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 چکیده
اسالمی" در سایت رسمی خانه  کتب با موضوع "تمدن ۀتحلیل محتوای نتایج جستجو دربار هدف کلی تحقیق

و از نظر هدف  تحلیل محتوا . روش تحقیق حاضر از نظر استراتژي توصیفي، از نظر مسیر اجرااستکتاب 
تمدن اسالمی موجود در سایت خانه  ۀجلد کتاب مربوط به حوز 044شامل  جامعه آماری کاربردی است.
ها شامل برگه آوری دادهابزار جمع بررسی شد.بود که به صورت تمام شمار  13/40/3044کتاب تا تاریخ 

تن از صاحب  0کدگذاری و دستورالعمل مربوط به آن بود که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط 
( مورد استفاده 98/4نظران و تأیید پایایی از طریق محاسبه ضریب توافق دو کدگذار و محاسبه آزمون هولستی )

ها استفاده شد. نتایج نشان داد به لحاظ ا از آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانیهادهقرار گرفت. برای تحلیل د
ها با محورهای ابتدا "تمدن"، سپس "تاریخ" و بعد از آن درصد از کتاب 50/55تنوع موضوعی در این حوزه 

به چاپ  3181-3044های ها در محدود سالدرصد از کتاب 04"اسالم" بودند. به لحاظ سال انتشار 
باالترین تعداد کتاب را در  ،عنوان کتاب 9آقای یوسف بیک باباپور با  ،اند. در بین نویسندگان این حوزهرسیده

انتشارات "دفتر نشر  ،اندهای این حوزه را چاپ و منتشر کردهاند و از بین ناشرانی که کتاباین حوزه تألیف کرده
کتاب "فرهنگ و تمدن اسالمی" تألیف "علی اکبر والیتی" از  هچنین. سهم را داشته استترین معارف" بیش

 رسیده است. 94انتشارات " دفتر نشر معارف" به چاپ 
 ، تاریخ، فرهنگ اسالمیکتاب، تحلیل محتوا ۀ: تمدن اسالمی، خانی کلیدیهاهواژ

                                                                 
های ورزشی و پژوهشگر گروه تمدن و مدیریت در اسالم مرکز پژوهشی تمدن اسالمی و دین . دکتري مدیریت بازاریابی و رسانه3

 leilaizadparast@yahoo.com  ، قم، ایران.اعظم )ص( پیامبرپژوهی 
 ghasemione@yahoo.com    ده مسئول()نویسن، ایران. تهران ،. دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور5
افتخاری گروه تمدن و سیاست  علمی هیات عضو و واحد شهرضا اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی شناسی جامعه دکتری دانشجوی. 1

 Smhoseini@rihu.ac.ir  ، قم، ایران.(ص) اعظم پیامبر پژوهی دین و اسالمی تمدن پژوهشی مرکز اسالمی
 نوع مقاله: ترویجی                          39/36/2033تاریخ پذیرش:                        22/38/2033تاریخ دریافت: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26764830.1400.2.7.1.4
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 مقدمه
تابع  باید گفت که این تمدن نوع خاصی از زندگی است که  در تعریف تمدن اسالمی 

های ها و دستاوردهای معطوف به نیازهای انسانی است که در سایه آموزهشتهدا
نابراین تمدن اسالمی  نهادینه شده است؛ ب اسالمی درگذر زمان در جامعه مسلمانان 
ز دیانت اسالمی یا برساخته مسلمانان نیست، بلکه محصولی است که  برآمده ا لزومًا 

نبود و فته است. بیگر ذیل چتر اسالم در جامعه مسلمانی شکل تردید اگر اسالم 
با آن منطبق نمیمسلمانان کنش رگز سر ساختند، چنین تمدنی ههای خود را 

 (3181)خرمشاد، .آوردبرنمی
آن،  آشکار نشانه .دارد انکارناپذیر حضوری کنونی دنیای در اسالمی تمدن گمانبی

