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Abstract 

"Sport and Media, an Applied Approach" is a book for physical education students 

and sports communication enthusiasts, written by Hamid Ghasemi and Loghman 

Keshavarz. The research method was a critical philosophical exploration based on 

the critique of educational criticism. The experience and expertise of the authors 

guarantee readers' confidence in the book's content. The book is valuable for readers 

and most undergraduates of physical education. Comprehensible and simple text 

with suitable sentence structure, which helps to convey the message to the readers, is 

the most valuable point of the book. The book's contents, beginning with the 

introduction of basic concepts, definitions, and foundations and gradually leading to 

specialized and applied content and ultimately to the effects of the environment, 

including culture, rules, and policymakers on media performance, indicate a 

desirable order and logical relevance of the book's contents. There are some writing 

problems in Persian grammar due to the poor technical performance of the publisher 

and the book's editor. It can be a unique book, not only for the students but also for 

all who are interested in sports and media, just if the form and grammatical structure 

are reviewed and corrected.  
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  *سارا كشكر

  چكيده
منبع درسي دانشجويان تربيت بـدني و كتـابي   » ورزش و رسانه با رويكرد كاربردي«كتاب 

مؤلفين كتاب دكتر حميد قاسـمي و  است. مناسب براي عالقمندان حوزه ارتباطات ورزشي 
دكتر لقمان كشاورز هستند. روش تحقيق، كاوشگري فلسفي انتقادي با تكيه بر روش نقادي 

تجربـه و  آموزشي است. ويژگي مؤلفين كتابها بر نحوه ارزشگذاري مخاطبـان نقـش دارد.   
سـت.  تخصص نويسندگان اين كتاب، ضامن اطمينان و اعتماد خوانندگان به محتـواي آن ا 

ــن  ــدگان    اي ــراي خوانن ــمندي ب ــر ارزش ــاب، اث ــي    وكت ــجويان كارشناس ــدتا دانش عم
باشد. قلم شيوا و ساختار ساده جمالت براي تسـهيل انتقـال پيـام از نكـات      مي  بدني تربيت

ارزشمند اين كتاب است. مطالب كتاب كه با ارائه مفاهيم اوليه و تعاريف و مباني آغاز شده 
صي و كاربردي و در نهايت به اثرات محيطي، شـامل فرهنـگ،   و به تدريج به مطالب تخص

قوانين و سياستگذاران بر عملكرد رسانه منتهي شده است، حاكي از نظم مطلوب و ارتبـاط  
هـا در  منطقي مطالب كتاب است كه در بردارنده دامنه موضوعي، مفهومي و كاربردي رسانه

ظـاهري و همچنـين مشـكالت    ورزش است. اما كتاب مذكور داراي اشـكاالت شـكلي و   
يـن مشـكالت، مـي توانـد كتـابي      نگارش دستور زبان فارسي است كه در صـورت رفـع ا  

مـام عالقمنـدان حـوزه ورزش و    فرد، نـه تنهـا بـراي دانشـجويان بلكـه بـراي ت       منحصربه
 باشد.   رسانه

  .نقد كتاب، رسانه، ورزش، رويكرد كاربردي ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
امروز كه به عصر ارتباطات معروف شده است، سـهم مهمـي در زنـدگي    ها در دنياي رسانه
هاي شود كه از رسانهاند. بطوريكه به ندرت انساني بر روي كره زمين يافت ميها يافتهانسان

هـا در  بهره باشد. رشد ارتباطات و بكارگيري رسـانه هاي نوين بيجمعي و خصوصا رسانه
ها در ارتباط مردم جهـان  ه جهاني نموده است. رسانهجهان امروز آن را تبديل به يك دهكد

اي از اين سوي به آن سوي كره خاكي نقش مهمي دارند. بطوري كه اگـر در جهـان حادثـه   
ها، اتفاقات طبيعـي مثـل زلزلـه و سـيل،     رخ دهد، تمام جهان از آن با خبر مي شوند، جنگ

ها بـه گـوش   يي است كه رسانههااتفاقات سياسي و حتي شيوع يك بيماري از اخبار و پيام
تمـاعي در زمـان شـيوع جهـاني     هـاي اج هـاي جمعـي و شـبكه   رسانند. رسـانه جهانيان مي

كرونا مردم جهان را به هم نزديك ساخت و موجب گرديد تا مردم ملل مختلـف از    بيماري
 هاي مؤثر راوضعيت هم باخبر باشند، يكديگر را حمايت كنند، براي مقابله با بيماري روش

اي، درد مشـترك و  به هم بياموزند و خالصه اينكه مردم جهان بـه پـاس ارتباطـات رسـانه    
ها اي جهان شمول از طريق رسانهدغدغه مشترك يافتند. در اين ميان ورزش به عنوان پديده

قابل دستيابي است و ورزشكاران نخبه يـك كشـور در بـين مـردم جهـان جايگـاه مهـم و        
ديگر نمي توان يك ورزشكار را متعلق به يك كشـور دانسـت؛   اثرگذاري دارند بطوري كه 

بلكه ورزشكاران نخبه متعلق به طرفدارانشان در تمام جهان هستند و الگوي اثرگـذاري بـر   
زندگي آنها تلقي مي شوند. رويدادها و مسابقات ورزشـي، آمـوزش نحـوه ورزش كـردن،     

ابعاد گسترده صـنعت ورزش از  هاي ورزشي جديد و بطور خالصه آشنايي با اماكن و رشته
موضوعات مورد عالقه اصحاب رسانه براي انعكاس آن به عالقمنـدان و مشـتريان جهـاني    
ورزش است و در اين راستا، آموزش دانشجويان رشته تربيت بدني به عنوان سكانداران آتي 

مهم اي برخوردار است. يكي از ابزارهاي آموزشي رسانه هاي ورزشي كشور از اهميت ويژه
براي ارتقاي سطح اطالعات و دانش دانشجويان و عالقمندان حوزه ورزش، كتاب است كه 
به عنوان ابزار آموزشي قابل دسترسي و دستيابي آسان براي فراگيران محسوب مـي شـود و   

هاي الزم و مطلوب برخوردار باشد، نقـش مـؤثري بـر ارتقـاي     چه اين ابزار از ويژگي چنان
واهد داشت. كتاب ابزاري براي برقراري ارتباط بين دو ذهـن اسـت.   يادگيري دانشجويان خ

نويسنده كتاب، از طريـق كلمـات و تصـاوير يـك مـتن قصـد دارد پيـامي را بـه خواننـده          
كند و بر ذهن او اثر بگذارد. متن كتاب مـي توانـد بـر خواننـده اثرگـذار باشـد و يـا          لمنتق
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اري مطـابق خواسـت و تمايـل    اثرگـذ اثري بر او نداشـته باشـد، گـاهي اوقـات ايـن        هيچ
است و گاهي به شكلي متفاوت. ناقد كتاب، با به اشتراك گذاردن نظرات خـود در    نويسنده

مورد يك كتاب، مي تواند اين پيام را منتقل كند كه آيا كتاب مورد نظر به عنوان يـك ابـزار   
سـت يـا خيـر؟ ناقـد     ده كتاب شده اارتباطي، موفق به برقراري ارتباط بين نويسنده و خوانن

