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 چکیده
ربردی های کاحاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب مهارت همقال

لوسیر و دیوید سی کیمبال، ترجمه   رابرت تألیفمدیریت ورزشی 
قاسمعلی پور و طاهره فریده اشرف گنجویی، لیال صباغیان راد، حسن 

پردازد. این اثر توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد ازمشاه می
تهران مرکز چاپ و منتشر شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد 
کیفی کتاب مورد بررسی و به صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان 

یت ورزشی داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزۀ تربیت بدنی و مدیر
های فراوان و ساختار منسجمی دارد. اصل  است و امتیازات و نوآوری

 35بخش و  4صفحه در  416کتاب که به زبان انگلیسی و شامل 
طوری که هاین کتاب در دو جلد مجزا ترجمه شده است ب .فصل است

 536فصل و  3شامل  3صفحه و جلد  131فصل و  3شامل  3جلد 
ویراست دوم آن به چاپ رسیده است.  3335باشد. در سال صفحه می
عد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحه آرایی کتاب از بُ

و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری، بخش توسعه 
ها در هر فصل و قبل از ورود به بحث اصلی در هر فصل وجود مهارت

ترین اطالعات این اثر تازه دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوایی،
 علمی مربوط به موضوع را در بر دارد.

 

 واژه های کلیدی
  .های کاربردی، مدیریت ورزشی، تربیت بدنینقد، مهارت

 
Abstract 
This article is book review on "Applied Sport 

Management" by David C. Kimball and Robert N. 

Lussier. This book translated by Farideh Ashraf 
Ganjoei, Leila Sabaghian Rad, Hasan 

Ghasemalipour and Tahereh Azamshah. This book 

has been published by the Islamic Azad University 

Center Tehran Branch. The methodology was book 

review on a special book as a case study. The book 

is valuable resource in physical education and sport 

management major which has many novelty and 

good structure. It has 536 pages and 14 chapters. 

The book has been translated in two separate 

volumes so that Volume 1 contains 7 chapters and 

373 pages, Volume 2 contains 7 chapters and 406 

pages. In 2014 second edition of that was published. 

In face dimension study, the book was good layout 

and bookbinding. In structure dimension study, the 

book was the main part before stating the main 

discussion as "skills development". In content 

dimension study, the book has newest scientific 

information about sport management. 
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 مقدمه 
اند. نقد به معنای گفته «شناختن محاسن و معایب»نقد را 

ها پیدا کردن و کمک به اعتبار اثر ها را از میان بدیخوبی
تواند در رفع نقاط ضعف است، زیرا نقد اثربخش یک کتاب، می

آن موثر باشد. بدون شک نقد اصولی به بهتر شدن جایگاه یک 
کتاب دستاورد اندیشه  کند.اثر در بین آثار مشابه کمک می

  فردی یا گروهی است. مطابق استاندارد یونسکو، کتاب 
طور صفحه بیشتر و به 53ای غیرادواری است که از نشریه

مستقل صحافی شده باشد. در تعریف علمی، کتاب یک رسانه 
جمعی است که در آن مطالبی ضبط شده، قابل انتقال باشد و 

مان و مکان محدود نباشد )رزاقی، بازیابی مطالب آن از نظر ز
نقد کتاب، نقد تولید فکر اندیشمندان است و چون (. 3131

توان آن را مصون از های علمی بشر است، نمیبخشی از یافته
توان کاستی و خطا تصور کرد. با نقد کتاب درسی دانشگاهی می

تر و مفیدتری در اختیار دانشجویان قرار داد و در مطالب مطمئن
تری های دانشگاهی را به سوی شرایط مطلوبجه آموزشنتی

 (.  3135پیش برد )قاسمی 
 های علمی، فرهنگی، سیاسی وامروزه نقد در تمامی عرصه

شود. ارائه وجود دارد و موجب پیشرفت اثر یا شخص میغیره 
های جدیدی که با اصول نقد کمکی است به خلق نمونه

کند. گاهی مطابقت میهای آموزشی دانشکتاب تألیفعمومی 
 شود: طور همزمان دو کار انجام میبنابراین با نقد به

 کتاب  تألیفکمک به تکامل در   .3

 های نو و های جدید برای ارائه طرحباز کردن افق  .3
های جدید که با استانداردهای کتاب آموزشی مطابقت نمونه

 (.3135دارد )قاسمی 

برخی او را کاشف تحلیل دانشمندی به نام هارولد السول که 
نامد. وی جمله دانند، تحلیل محتوا را تحلیل فضا میمحتوا می

