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تناسب حوزه نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهاي بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و 
  1390هاي تربیت بدنی در سال غرفه

  
  3محمد موسوي ،2سارا کشکر، 1*حمید قاسمی

    
  

 

        

  نشـر کتـب ورزش و تربیـت بـدنی بـا نیازهـاي بازدیدکننـدگان از نمایشـگاه کتـاب و           ةبررسی تناسب حوز ،هدف از این تحقیق
  شـکل میـدانی   هـاي آن بـه   تحلیلی اجـرا شـد و داده   -این تحقیق به روش توصیفی. است 1390هاي تربیت بدنی در سال غرفه
نفري از خریداران در نمایشگاه کتاب به  384 ۀهاي ورزشی و نمونتحقیق عبارت بود از مشتریان کتاب جامعۀ. آوري گردیدجمع

آن %) 85(سؤال بود که روایی و پایـایی   44اي حاوي ابزار سنجش تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته. طور تصادفی انتخاب شدند
  .یید شدأت

از بعد طرح و قیمت در بین مشتریان با رشته تربیت بدنی و غیر رشته تربیت بدنی تفاوت ها کتابنتایج نشان داد که کیفیت 
لفین کتب از دیدگاه مشتریان با رشته تربیت بدنی و غیر رشته ؤجایگاه علمی م اما میزان شهرت برند ناشران و ،داري نداردمعنی

داننـد و انتظـار بهبـود    اي کتب موجود را در حـد مطلـوب نمـی   هویژگیگروه مشتري  هر دو). p<0.05( تفاوت داردتربیت بدنی 
نداردهاي مناسب تولیـد کتـاب و   کتب توسط متخصصین و نشر توسط ناشرین مطلع از استاتألیف کیفیت کتب را دارند؛ آنها به 

کتـب جدیـد    ةاطالع رسانی دربـار  ةمشتریان از نحو. ندکید داشتأمناسب و قیمت متناسب با محتوا و توان خریداران آن ت عرضۀ
  .ه راضی نبودندشد ورزشی منتشر

هـاي آموزشـی   هاي تربیت بدنی نسبت به برگزاري کارگاهیا دانشکدهاسالمی ارشاد فرهنگ و شود که وزارت لذا پیشنهاد می
  .کننده اقدام نمایندمبتنی بر نیاز مصرفلفان و ناشران ؤدر رابطه با بازاریابی و ارتباطات ورزشی براي هدایت م

  
          یکتاب ورزشی، نشرورزشی، بازاریابی ورزش :واژگان کلیدي
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  دمهـمق
. هاي مختلف بوده اسـت هاي مهم انتقال علم و دانش بین افراد و تمدنکتاب به عنوان یکی از رسانهاز اعصار گذشته تاکنون، 

کننـده اسـت کـه در نهایـت بـا      فرهنگی، علمی، اجتماعی، صنعتی و حاصل دست رنج نویسنده، ناشر و توزیعکتاب محصولی 
 ۀورد اندیشـ ااي معنـوي از دسـت  کتاب سـرمایه  .گیردهدف اعتالي علمی، اطالعاتی و افزایش آگاهی در اختیار خواننده قرار می

دانـش و   ةاى بـه سـوى گسـتر    دروازه این رسـانه . هاستاندیشه ارتباط تنگاتنگکتاب  ،به عبارت دیگر .است فردي یا گروهی
تحـوالت  جهـت  در  مـردم و هدایت آگاهی  ي برايگوهر و و کتاب خوب، یکى از بهترین ابزارهاى کمال بشرباشد میمعرفت 

 و جامعـه دارد  فرهنگی هر فکري و رشد ها، ریشه درتمدن ۀتوسع و دهدکه رشدجهانی نشان می ۀتجرب. استبزرگ اجتماعی 
  کـه بـه رغـم رشـد      کـرد  کیـد أت بایـد . توان به رشد هیچ تمـدنی دلخـوش کـرد   جوامع، نمی بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در

  .)1388هدایتی، ( ها را ایفاکندتمدن رشد اي نتوانسته است نقش کتاب درتاکنون هیچ رسانه هاي گوناگون جمعی،رسانه
 بسـیار  حـد  کـه میـزان مطالعـه در    و طبیعـی بـود   بودند مردم باسواد درصد 45 فقطاسالمی انقالب دوران پیروزي  قبل از

 که هم اکنـون ایـن تعـداد    بود نفر هزار 170 دانشجویان زمان تعداد آن رد. بود محدود نشرکتاب بسیار و لذا تولید. پایینی باشد
 هـاي منتشـر  کتـاب  تعـداد  نبـود،  دکتري دایر و اسی ارشدهاي کارشنها، دورهرشته بسیاري از در. میلیون نفر رسیده است 4 به

آذرنـگ،  ( ادبـی بودنـد   هـاي رمـان و  که این عناوین هم بیشترکتاب شدشامل می عنوان را هزار2 سالیانه ،انقالب از قبل ةشد
1378(. 

اما آمـار سـال   ) 1388هدایتی، ( رسیدمی هاشهرستان در ناشر 56تهران و در ناشر 127 به رقم1355 سال ناشران در تعداد
). 1389کـاظم خـواه،   ( افزایش یافتـه اسـت   3715 ها بهتعداد کتاب فروشی و 4249 دهد که تعداد ناشران بهنشان می 1389

 سـطوح عـالی   افـزایش تعـداد دانشـجویان در    هـاي دانشـگاهی و  افزایش رشـته %) 84( به تناسب رشد سوادآموزي ،همچنین
یـک   پـس از  هـا کتاب هاي نشر تیراژاما با وجود افزایش کمی در شاخص. می بوده استتحصیلی بستري براي این افزایش ک

: نشان داد که این کاهش ناشی از برخی علل همچـون  1388مطالعات هدایتی در سال . به کاهش گذاشته است دوره رشد، رو
خـانواده، فقـدان    خریـد  سـبد  کتـاب از تر، مشکالت اقتصادي و حذف کم جامعه و در نتیجه خرید پایین بودن سطح مطالعه در

 .)1388هدایتی، ( ماهواره بوده است فراغت کافی براي کتابخوانی و افزایش زمان پر شدن اوقات فراغت توسط اینترنت و

 74 سـال  عنـوان در  11974هاي منتشرشـده از  عناوین کتاب وزارت ارشاد، تعداد با این وجود، براساس گزارش آماري نشر
خانـه  ( درصد رشد داشته است 6عنوان حدود  60711با  1388رسیده است و در مقایسه با سال  89 سال ان درعنو 64613به 

  ).1390کتاب ایران، 
علی رغم رشد تعداد ناشران کتـاب   .)1388هدایتی، ( به افزایش بوده است ناشران مرتب رو تعداد براساس آمارهاي موجود

هـاي  هاي مختلف در حـوزه ارزش فرهنگی است، اما توجه به نیازهاي جامعه به کتاب که انعکاس نیاز جامعه به این محصول با
هـاي جامعـه   هاي علمی، آموزشی، عمـومی متناسـب بـا نیازمنـدي    نشر کتاب با توجه به حوزه. متفاوت اهمیت به سزایی دارد

هاي آن در سطح دانشگاهی، کتاب ۀهاي تخصصی ورزش و تربیت بدنی است که با توسعیکی از این حوزه. توسعه یافته است
  .آن نیز در ابعاد علمی، آموزشی و عمومی توسعه یافته است

فرهنگ ورزش در اغلب جوامـع مـورد    ۀکید بر توسعه سالمت و تندرستی افراد و توسعأکتب ورزش عمومی و آموزشی با ت
دانشگاهی، و چه از منظر اطالع رسانی و انتقـال دانـش   هاي ورزشی چه با محور آموزش انتشار کتاب ،در واقع. توجه قرار دارد

