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 چكيده
طور انبوه  رواج نشر به ست.اتحول فكري و فرهنگي  يها و نيرومندترين اهرم نيتر آور است و از مهمنشر بنا به طبيعتش فضا ساز و فرهنگ 

مندي مخاطبان از حوزه نشر كتب ورزشي انجام شده منظور دستيابي به ميزان رضايت حاضر به. تحقيق شود يدرواقع از اختراع چاپ آغاز م
المللي  كه در بيست و ششمين نمايشگاه بين هاي ناشران ورزشيكننده به غرفهتمامي مخاطبان مراجعه است. جامعه آماري پژوهش حاضر را

نفر انتخاب  280كه حجم نمونه آماري  تصادفي و در دسترس انجام گرفتصورت  گيري بهكه نمونه حضور داشتند 1391تهران در سال 
نامه محقق ساخته بود كه براي تعيين روايي پرسشنامه ازنظرات اساتيد و متخصصان علوم گيري پژوهش حاضر، پرسشگرديد. ابزار اندازه

ها از آمار توصيفي  وتحليل داده منظور تجزيه محاسبه شد. به 73/0ورزشي و ارتباطات استفاده گرديد و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 
انجام گرديد. نتايج بيانگر  spss16افزار  ها با استفاده از نرم وتحليل طرفه (آنوا) استفاده شد كه تمامي تجزيه مستقل و تحليل واريانس يك tو 

علمي و كارمند با بيكار تفاوت  هاي تعقيبي بين دانشجو، هيئت ه به آزمونمندي معنادار بوده و با توج اين بود كه متغير عنوان ازلحاظ رضايت
متغيرهاي  داري وجود داشت و بين علمي با بيكار تفاوت معني مشاهده گرديد و همچنين متغير قيمت معنادار بوده و بين دانشجو و هيئت

داري وجود هاي تعقيبي بين دانشجو با كارمند تفاوت معنا نمندي تفاوت معناداري بوده و با توجه به آزمو سهولت ازلحاظ رضايت حجم و
 .آرايي و تناسب محتوا با نيازها) تفاوت معناداري مشاهده نگرديدداشت و بين متغيرهاي (جذابيت، كيفيت محتوا، تصويرسازي محتوا، صفحه

 بدني و ورزش. مندي، مشتري، كتاب، تربيت رضايت هاي كليدي:واژه
 

 

 مقدمه

كس پوشيده  كتاب در گسترش تمدن بشري بر هيچنقش    
هاي بشر در طول هزاران سال (اعم از نيست. نوشته

ها، الواح فلزي، پاپيروس، كاغذ و الواح الكترونيك و  نوشته سنگ
آور دانش و بينش براي آدميان بوده و هست  غيره) پيام

). اهميت كتاب و كتابت به حدي است كه قرآن 1381(آذرنگ،
كند كه تمام تعهدات مالي خود را  ان خود امر ميبه پيرو

بنويسند و بدينسان فرهنگ كتبي را جايگزين فرهنگ شفاهي 
هاي علمي در قالب آثار سازد. اين امر سبب گرديد تا آموزه مي

هاي مختلف علوم انتشار يابد دانشمندان بزرگ در حوزه
انتشار كتاب در هر جامعه از  ).1361(آقابزرگ تهراني،

نشر بنا به  ست.ااصلي رشد فكري و معنوي  يها اخصش
و  نيتر آور است و از مهمطبيعتش فضا ساز و فرهنگ

رواج نشر  ست.اتحول فكري و فرهنگي  يها نيرومندترين اهرم
 نشر  در تاريخ .شود يراع چاپ آغاز مـطور انبوه درواقع از اخت به

  
شايد پس از اختراع خط، هيچ رويدادي به اهميت اختراع چاپ 

اگرچه همزمان زاده شدند اما با گذشت زمان چاپ و نشر نباشد. 
گاه چاپ يك ابزار و تالقي هويت مستقلي يافتند.

اندركاران توليد كتاب  دست پديدآورندگان، خوانندگان و همه
امروزه  .نشر پل ارتباطي، گذرگاه و مروج انديشه است شد.