معروفی در این زمینه دارد و آن اینکه: چه کسی، چه چیزی را 
گوید؟ در ی میتأثیراز چه مجرایی و برای چه کسی و با چه 

را مشخص  «چه»واقع تحلیل محتوا عناصر محتوای پیام یا 
کند و را مشخص می «مجرا» مسألهسانه کند. تحلیل رمی

را مشخص  «چه کسی»بررسی مخاطب نیز مفهوم بررسی 
(. بدین طریق 3135شجییع،  و کند )قاسمی، قره، حسینیمی

های فنی، براساس فرمول السول، بررسی کتاب شامل ویژگی
محتوا، مخاطبان و آثار پیام بر مخاطبین کتاب است. یکی از 

راستا، بررسی محتوای کتاب است، یعنی  محورهای مهم در این
 (. 3133 ،)معتمدنژاد نویسد؟گوید و چه میاین که چه می

ای عوامل متنی که بر درک محتوای نوشتاری در مطالعه 3فرو
،    ساختار طراحی ـ3کند: گذارد را بدین شرح بیان میاثر می

      ،طول جمالت ـ5، روابط فعل یا اسم ـ1 ،بسامد کلمات ـ3
 ، تنوع یا یکنواختی ساختار جمله ـ 6 ،هابندی جملهشماره ـ 4
بسامد کلمات مصطلح و نامصطلح. همچنین وی معتقد است ـ 3

    خواننده در خواندن یک متن به دو آستانه یا سقف تحمل
یعنی متن اطالعات کمی دارد.  ،رسد: الف( آستانه بیهودگیمی

    ایه خواننده به نقطهیعنی زمانی ک ،ب( آستانه پیچیدگی
خواندن ادامه دهد. البته جزییاتی خواهد بهرسد که دیگر نمیمی

که یادآور تجارب شخصی گیرنده باشد، کار فهمیدن را آسان 
 (.3183 ،)زارعیان کندمی

های جدیدی است که از چند مدیریت ورزشی یکی از مدیریت
  عنوان یکی از های معتبر جهانی بهدهه پیش در دانشگاه

بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف تربیت های حیطهرشته
ای ارشد و مقطع دکتری جایگاه ویژهکارشناسی، کارشناسی
این در حالی است که رشته مدیریت  برای خود یافته است.

های متعددی ، خود به گرایشورزشی در مقطع کارشناسی ارشد
های ورزشی، یریت رسانه: مدیریت راهبردی در ورزش، مدمانند

ت تاسیسات و اماکن ورزشی، مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیری
  رویدادهای ورزشی و مدیریت اوقات فراغت و  مدیریت
 (. 3133)قاسمی،  های تفریحی تقسیم شده استفعالیت

بدنی بیانگر این حقیقت است فلسفه وجودی مدیریت در تربیت
عنوان یک تشکیالت گسترده بدنی و ورزش بهکه مقوله تربیت

و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در 
سطوح مختلف دارد. پس بنابراین وجود مدیرانی کارآمد و اثر 

های ورزشی امری بدیهی ها و بویژه سازمانبخش برای سازمان
ناپذیر است. یک مدیر ورزشی مسئولیت دارد از طریق و اجتناب
 کارآمد از منابع به اهداف سازمان ورزشی دست یابد. استفاده 

انشگاهی در در این پژوهش به نقد و بررسی یکی از کتب د
شود. عنوان نیاز برای مدیران پرداخته میهای موردزمینه مهارت

   (3و  3ردی مدیریت ورزشی )جلد های کاربکتاب: مهارت
دکتر لیال باشد. این اثر توسط دکتر فریده اشرف گنجویی، می

پور ترجمه شده است زاده و آقای دکتر حسن قاسمعلیصباغیان
و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در سال 

وظیفه چاپ  338-365-33-3648-5و با شماره شابک:  3131
 و نشر آن را بر عهده داشته است.

                                                                            
1. Frow  
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 معرفی نویسندگان 

در  3استاد مدیریت کالج اسپرینگفیلد 3رابرت. ان. لوسیر

آموزان ماساچوست است که در آنجا بیش از یک سوم از دانش
سال  34کنند. او سابقه بیش از تیم ورزشی رقابت می 33در 

مقاطع کارشناسی و تحصیالت تدریس مدیریت ورزشی در 
های عنوان مشاور برای پروژهتکمیلی را دارد. همچنین وی به

کار بوده است. لوسیر تحقیقاتی مدیریت ورزشی مشغول به
های، مدیریت، رهبری و جلد کتاب در زمینه 184مؤلف بیش از 

عنوان روابط انسانی است. او هم خود ورزشکار بود و هم به
دبیرستان، دانشگاه و سطح جوانان فعالیت مربی، در مقاطع 

 داشته است.  