 منابع وجود انی،انس و طبیعی مهم منابع داشتن مسلمانان، رشد به رو جمعیت
 خدا( کتاب ماندگار )قرآن، مانیفست همه، از ترمهم و علمی میراث ارزشمند فکری،

 تعریف آن براساس مردمش عقاید و اعمال تمامی دیگر، ادیان که برخالف است آن
بام .شودمی  (3105 ،)گرون

که پایبندی ایشان به این است  ها، آداب و اخالق فردی یا خانوادگی اقوامیای از سنتفرهنگ مجموعه
عبارت دیگر، فرهنگ مجموعه باورهای فرد یا شود. بهدیگر اقوام و قبایل می ها ازامور باعث تمایز آن

در فرهنگ  (3190)والیتی،  .عینی ندارد ۀاند پس فرهنگ جنبون باورها ذهنیگروهی خاص است و چ
ای از گرداب، رسوم، اندیشه، یچیدهفرهنگ: پدیده کلی پ»فرهنگ چنین تعریف شده است:  ،سخن

 .های بعدی استگیرد و قابل انتقال به نسلهنر و شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می
 (3191)انوری، 

ئه شده است را با واژۀ فرهنگ هم برخی آن .برای تمدن، معانی مختلف و فراوانی ارا
یزتراز دانسته اختالف دارند؛ برخی دیگر، تمدن را به  اند، هرچند درتعریف فرهنگ ن

آسایش انسان شکل گرفته اطالق  برایهای بشری که ساخته دستاوردهای مادی و
تکرده مدن را به زیست مسالمت اند؛ دسته سوم با نظر به وجه مدنی زندگی انسانی، 

ر و گروهی دیگر آن را د اندد و اخالقی آدمیان نسبت دادهمندار، قانونآمیز، نظم
اند؛ های علمی معنا کردهو شماری در پیشرفت قتدار سیاسی و گستردگی نفوذ قدرتا

بر دانسته با تمدن برا ابایی،  /.اندچنان که برخی پیشرفت جامعه انسانی را   (3181)ب
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ها توان میان این تعریفمی رسدمی نظربه ولی شود،می ارائه تمدن برای جدیدی هایتعریف همچنان
 و مصداق به دیگر ایدسته و مفهوم تمدن به ناظر هاتعریف از برخی چون کرد؛ پیدا وجه مشترکی

 .داندمی آزادی و نظم فرهنگ، و امنیت از تمدن را ترکیبی دورانت ویل .دارند اشاره آن لوازم به بعضی
 بلکه باشد، بسته معینی زمین و خاك به ناچاربه که نیست مادی امری تمدن (3144 )دورانت،

( شریعتی 3144، دورانت) .فرهنگی هاینوآوری و فنی دستاوردهای از ناشدنی لمس است عجونیم
 (3144)شریعتی،  .داندانسانی می ۀهای معنوی و مادی جامعو اندوختهها تمدن را مجموعه ساخته

نویسید" تمدن پدیدهای است به هم تنیده که همه رویدادهای هنری لوکاس در تعریف تمدن می
تمدن هم به  (3111شود )لوکاس، ات را شامل میاعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیاجتم

های دسترسی به رفاه مادی و هم به اعتالی روح بشری اشاره دارد؛ هم به معنای فراوانی نیازمندی
 ( مقام معظم رهبری در3111)یوکیشی،  .روزانه است و هم به معنای احترام گذاشتن به پاالیش بشری

برخالف ما که وقتی در  «منظور ما از فرهنگ، عقاید و اخالق است.»اند: رابطه با فرهنگ فرموده
ها به ذهنمان گوییم، بیشتر آداب و رسوم و زبان فارسی و این حرفمحاوراتمان واژه فرهنگ را می

شود. ا میهسفانه صرف همینأتگذارند مآید و وقتی ده درصد بودجه کشور را برای فرهنگ میمی
سازی یا فرعی و ثانوی دارد. شکل خانه ۀهاست و مسائل دیگر جنبها و ارزشبنابراین فرهنگ باور