تنها مي تواند اظهار كند كه متن كتاب حاوي چه اطالعاتي است، بلكه مي تواند بيان كند   نه
كه چه اثراتي بر او داشته است. بنابراين نقد و بررسي كتاب گوياي محتوايي است كه كتاب 

 .(Bazerman, Charles. 2010 )دهد و نيز اينكه كتاب چگونه بر خواننده اثر مي گذارد ميارائه 

هـاي مختلفـي مواجهنـد كـه     هاي عصر حاضر، با آرا، نظرات و ديدگاهاز آنجا كه انسان
كـه فراگيـران دنيـاي امـروز بـه      ها به آنها منتقل مي كنند، بسياري از فالسفه معتقدند رسانه
ء و نظـرات مختلـف، آنچـه كـه     انتقادي نيـاز دارنـد تـا از طريـق نقـد و بررسـي آرا        تفكر

) و به اين منظـور نقـادي بـه عنـوان     1385است را انتخاب كنند (صادقي و انوري،   بهترين
ابزاري در خدمت تفكر انتقادي مورد استفاده صاحبان انديشه قرار گرفته است تا در انتخاب 

آموزشي براي آموزش اثـربخش فراگيـران بـه قضـاوت بنشـينند.       - اصلح از بين آثار علمي
خـرده گيـري هــايي نادرســت      ي آن كـه بـه ايرادهــا و   نقادي صرف نظر از برداشت منف

دارد و هدف آن بي ارزش جلوه دادن ديگران و آثار آنهاست، در برداشـت مثبـت و     اشـاره
مند آن نوعي انتقاد سازنده است كه به منظور بهبود و اصالح آثار علمي توليد شده در  ارزش

قد به عنوان قاضي بي طرف و منصـف،  زمينه هاي مختلف تأكيد دارد. در اينگونه نقادي، نا
، به نقـل از رهنمـا، ميرزامحمـدي و    1363دهد( مجتهدي، قضاوتي مستند و معتبر ارائه مي

 ). همچنين جان ديويي تفكـر انتقـادي را نقـدي سـازنده در قالـب عبـارت      1392بيجنوند، 
او نقـد  شـود و از نظـر   مي داند كه طي آن از تعجيل در قضـاوت پرهيـز مـي   » سالم  ترديد«

به اين لحـاظ، نقـد كتـاب      .) Dewey, 1910بررسي فعال و دقيق هر عقيده و دانش است (
به عنوان ابزار آموزشي دانشجويان رشته تربيت بدني » ورزش و رسانه با رويكرد كاربردي«

نتخـاب شــد تـا از ابعـاد مختلــف    و همچنـين عالقمنـدان بـه حــوزه ارتباطـات ورزشـي ا     
گيرد و در فرآيند نقد كتاب حاضر تالش شد كه با نگرشي علمي به بررسي و نقد قرار مورد

هاي كتاب حاضر بـه عنـوان   بررسي وجوه مختلف آن پرداخته شود. تا به اين ترتيب ارزش
منبع مطالعاتي معرفي شود. به منظور نقد كتب معموال مواردي چون موضوع كتاب، كيفيـت  

هـا،  پيشـگفتار و اينكـه    يـا بخـش  هـا  صـل مطالب كتاب، نويسنده مجزا يا چند نويسنده، ف
)، ISBNكسي آن را نوشته است، منابع، فهرست، شماره استاندارد بـين المللـي كتـاب (     چه
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كيفيت كاغذ و چاپ، كيفيت عكس، تصاوير در صـورت وجـود، نكـات مهـم در فصـول      
 گيـرد  و صحافي مورد توجه ناقد قرار مي مختلف جعبه را برجسته كنيد، قيمت، چاپ كلي

)Baig, 2019  &Jawaid(     بر اين اساس، سعي شده است در مقالـه حاضـر، پـس از معرفـي .
، محتـوا و  كتاب در بخش معرفي اثر، به نقد آن در سه قالب كلي توصيف شكلي يا ظاهري

  ارزيابي پرداخته شود.
  
  شناسي . روش2

نقـادي  روش تحقيق در مقاله حاضر از نوع كاوشگري فلسفي انتقـادي بـا تكيـه بـر روش     
آموزشي است. براي نقادي آموزشي سه بعد اساسي شناسايي شـده اسـت كـه عبارتنـد از:     

هاي موجود در برنامة توصيفي، تفسيري و ارزشيابي. توصيف يعني به تصوير كشيدن كيفيت
درسي، حقايق اساسي و مهم آن و همچنين زمينـه وسـيعتري كـه برنامـة در آن قـرار دارد      

توانند  دن معاني به موقعيت. معاني كه مي). تفسير يعني نسبت دا1387،بارون،  1387(ويليز، 
زمنـد  از درون يا بيرون برنامة درسي حاصل شـوند. البتـه ايـن گـام از نقـادي آموزشـي نيا      

تواند بر اساس يك بافت تاريخي، گرفتن معيارهايي براي نقد است. معيارهايي كه ميدرنظر
ن شـوند. ارزيـابي نيـز شـامل اظهـارنظر دربـارة       نظريه هاي مختلف علمي، و غيـره تـدوي  

 ). براسـاس 1394شايستگي و ارزش كل موقعيت يا اجزاي آن است (حسيني و همكـاران،  
 نظري مباني ضروري است. بررسي كتاب نقادي براي معيارهايي معرفي و تدوين فوق، مراحل

كتاب وجـود دارد در  نقد  براي متعددي معيارهاي كه دهندمي نشان پژوهشي مرتبط پيشينه و
برخي از مقاالت معيارهاي شـكلي، محتـوايي، خاسـتگاه اثـر و نحـوه كـاربرد اثـر توسـط         

) در برخي ديگـر تحليـل   1398دانشجويان مورد توجه قرار گرفته است ( رشيدي و اميني، 
گيـري  هاي كتاب و در نهايت نتيجـه شكلي و تحليل محتوايي در دو قالب امتيازها و كاستي

). گروهـي ديگـر از   1394ل ارزيابي و كاربرد كتاب است ارائه شده است( رضوي، كه معاد
نقادان كتاب تمايل دارند در كنار تحليل ابعاد شكلي و محتوايي به مقايسه اثر مـورد نقـد و   

هاي مشابه بپردازند و همچنين در كنار تحليـل محتـوايي و شـكلي    كاربرد آن با ساير كتاب
مطالبي تكميلي به محتواي كتاب در قالب نكات قابل تأمل در نقـد  كتاب، خودشان به ارائه 
هـاي  ). اما آنچه در تمام نقدهاي موجود در خصـوص كتـاب  1396كتاب بپردازند( پيرائي، 
هاي درسي انجام شده است؛ نشان مي دهد كـه چـارچوب نقـادي    مختلف خصوصا كتاب
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رزيابي محور توجه اكثر محققان ) شامل سه معيار توصيف، تفسير و ا1387آموزشي ويليز (
نيـز  » كـاربردي  ورزش و رسـانه، بـا رويكـرد   «و ناقدان بوده است، بر اين اساس نقد كتاب