 يها ميزان انتشار كتاب در هر جامعه يكي از مالك
متأسفانه كشورهاي جهان سوم  .رود يبه شمار م يافتگي توسعه

از كشورهاي  ها نهيدر زمينه توليد و مصرف كتاب مانند ديگر زم
نشر ايران هم طي عمر  ها فاصله دارند. يافته فرسنگ توسعه

بوده و  بانيگر به اي دستكوتاه خود همواره با مشكالت عديده
 گوناگون برخاسته از تحوالت يها بييا با فراز و نش

فني مواجه بوده  يها شرفتيفرهنگي، اقتصادي و پ اجتماعي،
ش و ـپژوه ود:ـدو جنبه آغاز شبا د ـنشر باي كلي طور به است

 ادي در زمينه نشر بيانگر تأمل و ـبني ياـه پژوهش. وزشـآم
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 مشتريان از كتب حوزه ورزش و تربيت بدنيميزان رضايتمندي 

                   كشكر و همكاران

دقت و سبب تصميم گيري بر مبناي قابل اعتماد خواهند شد. از 
راه آموزش تحوالت جهاني نشر را مي توان به ديگران انتقال 

براي رويارويي با مشكالت خودمان هيچ راهي جز داد، اما 
براي اي پژوهش مستقيم نداريم. پژوهش هاي متعدد وسيله

 ر است.بيني رفتار و عوامل مؤثر بر نششناخت درست، پيش
ها، يكي از  بدون شك رضايت مشتري در تمامي زمينه

هاي اخير است. اكنون كه در موضوعات بسيار راهبردي در دهه
ها  زنند، شركت اني، مشتريان بقاي شركت را رقم مياقتصاد جه
-بي هاي مشترياننسبت به انتظارات و خواسته توانند ديگر نمي

ها بايد  تفاوت باشند كه ناشران هم در اين زمره قرار دارند. آن
هاي خود را متوجه رضايت مشتري  ها و توانمندي همه فعاليت

ها مشتريان  قاي آنب كنند، چراكه تنها منبع برگشت سرمايه و
ها ساالنه حدود ده تا سي  طور متوسط كليه سازمان هستند. به

 ها دهند، اما اغلب آن مي دست درصد مشتريان خود را از
هايي را در چه زمان و به چه دليل از  دانند كه چه مشتري نمي

 ). 1388موسوي و همكاران، (دهند  دست مي

كه  يم ارزيابي استترين مفاهايرضايت مشتري يكي از پايه
شود. در اين هنگام  وكارها دنبال مي در بسياري از كسب

 كنند ها شروع به ايجاد معياري براي رضايت مشتريان مي شركت
بخشند تا به رضايت  سال هدفشان را توسعه مي به و سپس سال

كامل مشتري دست يابند. رضايت مشتري حاصل دستيابي به 
اقل انحراف ممكن از انتظارات كاال يا خدمت با تأكيد بر حد

همه بايد به اين  ). بااين1388موسوي و همكاران،(مشتري است 
نكته توجه داشت كه مجموعه عناصري كه نارضايتي را ايجاد 

دهنده رضايت، يك تناظر  با عناصر تشكيل كند، لزوماً مي
تر زير را ارائه  رو شايد بتوان تعريف دقيق يك ندارد. ازاين به يك
: نارضايتي يا عدم رضايت مشتري حالتي است كه در آن نمود

يكي از عوامل ايجادكننده نارضايتي به اندازه كافي بر استنباط 
 شده تأثير خريدار از كيفيت محصوالت يا خدمات خريداري

23Fگذارد (بيگز و همكاران مي

رضايتمندي  بنابراين )؛2006، 1
هاي او درست در  مشتري يعني تأمين كامل نيازها و خواسته

خواهد. از اين ديدگاه  همان زمان و يا همان روشي كه او مي
گيرد كه  رضايت مشتريان در سه سطح مورد بررسي قرار مي

نيازهاي اوليه مشتريان، سطح  نيتأمعبارت است از سطح اول: 
توجه و تأمين انتظارات مين انتظارات، سطح سوم:  دوم: تأ

مشتريان و ارائه خدمات بيش از آنچه ممكن است انتظار داشته 
مندي  ). در رابطه با مفهوم رضايت2006(بيگز و همكاران، باشند 

                                                           
1.Biggs et al 

پردازان بازاريابي  مشتريان هم تعاريف مختلفي از سوي نظريه
ارائه شده است. رضايتمندي مشتري احساس يا نگرش يك 