های برنامه تاد مدیریت و مدیر اجراییاس 1کیمبالدیوید سی

در ماساچوست است. او مدرس  5مدیریت ورزشی کالج المز
های آموزشی مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی برای دوره

مربیان بوده است. بسیاری از مطالعات موردی که در این کتاب 
به آنها اشاره شده به دلیل روابط بسیار گسترده وی با افرادی 

 است که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.   

 

 معرفی مترجمان 
بدنی دانشگاه دانشکده تربیتدانشیار  ،«فریده اشرف گنجویی»

استادیار  ،«رادلیال صباغیان»آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، 

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، گروه تربیت

علمی دانشگاه آزاد اسالمی  هیأتعضو  ،«پورحسن قاسمعلی»

علمی هیأتعضو  ،«طاهره ازمشا»واحد تهران جنوب و 

نی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه مدیریت بددانشکده تربیت
ریزی ورزشی، چهار مترجم این کتاب به زبان فارسی و برنامه

هستند. فریده اشرف گنجویی و لیال صباغیان از مدرسان این 
درس در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی 

پور و طاهره ازمشا از مدرسان دروس هستند. حسن قاسمعلی
 بدنی هستند. مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی تربیت

 

 محورهای اصلی کتاب 
 APPLIED SPORTعنوان التین کتاب

MANAGEMENT SKILLS  و معادل ترجمه شده

                                                                            
1. Robert N. Lussier   

2. Springfield College   

3. David C. Kimball 

4. Elms College   

است. اصل کتاب  «های کاربردی مدیریت ورزشیمهارت»آن 
و توسط  تألیفکیمبال یوید سیتوسط رابرت ان. لوسیر و د

چاپ شده  3338و در سال  4ن کینتیکسانتشارات معتبر هیوم
انتشار یافته  3335در سال  است. ویراست دوم این کتاب نیز

ویراست اول کتاب توسط دکتر فریده اشرف گنجویی، است. 
طاهره ازمشا ترجمه پور و ، حسن قاسمعلیراددکتر لیال صباغیان

در انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  3131و در سال 
عنوان نمونه مورد مطالعه این مرکز منتشر شده است و به

 تحقیق استفاده شد. 
صفحه  416اصل کتاب ویراست اول به زبان انگلیسی و شامل 

ای که از این کتاب به فصل است. در ترجمه 35بخش و  4در 
  به چاپ  3و  3عمل آمده مترجمان کتاب را در دو جلد 

فصل و  3بخش و  1اب شامل کت 3اند به طوری که جلد رسانده
 131فصل است. جلد یک  3بخش و  3آن نیز شامل  3جلد 

صفحه منتشر شده است. هر دو جلد  536صفحه و جلد دو 
 دارای پیشگفتار مترجم است. 

های شغلی رشته مدیریت در این فصل ابتدا فرصتفصل اول: 

های خصوص وظایف و مهارتدر ادامه در ورزشی بیان شده و
های بین فردی، اطالعاتی و ی و همچنین نقشمدیریت

 تصمیماتی مدیریت توضیح داده شده است. 

های محیط داخلی سازمان شرح داده مؤلفهابتدا فصل دوم: 

شده و در ادامه در مورد اصول اساسی مدیریت جامع، چگونگی 
عوامل موجود در محیط خارجی بر محیط کسب و کار  تأثیر

المللی و کارهای داخلی، بین داخلی، تفاوت میان کسب و
ی بحث شده است. همچنین به کم خطرترین و ملیتچند

سازی یک واحد تجاری، سطوح های جهانیترین راهپرخطر
نفعان به مسئولیت اجتماعی در کسب و کار و رویکرد ذی

  هایصل، تفاوتاشاره دارد. در انتهای این فاخالق نیز 
 شود.می سازی و مهندسی مجدد شرح دادهکوچک

دهد که بین دستیابی به اهداف، حل توضیح میفصل سوم:  

گیری و وظایف هر یک از این موارد چه و تصمیم مسأله
گیری آموزش داده شده ارتباطی وجود دارد. مراحل مدل تصمیم

ریزی ریزی شده از برنامهو به شیوه تشخیص تصمیمات برنامه
آمیز و نامطمئن نشده و شرایط کسب و کار مطمئن، مخاطره

های خالقیت با نوآوری اشاره شده و به تفاوت ،بیان شده
 مراحل فرآیند خالقیت شرح داده شده است.