اساس الگوي فوق و با معيارهاي تحليل شكلي، محتوايي و ارزيابي كلي و كاربردي كتاب بر
صورت گرفته است كه در هر بخش نكات قوت و ضعف كتاب در عين توصيف، تفسير و 
ارزيابي شده است و نهايتا ارزيابي كلي در قالب نتيجه گيـري در خصـوص كـاربرد كتـاب     

ت. ابزار پژوهش براي جمع آوري داده هاي تحقيق، شامل پرسشـنامه تركيبـي   ارائه شده اس
» ك ليست نقد كتب درسي دانشگاهي شوراي بررسي متون و كتب علوم انسانيچ«مبتني بر 

سـوال   24مبتني بر مدل نقد بازرمن بود. اين پرسشنامه از و همچنين چك ليست نقد كتاب 
شـده بـود. پرسشـهاي بخـش شـكلي      داراي دو بخش كلـي شـكلي و محتـوايي تشـكيل     

بودند از ابعاد جامعيت صـوري، فنـي و ظـاهري، نگارشـي و ويرايشـي، و روان و        عبارت
ت منـابع،  هاي بخش محتوايي عبارت بود از نظم منطقـي، كميـت و كيفيـ   رسابودن. پرسش

تحليل، نوآوري، مباني، انطباق و جامعيـت، نحـوة كـاربرد ابزارهـاي علمـي، اصـطالحات       
تخصصي، رويكرد كلي و در نهايت جنبه كاربردي بودن كتاب براي اهداف آموزشي كه در 
اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت.  در روش نقد بازرمن پس از بررسي جنبه هاي شكلي 

شـي در يـك كـل بهـم پيوسـته      ه كاربرد آن به عنـوان يـك ابـزار آموز   و محتوايي كتاب، ب
  ).2010( بازرمن،  شود مي  تأكيد

  
  ها . يافته3

در » ورزش و رسانه، با رويكرد كاربردي«در اين بخش نتايج بررسي و تحليل نقادان كتاب 
 و سـاختار  براسـاس  اثـر  تفسـير  و محتـوايي  هـاي و ويژگـي  ظاهري هايهاي ويژگيبخش
  ارائه شده است. نقاد، شده انتخاب رهايمعيا

  
  معرفي اثر 1.3

هاي حاصل از بررسي و نقد كتاب مورد نظر، الزم به ذكر اسـت  قبل از شروع به ارائه يافته
كه در هر مقاله نقد و بررسي كتاب، ايتدا به معرفي اثر پرداخته مـي شـود و بهتـرين شـكل     
معرفي اثر عبارتست از: عنوان، نويسنده، محل انتشار: ناشر، تاريخ انتشـار، تعـداد صـفحات    
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ن اساس در ادامه، مطابق الگوي ذكر شـده، بـه   . بر اي(Bazerman, 2010/128)كتاب و قيمت 
  پرداخته مي شود.» ورزش و رسانه، با رويكرد كاربردي«معرفي كتاب 

ـ » ورزش و رسانه، بـا رويكـرد كـاربردي   «كتاب  ري تـأليفي اسـت كـه توسـط دكتـر      اث
قاسمي و دكتر لقمان كشاورز به رشته تحرير درآمده است و وظيفه ويراستاري ادبـي    حميد

توسـط   1397هده عطاءاله محمدعلي نژاد بوده است. چاپ اول اين كتاب در سـال  آن بر ع
صـفحه و از   155اسـت. ايـن كتـاب    نسخه منتشـر شـده    200انتشارات علم و ورزش در 

 فصل، شامل عناوين زير تشكيل شده است:  هفت

اي هاي رسانههاي جمعي در ورزش، فصل دوم: ورزشفصل اول: اهميت و نقش رسانه
نويسي و خبرنگاري ورزشي، فصل چهارم: اصول هاي ورزشي، فصل سوم: گزارشرسانهو 

هاي ورزشي، فصل پنجم: مسـائل اخالقـي و حقـوقي در وسـايل     هاي رسانهاجرا در برنامه
ها در گسترش ورزش در جامعه، فصل هفتم: نحـوه  ارتباط جمعي، فصل ششم: نقش رسانه

  ها. گذاري در رسانه سياست
هاي يادگيري در زير تيتر مربـوط بـه شـماره و    با معرفي اهداف كلي و هدفهر فصل 

اي از محتـواي فصـل ارائـه    الصـه عنوان فصل، شروع مي شـود و در پايـان هـر فصـل خ    
است و پس از آن سواالت چند گزينه اي براي خودآزمايي خواننده از ميزان يـادگيري    شده

اين سواالت در بخش پيوست كتاب در هاي درست مطالب فصل ارائه شده است كه پاسخ
  قالب پاسخنامه ارائه شده است. 

دو بخـش منـابع فارسـي و التـين     منابع مورد استفاده در كتاب، پس از فصل هفـتم در  
دارد و پس از آن همانطور كه كمي پيشتر اشاره شد، پاسخنامه سواالت خودآزمـايي و    قرار

  ه ارائه شده است. هاي التين فصول در يك صفحپس از آن زيرنويس
هزار تومـان اسـت و آنطـور كـه در بخـش       50ريال معادل  000/500قيمت اين كتاب 

اي در هـاي رسـانه  فعاليـت «هـاي درس  پيشگفتار مؤلفان آمده است، با توجه بـه سرفصـل  
  مختص دانشجويان كارشناسي رشته تربيت بدني توليد شده است. » ورزش

  
  معرفي نويسندگان كتاب 2.3

ها بر نحوه ارزشگذاري آن توسط مخاطبان، ناشران و فروشـندگان  هاي مؤلفين كتابويژگي
آموزشـي هرچـه نويسـندگان از ويژگـي     - هاي علميكتاب نقش دارد و در خصوص كتاب
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تخصص و تجربه كافي برخوردار باشند، كتاب ارزش بيشتري در نظر مشتريان و ناشـران و  
). از ايـن رو، اولـين مرحلـه از    1392صـادقي،  فروشندگان خواهد يافت( كشكر، قاسمي و 

كـه چـه كسـي بـا چـه ويژگـي كتـاب        ارزشيابي و نقد هر كتابي، پاسخ به اين سوال است 
نظر را به رشته تحرير در آورده است؟ آيا نويسنده از نظر علمي در سطحي قـرار دارد  مورد

 يـزان اسـت؟  كه اثر را توليد كند؟ موقعيت علمـي مؤلـف در محافـل آكادميـك بـه چـه م      
كـه  » ورزش و رسانه، با رويكرد كاربردي«). بر اين اساس  براي نقد كتاب 1386  دهقاني،(

هاي نويسندگان آن پرداخته شده اسـت.  اثري تأليفي است، ابتدا به معرفي و بررسي ويژگي
في دكتـر حميـد قاسـمي و دكتـر     اثـر تـألي  » رسانه و ورزش با رويكـردي كـاربردي  «كتاب 
، عضو هيئـت علمـي رشـته مـديريت     1350است. دكتر حميد قاسمي متولد كشاورز   لقمان

هاي ورزشي اسـت  ورزشي دانشگاه پيام نور است كه نامي آشنا در حوزه ارتباطات و رسانه
هاي توليد شده در حوزه مذكور، حاصل كوشـش و تـالش مسـتمر اوسـت.     و عمده كتاب