ك محصول يا خدمت بعد از آن است (جمال مشتري نسبت به ي
24Fو همكاران

2 ،2002.( 

توان در رضايت مشتريان دخيل  ازجمله عواملي كه مي
هاي دانست، توليد متناسب با نيازها، عاليق، ساليق و خواسته

. صنعت نشر و چاپ كتاب هم از )1375آذرنگ،(مشتريان است 
نيم كه بيشتر دا طور عموم مي باشد. به قضاياي فوق مستثنا نمي

خواني ندارند  شده با نيازهاي مخاطبان تناسب و هم كتب چاپ
) و شايد يكي از داليل عدم رضايت 1389(نجفي و همكاران،

ها باشد؛ ولي  مشتريان و كاهش ترغيب آنان در خريد كتاب
اندركاران حوزه نشر اعم از ناشران، نويسندگان و  دست

كار انجام  حال چه تي تابهفروشندگان چه بايد بكنند يا به عبار
اند. بدون دارا بودن درك درست از عناصر گوناگوني كه در  داده

توان آشكارا به تحليل عوامل  توليد آثار مكتوب نقش دارند، نمي
پيدايش چنين كاستي فرهنگي پرداخت. البته عوامل كاهش 

-رضايت مشتريان حوزه نشر كتاب، در پديدآورندگان و توزيع
اي از توان پاره كم مي شود ولي دست صه نميكنندگان خال

با دستيابي  عوامل مربوط به اين حوزه را بازشناسي كرد و احتماالً
نظران و ناشران، اهم عوامل كنندگان، صاحبآرامي مصرف به

) در پژوهشي 1385باره دياني ( مانع را باز شناخت. دراين
ت آمار نشر وخيزها و تحوال ترين متغيرهاي اثرگذار بر افت مهم

كند. در پژوهشي به  كتاب در ايران را تحوالت اجتماعي ذكر مي
بررسي تناسب حوزه نشر كتب ديني با انتظارات مشتريان 
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه ازنظر مخاطبان، تكراري 

هاي ثقيل و متناسب نبودن با نيازهاي  بودن، مستند نبودن، واژه
هاي ديني است (نجفي و  كتاب ترين صنف نشر كاربر مهم
ترين  ). همچنين ازنظر پاسخگويان، مهم1389همكاران،

راهكارهاي تبليغ كتب ديني، تبليغ از طريق رسانه، كاهش 
هاي  سازي با نيازهاي روز و افزايش كتابخانه قيمت، متناسب

 ترين عمومي و رايگان است. در بخش ديگر از اين تحقيق، مهم
از كتب ديني، پاسخگويي به سؤاالت انتظارات پاسخگويان 

 باشد. مخاطب و زدودن ابهامات براي خوانندگان مي

25Fدر تحقيقي كه انوگو و آكينده

) بر مشكالت نشر 2007( 3
 ها كتابكتاب در نيجريه انجام دادند، فقدان اطالعات مذكور در 

را موجب ضعف اقدامات ترويجي و بازاريابي كتاب قلمداد 
                                                           

2. Jamal et al 
3. Nwogu & Akinde 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
ي انتشار ها روشاي بر ) در مطالعه2010(كريستوفر  .نمودند

ي خوان كتابكتاب در ايجاد انگيزه در جامعه براي ايجاد فرهنگ 
به اين نتيجه رسيد كه انتشار كتاب برحسب نيازهاي جامعه و از 

هاي فرهنگي براي جذب جامعه به خواندن  طرفي اجراي برنامه
زايش موجب اف ها آنكتاب اقداماتي هستند كه اجراي موازي 

 .شود يمفروش كتاب و رونق بازاريابي كتاب در نيجريه 

عدم تقارن ) نشان داد كه 1387( پور ارسطونتايج تحقيق 
كاهد. در چنين  اطالعاتي در هر بازار، از كارايي اجتماعي بازار مي

شرايطي، يكي از دو طرف معامله، اطالعات كافي نسبت به 
كمبود اطالعات اغلب از كاالي مورد معامله ندارد و ازآنجاكه 

گاه حاضر به پرداخت قيمت واقعي  سوي خريدار است، وي هيچ
شود، چون از كيفيت واقعي كاال اطمينان  كاالي مورد معامله نمي

) 1387فرد (مكتبي ).1386(ارسطو پور، حاصل نكرده است
ازجمله عوامل مؤثر بر افزايش فروش كتاب و رضايت مشتريان 

اهري و طرح روي جلد، اخذ نظرات توان به وضعيت ظ مي
خوانندگان، زمان عرضه كتاب به بازار، نيازسنجي از مشتريان 

هاي ترويجي ازجمله  درباره محتوا و ظاهر كتاب، انجام فعاليت
 تخفيف دادن هديه و ... را نام برد.