کند که تغییر میکند. فرهنگ جامعه هنگامی برخی آداب و رسوم، ماهیت فرهنگ را عوض نمی
و فروع دین هم  های حاکم بر زندگی تغییر کند. اصول دینباورهایش درباره هستی و انسان و ارزش

ها را بیشتر در فروع دین ها مربوط است. باورها را بیشتر در اصول و ارزشبیشتر به باورها و ارزش
گذارد در بعد فرهنگی یکنیم. پس حقیقتًا جایی که اسالم در زندگی اجتماعی مردم اثر ممطرح می
اطر مسائل فرهنگی و تمدن با هم خهمینکند. بهمیپیدا  وسیله فرهنگ با تمدن ارتباطاست و به

به فرهنگ است. اگر شکل به تمدن و از جهتی مربوطاست، حتی یک پدیده از جهتی مربوطآمیخته 
را در نظر تمدنی است و اگر جهات معنایی آن ظاهری و جهات محسوس آن را حساب کنیم، بعد

با فرهنگ جامعه  همانکند، صی میاز باور یا ارزش خابگیریم، آن بار معنایی که دربردارد و حکایت 
عملي مورد عنایت خاص قرار  ارتباط دارد. تولید علم در تمدن اسالمي که به لحاظ تئوري و در شیوه

که طوري، بهاستها و استفاده نقادانه از سایر تمدن گرفته است ناشي از توجه اسالم به علم و تمدن
طور چشمگیري هشگفت انگیزي داشتند و ب مسلمانان طي چند قرن، در علوم مختلف پیشرفت

به دالیلي موقتًا متوقف شد و ها بناسیادت علمي خود را بر جهانیان دیکته کردند، البته این پیشرفت
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تری رقم سپس با تسلط استعمار بر ممالک اسالمي، توقف مسلمانان در تولید علم به شکل کامل
مدن اسالمي، رشد نسبي را در زمینه تولید و در دوران اخیر با ایجاد تفکر احیای ت .خورد

نماید که باید در صدد هایی این مساله را از جهات مختلف تهدید میشاهدیم ولیکن آسیب توسعه
 (3199)بهنیافر،  .ها بودیافتن راه کارهایي براي مقابله با آن

جهان را تحت  کل وري،نه رشد و گسترش فناها به پشتوادیگر امروزه ارتباط از طریق رسانهسویاز
های اطالعاتي و جریان سازي هستند. ها در دوران کنوني، شاهرگپوشش خود داده است. رسانه

ها را یکي از توان رسانهتوان ابزاري قدرتمند و در عین حال به تعریفي ميهاي عمومي را میرسانه
هاي جمعي مهم و رسانه در علم ارتباطات، کتاب از (3183)قاسمی  .بازنمودهاي قدرت دانست

عنوان یکي از خواني بهکتاب و فرهنگ کتاب حاضرماندگاري است. درحالتأثیرگذار با ویژگي 
 شود.هاي توسعه جوامع شناخته ميشاخص

های مهم انتقال علم و دانش که تحت عنوان محصولی فرهنگی، حاصل کوشش کتاب یکی از رسانه
گاهی به خواننده  یها معمواًل به قصد ارتقاب. کتااستوزیع کننده مؤلف، ناشر وت علم، اطالعات و آ

ای موفق به ایفای نقش کتاب های جمعی متنوع، هنوز هیچ رسانهرغم توسعه رسانهعلی .شودارائه می
گیری دیگر پژوهش عامل مؤثر در تصمیمطرف( از3199)هدایتی، .در رشد جوامع نشده است

قدر نابراین در هر حوزه و رشته، هرچهب (3198می و کشکر، )قاس .ها استاشخاص و سازمان
کتاب در برنامه آموزش  رود.خطاتر باال میهای کمگیریپژوهش پر رونق باشد، احتمال تصمیم

های نوشتاری، پژوهش، نقش خیلی مهمی برعهده دارد. این رسانه حاوی بخش
تمرین یر و  با اهداف کتاب انتخابتصاو و سازماندهی  ها است که مطابق 