و همچنين بطور مشـخص در  حميد قاسمي كه دانش آموخته رشته مديريت ورزشي است 
هاي بسياري از عمر كـاري  رشته ارتباطات نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد است. او سال

اي هاي رسانهخود را به موازات عضويت در هيئت علمي دانشگاه، در بخش ورزش سازمان
نده،... طـي كـرده اسـت و در    كشور، در جايگاه مدير رسانه، خبرنگار، تهيـه كننـده، نويسـ   

اطـات و امـور فرهنگـي سـازمان     كاري او سابقه خـدمت در جايگـاه معاونـت ارتب     روندهپ
جـام جـم و رئـيس     جهـاني  شـبكه  گـروه ورزش و سـرگرمي   مـدير  بـدني وقـت،    تربيت
ورزش ثبت شده است. بر اين اساس عمده توليـدات علمـي او در حـوزه مـديريت       راديو

هاي تأليفي ه است. نامبرده داراي كتابهاي ورزشي بودورزشي و به ويژه ارتباطات و رسانه
هاي بسياري در حوزه مـذكور اسـت و بـه ايـن     و ترجمه متعدد و همچنان مقاالت و طرح

لحاظ مي توان نتيجه گرفت ايشان از دانش، توانمندي و تجربه كافي براي خلق اثر حاضـر  
و ورزش بـا  رسـانه  «برخوردار است. دكتر لقمان كشاورز به عنوان نويسـنده ديگـر كتـاب    

نيز عضو هيئت علمي مديريت ورزشي دانشگاه پيام نـور و ورزشـكار   » رويكردي كاربردي
است. دكتر كشاورز داراي تأليفات متعدد در حـوزه مـديريت    1349رشته تكواندو و متولد 

هــاي فضــاي ارتباطــات و رســانهورزش اســت. اثــر حاضــر، دومــين كتــاب تــأليفي او در 
  است.  ورزشي

تاب مورد نظر براي دوره هاي آموزشي دانشجويان رشته تربيـت بـدني بـه    از آنجا كه ك
عنوان كتاب درسي به رشته تحرير درآمده است، تجربه و تخصص نويسندگان كتاب، ركن 
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مهمي در انتقال مفاهيم و معاني قابل اعتماد توسط كتاب توليد شده به دانشجويان اسـت و  
كتـاب، ضـمانت الزم بـراي اطمينـان و اعتمـاد      هاي نويسندگان ايـن  بر اين اساس، ويژگي

خوانندگان به محتواي كتاب را فراهم مي كند و بطور خالصه مي توان گفـت: ايـن كتـاب    
  توسط اهل فن نوشته شده است.

حاضـر كاسـتي قابـل تـوجهي در      هاي مـورد نيـاز بـراي تـأليف كتـاب     از نظر ويژگي
نويسنده دوم از سـابقه تخصصـي    هاي نويسندگان وجود نداشت. هرچند بهتر بود مشخصه

امـا بـه هرحـال دانـش تخصصـي      بـود.  مند مـي تري در خصوص موضوع كتاب بهره بيش
  اول كتاب اين مشكل را برطرف نموده است.   نويسنده

  
  تحليل شكلي اثر 3.3

در اين بخش به توصيف و تحليل شكل و ظاهر كتاب پرداخته شده است. به اين منظور از 
هاي مرتبط به آن شروع و سـپس بـه   ، شامل مشخصات جلد و بخشصورت بيروني كتاب

  مشخصات داخل كتاب پرداخته شده است. 

  جلد 1.3.3
هاي بكار رفته از نظر انتخاب طيف و تركيب، زيبا و جذاب اسـت و تلفيـق   رنگامتيازات: 

 رنگ سبز چمن با آبي آسمان و رنگ مشكي به همراه استفاده از خطوط منحنـي، نمـايي از  
هاي ورزشي كامال مناسب است. استفاده از سازد كه براي كتابحركت را به ذهن متبادر مي

  توپ فوتبال نشان مي دهد كه محتواي كتاب ورزشي است. 
ــا: كاســتي ــر  ه ــار تــوپ ب روي زمــين چمــن اســتفاده قرارگيــري ميكروفــون در كن

دار است و ايـن امـر   رسازي برخورهاي فني در تصوياست كه از كمترين مهارت  اي ناشيانه
مناســبي از آن بــه ذهــن  كاهــد، بلكــه معنــايتنهــا از زيبــايي تصــوير پــس زمينــه مــي  نــه

گردد و در مجموع نشان دهنده اين امر است كـه گرافيسـت از تخصـص كـافي      نمي  متبادر
  برخوردار نبوده است.
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  عطف (شيرازه) 2.3.3
عطف كتـاب رعايـت شـده اسـت.     امتيازات: درج نام نويسندگان و عنوان كتاب در بخش 

هاي بصري كتاب است؛ چون كتاب هـايي كـه در   عطف يا شيرازه كتاب از مهمترين بخش
خانه قرار دارند، قسمت عطف كتاب است كه خودنمـايي نمـوده و هويـت كتـاب را      كتاب

مشخص مي كند و تاثير مستقيمي روي فروش كتاب و بازاريابي آن خواهد داشت. بنابراين 
هاي كتاب كه در طراحي بايد به آن توجـه داشـت، قسـمت عطـف     همترين بخشيكي از م

به همين دليل است كه اصلي ترين قسمت جلد كتاب محسوب مي شود  .جلد كتاب است
بنـابراين بايـد اطالعـات     Mattern, 2011),و آغاز كننده تعامل كتاب با خواننـده مـي باشـد(   

ساير قسمت هاي جلـد كتـاب باشـد.    از شده در عطف كتاب كامل و طراحي آن مجزا  ثبت
  اين اساس درج نام و عنوان در عطف كتاب حاضر از مزاياي آن به شمار مي رود.   بر

ها: در بخش شيرازه كتاب، نام كتاب و مشخصات نويسندگان در نهايت بي دقتي كاستي
قـرار  درج شده است، بطوري كه بخشي از نام كتاب و نويسندگان خارج از فضاي شـيرازه  

گرفته است. اين امر حاكي از عدم محاسبه دقيق عطف يـا شـيرازه كتـاب و انـدازه فونـت      
مشخصات درج شده در اين بخش است. از آنجا كه مديريت اطالعات در كتابخانه هـا بـه   
سمت جستجوي منابع توسط مراجعين سوق يافته است، لذا طراحي و رنگ بخش عطـف  

 ,Lee, Chang, Archibald) خوانندگان كمك مـي كنـد  كتاب در يافتن موضوعات مناسب به 

Pitzak, 2008)     بنابراين، رنگ عطف كتاب اهميت دارد و در كتـاب مـورد بحـث از تقابـل .
مناسب رنگ زمينه و نوشتار استفاده نشده است و به همين دليل سهولت در يافتن اين كتاب 

  در قفسه كتابخانه را تحت تأثير قرار داده است. 