                                                                            
5. Human Kinetics  
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های های بین برنامهدر این فصل ابتدا تفاوتفصل چهارم: 

شود و در ادامه به تفاوت عملیاتی توضیح داده میراهبردی و 
ای توجه شده است. میان راهبردهای شرکتی، تجاری و وظیفه

ها پرداخته دالیل اهمیت تحلیل وضعیت شرکت همچنین به
شود. در شود و نحوه نگارش اهداف سازمان آموزش داده میمی

کالن، رشد،  انتهای این فصل درخصوص انواع راهبردهای
های هر یک از این راهبردها توضیح بیق و عملیات و ویژگیتط

 داده شده است. 

پردازد. در این به سازماندهی و تفویض اختیار میفصل پنجم: 

فصل بعد از توضیح در مورد ساختارهای سازمانی مسطح و بلند 
های مرزی ساز و نقشدر مورد مفاهیمی چون: رابط، یکپارچه

ر، تفاوت میان اختیار رسمی و اختیا شود. سطوحتوضیح داده می
رسمی، ارتباط میان ارتباط خطی و ستادی، نمودار سازمانی، غیر

   ها و بندی داخلی و خارجی، شباهتتفاوت میان بخش
های میان ساختارهای ماتریسی و بخشی، تفاوت میان تفاوت
بندی و تفویض اختیار از سازی و گسترش شغلی، اولویتساده

 ات این فصل هستند. دیگر موضوع

موضوع اصلی این فصل مدیریت تغییر است. در فصل ششم: 

این زمینه به موضوعاتی چون: نیروهای محرک تغییر، 
ها، اورها و ارزشمتغییرهای تغییر، تفاوت میان حقایق، ب

یت جامع کیفیت پرداخته شده گیرنده، مدیرهای یادسازمان
ه شده ئیی اراهاخصوص تفاوتاست. همچنین توضیحاتی در

است که میان تحلیل میدان نیرو و بررسی بازخورد و تفاوت 
 فرآیندی وجود دارد.  سازی و مشاورهمیان تیم

توضیح داده شده که مدیریت  در ابتدای آن فصل هفتم:

انسانی از چه اجزایی تشکیل شده است. در ادامه به تفاوت منابع
. شودهای شغلی توجه میبین وظایف شغلی و ویژگی

های خصوص فرایند جذب کارمندان، آموزش دستورالعملدر
های ارزیابی عملکرد و چگونگی توسعه کارمندان شغلی، روش

 نیز بحث شده است.  

ها موضوع این فصل هست. در رفتار در سازمانفصل هشتم: 

ه این فصل ابتدا صفات اصلی شخصیت شرح داده شده در ادام
گذار بر آن توجه شده است. تأثیربه فرآیند ادراک و عوامل 

شخصیت، ادراک و  خصوص ارتباطی که بینهمچنین در
نگرش وجود دارد و اهمیت آن نیز توضیحاتی ارائه شده است. 

توان به رضایت شغلی و از دیگر موضوعات این فصل می
اهمیت آن، تعریف قدرت و تفاوتی که میان قدرت سمتی و 

اداش و قدرت مرجعیت قدرت شخصی، قدرت قانونی، قدرت پ

های مدیریت وجود دارد، ارتباط قدرت و سیاست، و سبک
 تعارض اشاره کرد. 

عنوان این فصل توسعه تیم است. در این رابطه فصل نهم: 

یم اشاره شده و بعد به نحوه ابتدا به تفاوت میان گروه و ت
ها پرداخته شده است. ها بر حسب ساختار آنبندی گروهدسته
لی که اعضای گروه باید ایفا کنند و تفاوت میان های اصنقش

قوانین و هنجارها، تفاوت میان مدیران گروه و رهبرات تیم، 
همبستگی و اهمیت آن از جمله موضوعات دیگری است که 

 توان در این فصل مطالعه کرد. می

موضوع این فصل ارتباطات است. در اینجا نحوه فصل دهم: 

زمان شرح داده شده است. مراحل جریان ارتباطات در داخل سا
    و چگونگی استفاده درست از  فرآیند برقراری ارتباطات

های مناسب های ارتباطی، ارتباط چهره به چهره، کانالکانال
     هایبرای انتقال پیام خود، فرآیند دریافت پیام و سبک

همچنین  ی مناسب نیز توضیح داده شده است.دهپاسخ
  شده که با کمک آنها بتوان یک فرد راهکارهایی ارائه 

 زده را آرام کرد.  هیجان

در این فصل توضیح داده شده است که انگیزه  فصل یازدهم:

ها از قبیل: کند و در این خصوص به انواع نظریهچطور عمل می
های انگیزش فرآیند های انگیزش محتوا محور، نظریهنظریه

 های تقویت رفتار توجه شده است. محور و نظریه

ها به سوی پیروزی به نحوه هدایت تیم فصل دوازدهم:

اختصاص داده شده است. در اینجا ابتدا به تفاوت میان مدیر و 
ای، های رهبری خصیصهرهبر اشاره شده و در ادامه نظریه

اند. همچنین سطوح رفتاری و اقتضایی با هم مقایسه شده
آفرین، ی رهبران کاریزماتیک، تحولمدیریتی مناسب برا

اند. در ضمن در این فصل تراکنشی و نمادین مشخص شده
اند و نیز های اقتضایی متفاوت مورد مقایسه قرار گرفتهمدل

نقد و هدف موردـ  های پیوستار رهبری و مسیرانواع مدل
 اند. بررسی قرار گرفته

وری عنوان این فصل کنترل کیفیت و بهرهفصل سیزدهم: 

است. در این فصل فرآیند کنترل شرح داده شده و  توضیح داده 
ها در فرآیند سیستمی چه نقشی دارند و چرا شده که کنترل

در ادامه به تفاوت میان  شود.بازخورد نوعی کنترل محسوب می
بندی بر مبنای پذیر، افزایشی و بودجههای ایستا، انعطافبودجه

ای و های سرمایهصفر اشاره دارد. همچنین تفاوت میان بودجه
اند. همچنین از دیگر موضوعات این عملیاتی شرح داده شده

های مالی،خصوص صورتطرح مسائلی درتوان به فصل می



 های کاربردی مدیریت ورزشیبررسی و نقد کتاب مهارت  15

 

 صحیح از بازخوردهای انگیزشی، نقش چگونگی استفاده 
هایی جهت افزایش ی کمک به کارمندان و پیشنهاد راههابرنامه
 وری اشاره کرد. بهره

پردازد. در به موضوع امکانات و رویدادها میفصل چهاردهم: 

های الزم جهت مدیریت خصوص فعالیتدراین فصل ابتدا 
شود و می مسألهریزی رویدادها طرح امکانات ورزشی و برنامه

های دائمی و یکبار مصرف و زمان در ادامه تفاوت میان برنامه
    .گرددهای احتیاطی طرح میایجاد ضرورت برای برنامه

آن بر راهبرد سازمان، تفاوت میان  تأثیربینی فروش و پیش
ی، نحوه استفاده از جداول بینی کیفی و کمّهای پیشروش
نیز از  PERTت و نمودارهای ریزی، نمودارهای گانبرنامه

 جمله موضوعات دیگر این فصل هستند. 

 

 معرفی آثار مشابه 

 عنوان: اصول سازمان و مدیریت ورزشی
 پدیدآورنده: حمید قاسمی، سارا کشکر، مهنوش نوربخش

 .3183ناشر: علم و حرکت 
 مدیریت پیشرفته در ورزشعنوان: 

نژاد، رضا اندام، نوشین بنار، سیده رحیم رمضانی ه:پدیدآورند
 عذرا میرکاظمی

 .3183ن دانشگاه گیالر: ناش
 های ورزشی یریت در سازماناصول و مبانی مد عنوان:

  غالمرضا شعبانی بهار: نویسنده
 .3131انتشارات: دانشگاه بوعلی سینا 

 های ورزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمانن: عنوا
 مرتضی دوستی نویسنده:

 .3131بامداد کتابر: ناش

 های ورزشی ریزی در سازمانعنوان: مدیریت و برنامه

 اکبر آفرینش خاکی، زهره میرسپاسی، سعید صانعیپدیدآورنده: 
 .3131ناشر: بامداد کتاب 

 

 بررسی صوری، ساختاری و محتوایی اثر
صوری، ساختاری و  در این بخش به بررسی کتاب از ابعاد

 محتوایی پرداخته می شود. 
 