هاي ورزشـی  اما بررسی نظرات دست اندرکاران نشر و توزیع کتاب. باشدبه عموم جامعه از ضروریات زندگی سالم اجتماعی می
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ر حـال حاضـر   ولین است و دؤها به دلیل عدم استقبال جامعه و مسگویاي وضعیت نامطلوب انتشار و فروش این دسته از کتاب
نگرانی ناشران از فروش کتـب ورزشـی    ةشود و این امر نشان دهندنسخه چاپ می 1000هاي ورزشی فقط با تیراژ اکثر کتاب

 450هـزار و   37در مجمـوع   84براساس آمار موجود در بانک اطالعاتی خانه کتاب، فقـط در سـال   ). 1390صادقی، (باشد می
از ایـن  . لیف بوده استأمورد آن ت 28608مورد آن ترجمه و  8847اپ رسیده است که عنوان کتاب در موضوعات مختلف به چ

چـاپ   ةکل عناوین کتب منتشر شـد  4/0 مورد کتاب با موضوع ورزشی به چاپ رسیده که فقط 150میان و در این زمان فقط 
آنچه بسیار قابل تأمل است، عدم وجود منابع اطالعـاتی موثـق و    .تجدید چاپ شده به موضوع ورزش اختصاص دارد اول و یا

تاکنون است و موجـب شـده    1384هاي ورزشی منتشر شده از سال در دسترس براي بررسی میزان رشد عناوین و تعداد کتاب
مشـخص اسـت کـه     لذا با توجه به آمارهاي منتشره،. ی و کیفی کتب ورزشی نباشندتا محققین قادر به بررسی میزان رشد کم

  ). 1390صادقی، ( ها، سهم اندکی داردآمار عناوین کتب ورزشی در مقایسه با سایر حوزه
هـا، ورزش باسـتانی،   هـا و سـالن  شامل فوتبال، والیبال، آمادگی جسمانی، زمین هشد منتشر ورزشیکتب عمده موضوعات 

این آمار بیانگر فقر شـدید کتـب ورزشـی در     .بوده است هاي زمستانی و رزمیورزش درمانی، ورزشکاران، دو و میدانی، ورزش
  ).1388انجمن متخصصین، ( عرصه چاپ و نشر کشور است

ــ    سســات خــدماتی رفتــار روزه بســیاري از تولیدکننــدگان و مؤرویکردهــاي بازاریــابی ورزشــی باعــث شــده اســت تــا ام
بـه ایـن   . ها و تقاضاهاي مشـتریان را شناسـایی نماینـد   کنندگان را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه نیازها، خواستهمصرف

ثر در ؤعوامـل مـ  ) ها و تقاضانیازها، خواسته( کنندهتوان از طریق شناسایی رفتار مصرفترتیب، با رویکرد تحقیقات بازاریابی می
بـا اسـتفاده از   . ل قراردادکننده را مورد تحلیگیري مصرفثر بر تصمیمؤبرگزیدن مارك کاال و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی م

منظـور  . منجر به افزایش فروش و رضایت مشتري گردیـد  ،توان به ساخت و ارائه بهتر کاال پرداخت و در نهایتاین روش، می
کنـد کـه   فرد احساس می ،براي نمونه .کنداز نیاز مشتري، همان میل درونی یا کششی است که فرد را وادار به انجام کاري می

اي است که فـرد بـا آن بـه    گیرد و در واقع سلیقهخواسته با توجه به سلیقه شکل می. العات بیشتر درباره ورزش داردنیاز به اط
اي ممکن است شخص ترجیح دهد از دو کتاب با عنوان یکسان به دلیل جلـد یـا نویسـنده    ،براي نمونه. دهدنیاز خود پاسخ می

گامی مهم در بروز رفتار خرید، همان توان خریدار براي خرید کاالیی است کـه هـم   اما تقاضا به عنوان . خاص یکی را برگزیند
فرد از دو کتابی که با عنوان یکسان، همانی را انتخاب کرده کـه جلـد مـورد     ،براي نمونه. با نیاز و هم با خواسته او انطباق دارد

بـر همـین   . تر، کتاب دیگـر را خریـداري نمایـد   کتاب ارزاننظر او را دارد، اما به دلیل تفاوت قیمت و توان خرید او براي خرید 
براي شناسایی رفتار خرید درك کامل از نیاز، خواسته و تقاضا الزم است تـا بتـوان محصـوالت را بـا تناسـب الزم بـا        اساس،

  ). 1390کشکر، قاسمی و تجاري، ( خریدار تولید نمود
کتـاب  . اسـت مشـتریان  شناسایی رفتار خریـد، شناسـایی نیـاز     هاي مختلف نشان داده است که نخستین گام برايبررسی

کشـکر،  ( کنندگان تهیه شود، طبیعی است که مورد توجه قرار نگیرد و اقبال فروش نیابـد ورزشی که بدون توجه به نیاز مصرف
  گـروه اول  . کننـده مـورد توجـه قـرارداد    تـوان بـا توجـه بـه دو گـروه مصـرف      مـی کتـب ورزشـی را   ). 1390قاسمی، تجاري، 

کننده عـادي کـه بـه    کنند و گروه دوم مصرفکنندگان آموزشی یا کسانی که از کتاب به عنوان منبع درسی استفاده میمصرف
 .کننـد هـا اسـتفاده مـی   هاي ورزشـی از ایـن کتـاب   منظور کسب آگاهی براي ارتقاي سطح سالمت، تندرستی و آموختن رشته

اي از افراد جامعه با توجه به خصوصیات دموگرافیک مختلف از قبیل سن، جنسـیت،  ان دسته دوم با طیف گستردهکنندگمصرف
شغل، تحصیالت، تأهل، اقتصاد خانوار و امثال آن قابل تقسیم هستند که تأمین نیازهاي ایشان مستلزم تالش و آگاهی بسـیار  
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  محتـواي   متناسـب سـازي   جامعـه از دیـدگاه  نشـان داد کـه   ) 1389( نتایج تحقیق نجفی و کریمی. تولیدکنندگان کتاب است
  .جامعه در جذب مشتریان و افزایش فروش کتاب نقش مهمی دارد با نیاز روز هاکتاب

و بـا وجـود    )1995، 1پرواتیار و شث( مملو از توجه به محوریت مشتري بوده است 2000و  1990 ۀبازاریابی در ده ادبیات
 انـد کننـدگان هشـدار داده  این محوریت مشتري، علماي علم بازاریابی و مدیران در مورد ناشناخته ماندن فرآیند ذهنی مصـرف 

   کننـده و کننـدگان و تجزیـه و تحلیـل فرآینـد رفتـار مصـرف      مطالعـه و کشـف نیازهـاي مصـرف     ،بنابراین .)2003، 2زولتمن(
که سـلیقه بـازار هـدف    کارشناسان معتقدند . این فرآیند از عمده وظایف مدیران بازاریابی استبندي عوامل تأثیرگذار بر اولویت

متفاوت باشد و لذا بایـد محصـوالت را متناسـب     تواندامثال آن می هاي سن، درآمد، ذایقه، سطح تحصیالت وثر از شاخصأمت
  ). 1388چیان، لشکري و نخ( کردبازار عرضه ها به با نیازهاي برخاسته از این شاخص

اي از فرآیندهاي روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیـز ادامـه   کننده شامل مجموعهرفتار مصرف
کنند و چه چیزهـایی   این که مردم چگونه خرید می  کننده عبارت است از مطالعهرفتار مصرف). 1999، 3السون و پی یر( یابدمی
  ).1388لشکري، ( کنند؟ یخرند و چرا خرید م می

اسـتفاده از   ةکننـدگان و شـیو  گیري خرید مصـرف تشریح چگونگی تصمیمرا حاصل کننده رفتار مصرفبررسی مک دانیل 
رفتـار مصـرف کننـده بـا هـدف ارضـاي نیازهـا و         سـولومون،  ةبه عقید ).2003، 4مک دانیل( ددانخریداري شده میمحصول 

ت مـورد  فرایندهاي مؤثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصـوال توان آنها را با میگیرد و شکل میهاي اشخاص خواسته
هاي دموگرافیکی نظیر جنسـیت، تحصـیالت، شـغل و    توان به ویژگیمی ،در همین راستا. )1999، 5سولومون( بررسی قرار داد

، 6؛ اسـتاکز 1381اسـماعیل پـور،   ( ثیر دارندأمحصوالت تگیري به خرید کننده و تصمیمامثال آن اشاره کرد که در رفتار مصرف
2002(.  