  شت جلدپ 3.3.3
رنگ آميزي پشت جلد هم كه در امتداد تصوير روي جلد است، همچنان زيبـا و  امتيازات: 

چشم نواز است. رنگ سبز چمن با دورنمايي مبهم از فضايي دور و آسماني آبي، احسـاس  
  كند. مطلوبي به خواننده كتاب منتقل مي

نگليسي است. در محتواي پشت جلد حاوي مشخصات نويسندگان به زبان ا ها:كاستي
در حالي انجام شده اسـت كـه    PhDاين بخش، درج هويت علمي نويسندگان با استفاده از 

درجه علمي نويسندگان نيز درج شده است كه روش معمول و درستي براي معرفي درجـه  
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اسـتاديار، دانشـيار يـا اسـتاد      علمي نويسندگان نيست. چون وقتي درجـه علمـي بصـورت   
در كنـار درجـه علمـي     PhDينده داشتن مدرك دكتري است و درج شود، خود نمامي  درج

نشان دهنده عدم اطالعات كافي گرافيست و ناشر از روش معمول معرفـي هويـت علمـي    
  نويسندگان كتاب است. 

  صفحه عنوان 4.3.3
انعكاسي از مشخصات درج شده بر روي جلد است و حـاوي نـام    صفحه عنوانامتيازات: 

مشخصات صاحبان اثر، نام ناشر و لوگوي آن است كه در بخش بااليي صفحه كتاب، نام و 
رسـد علـت درج ايـن    با كاليگرافي بسم اهللا الرحمان رحيم مزين شده است و به نظـر مـي  

كاليگرافي در صفحه مورد نظر به دليل صرفه جويي در كاغذ و اجتناب از تخصـيص يـك   
 باشد. صفحه مجزا مي

ر صفحه بعدي فضاي كامال سفيد و خالي ديده مي شـود كـه در   بالفاصله دها:  كاستي
مورد  تاب نوشته شده است. اين تكرار بيبخش انتهاي سمت چپ پايين صفحه باز هم نام ك

موجب ضايع شدن برگ سفيدي از كتاب شده است و تكرار نـام كتـاب در جـايي كـه در     
  صفحه قبل درج شده است، امري غيرفني است. 

  فيپا 5.3.3
صفحه شناسنامه كتاب حاوي اطالعات كتابشناسي شامل مشخصات نويسندگان، متيازات: ا

بندي موضوعي، مشخصات ظاهري كتاب و ساير اطالعاتي است كه بطـور معمـول در   رده
اسـت و در زيـر آن لوگـوي ناشـر،     بخش كتابشناسي درج مي شود و به خوبي تنظيم شده 

  عات تماس ناشر به خوبي درج شده است. كتاب و نويسندگان و ويراستار و اطال  نام
  شود.در اين بخش كاستي خاصي مشاهده نمي ها: كاستي

  پيشگفتار 6.3.3
آغـاز  » به نام خداوند جان و خرد« شروع صفحه پيشگفتار با نام خداوند به شكلامتيازات: 

  شده است و سپس پيشگفتار با محتواي مناسبي ارائه شده است.
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به ذكر نام خداوند در صفحه عنوان كتاب، تكرار آن در ايـن بخـش    با توجهها: كاستي
بي مورد است. همچنين در انتهاي پيشگفتار امضاي نويسندگان چپ چين شـده اسـت كـه    

  حاكي از عدم توجه به قيود صفحه آرايي فارسي است. 

  بندي صفحات هارچوبچ 7.3.3
صفحه است كه به سـهولت در  اكثر صفحات كتاب داراي چارچوب بندي و سر امتيازات: 

  تواند كمك كند.يافتن مطالب و فصول كتاب مي
) صفحات كه در واقع به منظور كمك به خواننـده بـراي   Headerسرصفحه (ها: كاستي

اي زيبـا بـه صـفحات كتـاب،      تسهيل يافتن فصول مورد نظـر و همچنـين افـزودن جلـوه    
استفاده شده است. در صفحه ابتدايي مي شود، در اين كتاب به شيوه اي غيرمعمول   استفاده

هر فصل از كتاب كه در آن شماره فصل، عنوان فصل و اهـداف كلـي و جزئـي بـه همـراه      
دارد كـه بـر آن نـام كتـاب درج      تصاويري در حاشيه درج شده اسـت، سرصـفحه وجـود   

درج تيتـر مقدمـه آمـده اسـت،     است و در صفحه بعـد از آن كـه محتـواي فصـل بـا        شده
جود ندارد. و بالفاصله در صفحات بعد سرصفحه اضافه شده اسـت كـه در   اي و سرصفحه

سرصفحه هاي صفحات سمت راست نام كتاب و در سرصفحه هاي سمت چپ، يكـي از  
تيترهاي موجود در صفحه راست يا چپ درج شده است! درج سرصفحه در صفحه ابتدايي 

نام و مشخصـات فصـل   هر فصل كامال غيرمعمول و بي فايده است. چون در همان صفحه 
درج شده است و اضافه كردن سرصفحه به اين صفحه كه الزم اسـت فضـايي متفـاوت از    
صفحات ديگر كتاب داشته باشد، امري بي فايده است. از طرفي، معلوم نيست علت استفاده 

جاي  و عالوه بر اين، در صفحات آتي بهاز سرصفحه در شروع بخش مقدمه فصول چيست 
عنوان فصل از يكي از تيترهاي موجود در صـفحات سـمت راسـت و يـا      درج شماره و يا

چپ استفاده شده است كه نه تنها به خواننده كمكي نمي كند، بلكه به پيچيدگي دسترسي به 
مطالب فصول افزوده است. عالوه بر اين مشخص نيست دليل انتخاب و درج يك تيتـر در  

  طه چيست. سرصفحه از بين چند تيتر موجود در صفحات مربو
عالوه بر سرصفحه، وجود فضاي خالي در برخي صفحات و همچنين عـدم توجـه بـه    

  يكسان سازي فاصله خطوط در بسياري از صفحات كتاب از زيبايي آن كاسته است. 
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  تيتربندي 8.3.3
تمام تيترهاي اصلي و فرعي داراي شماره هستند و براي تشخيص ارتباط مطالب امتيازات: 

  د باشد.تواند مفيمي
شماره تيترهاي كتاب از نظم منطقـي برخـوردار نيسـت. هرچنـد اسـتفاده از      ها: كاستي

هـا  بحـث، در تيتربنـدي كتـاب    شماره تيتـر بـا چـارچوب اسـتفاده شـده در كتـاب مـورد       
نيست، اما علي رغم اين امر و با توجه به گرايش مؤلف و ناشر بـه اسـتفاده از ايـن      معمول

ره گـذاري هـا لحـاظ نشـده اسـت.      و نظـم مشخصـي در شـما    نوع شماره گذاري، قاعده
بـراي شـش تيتـر     2- 1شـماره تيتـر    18و  17، 16، 15، 13، 12مثـال، در صـفحات     بطور
بـراي دو تيتـر    3- 1شماره تيتـر   21و  20سرهم استفاده شده است و يا در صفحات   پشت

شـاهده اسـت.   حات كتـاب قابـل م  متوالي استفاده شده است. اين مورد در بسياري از صـف 
بر اين شماره هاي زير تيترها (تيترهاي دوم) هم با مشكل همراه است. بطور مثال، در  عالوه

براي زير تيتـر نظريـه تزريقـي تحـت تيتـر اصـلي        1- 7- 1درج شماره زير تيتر  19صفحه 
، بي تناسب است. در ضـمن، در  2- 1با شماره تيتر » فرآيند اثرگذاري رسانه ها بر مخاطب«

تفاده شـروع شـده اسـت، از هـيچ شـماره تيتـري اسـ       » مقدمـه «فصل كه با تيتـر   شروع هر
است. تكرار تيتر مشابه در برخي صـفحات كتـاب ديـده مـي شـود. بطـور مثـال، در          نشده

در ايـن  » بهـاي جمعـي بـر مخاطـ    انواع نقش و كـاركرد رسـانه  « تيتر  17و  16صفحات 
  صفحات تكرار شده است.