هاي الكترونيك نقش همچنين الزم به ذكر است كه رسانه 
ب بر عهده دارد. همچنين نتايج بسيار مهمي در رونق تجارت كتا

26Fمطالعه يانگ

) نشان داد كه ناشران با استفاده از 2006( 1
ي خوب به ها رسانههاي روابط عمومي و ايجاد رابطه با  يكتكن

رساني گسترده كتاب اقدام كنند و توانند براي معرفي و اطالع يم
دهند كه كتاب توسط خودشان  يماين عمل را زماني انجام 

 شود.منتشر 

) در بخش از تحقيق خود بيان 1389نجفي و كريمي (
درصد از مخاطبان حوزه نشر، نام نويسنده يا  8/90كنند كه  مي

دانند. همچنين به نظر افراد در  ترين عامل نشر مي مترجم را مهم
تر، جنبه ظاهري كتاب بسيار مهم است و ظاهر  سنين پايين

لي در افراد با سنين دانستند و كتاب را بيشتر عامل رضايت مي
ها  باال، محتويات كتاب بيشتر عامل رضايت و يا نارضايتي آن

بود. همچنين در بخش ديگري از تحقيق خود ابراز كردند كه 
عامل مهمي در افزايش فروش آن است.  ها كتابكاهش قيمت 

گذاري اوليه  تنها به چگونگي قيمت نه يگذارموفقيت در قيمت
 .دارد يبستگ يزپس از انتشار اوليه نبلكه به مديريت قيمت 

                                                           
1. Young 

پژوهش حاضر به لحاظ موضوع و اهداف از معدود تحقيقاتي 
ويژه كتب ورزشي انجام گرفته  است كه در زمينه نشر كتاب به

باشند و  است. كتب ورزشي در هم اكنون رو به توسعه مي
كرده در  طرفداران زيادي را از اقشار مختلف جامعه (تحصيل

بدني و مخاطبان آزاد) دارد و همچنين مشتريان اين  رشته تربيت
باشند زيرا هركدام از خوانندگان اين كتب  كتب افراد خاصي مي

كنند و در ايران  بر اساس نياز خاصي از كتب ورزشي استفاده مي
اي ديدگاه مخاطبان آن شديم تا از مقايسه مشكالتي دارد كه بر

پژوهش به دنبال اين  بدني داشته باشيم. اين و اساتيد تربيت
مندي از كتب منتشرشده در ميان  است كه اوالً ميزان رضايت

مخاطبان به چه ميزان است؟ ثانياً متغيرهايي نظير جذابيت، 
سهولت، قيمت،  تصويرسازي محتوا، كيفيت محتوا، حجم و

آرايي و تناسب محتوا با نيازهاي مخاطبان به چه طراحي صفحه
 ميزان است؟

 تحقيق روش

پژوهش حاضر ازنظر استراتژي توصيفي و ازنظر مسير اجرا 
آوري شد. صورت ميداني جمع هاي آن بهپيمايشي است كه داده

كننده براي خريد كتاب به جامعه آماري پژوهش شامل مراجعه
المللي  هاي ناشران ورزشي در بيست ششمين نمايشگاه بينغرفه

شيوه تصادفي در گيري به بودند و نمونه 1391تهران در سال 
نفر با توجه به  300دسترس انجام گرفت كه حجم نمونه آماري 

هاي كتب ورزشي و خريد كتاب از كننده به غرفهجامعه مراجعه
ها انتخاب گرديد. علت انتخاب اين ميزان حجم نمونه،  سوي آن

باشد كه ميانگين  شده توسط افراد مي متوسط كتب خريداري
هاي ورزشي، عات اخذشده از غرفهفروش كتب ورزشي با اطال