 حتـی گـاهی   .هسـتند ها و سبک زندگی گروه تمیان محصوال ۀشناسایی رابطبه دنبال ها بازاریاببرخی  ،در همین رابطه
رفتارهـاي مصـرفی   نیـز  تفاوت ندارند با هم فرهنگ، طبقه اجتماعی، شغل و وضعیت مالی  افرادي که از لحاظ فرهنگ، خرده

و بـه   اسـت  ها چیزي بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شـخص سبک زندگی انسان ،در واقع. دهندمی از خود نشانتفاوتی م
  ).1387الوداري، ( شودجهان بینی فرد مربوط می

ـ  در اغلب مـوارد  ،براي نمونه .استمدیران بازاریابی شغل و کار فرد در بررسی رفتار خرید مورد توجه  ک اسـتاد دانشـگاه   ی
در حـالی کـه ممکـن اسـت در برخـی مشـاغل        ،دهـد انوار را به خرید کتاب اختصاص مـی از سبد هزینه خقابل توجهی  سهم

ـ  ).1385محب علی و فرهنگـی،  ( خدماتی مانند مکانیکی این رویکرد در رفتار خرید دیده نشود بایـد   ان کتـب ورزشـی  بازاریاب
 ت مـورد محصـوال آنهـا  شناسـایی کننـد و بـراي    ایـن محصـوالت را   بیشتر به و کاري داراي عالقه و تمایل هاي شغلی گروه

هـاي  ویژگـی که حاصـل  نیز متقاضیان کتب ورزشی  به موقعیت اجتماعیباید  ،در ادامه ).1999،   کاتلر( عرضه کنند نیازشان را
  ها، سطح حقوق، موقعیت اجتمـاعی والـدین و  سطح تحصیالت، شغل، میزان دارایی ،براي نمونه. توجه داشت ،ي آنها استفرد
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افراد خانواده نیز بـر رفتـار    ).1387الوداري، ( هاي قومی و اجتماعی همه بر روي موقعیت اجتماعی فرد تأثیر داردیا پیش زمینه
محـب علـی و فرهنگـی،    ( در رفتـار خریـد اسـت   ترین سـازمان اجتمـاعی   خانواده مهمثیر خواهند داشت، زیرا أت خرید یکدیگر

1385.(  
هـا و موضـوعات   طـور ورزش و همـین افراد نسبت به هر چیـز  . براي بازاریابی کتب ورزشی نباید از نگرش افراد غافل شد

هـاي  اسـاس نگـرش   خـود را بـر   تمحصوالباید ، ثر با این افرادؤارتباط مبراي  ،در نتیجه. داراي نگرش هستندمربوط به آنها 
  ).1386صالح اردستانی،( د و نه این که ما درصدد تغییر نگرش خریدار برآییمرمصرف کننده عرضه ک حاکم بر جامعه

هـاي  لفان کتب ورزشـی بـراي موفقیـت تجـاري بایـد گـروه      ؤدهد که ناشران و مرویکردهاي بازاریابی نشان می ،بنابراین
اي آنها را شناسایی کنند تا بتوانند کتب ورزشی را بـا توجـه بـه نیازهـاي     ها و تقاضاهکنندگان و نیازها، خواستهمختلف مصرف

 مختلـف ... بدیهی است که افراد با جنسـیت مختلـف، سـن، شـغل، میـزان درآمـد، تحصـیالت،        . کنندگان تولید نمایندمصرف
  .کنندهاي ورزشی دنبال مینیازهاي مختلفی را از خرید کتاب

کتاب درسی یکی از ابزارهاي مهم آموزشی است کـه بـر   . هاي خاص خود را دارندویژگیمشتریان کتب درسی ورزشی نیز 
  تعامـل مـدرس و دانشـجو در فرآینـد آموزشـی       ۀشود و وسـیل هاي معین و با حجم مشخصی تدوین میاساس اهداف و برنامه

 نظـام آموزشـی  . درسـی دارد  هـاي ریزي درسی و محتـواي کتـاب  ثري در برنامهؤنظام آموزشی نقش م). 1386رضایی، ( است
در امـر   نظـام آموزشـی  هر چه قدر یـک   ،در این راستا .وظیفه دارد محتواي برنامه درسی و نیازهاي یادگیرنده را در نظر بگیرد

چـه نظـام    بر همـین اسـاس، هـر   . بود تر خواهدموفقبه نیازهاي متفاوت یادگیرندگان بیشتر توجه کند، ورزش و تربیت بدنی 
هـاي آموزشـی   حتی برخی از نظـام ). 1383زرافشان، ( شودمیدرسی بیشتري منتشر  غیر درسی و کتب ،شدباتر آموزشی قوي

و در ایـن راسـتا   . کتب درسی را به نیازهاي یادگیرنده نزدیک کنندآموزش غیر متمرکز در تالش هستند تا  ۀدنبال توسعه نیز ب
 انـد نمـوده یادگیري آنها توجـه   و محیط یادگیرندهبه زندگی فردي  به نیازهاي فردي، اقتضائات محلی، نزدیک شدن یادگیري

  ).1383 قزل ایاغ،(
 تحقیـق خـود دانـش آمـوزان     او در. بـه نتـایجی دسـت یافـت     )1965(1باریله نیز رسیدثیر استفاده از کتب غیرأت در مورد

هاي غیر درسی نیـز  با آنهایی که عالوه بر کتاب درسی، از کتاب ،بودند تکیه کرده هاي درسی خوددبیرستانی که فقط به کتاب
هـاي غیـر   آموزشی دانش آموزان نشان داد کـه اسـتفاده از کتـاب    اتنمر حاصل ازنتایج . مورد مقایسه قرار داد ،استفاده کردند

  .)2000، 3و کیت 2لنس( استشده آموزش  باعث بهبوددرسی 
هـاي مناسـب کمـک درسـی بـا اسـتفاده از       و معرفی کتاب شناساییهدف در تحقیقی با ) 1388( سید قطبی و صنعت جو

هـاي غیردرسـی موجـود در    ها و در نظر گـرفتن مخـاطبین، مجموعـه کتـاب    هاي ظاهري کتابمعیارهاي موضوعی و ویژگی
کتب غیر درسـی   به هامجموع کتاب درصد کمی از د کهدانتایج نشان  .کتابخانه آستان قدس رضوي را مورد تحلیل قرار دادند

هاي غیر درسـی  به صورت تخصصی و مطابق با معیارهاي الزم به نشر کتاب ناشرینتعداد اندکی از  اختصاص دارند ومناسب 
لذا توجه به نشر کتب درسی و غیر درسی ورزشی متناسـب بـا نیازهـاي مشـتریان      .)1388سید قطبی و همکاران، ( اندپرداخته

  .نیز نیاز به توجه و بررسی بیشتري دارد
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براي نمونه نتیجـه تحقیقـات   . توجه به نیاز مخاطبین کتاب در کشورهاي مختلف، تحقیقات متفاوتی صورت گرفته است اب
مـردم  % 70کـه بـیش از   علی رغـم ایـن  که بان مردم بومی بوتسوانا نشان داد در مورد انتشار کتاب به ز) 2002(1بهتا و موتوال

شـود و اکثریـت   هاي این کشور به زبان بومی منتشر مـی کنند، اما تعداد اندکی از کتاببوتسوانا به زبان بومی خود صحبت می
هـاي انتشـار   اي بـر روش در مطالعـه ) 2010( کریستوفر. شودها در این کشور به زبان انگلیسی منتشر میقریب به اتفاق کتاب