  جداول 9.3.3
سازي مفاهيم و درك آسـان محتـواي   جداول متعدد در كتاب موجب ساده جودوامتيازات: 

كتاب شده است. استفاده از جداول در خالصه كردن مطالب و در نتيجه به يـادگيري بهتـر   
هـاي  كـه بـه ارائـه واژه    29در صـفحه   3- 2كمك بسياري كرده است؛ بطور مثال، جـدول  
شود، به فهم بهتر مطـالبي كـه بـه زبـان بيگانـه      متداول التين براي مفهوم مسابقه استفاده مي

كنـد و از آنجـا كـه    كنند، كمـك بزرگـي مـي   شود و خبرنگاران از آن استفاده ميمنتشر مي
ــوجهي در آي    ــل ت ــهم قاب ــي س ــجويان كارشناس ــاري در ورزش  دانش ــغل خبرنگ ــده ش ن

  داشت، لذا محتواي اين جدول براي آنها بسيار مفيد خواهد بود.  خواهند
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تناسبي اندازه فونت كلمـات بـا حجـم فضـاي     جداول در برخي موارد با بيها: كاستي
هاي جدول مواجه هستند كه اين امر زيبايي جداول را دستخوش آسيب نموده است. سلول

  از آن جمله است.    4- 2و 10- 1و  5- 1بطور مثال جداول شماره 

  ها و تصاوير شكل 10.3.3
لـف و مـرتبط بـا موضـوع اسـتفاده      ز تصـاوير مخت در صفحات مختلف كتـاب ا امتيازات: 

كند و موجـب زيبـايي   است. اين امر به ارتباط بهتر خواننده با موضوع كتاب كمك مي  شده
  شود.صفحات كتاب و فهم بهتر مطالب مي

حتـواي فصـلها قابـل تأمـل و     ارتباط مفهومي تصاوير در فصـول مختلـف كتـاب، بـا م    
كه نشان دهنده سه خبرنگار در حال تهيه خبر با  39در صفحه  2- 1تصوير  است.  بازنگري

هـا و دهـان آنهـا قـرار گرفتـه و      ابزارهاي مختلف هستند كه توپ فوتبال در گوشها، چشم
بـه خـوبي بـا توضـيح زيـر عكـس        حاكي از ديدن، شنيدن و گفتن در باب فوتبال اسـت، 

اسـت كـه   سـب بـراي ايـن تصـوير     است و نشان دهنده انتخـاب و درج محـل منا    مرتبط
  دهنده اهميت فوتبال در نظر خبرنگاران است.  انتقال

فرمت و اندازه تصاوير كتاب در تمام فصول كتاب يكسـان نيسـت و بسـيار    ها: كاستي
متفاوت است و اين امر به عدم توجه صفحه آرا در انتشار كتاب اشاره دارد. بطور حـتم، از  

ه تسـهيل انتقـال پيـام و يـادگيري بهتـر      ها به زيبايي و حتي كمك بجا كه تصاوير كتاب آن
توجهي به محـل درج تصـاوير در صـفحات مربوطـه، انـدازه و      خواننده منجر مي شود، بي

زمينه رنگـي و بـدون پـس    چنين يكسان سازي چارچوب تصاوير كتاب( تصاوير با پس هم
ي زمينه، وجود قاب عكس در برخي از تصاوير و ميزان شفافيت تصاوير) از اهميـت زيـاد  

همچنين، در برخي تصاوير اسـتفاده شـده در كتـاب ارتبـاط محتـوايي بـا        برخوردار است.
تصوير مردي درج شده اسـت كـه    21توضيح عكسها (كپشن) ندارد. بطور مثال، در صفحه

گرفتـه كـه ظـاهرا خبرنگـاري را     اي به رنگ سياه قـرار  ميكروفون در دست دارد و در هاله
انواع رسانه «است، اما توضيح زير عكس اينطور نوشته :  دهد كه در صدد مصاحبهمي  نشان

ها ارتباط مفهـومي وجـود نـدارد. مـورد مشـابه در      بين كپشن با موضوع عكس». و ورزش
  شود.  ديده مي 1- 6شكل  123صفحه 
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  ها هاي واژه اندازه و ويژگي 11.3.3
فرمـت فونـت هـاي    يكي از مهمترين جنبه هاي شكلي كتاب مربوط به اندازه و امتيازات: 

انتخاب شده در كتاب است. اندازه فونتها به قدر كافي بزرگ هستند كه مطالعه راحت كتاب 
و بـه مطالعـه راحـت كتـاب كمـك       را موجب شده است. فاصله خطوط هم مناسب است

  است.  كرده
هاي كتاب واژه هاي تركيبي وجود دارد كه بـه صـورت   در بسياري از بخشها: كاستي

كلمه استفاده شده است و بين اين دو بخش عالمت فاصله وجود دارد كـه  جمع دو بخش 
و  21در صـفحه  » هاسـت - رسم«شكل نامناسبي به اين كلمات داده است. بطور مثال، كلمه 

  .28در صفحه » ترين- مهم«كلمه 

  ويراستاري اثر 12.3.3
خويش   استفاده از مهارتبا   ويراستار  توان نوعي از هنر نويسندگي دانست. را مي  ويراستاري

اي را سـامان بخشـيده و    قادر است تا هر نوشـته   در نگارش و تسلط بر متون و دستور زبان
اگر كتابي از ويراستاري خوبي برخوردار باشد،  .خطاهاي متن به آن نظم دهد  ضمن تصحيح

شكلي خوانش و فهم آن براي خواننده بسيار راحت و آسان بوده و در فهم و انتقال مطالب م
يي (تخصصـي)  زبـاني و محتـوا  - ويراسـتاري بـه سـه نـوع فنـي، سـاختاري       .آيد پيش نمي

هـاي   ، و عاري كردن نوشـته از نارسـايي  شود. رعايت قواعد هر سه نوع ويرايشمي  تقسيم
  ).1394(مختاري، اميدي و نوذري، مربوط به آنها الزمه نشر آثار علمي پژوهشي است 

رسـانه و ورزش، بـا   «مند است. ويراستار كتاب تار بهرهكتاب از وجود ويراسامتيازات: 
آقاي عطاءاله محمدعلي نژاد هسـتند كـه طبـق اطالعـات درج شـده در      » رويكرد كاربردي

انـد و   ب را بـر عهـده داشـته   بخش مشخصات شناسنامه اي كتاب، وظيفه ويراسـتاري كتـا  
غييراتي را به منظور رود در خصوص هر سه نوع ويراستاري كتاب، اصالحات و ت مي  انتظار

  بهبود فهم و درك پيام كتاب اعمال كرده باشند.
يكي از مهمترين امتيازات اين كتاب، استفاده از زبان ساده در مـتن اسـت كـه نشـان از     