هاي غرفه، به دست آمد. از ميان پرسشنامه 5كتاب از  1200
پرسشنامه با صحت و درستي عودت داده شد.  280شده  توزيع

 نامه محقق ساخته بودگيري پژوهش حاضر، پرسشابزار اندازه
كه براي تعيين روايي پرسشنامه نظرات اساتيد و متخصصان 

 ارتباطات مورداستفاده قرار گرفت.علوم ورزشي و 

نامه موردنظر از شيوه مطالعه منظور تعيين پايايي پرسش به 
27Fراهنما

در ميان   نامهپرسش 50در روز اول نمايشگاه تعداد  2
آوري، پايايي آن با استفاده جامعه آماري توزيع شد و پس از جمع

اعتماد دهنده قابليت گزارش شد كه نشان 73/0از آلفاي كرونباخ 
ها از آمار  وتحليل داده گيري پژوهش است. براي تجزيهابزار اندازه

توصيفي و استنباطي استفاده شد. در بخش نخست از آمار 
شناختي و در بخش توصيفي براي توصيف مشخصات جمعيت

                                                           
2. Pilot 
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مستقل و تحليل واريانس  tهاي  آمار استنباطي از آزمون
 -طرفه (آنوا) استفاده شد. همچنين از آزمون كولموگروف يك

ها استفاده شد كه  اسميرنف براي تعيين طبيعي بودن توزيع داده
انجام  SPSS16افزار ها با استفاده از نرم وتحليل تمامي تجزيه

 گرديد.

 هاي تحقيقيافته
 مونه آماري مورددر بخش زير ابتدا اطالعات جمعيت شناختي ن

 ارائه شده است. 1نظر در قالب جدول 

 
 : مشخصات جمعيت شناختي.1جدول 

 درصد فراواني فراواني مشخصات جمعيت شناختي
 مرد جنس

 زن
155 
126 

2/55 
8/44 

 سن
 سال 20-30
 سال 40 -31
 سال 41-50

 سال 50باالي 

238 
34 
7 
2 

7/84 
1/12 
5/2 
7/0 

 وضعيت شغلي
 دانشجو

 علمي هيئت
 كارمند
 ساير

212 
17 
35 
17 

4/75 
00/6 
5/12 

00/6 
 مجرد وضعيت تأهل

 متأهل
234 
47 

3/83 
7/16 

 ميزان تحصيالت
 ديپلم و زير ديپلم

 ديپلم ليسانس و فوق
 ليسانس فوق

 دكتري

20 
178 
72 
11 

1/7 
3/63 
6/25 
9/3 

 بدني تربيت رشته تحصيلي
 بدني غير تربيت

181 
100 

4/64 
6/35 

 تهران موقعيت دانشگاه
 غير تهران

142 
139 

5/50 
5/49 

 دولتي نوع دانشگاه
 غيردولتي

219 
61 

9/77 
7/21 

 
درصد) مرد  2/55ها ( دهنده بيشتر پاسخ 1با توجه به جدول 

درصد)  7/84( سال 30تا  20بودند. بيشترين محدوده سني بين 
 درصد) مجرد و 3/83درصد) دانشجو و ( 4/75همچنين (بود. 

درصد) رشته  4/64ديپلم و ( درصد) ليسانس و فوق 3/63(

در صد) در دانشگاه  9/77درصد) تهراني و ( 5/50بدني و ( تربيت
 دولتي بودند.
مندي كتب حوزه ورزش و : مقايسه رضايت1 فرضيه

 آزاد. بدني در بين دانشجويان، اساتيد و مخاطبان تربيت
 

 بدني. مندي مشتريان كتب حوزه ورزش و تربيت : نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه رضايت2 جدول

مجموع  منابع تغييرات 
سطح  f ميانگين محذورات درجه آزادي محذورات

 معناداري
 377/1 277 544/381 بين گروهي 001/0 082/8 132/11 3 395/33 گروهي درون تناسب عنوان

 64/0 277 80/179 بين گروهي 970/0 082/0 53/0 3 16/0 گروهي درون جذابيت
تصويرسازي 

 محتوا
 97/2 277 72/823 بين گروهي 197/0 571/1 67/4 3 01/14 گروهي درون

 356/1 277 69/375 بين گروهي 779/0 364/0 494/0 3 48/1 گروهي درون كيفيت محتوا
 حجم و
 سهولت