کتاب در ایجاد انگیزه در جامعه براي ایجاد فرهنگ کتابخوانی به این نتیجه رسید که انتشار کتاب بر حسب نیازهـاي جامعـه و   
هاي فرهنگی براي جذب جامعه به خواندن کتاب اقداماتی هستند که اجراي موازي آنها موجب افـزایش  از طرفی اجراي برنامه

  .شودروش کتاب و رونق بازاریابی کتاب در نیجریه میف
باید از اثربخشی ایـن تـالش مطمـئن شـد و      ه باشد،اگر کتب ورزشی متناسب با نیاز، خواسته و تقاضاي مشتري تولید شد

اگـر  معتقـد اسـت   ) 1999( کاتلر. بررسی رضایت مشتري از محصوالت خریداري شده است ،ثر در این زمینهؤهاي میکی از راه
آن رضـایت   ۀکننـده باشـد، نتیجـ   هاي کاال در حد انتظارات مصرفنیاز مشتریان در پی خرید کاال تأمین شود، و نیز اگر ویژگی

کننـده اسـت و چنانچـه،    آن عدم رضایت مصرف ۀتر از انتظار مشتریان باشد، نتیجهاي کاال کماگر ویژگی ،حال. مشتري است
ارتبـاط تنگاتنـگ   با هم رضایت و کیفیت . آن خشنودي مشتریان خواهد بود ۀیان باشد، نتیجها بیش از انتظار مشتراین ویژگی

تـوان کیفیـت را میـزان ارضـاي     می ،با این تعبیر. کننده شودتواند موجب رضایت مصرفیعنی کتب ورزشی با کیفیت می. دارند
 تعیین کننده در ارزشـگذاري او بـر روي محصـول اسـت    بنابراین، نیاز و انتظار مشتري از کاال عامل . نیاز مصرف کننده دانست

  ). 1390؛ کشکر، قاسمی و تجاري، 2008؛ شوارز، 1999کاتلر و آرمسترانگ، (
این پرسش کلی براي محققین ایجاد شد که آیا کتب ورزشی کشور با نیازها و انتظـارات   ،نظر به مطالعات و مبانی یاد شده

هـاي کتـب ورزشـی از    ندگان تناسب دارد؟ لذا براي پاسخ به این پرسش کلی ویژگـی کنکنندگان از دیدگاه خود مصرفمصرف
  رهـایی مـورد بررسـی از دیـدگاه     یابعاد کیفیت، طـرح، برنـد ناشـران، جایگـاه علمـی مـؤلفین و قیمـت کتـاب بـه عنـوان متغ          

  .کنندگان مورد بررسی قرار گرفتندمصرف
هاي استفاده از منابع علمی معتبر در نگارش کتب ورزشـی،  وجه به مؤلفههاي ورزشی با تبه این ترتیب، متغیر کیفیت کتاب

متغیر طـرح   .ها، فراهم سازي اطالعات با ارزش و توجه به ارجاع منابع تعیین شدتأمین نیاز جامعه، قابلیت درك محتواي کتاب
 از کتـب، توجـه بـه اصـول نگـارش      آنها، سـهولت اسـتفاده   کتب ورزشی شامل زیبایی و جذابیت کتب، استاندارد بودن ساختار

متغیر برند ناشران کتب ورزشی شامل شهرت برند، تعهـد بـه ناشـر،    . صحیح و توجه به عالمتگذاري مناسب در نظر گرفته شد
تأثیر برند ناشر بر تصمیم به خرید، وجود رقابت بین برند ناشران، جایگاه برند ناشران ایرانی در مقایسه با برندهاي خـارجی بـه   

متغیر جایگاه مؤلفین یا مترجمین کتب ورزشـی شـامل شـهرت    . االت محوري در نظرگیري از خریداران تعیین گردیدؤان سعنو
کتـاب   هاي موجـود در ییدیهأمؤلفین یا مترجمین، تحصیالت آنها، میزان تسلط و تخصص آنها بر موضوع کتاب و میزان تأثیر ت

گـذاري  شامل تناسب قیمت کتب با محتوا، گرانی کتب، واحد نظارت بـر قیمـت  و باالخره متغیر قیمت نیز . مد نظر قرار گرفت
  .ف کتب بودیکتب، سطح سودآوري کتب براي ناشران و میزان تخف
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  روش شناسی تحقیق
  . هاي آن به شکل میدانی جمع آوري گردیداین تحقیق از نظر استراتژي، توصیفی و مسیر اجراي آن پیمایشی بود که داده

 هـاي ورزشـی  بودند کـه از غرفـه   1390تحقیق عبارت از مشتریان کتب ورزشی در نمایشگاه کتاب تهران در سال  ۀجامع
از آنجا که امکـان تعیـین حجـم و    . خریدندهاي ورزشی کتاب میاین جامعه شامل همه افرادي بودند که از غرفه. خرید کردند

افـرادي کـه وارد    1390برگزاري نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه سال  دسترسی به این جامعه فراهم نبود، مقرر گردید با آغاز
گونـه آمـاري   با در نظر گرفتن اینکه هیچ. تحقیق مورد توجه قرار گیرند ۀشدند، به عنوان جامعهاي ورزشی میهاي کتابغرفه

هـا بـیش از دو   گزارشات درج شده در رسـانه از این افراد در دسترس نبود با استناد به آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه که طبق 
نفـر بـه    384تعـداد   ،میلیون نفر تخمین زده شد، مقرر گردید آخرین سطح جدول مورگان مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس

االت ؤهاي ورزشی بر اسـاس سـ  تحقیق به صورت تصادفی در محل غرفه ۀافراد نمون. نمونه تحقیق تعیین گردید ۀعنوان جامع
  .رسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتندپ

سؤال بود که با توجه به مبـانی نظـري تحقیـق و اقتبـاس از      44اي حاوي ابزار سنجش تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته 
 ۀها تهیه گردید که پس از اطمینان از روایی آن که توسط تعدادي از متخصصین رشـت پرسشنامه تحقیقات مشابه در سایر حوزه

ضـریب پایـایی آلفـاي کرونبـاخ بـراي      . ، و کتابداري و اطالع رسانی اخذ گردید، اقدام به آزمون پایایی آن شـد مدیریت ورزش
  .به دست آمد که گویاي پایایی مناسب براي پرسشنامه بود% 85پرسشنامه مشتریان 
ترتیـب کـه سـؤاالت    بـه ایـن   . هاي این تحقیق توسط گروهی از دانشجویان رشته تربیت بدنی انجام شدجمع آوري داده

از آنجـا کـه   . شـد دادند و پاسخ ایشان در برگه پاسخ ثبـت مـی  شد و افراد جامعه به آن پاسخ میتوسط دانشجویان پرسیده می
هاي مربوط به جامعه تحقیق در نمایشگاه کتاب جمـع آوري شـد و در ایـن محـل افـراد تمایـل و وقـت مناسـبی بـراي          داده

  . کنندگان بود، روش ترجیحی که روش مناسبی نیز بود، پرسش سؤاالت توسط مصاحبهپاسخگویی به پرسشنامه نداشتند
هاي گرایش بـه مرکـز و   ها از آمار توصیفی به منظور مطالعه فراوانی و شاخصبراي بررسی و تحلیل داده ،در این پژوهش

نشان داد کـه توزیـع فراوانـی کلیـه متغیرهـا      نتایج حاصل از اجراي آزمون کولموگوروف اسمیرنف . ها استفاده شدواریانس داده
. ها اسـتفاده کـرد  هاي فرضیههاي آماري پارامتریک براي تحلیل دادهتوان از آزمونمی ،منطبق با توزیع نرمال است و از این رو

قیبـی تـوکی   دوگروه مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمـون تع  t-testهاي تحقیق از آزمون براي آزمون فرضیهلذا 
 . استفاده شد