(، بازنگری، تحلیل، اصالح و تجدید نظر اصولی و علمی 3888شوند)وست بری، می
این نوع کتاب سنجی و ها اثرات و تبعات مثبت فراوانی را در زمینه نیازدر محتوای 

به تبع آن، رشد و پیشرفت  فراهم نمودن شرایط رشد و ارتقای برنامه درسی و 
یان به ارمغان خواهد   .گذاشتدانشجو

های ای غیرانتفاعی و غیر دولتی است که با هدف ارایۀ اطالعات در زمینۀ کتابخانه کتاب موسسه
منظور در دسترس قرار رده است و پایگاه اینترنتی آن بهآغاز به کار ک 3145 منتشر شده در ایران از سال

هایی ی تمام کتابشناختتأسیس شده است. مشخصات کتاب 2733ها در سال دادن اطالعات کتاب
شود، به انضمام معرفی کوتاه، تصویر روی جلد و نیز تصویر صفحات نخستین که درکشور منتشر می
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هر کتاب )تا قبل از متن اصلی(، دو روز پس از اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این 
 http://www.ketab.irسایت خانه کتاب(گردد. )پایگاه ثبت می

هاي ها به منزله پدیدهدنبال شناخت دادههب وهاي پژوهشي ترین تکنیكا یکی از مهمتحلیل محتو
پردازد. تحلیل ها ميهاي اجتماعي به تحلیل آنترین اخالل در واقعیت، که بدون کوچکاستنمادین 

ه که از جمل استهای پژوهش در تحقیقات اجتماعي، رفتاري و انساني محتوا از پرکاربردترین شیوه
های این پژوهش از اعمال ها، امکان انجام عملی آن و دور بودن یافتهامتیازات این روش بر سایر روش

توان خورد. همچنین، میها به چشم مینظرهای شخصی است که بعضًا تا حدودی در سایر روش
د. ل قرار داوسیله روش تحلیل محتوا انتخاب و مورد تجزیه و تحلیهکارآمدترین منابع اطالعاتی را ب

های مطالعاتی و به نظر و سلیقۀ پژوهشگران، بخش استنادی، حوزهتوجهتواند باکارآمدترین منابع می
 ... باشد.

های تمدن اسالمی موجود در سایت بنابراین نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتاب
از وضعیت کتابخانه کتاب، می با ارائه آمار روشن و دقیق  این حوتواند  زه و های 

نقاط قوت و ضعف در حیطه مترجمان و  ،های مختلف، مولفانها و گرایششناسایی 
ترمیم نقاط ضعفبه تجناشران را نسبت برداشتن  برایو همچنین  دید نظر، اصالح و 

های مؤثر در مسیر پیشبرد تاریخ و تمدن اسالمی در کشور کمک کند و منجربه گام
یان با آن با نیازها، خواستهها ارتباط موثرتر دانشجو بهتر  انطباق هرچه  ها شود و زمینه 

ایجاد شد  و تقاضای جوامع علمی را فراهم نماید. لذا این پرسش کلی برای پژوهشگر 
پایگاه خانه کتاب، که وضعیت کتاب فارسی و نمایه شده در  های موجود به زبان 

 چگونه است؟
 

 روش شناسی
استراتژی کمی و از نظر تحلیل محتوای کمی بود.  ،مسیر اجرا روش پژوهش از نظر 

تا  ابتدا  پایگاه داده خانه کتاب از  پژوهش شامل تمامی کتب نمایه شده در  جامعه 
تعدا 13/0/3044تاریخ  بزار  044د با موضوع تمدن اسالمی و به  ا عنوان کتاب بود. 