 499/3 277 102/969 بين گروهي 028/0 073/3 753/10 3 258/32 گروهي درون



۲۳ 
 

 
 

 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
مندي مشتريان كتب حوزه ورزش و  : نتايج آزمون تحليل واريانس براي مقايسه رضايت2 ادامه جدول

 بدني. تربيت

 346/2 277 938/649 بين گروهي 022/0 244/3 612/7 3 837/22 گروهي درون قيمت
طراحي 

 آرايي صفحه
 45/8 277 74/2340 بين گروهي 676/0 0/51 31/4 3 93/12 گروهي درون

تناسب محتوا 
 با نيازها

 95/2 277 33/818 بين گروهي 265/0 33/1 93/3 3 79/11 گروهي درون
توان گفت  مي 2به اطالعات ارائه شده در جدول  با توجه

 fميزان  مندي و با توجه به تناسب عنوان و رضايت متغير بين
) =082/8f3,277و  >01/0pشده و سطح معناداري ( مشاهده

بين مخاطبان كتب ورزشي ازلحاظ تناسب عنوان تفاوت وجود 
علمي و  هاي تعقيبي نشان دادند بين دانشجو، هيئت دارد و آزمون

 معناداري مشاهده گرديد.كارمند با بيكار تفاوت 

شده و سطح  مشاهده fميزان  قيمت با توجه به متغير بين
) بين مخاطبان كتب =24/3f3,277و  >05/0pمعناداري (

هاي  ورزشي ازلحاظ قيمت تفاوت وجود دارد و با توجه به آزمون
داري  علمي با بيكار تفاوت معني تعقيبي بين دانشجو و هيئت

 وجود دارد.

شده و  مشاهده fميزان  سهولت با توجه به جم وبين متغير ح
) بين مخاطبان =073/3f3,277و  >05/0pسطح معناداري (
لحاظ عنوان تفاوت وجود دارد و با توجه به  كتب ورزشي از

داري وجود هاي تعقيبي بين دانشجو با كارمند تفاوت معني آزمون
 داشت.

بين متغيرهاي (جذابيت، تصويرسازي محتوا،  همچنين
آرايي، تناسب محتوا با نيازها) از ديدگاه كيفيت محتوا، صفحه

 مخاطبان كتب ورزشي تفاوت معناداري وجود ندارد.

و  بدني كرده در رشته تربيت افراد تحصيل : بين2فرضيه 
مندي از كتب ورزشي تفاوت وجود  نظر رضايت مخاطبان آزاد از

 دارد.

 
 بدني و مخاطبان آزاد. بدني در رشته تربيت كرده تربيت مندي افراد تحصيلمستقل براي مقايسه رضايت t: نتايج آزمون 3 جدول

 سطح معناداري درجه آزادي t انحراف استاندارد ميانگين گروه

 38/7 51/52 بدني تربيت
546/0 279 58/0 

 6/6 07/53 مخاطبان آزاد
 

و با در نظر  3با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 
شده بين دو گروه تفاوت و سطح معناداري گزارش tگرفتن مقدار 

بنابراين فرض محقق مورد تأييد قرار  معناداري وجود ندارد؛
 گيرد. نمي

 گيريبحث و نتيجه
وعات جديدي داراي موض (دانشگاهي) محتواي كتب ورزشي

صورت جدي به آن پرداخته نشده است.  باشند كه به مي
هاي بازاريابي در شكل غايي خود، قرار است جامعه  روش

تأثير قرار دهد و تمام مشتريان بالقوه را به  مخاطب را تحت
ها بايد  فعاليت برساند. در خصوص بازار كتاب، اين روش

كه شمار خوانندگان و خريداران كتاب را به  اي باشد گونه به
حداكثر برساند و عالوه بر تأمين نيازهاي مطالعاتي آنان و كسب 

ها، درنهايت به رونق بازار نشر منجر شود. بدين  رضايت آن

گيري اين الگوها در طول زمان، ناشران و ترتيب، با شكل
شر را بيني و بازار ننويسندگان نيازهاي جامعه مخاطب را پيش

بودن شمارگان  منطبق با آن تنظيم خواهند كرد. به دليل پايين
هاي چاپ و انتشار آن نسبتاً كتب ورزشي در ايران، هزينه

هم اكنون به بررسي نتايج  ).1387سنگين است (مكتبي فرد،
-پردازيم تا بتوانيم با بهره پژوهش حاضر در قالب فرضيات مي

منظور   ه، راهكاري را بههاي اندك صورت گرفت گيري از پژوهش
 حل بخشي از مشكالت نشر ورزشي ارائه دهيم.