 های مهم اثر از بُعد صوریویژگی
کیفیت  عد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظاز بُ  .3

 صفحه آرایی و صحافی، کتاب در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

گرافیک  باشد وجنس جلد کتاب نیز از نوع گالسه می  .3
در جلد کتاب استفاده جلد نیز کوآرک است یعنی از چندین رنگ 

های روی جلد از جذابیت خوبی برای شده است و نیر رنگ
 باشد. جذب مخاطب برخوردار می

از لحاظ دارا بودن عطف کتاب و وجود اطالعات   .1
 مطلوب قرار دارد. ضروری در این بخش کتاب در وضعیت نسبتاً

قطع یا اندازه کتاب از نوع وزیری است که حمل و نقل   .5
 تر کرده است. گیری آن در قفسه کتابخانه را راحتو جای

      ز به وضوح بیانگر محتوای کتابعنوان کتاب نی  .4
باشد. به لحاظ همخوانی عنوان کتاب با تصویر روی جلد می

باشد فاقد تصویر روی جلد می 3کتاب قابل ذکر است که جلد 
همخوانی تصویر روی جلد وجود دارد که به لحاظ  3اما در جلد 

این تصویر با عنوان کتاب، قابل ذکر است که در وحله اول که 
 کند ممکن است به یاد مخاطب جلد کتاب را مشاهده می

چرا که تصویری از استودیوم النه  ،های المپیک بیافتدبازی
پرنده المپیک پکن بر روی جلد قرار دارد اما عنوان کتاب 

کند وضوح بیان میطوری است که به کمک تصویر آمده و به 
های هایی نیاز به داشتن مهارتکه برای اداره چنین بازی

مهارت  چهارباشد. در کنار تصویر نیز کاربردی مدیریت می
ریزی، سازماندهی، رهبری و اصلی مدیریت که شامل: برنامه

در ضمن محتوای کتاب نیز بر  است،نظارت هستند، نوشته شده 
 ه است. محور بنا نهاده شد چهاراین 

نام و لوگوی ناشر به درستی بر روی جلد و پشت جلد   .6
 کتاب قرار دارد. 

در پشت جلد کتاب، عنوان کتاب، اسامی نویسندگان،   .3
مترجمان و نام انتشارات به زبان انگلیسی نوشته شده است. 
همچنین توضیح کوتاهی در مورد محتوای کتاب داده شده که 

لب مورد اشاره در کتاب با مطا باعث آشنایی بیشتر مخاطب
 شود. می

 

 عد ساختاریهای مهم اثر از بُویژگی
های منحصر به فرد و قابل به لحاظ ساختاری، این اثر از ویژگی
ها یک از این ویژگی ه هربتوجهی برخوردار است که در ادامه 

 شود:اشاره می
در بخش شناسنامه کتاب به اسامی التین کتاب و  .3

 نویسندگان و سال انتشار کتاب اصلی اشاره نشده است. 

آغاز  این کتاب محتوای کتاب با پیشگفتار مترجمین  .3
شود.می

http://www.adinehbook.com/gp/product/9649931845/ref=sr_1_1000_1/905-1739335-6096611
http://iranbuybook.com/c75668
http://iranbuybook.com/c196849
http://iranbuybook.com/4172
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/905-1739335-6096611?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/905-1739335-6096611?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/905-1739335-6096611?search-alias=books&author=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4+%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C&select-author=author-exact
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های که ابتدا بخشفهرست منابع به نحوی است   .1
عد فصول و در ادامه مطالب موجود در هر بمحتوای کتاب و 

فصل با ذکر شماره صفحه بیان شده است که به خوانندگان در 
 کند. جهت یافتن مطلبی خاص کمک می

در ابتدای هر فصل بخشی تحت عنوان عبارات کلیدی،   .5
صل ها یا مفاهیم مهم آن فوجود دارد. در این بخش کلید واژه

کند تا در صورت اند. این کار به مخاطب کمک میفهرست شده
وسیله به نیاز به اطالعات بیشتر در رابطه با هر یک از فصول 

وجو تری را در دیگر منابع جستاین عبارات اطالعات جامع
 کند. 

در ادامه بخشی تحت عنوان برون دادهای یادگیری   .4
خواننده کتاب بعد مطالعه وجود دارد. این قسمت اطالعاتی که 

اند. مطالعه این قسمت به فصل کسب خواهد کرد ذکر شده
کند تا متوجه شود که قبل از ورود به مطالب خواننده کمک می

 فصل ذهن خودش را برای یادگیری چه مطالبی آماده کند. 

ها، عنوان بخش ثابت دیگری است که توسعه مهارت  .6
، وجود دارد. در این قسمت قبل از ورود به بحث اصلی هر فصل

در رابطه با مهارتی که در آن فصل توضیح و آموزش داده 
 ت. سهد شد، مقدمة کوتاهی نوشته شده اخوا

ها، بخشی تحت عنوان، به دنبال بخش توسعه مهارت  .3
بررسی استراتژی مدیران کارآمد، در هر فصل و قبل از وردم به 

طه با مهارتی که راب بحث اصلی وجود دارد. در این قسمت در
هایی از نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مثالدر فصل مورد