  
  هاي تحقیق یافته

  هاي توصیفییافته -الف
 تحقیق توصیف جامعۀ

درصد زیـر   8حدود . دادندسال تشکیل می 30تا  20کنندگان را گروه جامعه مصرف% 83دهد که هاي توصیفی نشان مییافته
فـوق  % 62داراي تحصـیالت دیـپلم و زیـر دیـپلم،     % 3 .مرد بودند% 62زن و % 38. سال بودند 30درصد باالي  8سال و  20

مجـرد  %  79 .تربیت بدنی بودنـد  غیر% 21رشته تربیت بدنی و % 78 .دکتري بودند% 3فوق لیسانس و % 33دیپلم و لیسانس، 
  .بیکار بودند% 7کارمند و % 11عضو هیئت علمی، % 4محصل، % 2/1دانشجو، % 77. متأهل بودند% 21و  
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  :هاي ورزشیهاي کتابویژگی در موردتوصیف نظرات جامعه 
  هاي ورزشیکیفیت کتاب. 1

  هاي کیفیتکنندگان از محصول با توجه به مؤلفهمیزان رضایت مصرف. 1 جدول
  

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان رضایت  هاي کیفیتمؤلفه  اصلی متغیر

کیفیت کتاب
هاي ورزشی

  

  رضایت کم  ورزشیهاي استفاده از منابع علمی معتبر در نگارش کتاب
  رضایت زیاد

214  
119  

8/63  
5/35  

  رضایت کم  تأمین نیاز جامعه
  رضایت زیاد

200  
134  

7/59  
40  

  رضایت کم  هاقابلیت درك محتواي کتاب
  رضایت زیاد

179  
156  

5/53  
6/46  

  رضایت کم  فراهم سازي اطالعات با ارزش
  رضایت زیاد

160  
174  

8/47  
52  

  رضایت کم  توجه به ارجاع منابع
  رضایت زیاد

171  
160  

51  
8/47  

  
هاي ورزشـی مطلـوب   هاي کیفیت کتابکنندگان از مؤلفهنشان داده شده است، رضایت مصرف 1 طور که در جدولهمان

  .رنداهاي ورزشی رضایت ندهاي کیفیتی کتابنیست و اکثریت افراد جامعه از ویژگی
  

  هاي ورزشیویژگی و طرح کتاب. 2
  

  هاي ورزشیهاي ویژگی و طرح کتابکنندگان از مؤلفهمیزان رضایت مصرف. 2جدول 
  

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان رضایت  هاي کیفیتمؤلفه  متغیرهاي اصلی

  طرح
هاي کتاب 

  ورزشی

  رضایت کم  هاي ورزشیزیبایی و جذابیت کتاب
  رضایت زیاد

205  
130  

2/61  
8/38  

  کم رضایت  هااستاندارد بودن ساختار کتاب
  رضایت زیاد

246  
87  

4/73  
26  

  رضایت کم  هاسهولت استفاده از کتاب
  رضایت زیاد

209  
124  

4/62  
37  

  رضایت کم  توجه به اصول نگارش صحیح
  رضایت زیاد

182  
153  

3/54  
7/45  

  رضایت کم  توجه به عالمتگذاري مناسب
  رضایت زیاد

184  
150  

2/64  
8/44  

  

هـاي ویژگـی و   هاي ورزشی از مؤلفهکنندگان کتابشده است، میزان رضایت مصرفنشان داده  2 طور که در جدولهمان
  .هاي ورزشی رضایت تام ندارندکنندگان از ویژگی و طرح کتابطرح محصول در حد مطلوبی نیست و اکثر مصرف
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 هاي ورزشیبرند ناشران کتاب. 3
  

  هاي ورزشیکتاببرند کنندگان از محصول با توجه به میزان رضایت مصرف. 3جدول
  

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان رضایت  هاي کیفیتمؤلفه  متغیرهاي اصلی

  برند
  هايکتاب

  ورزشی

  رضایت کم  شهرت برند ناشران
  رضایت زیاد

136  
196  

6/40  
5/58  

  رضایت کم  تعهد به ناشر
  رضایت زیاد

153  
179  

7/45  
4/53  

  رضایت کم  تأثیر برند ناشر بر تصمیم به خرید
  رضایت زیاد

169  
161  

5/50  
48  

  رضایت کم  وجود رقابت بین برند ناشران
  رضایت زیاد

138  
183  

2/41  
6/54  

جایگاه برند ناشران ایرانی در مقایسه با 
  برندهاي خارجی

  رضایت کم
  رضایت زیاد

271  
50  

9/80  
9/14  

  
برند ناشـران، میـزان تعهـد بـه ناشـران، و      کنندگان از میزان شهرت دهد، اکثریت مصرفنشان می 3 طور که جدولهمان

ولی از جایگاه برند ناشران ایرانی در مقایسه با ناشران خارجی و تـأثیر برنـد    ،اندوجود رقابت بین ناشران ورزشی رضایت داشته
  .اندکنندگان رضایت مطلوب نداشتهناشر در تصمیم به خرید مصرف

  

  هاي علمی مؤلفین و مترجمینویژگی. 4
 

  )مترجمین(هاي مؤلفین کنندگان از محصول با توجه به ویژگیمیزان رضایت مصرف. 4جدول 
  

متغیرهاي 
  اصلی

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان رضایت  هاي کیفیتمؤلفه

هاي ویژگی
  علمی

مؤلفین و 
  مترجمین

  رضایت کم  هاي ورزشیشهرت نام مؤلفین کتاب
  رضایت زیاد

59  
272  

6/17  
2/81  

  رضایت کم  هاي ورزشیکتاب تحصیالت مؤلفین
  رضایت زیاد

61  
273  

2/18  
5/81  

  رضایت کم  هاي ورزشیمیزان تسلط مؤلفین بر محتواي کتاب
  رضایت زیاد

221  
106  

9/65  
7/31  

  رضایت کم  میزان تأثیر معرفی نامه مؤلفین موجود در کتاب
  رضایت زیاد

214  
117  

9/63  
35  

  رضایت کم  هامیزان تخصص مؤلف در موضوع کتاب
  رضایت زیاد

181  
145  

54  
3/43  
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هاي ورزشی از شهرت مؤلفین ورزشی و میـزان  کنندگان کتابدهد، اکثریت مصرفنشان می 4طور که جدول شماره همان
هـا و نیـز   ها، میزان تخصص آنها در موضوع کتـاب ولی از میزان تسلط آنها بر موضوع کتاب ،اندتحصیالت آنها رضایت داشته

  . اندشود، رضایت در حد مطلوب نداشتهها درج میمؤلفین که در کتاب ۀتأثیرگذاري معرفی ناممیزان 
  

  هاي ورزشیقیمت کتاب. 5
 

  )مترجمین(هاي مؤلفین کنندگان از محصول با توجه به ویژگیمیزان رضایت مصرف. 5جدول 
  

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان رضایت  هاي کیفیتمؤلفه  متغیرهاي اصلی

  قیمت

  رضایت کم  ها با محتواي آنتناسب قیمت کتاب
  رضایت زیاد

212  
120  

3/63  
8/35  

  رضایت کم  هاگرانی کتاب
  رضایت زیاد

124  
209  

1/37  
4/62  

  رضایت کم  هاگذاري کتابواحد نظارت بر قیمت
  رضایت زیاد

223  
84  

6/66  
1/25  

  رضایت کم  ها براي ناشرانسطح سودآوري کتاب
  رضایت زیاد

112  
194  

5/33  
9/57  

  رضایت کم  هاف کتابیمیزان تخف
  رضایت زیاد

215  
105  

2/64  
4/31  

  
 ةهـاي ورزشـی، نحـو   کنندگان از تناسـب قیمـت و محتـواي کتـاب    دهد، اکثریت مصرفنشان می 5 طور که جدولهمان