بين تناسب عنوان كتاب از ديدگاه مخاطبان ورزشي تفاوت 
 )1389( باره نجفي و كريمي معناداري مشاهده گرديد. دراين

مرد ازلحاظ تناسب عنوان  بيان داشتند كه بين دو جنس زن و
ن جذابيت كتاب از ديدگاه كتاب تفاوت معناداري وجود دارد. بي

و بين  مخاطبان ورزشي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد
تصويرسازي كتاب از ديدگاه مخاطبان ورزشي تفاوت معناداري 
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سهولت كتاب از ديدگاه مخاطبان  مشاهده نگرديد. بين حجم و
باره نجفي و   اين ورزشي تفاوت معناداري مشاهده گرديد، در

مرد ازلحاظ  شتند كه بين دو جنس زن وبيان دا )1389( كريمي
قطع كتاب تفاوت معناداري وجود دارد. بين قيمت كتاب از 
ديدگاه مخاطبان ورزشي تفاوت معناداري مشاهده گرديد. دياني 

) اظهار داشت كه بين وضعيت اقتصادي و امكانات فني 1385(
نشر رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد و بيان داشتند 

 .1385باشد  متغير تحوالت اجتماعي مي ترين مهم

آرايي كتاب از ديدگاه مخاطبان ورزشي بين طراحي صفحه
بيان  )1389و كريمي ( تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. نجفي

آرايي مرد ازلحاظ طراحي صفحه داشتند كه بين دو جنس زن و
كتاب تفاوت معناداري وجود دارد كه با فرضيه پژوهش حاضر 

ندارد. بين تناسب محتوا با نيازهاي كتاب از ديدگاه  خواني هم
مخاطبان ورزشي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. موسوي و 

) بيان نمودند بين انتظارات مشتري و كيفيت 1388همكاران (
رابطه معناداري از نوع مستقيم و مثبت وجود دارد 

) بيان كرد كه 1387فرد (). همچنين مكتبي1375(آذرنگ،
له عوامل مؤثر بر افزايش فروش كتاب و رضايت مشتريان ازجم
توان به وضعيت ظاهري و طرح روي جلد، اخذ نظرات  مي

خوانندگان، زمان عرضه كتاب به بازار، نيازسنجي از مشتريان 
هاي ترويجي ازجمله  درباره محتوا و ظاهر كتاب، انجام فعاليت

 تخفيف دادن هديه و ... را نام برد.

شناسي، اهميت مفهوم مخاطب، مخاطب وازاتم بهامروزه 
اي ارتقا پيدا كرده است. اين  رسانه يها جايگاه مهمي در سازمان

، دنشو يم كه ناشران را هم شامل ها مؤسسات و سازمان
با شناخت دقيق مخاطبانشان، محتوايي متناسب با  كوشند يم

ها توليد كنند تا با جذب هرچه بيشتر مخاطب  سليقه و عالقه آن
صنعت يكي از مشكالتي كه  بر ميزان اثرگذاري خويش بيفزايند.

عدم نيازسنجي در كند،  وپنجه نرم مي با آن دست نشر در ايران
در ايران  فانهمتأس. باشد رابطه با محتوا و ظواهر كتب مي

گيرد و ناشران پيش از انتشار  بازاريابي قبل از انتشار صورت نمي
گونه اطالعاتي را در رابطه با نيازها، عاليق و سليقه كتاب هيچ

اقدام  شخصاًكه  مؤلفانيترتيب بيشتر  اين به مخاطبانشان ندارند.
كنند يا حتي ناشران در بعضي موارد به دليل  به انتشار كتاب مي

بازار  هاي و نيازمندي تقاضا و نوع كه از ميزان رآورد اشتباهيب
هاي خود را انبار كرده و متحمل  شوند كتاب اند، مجبور مي داشته