برگه کدگذاری و دآوری دادهجمع تأیید به آن بود که پس از  ستورالعمل مربوطها شامل 
پایایی از طریق محاسبه تن از صاحب 0روایی صوری و محتوایی توسط  تأیید  نظران و 
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قرار گرفت. 98/4ضریب توافق دو کدگذار و محاسبه آزمون هولستی ) ( مورد استفاده 
فراوانیبرای تحلیل داده ز آمار توصیفی و جدول توزیع  استفاده شد.ها ا  ها 

 
 هایافته

 تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ ۀزوضعیت کتب حو در بررسی
یافته ثار،  آ عنوان کتابی  044ها بدین صورت بود که: از مجموع تألیف و ترجمه بودن 

 50/83عنوان کتاب ) 110که در این حوزه و در سایت رسمی خانه کتاب قرار داشت 
تعداد  به لحاظ40/9عنوان کتاب ) 10درصد( تألیف و  تعداد مؤلف  ( ترجمه بودند. 

 دهد.وضعیت هر کتاب را نشان می 3جدول 
 . وضعیت تعداد مؤلف در هر کتاب3جدول 

 درصد فراونی تعداد مؤلف ردیف
 %93 150 تک مؤلف 3
 %40/31 00 مؤلف 5 5
 %0 31 مؤلف 3 3
 %50/3 0 گروه مولفان 2

 344 044 مجموع
یافته تعداد، بیش3های جدول بنابر  فراوانی به  ( و کمترین %93مؤلف یک نفره ) ترین 

از سه نفر )  ( اختصاص داشت.%50/3فراوانی به تعداد مؤلف بیش 
هایی که در حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه به لحاظ پوشش موضوعی کتاب

باالترین  ا  آنکتاب وجود داشتند،  ب بعد از  50/55متعلق بود به موضوع تمدن  درصد و 
با  با د 34آن موضوع تاریخ   5درصد. در جدول  50/31رصد و بعد موضوع اسالم 

های این حوزه داشتند به نمایش گذاشته ترین فراوانی را در کتابموضوعاتی که بیش
ما  این حوزه وجود داشت، ا در شده است. شایان ذکر است که تنوع موضوعی در 

اندکی برخجدول  فراوانی  اینکه از  حاسبه م وردار بودند در بخش سایر،به دلیل 
 اند.شده
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. وضعیت کتب حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ 5جدول 
 پوشش موضوعی

 درصد فراوانی محور کتاب ردیف
 %50/55 98 تمدن 3
 %34 19 تاریخ 5
 %50/31 01 اسالم 1
 %31 05 آزمون برایسؤاالت آمادگی  0
 %50/0 53 مجموعه مقاالت 0
 %0/1 30 رهبری 1
 %0/1 30 ژشکیپ 4
 %40/5 33 هنر 9
 %0/38 49 سایر 8

 344% 044 مجموع
 

یسندگانی ی کههادر بررسی وضعیت کتاب تألیف را داشتندبیش به لحاظ نو  ،ترین 
 اند.به نمایش گذاشته شده 1ها در جدول یافته

. وضعیت کتب حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ 1جدول 
یسندگان  ا بیشنو د تألیفب تعدا  ترین 

یسنده ردیف  تعداد عنوان کتاب نو
باباپور 3  عنوان 9 یوسف بیک 
اکبر والیتی 5  عنوان 1 علی 
 عنوان 0 موسی نجفی 1
تبلغات اسالمی حوزه علمیه  0 دفتر 

 قم
 عنوان 0

 عنوان 0 محمد سپهری 0
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 عنوان 1 علی عبدالله دفاع 1
 عنوان 1 علی اصغر حلبی 4
 عنوان 1 محمد حسین متولی امامیسید  9
اکبر ساداتی 8  عنوان 1 سید 

به چاپ مجدد رسیدهها به لحاظ کتابدر بررسی کتاب  044اند از مجموع هایی که 
عنوان کتاب  95 ،کتابی که در سایت رسمی خانه کتاب در این حوزه وجود داشت

به چاپ مجدد رسیده 0/54) به نمایش  0 ها در جدولاند که وضعیت آندرصد( 
 گذاشته شده است.