ولـی معتقـد    ،رضایت مطلوبی ندارندهاي خاص جامعه ها و نیز میزان تخفیف به گروهعملکرد واحدهاي نظارت بر قیمت کتاب
  .اي براي ناشران همراه استها با سودآوري قابل مالحظهها نیستند و اعتقاد ندارند که کتاببه گرانی کتاب

  هاي استنباطییافته -ب
 هاي ورزشیهاي کتابکنندگان و ویژگیجنسیت مصرف .1

   هـاي داري در میـزان رضـایت از ویژگـی   تفـاوت معنـی  دهد که بین زنـان و مـردان هـیچ    نشان می مستقل tنتایج آزمون 
  ).P> 05/0( وجود ندارد) کیفیت، شهرت برند، جایگاه مؤلفین، طرح و قیمت(هاي ورزشی کتاب

  هاي کتب ورزشیکنندگان و ویژگیشغل مصرف .2
هـاي مختلـف شـغلی    کنندگان گروهنالیز واریانس یک طرفه براي متغیر شغل نشان داد که بین مصرفآنتایج نتایج آزمون 

) ت برند، جایگاه مؤلفین، طرح و قیمـت رشه کیفیت،(هاي ورزشی هاي کتابداري در میزان رضایت از ویژگیهیچ تفاوت معنی
  ).P> 05/0(وجود ندارد 

 هاي کتب ورزشیکنندگان و ویژگیرشته تحصیلی مصرف .3

هاي ورزشی در بین مشتریانی کـه  ها و قیمت کتابطرح کتاب، هاکتابدهد که میزان کیفیت نشان می 6 هاي جدولداده
میزان شهرت برنـد ناشـران    اما) p<0.05( وجود نداردتفاوت  ،رشته تربیت بدنی دارند و آنها که غیر رشته تربیت بدنی هستند
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ایـن دو  بـا توجـه بـه میـانگین      .)p<0.05( هاي ورزشی در بین این دو رشته تفاوت وجود داردلفین کتابؤجایگاه علمی م و
ي ورزشی در بین مشتریان رشته تربیـت بـدنی از اهمیـت بیشـتري     اهلفین کتابؤمتغیر، شهرت برند ناشران و جایگاه علمی م

  .نسبت به افراد دیگر برخوردار است
  

  دو گروه مستقل t-testنتایج آزمون . 6دولج
  

 هامقایسه گروه میانگین انحراف معیار  tارزش  درجه آزادي p ارزش

445/0  323 76/0  
99/1  
65/1  

97/11 
77/11  

  در گروه تربیت بدنی هاکیفیت کتاب
  ها در گروه غیر تربیت بدنیکیفیت کتاب

260/0  330 127/1 
19/2  
8/1  

42/11  
75/11  

  ها در گروه تربیت بدنیطرح کتاب
  ها در گروه غیر تربیت بدنیطرح کتاب

0/0  330 62/5 
54/2  
11/3  

53/12  
45/10  

  ناشران در گروه تربیت بدنیشهرت برند 
  شهرت برند ناشران در گروه غیر تربیت بدنی

04/0  330 06/2 
14/2  
69/2  

68/13  
03/13  

  لف در گروه تربیت بدنیؤجایگاه علمی م
  لف در گروه غیر تربیت بدنیؤجایگاه علمی م

99/0  330 23/0 
06/2  
95/1  

77/12  
77/12  

  ها در گروه تربیت بدنیقیمت کتاب
  ها در گروه غیر تربیت بدنیکتابقیمت 

  

  هاي ورزشیکنندگان و کتابتحصیالت مصرف. 4
  

  نالیز واریانس یک طرفه براي متغیر تحصیالتآنتایج آزمون . 7جدول 
  

 Fارزش p ارزش
میانگین 
 مربعات

 مجذور مربعات درجه آزادي
هاي شاخص

  متغیرهاي تحقیق  پراکندگی

03/0 38/2 
7/10  

61/3 

3  
328  
331 

86/42  
71/1174  
57/1217 

  واریانس عامل
  واریانس خطا
  واریانس کل

  کیفیت محصول

76/0 514/0 
99/2  
45/4 

3  
328  
331  

46/11  
51/1455  
97/1466  

  واریانس عامل
  واریانس خطا
  واریانس کل

  طرح محصول

62/0 69/0 
65/3  
9/7 

3  
328  
331  

47/27  
71/2575  
18/2603  

  واریانس عامل
  واریانس خطا

  کلواریانس 
شهرت برند 

  محصول

84/0 40/0 
88/2  
21/5  

 

3  
328  
331  

5/10  
99/1705  
49/1716  

  واریانس عامل
  واریانس خطا
  واریانس کل

  لفؤجایگاه علمی م

03/0 43/2 
11/16  
26/4 

3  
328  
331  

07/52  
81/1393  
88/1445  

  واریانس عامل
  واریانس خطا
  واریانس کل

  قیمت محصول

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390هاي تربیت بدنی در سال تناسب حوزه نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهاي بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفه

44 

هـاي  لفین از دیـدگاه رده ؤگـاه مـ  یکه میزان طرح کتب ورزشی، شهرت برند ناشران و جادهد نشان می 7هاي جدول داده
هاي تحصـیلی تفـاوت   اما میزان کیفیت کتب ورزشی و قیمت آنها در بین رده .)p<0.05( نداردمختلف تحصیلی تفاوت وجود 

  . نشان داده شد 9و  8آزمون تعقیبی توکی در جداول  ها بامیزان این تفاوت ).p<0.05( وجود دارد
  

  نتایج آزمون تعقیبی توکی کیفیت محصول. 8 جدول
  

  اختالف میانگین  P ارزش

  
373/0  
173/0  
420/0 

  
04/1  
35/1  

*54/2 

  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
  فوق لیسانس
  دکتري و باالتر

  
373/0  
525/0  
173/0 

  
04/1-  
31/0  
5/1 

  و فوق دیپلملیسانس 
  دیپلم و کمتر
  فوق لیسانس
 دکتري و باالتر

  
173/0  
525/0  
377/0 

  
35/1-  
31/0-  
19/1 

  فوق لیسانس
  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
 دکتري و باالتر

  
042/0  
173/0  
377/0 

  
54/2-* 

5/1-  
19/1- 

  دکتري و یاالتر
  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
 فوق لیسانس

  
دهد که میزان کیفیت کتب ورزشی در بین مشتریانی که دیپلم و زیر دیپلم هسـتند و آنهـایی کـه    نشان می 8 نتایج جدول

تـر  به میانگین این متغیردر بین افرادي کـه دیـپلم و کـم    با توجه ).p<0.05( داردتفاوت معنی داري  ،باشندداراي دکتري می
  .باشدتر مییعنی کیفیت کتب ورزشی براي این قشر مهم ؛دارندکه مدرك دکتري باشد میبیشتر از افرادي  ،هستند
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  نتایج آزمون تعقیبی توکی قیمت محصول. 9 جدول
  

  اختالف میانگین  P ارزش
  
01/0  
05/0  
08/0 

  
*2/2-  

85/1-  
48/2- 

  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
  فوق لیسانس
  دکتري و باالتر

01/0 *2/2 
  لیسانس و فوق دیپلم

  دیپلم و کمتر

47/0  
99/0  

36/0  
27/0-  

  فوق لیسانس
  دکتري و باالتر

  
05/0  
47/0  
86/0 

  
85/1  
36/0-  
63/0- 

  فوق لیسانس
  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
 دکتري و باالتر

  
08/0  
99/0  
86/0 

  
48/2  
27/0  
63/0 

  دکتري و یاالتر
  دیپلم و کمتر
  لیسانس و فوق دیپلم
 فوق لیسانس

  
دهد که میزان قیمت کتب ورزشی در بین مشتریانی که دیپلم و زیر دیـپلم هسـتند و آنهـایی کـه     نشان می 9جدول نتایج 