است كه در اغلب كشورها  حالي درخسارت سنگيني شوند. اين 

كنند و بر اساس  ناشران قبل از چاپ كتاب اقدام به بازاريابي مي
كتاب چاپ شده از مشتريانشان،  بو اطالعات كسميزان تقاضا 

 كنند. مي

 حوزه خريد اقالم موردنياز، درنتيجه در باورهاي مشتري
 نمايانگر باورها ). اين1382است (سيموون، شناختي يادگيري

كتب ورزشي،  مورد در مشتري هاي استنباط شناخت و
ناشران  آن است. چنانچه از حاصل منافع و آن هاي ويژگي
ريزي استراتژيك و برجسته نمودن با برنامه باشند قادر ورزشي
هاي خاص كتب خود، باورهاي مشتريان را به طريق  ويژگي

 تر عمل خواهند دلخواه شكل دهند، در بحث مزيت رقابتي موفق
طوركلي نگرش، ميزان انفعال و احساس موافق يا  به .كرد

مخالف نسبت به يك محرك است. با توجه به اينكه نگرش 
صورت نسبي شيوه ارزشيابي، احساس و  ي دارد كه بهجنبه توصيف

سازد، لذا  تمايل فرد نسبت به يك موضوع را مشخص مي
چنانچه ناشران ورزشي با تبليغات مناسب و اثرگذاري روي 
باورهاي مشتريان نسبت به كتب خود موفق عمل كنند، 
مشتريان با توجه به احساس خوبي كه از ناشر به خصوصي پيدا 

-آگاهي و اطالع .رضايت بيشتري پيدا خواهند نمود كنند، مي
رساني در رابطه با محصوالت به شكل گسترده در غالب 

هايي كه است كه  هاي روابط عمومي نيز ازجمله فعاليت فعاليت
مندي  منظور اقدامي در راستاي جلب و افزايش رضايت ناشران به

)، 2007(مخاطبان بايستي به انجام رسانند كه انوگو و آكيندو 
 .اند ) نيز بر آن تأكيد داشته2006) و يانگ (2010كرستوفر (

ي ها كتابتوان اظهار نمود كه  يمگيري كلي عنوان نتيجه به
مندي چنداني در بين مشتريان همراه نيست و  يترضاورزشي با 
بدون توجه به انتظارات جامعه به توليد  ها فروش كتابناشران و 

ي ها كتابپردازند. مشتريان  يمي ورزشي ها كتابو فروش 
 ها كتابدانند و انتظار دارند كه  ينمموجود را در حد مطلوب 

توسط متخصصين نوشته شود و توسط ناشريني كه از 
استانداردهاي مناسب توليد كتاب آگاهي دارند، توليد و به جامعه 

متناسب با  ها كتابعرضه شود. ايشان انتظار دارند تا قيمت 
كنندگان تعيين شود. از و توان اقتصادي مصرفمحتواي كتاب 

ي مناسبي نيز توليد شود، اقدامات ها كتابطرفي چنانچه 
اثربخش نيست و  ها كتابرساني توليدكنندگان ارتباطي و اطالع

ي ها كتابنياز به اهتمام جدي دارد تا افراد جامعه با موجودي 
 ورزشي آشنا شوند.
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Abstract 

Publication of the shocking nature of space and culture is the maker of the most powerful 
levers of intellectual and cultural evolution. Widespread dissemination of the mass in the 
invention of the printing begins. Audience research in order to achieve satisfaction of the 
sports books has been published. The study sample the entire audience stands referred to the 
publishers, sports, the Twenty-Sixth Tehran International Exhibition of 1391 were present in 
the sample were selected randomly and the sample size of 280 was selected.In order to 
analyze the data, descriptive statistics and Tand one-way analysis of variance (ANOVA) was 
used for all analyzes were performed using software spss16. The results indicate that the title 
variable was significant in terms of satisfaction and according to post hoc tests 
amongstudents, professoriate and staff with the unemployed was significant differenceand 
amongthe variable mass of book and variable facility was significant difference and according 
to post hoc tests amongstudents and staff was significant difference and amongvariables 
(grace, quality content, imaginary content, page layout and scale content to fit the needs) no 
significant difference was observed.   

Keywords: Satisfaction, Customer, Book, Physical education and sport 
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