛ یار محمدیان ،محمد حسین و
سعادتمند ،زهره ( .)3100ارزشیابی محتوای
کتاب زبان فارسی( )3پایه اول متوسطه از نظر
دبیران شهرستان مبارکه .نشریه دانش و پژوهش
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در علوم تربیتی-برنامه ریزی ،شماره  ،41صص:
.12- 02
فرقانی ،محمدمهدی ( .)3133کتاب نخستین
رسانه گروهی .هفته نامه مهر در یافتی در تاریخ
نشانی:
به
31/2/43
http://old.sooremehr.ir/magentry.as
p?id=9481
فرج الهی ،مهران و پور شرقی ،منصوره (.)3105
بررسی محتوای کتاب مقدمات تکنولوژی
آموزشی دانشگاه پیام نور .فصلنامه پیک نور،
سال چهارم ،شماره  ،2ص .21
فضل الهی ،سیف و ملکی توانا ،منصوره(.)3103
روش شناسی تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک
های خوانایی سنجی و تعیین ضریب درگیری
متون ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره) ،شماره  ،1ص .23
قاسمی ،حمید؛ کشکر ،سارا و موسوی ،محمد
( .)3133تناسب حوزه نشرکتب ورزش وتربیت
بدنی بانیازهای بازدیدکنندگان ازنمایشگاه کتاب
وغرفههای تربیت بدنی درسال  ،3133پژوهش-
های مدیریت ورزشی وعلوم حرکتی .شماره .1
صص.11-53:
کیانی ،مسعود؛ رستگارپور ،حسن و شریف،
مصطفی( .)3133بررسی نقش گرافیک در
طراحی و آماده سازی کتاب های درسی
دانشگاهی .نشریه عیار ،شماره  ،42صص -11
.21
ملکی ،حسن(.)3105مبانی و معیارهای نقد
کتاب درسی دانشگاهی .سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاه ها .فصلنامه پژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی ،شماره  ،3صص.3- 43
منطقی ،مرتضی( .)3100تحلیل محتوای کتاب
های دینی سوم راهنمایی و دبیرستان از منظر
پاسخ به نیازهای عاطفی-روانی و اجتماعی دانش
آموزان .فصلنامه نوآوری های آموزشی ،شماره
 ،43صص .12-54
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 نصر اصفهانی ،احمدرضا؛ فاتحی زاده،مریم و
فتحی،فاطمه( .)3101جایگاه مهارت اجتماعی
مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی
عمومی دوره متوسطه .دانشور رفتار ،شماره ،3
صص .23-12
 نوریان ،محمد( .)3101تحلیل محتوای کتاب
های فارسی سال اول دبستان در ایران .فصلنامه
روانشناسی ایرانی ،شماره  ،34صص.152-111
 هاشمی ،احمد؛ همتی ،ابوذر و کاظمی،
محمدرضا( .)3103تحلیل محتوای کتاب مهارت
های اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش حرفه ای
دانش آموزان کم توان ذهنی از ونظر خوانایی با
استفاده از تکنیک های خوانایی(روش کلوز،
روش بررسی تصاویر و روش بررسی پرسش ها)
و نظرات دبیران این درس .فصلنامه اندیشه های
تازه در علوم تربیتی ،شماره  ،43ص .54-21
 هرندی،رضا؛ نصر ،محمدرضا و میرشاه جعفری،
ابراهیم( .)3102تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در
مطالعات علوم اجتماعی ،رفتاری و انسانی ،با
تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی.
فصلنامه حوزه و دانشگاه روش شناسی علوم
انسانی ،صص .50-11
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Abstract
Objective: The purposive of this research was the content analyses of research
methodology books in physical education and sport sciences in Iran till the end
of spring of 2014.
Methodology: The methodology was descriptive and content analysis. The
instrument for data gathering was coding sheets and its instruction which made
by researcher. Content and face validity of coding sheets approved by some
experts and its objectivity approved by agreement coefficient of 4 coder
(Kendall=0.89). The populations included 14 books of research methodology in
physical education that all of them used in study.
Results: Findings showed that by the end of spring of 2014, just 14 research
methodology books in the field of physical education were published. Among
these number of books only 3 books were compilation and the 11 of them were
translated. The noticeable point was that these 11 books were translated from 5
source books. It means that 5 books in source language translated to the second
language by 11 groups of translators.
There was a meaningful difference among these books in using pictures, charts,
bars and the number and the kind of resources.
Conclusion: Among these books the book which was translated by kuzechian et
al has had highest points between others.
Keywords: research methodology book, physical education, sport science, sport
book.
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