ه كتـاب را دارد. اسـتفاده از   توجه نويسندگان به اهميـت انتقـال مطلـوب پيـام بـه خواننـد      
را بـراي خواننـده فـراهم سـاخته اسـت. مسـلما       ساده، امكان يادگيري آسان مطالـب    زبان

هاي درسي، يادگيري را مشكل مي سازد. اما كتاب پيچيدگي در بيان مطالب درسي در كتاب
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ــاني ســاده و ســريع   ــل اســتفاده از زب ــه دلي ــال موجــب تســهيل   ورزش و رســانه ب االنتق
هاي درسـي ركـن   شود. استفاده از زبان ساده و پرهيز از پيچيده گويي در كتاب مي  يادگيري

  مهمي در يادگيري دانش آموزان و دانشجويان است. 
در بخش ويراستاري فني، نشانه گذاري و سجاوندي كتاب مورد تأكيد است ها: كاستي

و در اين بخش مواردي وجود دارد كه قابل توجـه و بـازنگري اسـت. عالمـت گـذاري و      
خـي از فصـول بـه نسـبت     سجاوندي در بسياري از جمالت رعايت شده است؛ امـا در بر 

فصول ديگر، سجاوندي كمتر مورد توجه بوده است و همين امـر مطالعـه و فهـم محتـواي     
كتاب را با مشكل همراه ساخته است. همچنين، وجود امالي نادرست كلمات در بسياري از 

صـحيح امـالي آنهـا داشـته اسـت.      جمالت، نشان از عدم توجـه مطلـوب ويراسـتار بـه ت    
كــه امــالي اشــتباه كلمــه » بنابريــان«در اولــين خــط، كلمــه 67صــفحه نمونــه، در   بطــور

  است.  »ابراينبن«
در ويراستاري ساختاري، كلمات ناآشنايي در كتاب مورد استفاده قرار گرفته اسـت كـه   

شد و يا تعريفي براي آنها ارائه مي شد بهتر بود به جاي آنها، از واژه هاي معمول استفاده مي
خـط سـوم از    13ناي مورد نظر نويسنده بشود. بطور مثال، در صـفحه  تا خواننده متوجه مع

» زبان بدن«آيد منظور او استفاده شده است كه به نظر مي» زبان تني«پاراگراف اول، از كلمه 
بوده است و براي استفاده از اين واژه نياز به تعريف وجود دارد و يا به جاي آن بهتر بود از 

اسـتفاده   36شد و يا در صفحه تر است، استفاده مير و قابل فهمواژه زبان بدن كه معمول ت
از دو كلمه توزيع و پخش كه در واقع معناي مشابهي دارند و در مـتن هـيچ توضـيحي در    
مورد تفاوت آنها ارائه نشده است. از ديگر مشكالت ايـن نـوع ويراسـتاري مـي تـوان بـه       

سبك اجرا بايد قابل باور « هاي ال، جملهنامفهوم بودن برخي از جمالت اشاره كرد. بطور مث
و غيرمصنوعي باشد تا اعتماد مخاطب را جلب كند، اين قابليت با گفتـار صـحيح، الگـويي    

در پـاراگراف دوم  » آيـد غيرساختگي به همراه دانش الزم در خصوص وقايع، به وجود مـي 
خواندن در « 63قابل فهم نيست و همچنين اولين جمله در پاراگراف اول صفحه  67صفحه 

ــتقيم داد   ــش مس ــزارش نق ــار و گ ــ » گفت ــه اي ديگ ــز نمون ــتاري  ني ــكاالت ويراس ر از اش
   است.  ساختاري

در ويراستاري محتوايي، ويراستار به مفهوم جمالتـي كـه احتمـاال از منبـع غيرفارسـي      
اينطور آمده است  28برگردانده شده، توجه نداشته است. بطور مثال، در آخرين خط صفحه 
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انه هـاي  ادشناسي به عنوان يـك مقولـه بسـيار مهـم در كـار دسـت انـدركاران رسـ        رويد«
» وظـايف « از » در كار«بهتر بود براي رفع ابهام در معناي اين جمله به جاي » است  ورزشي

انواع نقـش رسـانه و ورزش بـر    «آخرين سطر نوشته شده:  9استفاده مي شد. يا در صفحه 
استفاده مي شد. نمونـه  » اثر« د به جاي كلمه نقش از كه بهتر بو» ديگر را تشخيص دهد يك

ها و ورزش نقشي رسانه«اولين سطر از پاراگراف دوم درج شده است:  15ديگر در صفحه 
موجب ابهام در مفهوم » رو به رشد«در اين جمله واژه » مهم و رو به رشد بر يكديگر دارند

گان خـارجي در زيرنـويس   ويسـند جمله شـده اسـت. عـالوه بـر ايـن، ذكـر نـام التـين ن        
است؛ اما در اين كتاب موارد بسياري وجود دارد كه نيازمند ذكر نام التـين محقـق     ضروري

  در زيرنويس است. 
  

 تحليل محتوايي اثر 4.3

  پيوستگي مطالب 1.4.3
شود كه خواننده تصور كند ارتباط منطقي بين مطالب هر فصل با فصل بعدي مانع از اين مي

ها كاربرد دارد. بلكه ارتباط ها به شكل مجزا در رسانهمطالب مندرج در فصلكه هر يك از 
اي از عوامل است. ايـن  ها حاصل مجموعه به هم پيوستهدهد كاركرد رسانهفصول نشان مي

اي و مـنظم يـادگيري مطالـب    امر نشان از وسعت نظر و تجربه نويسندگان بر سـير مرحلـه  
  توسط دانشجويان دارد.

سير منطقي ارائه مطالب كه با ارائه مفاهيم و مباني در حوزه رسـانه و ورزش   امتيازات:
هـا و  در فصل اول شروع شده است، سپس به مفهوم رسانه متصل مي شود و انـواع رسـانه  

نحوه كاربرد آن در ورزش مورد توجه نويسندگان قرار مي گيـرد و سـپس خروجـي هـاي     
ده مي شوند، در حوزه ورزش معرفـي و ارزش  اي ناميرسانه كه در واقع محصوالت رسانه

گردند و در نهايت عوامـل بيرونـي اثرگـذار بـر     هر يك در حوزه صنعت ورزش معرفي مي
هاي قـانوني  كاركرد رسانه ها در غالب اخالق به منزله ركني از فرهنگ جامعه و محدوديت

نظم مطلوبي از و سياستگذاري پايان بخش فصول اين كتاب است. در واقع مطالب كتاب با 
دنياي كاركردهاي دروني رسانه به آثار بيروني و تأثير و تـأثر عوامـل درونـي و بيرونـي بـر      

گيـرد كـه گويـاي نظمـي منطقـي و موجـد       ها مورد توجه و بررسي قرار ميعملكرد رسانه
  يادگيري مرحله اي متناسب با ميزان اهميت هر مرحله مي باشد. 
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   الب كتاب، كاستي قابل توجهي مشاهده نمي شود.در خصوص پيوستگي مطها: كاستي

  ارجاع به منابع 2.4.3
از آنجا كه نويسنده اول كتاب، خود داراي سابقه طوالني و مؤثر و تجربه مطلوبي امتيازات: 

هاي ورزشي است، لذا منطقي است كه اين انتظار از او وجود داشته باشد كه در حوزه رسانه
نابع دست دوم، تجـارب و دانـش فـردي خـود را در تـأليف و      به جاي استفاده صرف از م

هاي كتاب رخ داده است و امـري  تصنيف كتاب بكار گيرد و اين اتفاق در بسياري از بخش
  كامال قابل پذيرش از نويسنده اصلي كتاب است.