. وضعیت کتب حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ 0جدول 
 چاپ مجدد

 هاتعداد کتاب چاپ مجدد
 عنوان کتاب 19 5چاپ 
 عنوان کتاب 38 1چاپ 
 عنوان کتاب 33 0چاپ 
 عنوان کتاب 1 0چاپ 
 عنوان کتاب 1 1چاپ 
 عنوان کتاب 5 4چاپ 
 عنوان کتاب 3 9چاپ 
 عنوان کتاب 3 35چاپ 
 عنوان کتاب 3 31چاپ 
 عنوان کتاب 3 30چاپ 
 عنوان کتاب 3 01چاپ 
 عنوان کتاب 3 94چاپ 
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ترین دفعات عنوان کتاب بیش 1 ،یی که به چاپ مجدد رسیده بودندهااز بین کتاب
یان شده است 0ها در جدول . اطالعات مربوط به آناندرا داشتهچاپ   .ب

. وضعیت کتب حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ 0جدول 
 ترین تجدید چاپبیش

یسنده ر محور  انتشارات عنوان کتاب نام نو
 کتاب

تعداد 
چاپ 
 مجدد

اکبر  3 علی 
 والیتی

فرهنگ و تمدن 
 اسالمی

دفتر نشر 
 معارف

 94 تمدن

فاطمه جان  5
 احمدی

تاریخ فرهنگ و 
 تمدن اسالمی

ر نشر دفت
 معارف

 01 تمدن

خیرالله  1
 اسالمی

تحلیل فرهنگ 
 تمدن اسالمی

 30 آزمون راه

 
تا  2788عنوان کتابی که در سایت رسمی خانه کتاب از سال  033از بین اطالعات 

های ترین فراوانی چاپ کتاب ها بین سالبیش ،بارگزاری شده است 2033سال 
فراوا 73) بوده 2033-2798 های به سالها مربوطنی چاپ کتابدرصد( و کمترین 
ها اوانی کتاب ها در هر دوره از سالفر 8درصد(. در جدول  7) است. 2782-2783

 بیان شده است.
. وضعیت کتب حوزه تمدن اسالمی در سایت رسمی خانه کتاب به لحاظ 1جدول 

نتشار  سال ا
فراوانی عنوان  سال

های کتاب
 چاپ شده

 درصد

 %14 عنوان 309 3044-3181
 %50/58 عنوان 334 3180-3183
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 %30 عنوان 14 3184-3191
 %34 عنوان 04 3190-3193
 %40/1 عنوان 30 3194-3141
 %50/3 عنوان 0 3140-3143
 %40/4 عنوان 1 3144-3111
 %1 عنوان 35 3110-3114

 %344 عنوان 044 مجموع
 

نتشار  ا حوزه تمدن اسالمی کتاب مورد بررسی قرار داده شده در  044در چاپ و 
با ناشر شرکت نموده 513مجموعه  این بین دفتر نشر معارف  عنوان کتاب  31اند که در 

وضعیت  4ترین تعداد کتاب را در این حوزه چاپ و منتشر کرده است. در جدول بیش
ز  1انتشاراتی که  منتشر  عنوان کتاب در حوزه 1یا بیش ا تمدن اسالمی چاپ و 

به نمایش گناکرده  5و کمتر از  5ناشرانی که  ۀاساس بقیاینذاشته شده است؛ برد 
این حوزه چاپ و منتشر کرده  اند.اند در جدول آورده نشدهعنوان کتاب را در 

ناشرانی که 4جدول  عنوان کتاب در حوزه تمدن اسالمی  1یا بیش از  1. وضعیت 
 اندچاپ و منتشر کرده

تعداد عنوان  نام انتشارات ردیف
 کتاب

 عنوان 31 دفتر نشر معارف 3
 عنوان 34 مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی 5
ین کتب علوم انسانی  1 سازمان مطالعه و تدو

 ها )سمت(دانشگاه
 عنوان 8

پیام نور 0  عنوان 8 دانشگاه 
 عنوان 4 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 0
 عنوان 1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1
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 عنوان 1 موسسه بوستان کتاب 4
 عنوان 0 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 9
 عنوان 0 راه 8