 در بین افـراد  با توجه به این که میانگین این متغیر). p<0.05( دباشند، تفاوت معنی داري دارداراي لیسانس و فوق دیپلم می
تري از قیمت کتـب ورزشـی   و لیسانس است، این گروه نسبت به سایرین رضایت کمتر از افراد فوق دیپلم تر، کمدیپلم و پایین

  .دارند
  

  میانگین دو متغییر کیفیت و قیمت محصول. 10 جدول
  

 میانگین کیفیت محصول قیمت محصول

  دیپلم و کمتر 11/13 67/10
  لیسانس و فوق دیپلم 07/13  87/12
  فوق لیسانس  76/11  51/12
  و باالتردکتري   57/10  14/13

  
  گیريبحث و نتیجه

کننـدگان  کنندگان از دیدگاه خود مصرفتحقیق حاضر در رابطه با ارزیابی تناسب نشر کتب ورزشی با نیازها و انتظارات مصرف
 ،همچنـین . کنندآنها را در حد مطلوب ارزیابی نمیو نتایج نشان داد که مشتریان از کیفیت کتب ورزشی رضایت تام ندارند . بود

هاي کیفیت کتب ورزشی شامل استفاده از منابع علمی معتبر در نگارش کتاب، تـأمین نیـاز اقشـار    یک از مؤلفهمشتریان از هیچ
ها، رضـایت  ها، فراهم سازي اطالعات با ارزش و توجه به ارجاع منابع در متن کتابمختلف جامعه، قابلیت درك محتواي کتاب
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) 2007( و انوگـو و همکـاران  ) 1389( این یافته با نتـایج پـژوهش نجفـی و کریمـی    . دانندنداشته و آنها را در حد مطلوب نمی
؛ 2011انگـیج و ریسـرچ،   ( توانند ارزیابی کیفیت محصول را مـورد قضـاوت قـرار دهنـد    مشتریان به راستی می. همخوانی دارد

بـه عقیـده   ). 2002 ، بهتا و موتـوال، 2010کریستوفر،  ؛1388؛ سیدقطبی و همکاران، 1383؛ زرافشان، 1389نجفی و کریمی، 
ولـی نتـایج    ،آنها به عنوان مشتري انتظار خرید محصولی با کیفیت دارنـد . ایشان کتب ورزشی از کیفیت کافی برخوردار نیستند

اشـت کـه دیـدگاه    باید به این نکته اذعـان د  ،البته. کننددهد که ایشان کتب ورزشی را محصولی با کیفیت تلقی نمینشان می
تواند دقیق باشد، اما این دیدگاه در نزد مشـتري  دهندگان درباره استفاده از منابع علمی معتبر در نگارش کتاب نمیتمامی پاسخ

ـ     که احساس کند که در نگارش کتب ورزشی فعلی از منابع معتبري استفاده نشده اسـت، مـی    ثیرأتوانـد در رفتـار خریـد آنهـا ت
  .  تر مشتري از این باب مورد بررسی بیشتري قرار گیردهاي اصالح این نگرش یا ارزیابی دقیقکه راهلذا باید . بگذارد

در مورد طرح کتب ورزشی که شامل زیبایی و جذابیت آنها، صفحه آرایی مطابق بـا اسـتاندارد، سـهولت اسـتفاده، امـالي      
هـا اسـت نیـز نتـایج     کتاب و در مجموع زیبایی کتابدرست کلمات و عالمتگذاري داخل متن، طراحی روي جلد، مصور بودن 

از . همخـوانی دارد ) 1389( این نتیجه با نتایج تحقیقـات نجفـی و کریمـی   . دیدگاه مشتریان، مبتنی بر رضایت و مطلوبیت نبود
نقـش   آنجایی که طرح روي جلد، صفحه آرایی، استفاده از تصاویر مناسب و تدویب کتاب در جذب مخاطـب و رفتـار خریـد او   

  .  تواند در کاهش فروش کتب ورزشی اثرگذار باشدثري خواهد داشت، این نارضایتی میؤم
ست از اینکه نام و نشان تجاري ناشران در جامعه شناخته شده است و مـردم بـه دلیـل    ا در رابطه با شهرت برند که عبارت

هاي خود بـه  ناشران خارجی قابل رقابت است، مشتریان در پاسخخرند و اینکه برند ناشرین ایرانی با برند برند ناشر کتاب را می
کننـدگان از میـزان   اکثریت مصـرف هاي مربوط به شهرت برند، در بین مؤلفه. اهمیت شهرت برند در خرید کتاب تأکید داشتند

ز جایگـاه برنـد ناشـران    اند ولـی ا شهرت برند ناشران، میزان تعهد به ناشران، و وجود رقابت بین ناشران ورزشی رضایت داشته
نتـایج   .ایرانی در مقایسه با ناشران خارجی و تأثیر برند ناشران در تصمیم به خرید مصرف کنندگان رضـایت مطلـوب نداشـتند   

ارزش ویژه برند هر محصولی از جمله کتب ورزشی، قدرتی . با یافته حاضر همخوانی دارد) 1388(تحقیق حسینی و همکارانش
). 1989، 1فرکـوهر ( نشان تجاري ممکن است در بازار به واسطه نام، نشانه، آرم و یا عالمت داشته باشـد  است که یک نام و یا

اهمیت اقدامات روابط عمومی و اقدامات ترویجی ناشران براي اطالع رسانی، معرفی کتاب و تبلیـغ بـه منظـور ارائـه      ،بنابراین
شـدت،  ) 2006( و همکـارانش 2سـگ گـی   ةبـه عقیـد  . تصویري خوشایند از محصوالت خود از اهمیت بسیاري برخوردار است

شود، بلکه از اقدامات اتخاذ شده در درون کنندگان منتج نمیمصرفپایداري و تداوم ارزش ویژه نام و نشان تجاري از روابط با 
  . شودشرکت پدیدار می

ها نیز که شامل شـهرت مؤلـف، تحصـیالت و مـدارج     نتایج پاسخ مشتریان نشان داد که ویژگی مؤلفین یا مترجمین کتاب
در . یت مطلوب آنها برخـوردار نیسـت  معرفی مؤلف در کتاب و تخصص مؤلف نیز از رضا ۀعلمی، تسلط بر موضوع، وجود صفح

 کنندگان کتـب ورزشـی از شـهرت مـؤلفین ورزشـی و میـزان تحصـیالت آنهـا        اکثریت مصرفهاي جایگاه مؤلفین، بین مؤلفه
ها و نیز میزان تأثیرگـذاري  ها، میزان تخصص آنها در موضوع کتابولی از میزان تسلط آنها بر موضوع کتاب ،اندرضایت داشته

هاي این بخش با نتایج تحقیـق نجفـی   یافته .اندشود، رضایت در حد مطلوب نداشتهها درج مینامه مؤلفین که در کتابمعرفی 
لـف یـا   ؤدر اینجا نیز این نکته حایز اهمیت است که تشخیص میزان تسـلط و تحصـیالت م  . همخوانی دارد) 1389( و کریمی

                                                             
1. Farquhar 
2. Seggie 
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لفان یا مترجمـان از توانـایی، تسـلط یـا تحصـیالت      اما این احساس که مؤ مشتریان است،مترجم نیز گاهی فراتر از توان اغلب 
هـاي آنهـا را   هاي تشخیصی و شـاخص مطلوب برخوردار نیستند نیز بر رفتار خرید مشتریان کتب ورزشی اثر دارد و باید مالك

  . مورد بررسی و در صورت نیاز اصالح قرار داد
هـاي محصـول   ایشان معتقدند چنانچـه ویژگـی  . هاي ورزشی معتقدندکتاب گذاريمشتریان بر اعمال توجه دقیق بر قیمت

هـا خواهـد داشـت و در واقـع     مطلوب و در حد انتظار مشتریان باشد، بیشترین اهمیت را در بازاریابی و همچنین فروش کتـاب 
ال خواهد داشـت و ایـن امـر    هاي کتب ورزشی با انتظارات مشتریان آن سازگار باشد، رضایت مشتریان را به دنبچنانچه ویژگی