هاي مختلف كتاب، ارجاعات به منـابع اصـلي رعايـت    در بسياري از قسمتها: كاستي
ها ها كه موضوع به اخبار و اطالعات سازماننين، در برخي ديگر از بخشنشده است. همچ

مرتبط است و يا در رابطه با موضوعاتي است كه در حيطه تخصص نويسنده نيست، ارجاع 
مربوط به انواع  74در صفحه  16- 4به منبع اصلي ضرورت دارد. بطور مثال، جدول شماره 

مربوط به انواع قوانين بين المللـي   94صفحه در  16- 5هاي كنترل مصاحبه و جدول روش
ت كـه نيـاز بـه ارجـاع بـه منبـع       اي از جـداولي اسـ  درباره آزادي گردش اطالعات، نمونـه 

  دارند.   اصلي
در خصوص روش ارجاعات در متن كتاب نياز است الگوي واحدي بكار گرفته شـود.  

يـاز بـه ذكـر    رت گرفتـه اسـت، ن  به عبارتي بهتـر، اگـر ارجاعـات بـه كتـاب خاصـي صـو       
صفحه در كتاب مربوطه مي باشد و اين امر در سراسر كتاب بـا يـك روش يكسـان      شماره

ب، در برخـي مـوارد شـماره صـفحه     رعايت شود. اما در حال حاضر در ارجاعات بـه كتـ  
ده اسـت. از طرفـي در ارجاعـات    شده و در مواردي ديگر ذكر شماره صفحه انجام نشذكر
در تمام دفعات تكرار ذكـر شـود و ذكـر آن در اولـين ارجـاع      نيست نام همه همكاران   نياز

كافي اسـت.  » همكاران«كند و در دفعات بعد فقط اسم نويسنده اول و ذكر كلمه كفايت مي
اما در اغلب ارجاعات كتاب مورد بحث، درج نام تمام همكـاران صـورت گرفتـه اسـت و     

اسـت كـه اثـري از آنهـا در      حتي در برخي ارجاعات نام نويسندگاني به اشـتباه درج شـده  
  شود. فهرست منابع كتاب يافت نمي
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  كيفيت منابع استفاده شده 3.4.3
هـاي كتـاب، از   همانطور كه پيشتر اشاره شد، نويسنده كتاب در بسياري از بخشامتيازات: 

تأليف و تصنيف همزمان بهره گرفته است و اين موضـوع موجـب برقـراري ارتبـاط بهتـر      
هـاي  اي فصل شده است. زيرا اين سبك از نوشتار فاقد توقف ها يا سـكته خواننده با محتو

  مطالعه كتاب شده است و به روان خواني و فهم بهتر كتاب كمك كرده است.
با توجه به توسعه سريع رسانه ها در جهان، نياز اسـت در كتـب مـرتبط بـا      ها: كاستي

ما در كتاب حاضر به جـز منـابعي كـه    رسانه همواره از منابع جديد و به روز استفاده شود. ا
استفاده جاع قرار گرفته، برخي منابع موردتوسط نويسنده اصلي نگاشته شده است و مورد ار

هـاي نـوين در عصـر حاضـر، بسـياري از منـابع       قديمي هستند و با توجه به اهميت رسانه
بطـور مثـال، در    انـد. هاي نوين را مورد توجه قـرار نـداده  استفاده شده در اين كتاب، رسانه

مختلـف صـحبت مـي شـود،      هـاي در جايي كـه در خصـوص رسـانه    36و  33صفحات 
  هاي نوين مورد اشاره نيستند.  رسانه

  واجنبه كاربردي بودن محت 4.4.3
ي خواننـده اشـاره دارد،   با توجه به عنـوان كتـاب كـه بـر كـاربردي بـودن مطالـب آن بـرا        

هاي مختلف كتاب بتواند از آن بطـور عملـي   بخشرود كه خواننده پس از مطالعه  مي  انتظار
استفاده كند. اين كتاب امكان درك و فهم رسانه ها و نحـوه كـاربرد و اثرگـذاري آن را بـه     
خوبي براي خواننده فراهم ساخته است و علـي رغـم مشـكالت ويرايشـي كـه در برخـي       

آمـادگي كـافي را   جمالت كتاب وجود دارد، اما خواننده براي فهم و كاربرد مطالب كتـاب  
  كسب مي كند.

  
  گيري . نتيجه4

كتاب رسانه و ورزش با رويكردي كاربردي، كتاب ارزشمندي بـراي خواننـدگان و عمـدتا    
مي باشد. قلم شيوا و ساختار ساده جمالت بـراي   دانشجويان كارشناسي رشته تربيت بدني

مورد توجه نويسندگان اين تسهيل انتقال پيام از نكات ارزشمند اين كتاب است كه به خوبي 
كتاب قرار گرفته است و حاصل آن برقراري ارتباط آسان متن كتاب با خواننـده آن اسـت.   
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ارتباط مفهومي مطالب كتاب و تسلسل منطقـي آن نشـان دهنـده تجربـه و نگـرش وسـيع       
هـا در  نويسندگان كتاب است كه در بردارنده دامنه موضوعي، مفهـومي و كـاربردي رسـانه   

ست و به نوبه خود نشان از محتـواي ارزشـمند ايـن كتـاب دارد. كتـاب رسـانه و       ورزش ا
ورزش از محتوايي غني و ارزشمند براي آموزش ابعـاد محتلـف كـاربرد رسـانه در ورزش     
برخوردار است.  مطالعه اين كتاب، امكان آشنايي خواننده با ابعاد مختلف ارتباط رسـانه بـا   

رد رسانه براي انتقال پيامها و اطالعات حوزه صـنعت  ورزش و همچنين آموختن نحوه كارب
ورزش را به جامعه بطور مطلوب فراهم مي سازد. امـا ايـن كتـاب بـا اشـكاالت شـكلي و       
ظاهري و همچنين مشكالت نگارش دستور زبان فارسي بسياري همراه است كه به ترتيـب  

س نياز است كـه در  حاصل عملكرد فني نامطلوب ناشر و ويراستار كتاب است. بر اين اسا
 هاي آتي به رفع مشكالت ظاهري كتـاب، از مختصـات جلـد تـا صـفحه آرايـي آن،       چاپ
شود تا ضمن حفظ زيبايي، امكان طبقه بندي و دسترسي آسان بـه آن در كتابخانـه و     توجه
لـب داخـل كتـاب    چنين برقراري ارتباط خواننده كتـاب، بـا بخـش هـاي مختلـف مطا      هم

ع مشكالت ويراستاري كتاب از ضرورت هـاي چـاپ كتـاب در    شود. در ضمن، رف  فراهم
هاي بعدي است. زيرا مشكالت نگارشي كتاب مانع از فهم مطالب و ارتباط مطلـوب   نوبت

  با محتواي معنايي كتاب شده است.
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