 عنوان 0 دانشگاه آزاد اسالمی 34
 عنوان 0 آرما 33
 عنوان 0 های اسالمیبنیاد پژوهش 35
 عنوان 0 کتاب مرجع 31
 عنوان 0 چوگان 30
تاریخ اسالم 30  عنوان 1 پژوهشکده 
 عنوان 1 فرهنگی و اسالمی پژوهشکده مطالعات 31
 عنوان 1 کتاب فردا 34
 عنوان 1 فراگیران سینا 39
 عنوان 1 مصباح اندیشه 38

 
ی نتیجه گیر  بحث و 

اغلب یافته باره تمدن اسالمی بهها نشان داد که  فارسی در صورت یک نفره نوشته کتب 
ا پژوهش ایزدپرست ) یافته ب تایج این  ن دالیل  ( همسو است. از3181شده است. 

یی آن است که اغلب مؤلفان  این همسو بهترجیح میاحتمالی  -دهند که کتاب خود را 

ا تألیف کنند. ب نفرادی  به توجهصورت ا به اهمیت کارهای گروهی و ضرورت توجه 
باره تمدن موضوع تمدن از زوایای مختلف، پیشنهاد می شود که نوشتن گروهی در

قرار اسالمی و از زوایای مختلف مورد توجه  یسندگان، ناشران و مراکز پژوهشی  نو
 گیرد.
تعداد  دهدها نشان مییافته درصد( تنها در  2/39عنوان ) 726عنوان کتاب،  033از 

اول باقی مانده درصد( از  2/23عنوان کتاب ) 62اند و اند و تجدید چاپ نشدهچاپ 
تا دفعه پنجاه و سوم کتاب یافتهرسیدهو هشتاد و هفتم ها تجدید چاپ و بعضًا  ها اند. 

انجام ) تایج پژوهش ره  ن یی می2799با  تواند ( همسو است. دالیل احتمالی این همسو
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باشد که کتاب ز آن  به دفعات زیاد به چاپناشی ا به های مجدد میهایی که  یا  رسند 
یا به این دلیل که آن کتابدلیل استقبال زیاد مخاطبا ها جز منابع درسی ن است 

به تهیه آنو داند بوده یان ملزم  ها چراکه برخی از اساتید دانشگاه هستندها انشجو
عنوان مرجع معرفی و تدریس نمایند. در گذشته دهند کتاب خود را بهترجیح می

یت قرار گرفتن کتاب آن باعث در اولو یسندگان  برای خرید از سرشناس بودن نو ها 
یان می  مرور زمان کمرنگ شده است. رسد این امر بهنظر میهشد که بسوی دانشجو

باالترین فراوانی را  هایی در بین کتاببه لحاظ پوشش موضوعی ازجمله موضوعاتی که 
توان به موضوعات تمدن، می ،دارند انداسالمی چاپ و منتشر شده نکه در حوزه تمد

اشاره کر تاریخ ها از های دیگر ملتاسالم ریشه در حوزهکه تمدن آنجاد. ازو اسالم 
 وجوداینها دارد باصنعت، پزشکی و بسیاری از حوزهجمله فرهنگ، هنر، کشاورزی، 

د اندکی کتاب هادر این بخش ها از جمله وجود داشت و حتی در برخی از حوزه تعدا
تاریخی و فرهنگی بسیار غنی  هیچ کتابی  هستیم،ورزش که قطعًا دارای دستاوردهای 

 به چشم نخورد.
ا نتشار کتاب 8ی موجود در جدول هابه یافتهتوجهب ا های حوزه که بیانگر وضعیت 

انتشار است روند که توان این طور نتیجه گیری کرد می ،تمدن اسالمی به لحاظ سال 
تولید محتوا در حوزه تمدن اسالمی در دهه حاضر دارای سیر صعودی بوده و مؤلفین و 

یا ا  ب فته  قابل قبولی داشته است و این یا قاسمی )فتهمترجمین رشد  در ( 2796های 
تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش که از  ۀهای علمی در حوزحوزه پژوهش

پژوهشی رشد چشم گیری دارد و همچنین  2793سال  های یافتهبه بعد روند 
به کتب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مربوط2797ایزدپرست )