مدیران کارآمد در آن مهارت بخصوص آورده شده است که این 
قسمت نیز به آماده سازی ذهن خواننده جهت ورود به بحث 

 کند. اصلی هر فصل کمک شایانی می

هایی از بحث هر فصل و هر جا که ایجاب در قسمت  .8
که هر یک هدف  کادرهایی کنار متن کتاب وجود دارد کند

کنند. مطالب یکی از این کادرها شامل خاصی را دنبال می
شود و ذهن سوالی است که به تناسب آن متن، مطرح می

کند. در ادامه که مخاطب آن مبحث را خواننده را درگیر خود می
که  خوانند هدفش پیدا کردن پاسخ این سوال در متنی است،می
خواند. در این قسمت نیز ذهن خواننده به سمت جواب می

 شود. هدایت می

اطالعات درج شده در یکی دیگر از این کادرها، مربوط   .3
گیری که در ابتدای فصل آورده شود به بروندادهای یادمی

اند. به طوری که هر کجا در مورد آن برونداد خاص شده
آید به این طریق ر میشود، آن برونداد در داخل کادصحبت می

   شود که اطالعات هر برونداد را در کجا خواننده توجه می
 تواند کسب کند. می

عنوان یکی دیگر از این کادرها، وقت استراحت است.  .33
در این قسمت به صورت یک فعالیت ذهنی و به تناسب 
موضوعی که خواننده در آن قسمت مشغول مطالعه آن است، از 

عنوان استراحت، آن موضوع را با شرایط د تا بهشواو خواسته می
 دنیای واقعی مطابقت داده و مورد بررسی قرار دهد. 

هایی در فواصل مطالب موجود در یک فصل قسمت .33
ها، وجود دارد تحت عنوان: بکارگیری مفاهیم. در این قسمت

بعد از اینکه چند مبحث مورد بررسی قرار داده شده، به تناسب 
 چند شرایط با چند گزینه داده  ه در مباحث،مطالب ذکر شد

شود که خواننده باید برای هر یک از شرایط توضیح داده می
های موجود شده در سوال، گزینه مناسب با آن را از بین گزینه

 در این قسمت انتخاب کند.  

در برخی از فصول این کتاب، و به فراخور موضوع آن  .33
زیابی وجود دارد. در فصل بخش دیگری تحت عنوان: خود ار

شود که با پاسخ به آنها، این بخش سواالتی مطرح می
عنوان های شخصیتی خود بهتوانند به ویژگیخوانندگان می

مدیران آینده بهتر آشنا شوند و به نقاط ضعف و قوت خود در 
 حوزه مدیریت پی ببرند. 

باشد بنابراین در گاه نیز میکتاب حاضر دارای وب .31
گردی وجود دارد، فصل بخشی تحت عنوان وبانتهای هر 

گاه این کتاب با فهرستی توانند با مراجعه به وبخوانندگان می
های مرتبط با مفاهیم ارائه شده در هر فصل، تمریناتی گاهاز وب

های آنالین که برای حل آنها به اینترنت نیاز است، نسخه
تمریناتی های آموزشی پایان فصل و تمرینات هر فصل و کمک
کند تا عبارات کلیدی آن فصل را به که به خواننده کمک می

 درستی تعریف کند. 

های آموزشی در هر فصل بخشی تحت عنوان کمک .35
ای از مطالب هر فصل، وجود دارد، در این قسمت ابتدا خالصه

هایی جهت مرور و بحث بیشتر، مطالعه موردی، پرسش
ت تقویت مهارت ای و تمریناتی جههای چندگزینهپرسش

 آموزش داده شده در هر فصل، وجود دارد. 

ها و به تناسب موضوع هر یک از فصول کتاب، شکل .34
جداول مرتبط با آن موضوعات آورده شده که به درک بهتر 

 خوانندگان از مطالب کمک می کند. 

فهرست منابع این کتاب، به صورتی است که در  .36
انتهای کتاب آورده شده اما نکته حائز اهمیت آن این است که
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منابع به کار رفته در هر یک از فصول به تفکیک مشخص 
غیره.  شده، به نحوی که ابتد منابع فصل اول، بعد فصل دوم و

نیاز در هر یک دسترسی به منابع مورد ث سهولت دراین کار باع
 شود. از فصول می

ارجاعات زیرنویس نیز در این اثر وجود دارد.   .33
کند تا اسمی دقیق افراد زیرنویس کتاب به نویسنده کمک می

یا معادل تخصصی کلمات در ترجمه را هنگام مطالعه متن 
 دریابند.