  . شد موجب استمرار در خرید کتب ورزشی توسط ایشان خواهد
گـذاري  در رابطه با متغیر قیمت که شامل تناسب قیمت با محتواي کتاب، گرانی قیمـت کتـاب، رعایـت اسـتاندارد قیمـت     

معتقدند که استاندارد مناسـبی در  کتاب، تخصیص تخفیف به مراکز آموزشی است، مشتریان در مجموع رضایت کاملی ندارند و 
کنندگان از تناسب قیمت و محتواي کتـب  اکثریت مصرفهاي قیمت شود و در رابطه با مؤلفهها رعایت نمیگذاري کتابقیمت

هـاي خـاص جامعـه رضـایت مطلـوبی      ها و نیز میزان تخفیف به گروهعملکرد واحدهاي نظارت بر قیمت کتاب ةورزشی، نحو
 .اي براي ناشران همراه اسـت ها با سودآوري قابل مالحظهها نیستند و اعتقاد ندارند که کتابولی معتقد به گرانی کتاب ،ندارند
   ةبـه عقیـد  . همخـوانی دارد ) 1388( و مرادپـور ) 1389( ، نجفـی و کریمـی  )1378( هاي حاضر با نتـایج تحقیـق آذرنـگ   یافته

اي در نظر گرفته شود تا دانشجویان و دانش آمـوزان  ز آموزشی باید تخفیف ویژهکنندگان، در ارائه کتب ورزشی به مراکمصرف
  . ها را ابتیاع نمایندبتوانند به راحتی این کتاب

  :هاي مختلف جامعه نیز چنین بودنتایج تحقیق در رابطه با متغیرهاي تحقیق در بین گروه
کیفیـت، شـهرت برنـد، جایگـاه     (هاي کتـب ورزشـی   ویژگیداري در میزان رضایت از بین زنان و مردان هیچ تفاوت معنی

داري در میـزان  هاي مختلف شغلی هیچ تفاوت معنیکنندگان گروهبین مصرف ،همچنین. وجود نداشت) مؤلفین، طرح و قیمت
  .وجود نداشت) ت برند، جایگاه مؤلفین، طرح و قیمترکیفیت، شه(هاي کتب ورزشی رضایت از ویژگی

رشته تربیت بـدنی و غیـر رشـته تربیـت      ها و قیمت کتب ورزشی در بین مشتریان باامل طرح کتابش کتبمیزان کیفیت 
هاي ورزشـی در بـین ایـن دو رشـته از     لفین کتابؤجایگاه علمی م اما میزان شهرت برند ناشران و. بدنی تفاوت معنادار نداشت

رشته تربیـت بـدنی از اهمیـت بیشـتري نسـبت بـه افـراد دیگـر         دار برخوردار بود و این دو متغیر در بین مشتریان تفاوت معنی
علت این امر شاید به دلیل آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی با متخصصین و اساتید ایـن  . برخوردار بود

وان عامـل مهمـی در   تواند به عنـ هاي علمی ایشان است که در خرید کتب ورزشی میرشته و در پی آن امکان ارزیابی توانایی
  . رفتار تصمیم به خرید ایشان باشد

 هـاي مختلـف تحصـیلی   لفین کتـب ورزشـی در بـین رده   ؤشهرت برند ناشران و جایگاه م شاملمیزان طرح کتب ورزشی 
دار معنـی  هاي تحصیلی از تفاوتها در بین ردهاما میزان کیفیت کتب ورزشی و قیمت این دسته از کتاب. تفاوت معنادار نداشت

تـر، بیشـتر از افـرادي داراي    نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که اهمیت این متغیردر بین افراد دیپلمه و پایین. برخوردار بود
اینکـه افـراد   . این یافته جاي تأمل بسیار دارد. باشدتر مییعنی کیفیت کتب ورزشی براي این قشر مهم. باشدمدرك دکتري می

دهنـد، ذهـن   مـی  هاي رشته تربیت بدنی اهمیـت ها بیش از سایر افراد، از جمله تحصیلکردهکیفیت کتاب دیپلم و زیر دیپلم به
 شـد، خرنـد، توجـه مـی   کنندگان مـی هایی که مصرفشاید اگر در روند تحقیق به نوع کتاب. محققین را به چالش کشیده است

تر به کتب تخصصـی و علمـی   احتمال قوي، این افراد کمبه . نمودامکان دستیابی به توضیحی در این خصوص امکان پذیر می
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 کننـدگان بیشـتر بـه سـمت کتـب ورزشـی داراي محتـواي       تربیت بدنی گرایش دارند و به نظر محققین این دسـته از مصـرف  
شـتر و  اطالعات مورد نیاز عموم جامعه تمایل دارند و برایشان مهم است که در مدت استفاده از کتاب، بتوانند در مدت زمـان بی 

که احتمال آسیب کتاب و در نتیجه صرف هزینـه مجـدد در خریـد    طوريه ب. تر از کتب ورزشی استفاده کنندبه صورتی مناسب
ایـن دسـته اخیـر از    بـه ویـژه   . اما به هرحال، این امر باید در بین افراد تحصیلکرده نیز اهمیت داشته باشد. آن به حداقل برسد

تواند، دسـتیابی بـه نتـایج    لذا بررسی بیشتر در این زمینه در آینده می. با کتاب سروکار دارندکنندگان مدت زمان زیادي مصرف
  .   تر را به دنبال داشته باشدمناسب

هـا و  تـر بـا فـوق دیپلمـه    میزان قیمت کتب ورزشی در بین مشتریان دیپلمه و پـایین  ةدیدگاه مشتریان کتب ورزشی دربار
 .هـا بـود  تر کمتـر از فـوق دیـپلم و لیسـانس    در بین افراد دیپلمه و پایین اهمیت این متغیر. داشتداري ها تفاوت معنیلیسانس

  .تري از قیمت کتب ورزشی دارندیعنی این گروه نسبت به سایرین رضایت کم
توان اظهـار نمـود کـه کتـب ورزشـی بـا انتظـارات مشـتریان سـازگار نیسـت و ناشـران و            می ،گیري کلیبه عنوان نتیجه

هاي موجـود  هاي کتابمشتریان ویژگی. پردازندها بدون توجه به انتظارات جامعه به تولید و فروش کتب ورزشی میتابفروشک
هـا  دانند و انتظار دارند که ناشرین به تولید کتب کیفی اهمیت بیشتري دهنـد و تمایـل دارنـد کـه کتـاب     را در حد مطلوب نمی

نی که از استانداردهاي مناسب تولید کتاب آگاهی دارند، تولید و به جامعه عرضـه  توسط متخصصین نوشته شود و توسط ناشری
 ،از طرفـی . کنندگان تعیـین شـود  ها متناسب با محتواي کتاب و توان اقتصادي مصرفایشان انتظار دارند تا قیمت کتاب. شوند

ها اثـربخش نیسـت و نیـاز بـه     تولیدکنندگان کتابهاي مناسبی نیز تولید شود، اقدامات ارتباطی و اطالع رسانی چنانچه کتاب
  .     هاي ورزشی آشنا شونداهتمام جدي دارد تا افراد جامعه با برند ناشران و موجودي کتاب

کنندگان باشد تـا بتوانـد موجـب    کتب ورزشی به عنوان محصول باید در حد انتظار و تأمین کننده نیازهاي مصرف ،بنابراین
  . مندي ایشان و ارتقاي فروش کتاب و در نتیجه توسعه فرهنگ کتابخوانی گرددایتارزشگذاري مثبت و رض

هاي آموزشی در رابطه با بازاریـابی  هاي تربیت بدنی نسبت به برگزاري کارگاهشود که وزارت ارشاد یا دانشکدهپیشنهاد می
  .      ننده اقدام نمایندکلفان و ناشران ورزشی مبتنی بر نیاز مصرفؤو ارتباطات ورزشی براي هدایت م

 
  منابع 
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