یی دارد. دلیل احتمالی این پژوهشگران این  همسو یان و  یاز دانشجو له افزایش ن مسأ
های کتابدیگر سویاز های گذشته است.عرصه و ضعف وجود منابع کافی در سال

ا پیشرفت باید هر چند سال یک بار از لحاظ محتوایی و مطابق ب های درسی موجود 
قرار گیرد. طبق نظر قورچیان  علمی و فناوری مورد تجدید نظر اساسی و عمده 

بًا هر 2732) شود و در سال نصف اطالعات یک رشته از رده خارج می 8(، تقری
 های درسی نیز باید تجدید نظر شود.محتوای کتاب
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 کتابنامه

، پایان نامه های روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشیتحلیل وضعیت کتاب(. 3181ایزدپرست، لیال )
 برز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان ال

 .سخن :، تهرانفرهنگ روز(. 3191انوری، حسن )
، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ های نظری در الهیات و تمدنکاوش(. 3181بابایی، حبیب الله )

 .اسالمی
ولید علم در جهان آسیب شناسي فرهنگ و تمدن اسالمي در زمینۀ ت(. »3199بهنیافر، احمدرضا )تابستان 

 .341-543، صص 31، ش 0، دوره های اعتقادي کالميفصلنامه پژوهش« امروز
 .، تهران: بعثتنقش پیامبران در تمدن انسانحجازی، فخرالدین )بی تا(. 

 . تهران: سرو اندیشه.جایگاه تمدنی ایران در جهان اسالم امروز(. 3181خرمشاد، محمد باقر )
 ، تهران: علمي و فرهنگي.ریخ تمدن: مشرق زمین، گاهوارة تمدنتا .(2782دورانت، ویل )

تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب موضوع مدیریت ورزشی در سایت (. 3188ره انجام، محمد )
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده علوم تربیتی و  ،رسمی خانه کتاب

 روانشناسی.
 تهران: قلم. (،11تاریخ تمدن )مجموعه آثار، ج  .(3144علی )شریعتی، 

، 334، ش فصلنامه معرفت «اعظم )ص( بنیانگذار تمدن اسالمیپیامبر (. »3190عروتی موفق، اکبر )بهمن 
 .11-03صص 

تحلیل محتوای مقاالت مدیریت ورزشی »(. 3198قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش؛ تپه رشی، گیتی )
 .34-50صص  ،1 . سال دوم، شفصلنامه جهش «شیمجالت علمی پژوه

 تربیت بدنی با کتب ورزش و تناسب حوزه نشر»(. 3183قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ موسوي، محمد )
هاي  پژوهشفصلنامه  «3184هاي تربیت بدنی درسال وغرفهنمایشگاه کتاب  نیازهاي بازدیدکنندگان از

 .11-04. صص1. ش ورزشی وعلوم حرکتی مدیریت
کید بر مدیریت ورزشی(. 3198قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا )  تهران: نشر ورزش. ،راهنمای پایان نامه: با تأ

یم و فصلنامه تعل «گامی در مسیر انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی»(. 3145قورچیان، نادر )
 .11 ش ،تربیت )آموزش و پرورش(

 . ترجمه عباس آریان پور، تبریز: معرفت.اسالمی وحدت و تنوع در تمدن(. 3105گرانبام، فن )
 ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: کیهان.تاریخ تمدن .(3111لوکاس، هنری )
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و  اتعطالز مرکم (. تدوین3141هنگ و تمدن اسالمی )المللی فرمجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین
 .یالماد اسرشاو  گنرهف : وزارترانه، تیللمالنبی یگنرهف اتقیقحت

 ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران(. 3195والیتی، علی اکبر )
 ، قم: دفتر نشر معارف.تاریخ و تمدن اسالمی(. 3190) .....................

 ز پهلوان، تهران: گیو.، ترجمه چنگینظریه تمدن .(3111یوکیشی، فوکوتساوا )
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
            