 

 عد محتواییهای اثر از بُبررسی ویژگی
های گروهی در دنیا بسیار رایج گشته است تألیفامروزه   .3

های زیادی به صورت هر فصل یک یا چند و حتی کتاب
های شود. این گونه تالشنویسنده تخصصی نگاشته می

های تخصصی متعدد، شود تا با تلفیق نگاهگروهی باعث می
ه موضوع مورد بحث فراهم گردد. ئزمینه جامعیت کتاب در ارا

 گردیده است.  تألیفکتاب مورد بررسی توسط دو مؤلف، 

های گروهی هم فایده و هم ضررهایی دارد. ترجمه  .3
این است که با حضور چند مترجم، سرعت کار  ،آن هایفایده

افزایش یافته و قبل از قدیمی شدن اطالعات موجود، همزمان 
بان فارسی وارد بازار شوند. از سوی با انتشارات روز جهانی به ز

دیگر حضور چند مترجم، خطر چند نوع برداشت و ناهمگونی در 
ترجمه متن را به همراه دارد. اما با وجود یک سرپرست گروه 

سازی برگزاری جلسات منظم حین ترجمه و یکسان مترجمین و
توان این مشکل را به حداقل رساند. در کتاب می ،هابرداشت
خوبی رعایت شده و تمامی  ررسی این قاعده بهمورد ب

اصطالحات تخصصی درون متن و نیز از لحاظ یک دست بودن 
 مطالب از وضعیت مطلوبی برخوردار است.  

ترین اطالعات به لحاظ روزآمدی محتوایی، این اثر تازه  .1
 علمی مربوط به موضوع را در بر دارد.

 با از نظر جامعیت اهداف کلی و جزیی متناسب   .5
 پوشش داده شده است.  های درسی کامالًسرفصل

ای است که با دیگر دروسی که در گونهمطالب این اثر به  .4
 مرتبط است.  حوزه مدیریت ورزشی هستند کامالً

های نظم و پیوستگی سلسله مطالب هم در سرفصل  .6
 کتاب و هم در مطالب هر فصل به خوبی رعایت شده است.  

جسته این اثر که باعث تمایز آن های بریکی از ویژگی  .3
نسبت به سایر آثار مشابه در این حوزه شده این است که 

ها و استانداردهای یک کتاب دانشگاهی را به خوبی ویژگی

ای برای انتقال دانش به رعایت کرده به این معنا که فقط وسیله
های های جدیدی که در بخشخوانندگان نیست بلکه با سوال

مطرح کرده است با برانگیختن حس کنجکاوی و مختلف کتاب 
های کاوشگری در دانشجویان ذهن آنها را جهت گشایش افق

 کند. یتازه فعال م

ای است که نه دارای شاخ و برگ مطالب کتاب به گونه  .8
اند در واقع زیادی است و نه بیش از حد خالصه نوشته شده
خوبی درک طوری است که خواننده پیام اصلی نویسنده را به 

شود که در خواندن این کتاب به دنبال چه کند و متوجه میمی
 چیزی باید باشد. 

های مثبت این اثر ارتباط مثبتی یکی دیگر از ویژگی  .3
 طور خاص با دانشجویان برقرار  است که با خوانندگان و به

 عیت است که در این کتاب به کند. این امر بیانگر این واقمی
تی، عاطفی و مهارتی دانشجو و سطح آگاهی های شناخزمینه

 قبلی او توجه شده است. 

رغم اینکه تعداد صفحات این کتاب )مجموع یعل .33
رسد، به دلیل داشتن متن روان و صفحه می 383( به 3و  3جلد 

سادگی بیان، خواندن این اثر برای مخاطب لذت بخش بوده و 
 شود.   درک خوبی از مطالب ایجاد می

ها و جداولی که در کتاب واقعی، شکلهای مثال .33
وجود دارد کامال در راستای محتوا بوده و در درک بهتر محتوا 

 کند. به خواننده کمک می

 

 های اثر به همراه پیشنهادها ها و کاستینارسایی
در رابطه با همخوانی عکس جلد کتاب با عنوان باید   .3

گفت که با توجه به اینکه جلدِ هر دو کتاب یکسان است در جلد 
اول این اثر فضای خالی برای وجود تصویر در نظر گرفته شده 

و در  3اما تصویری در این قسمت لحاظ نشده ولی در جلد 
جلد اول نیز گردد در همان فضا تصویر وجود دارد. پیشنهاد می

 تصویر روی جلد درج شود. 

در قسمت عطف کتاب هیچ نام و نشانی از ناشر وجود   .3
شود لوگو و نام ناشر نیز در این قسمت ندارد که پیشنهاد می

جا درج شود تا زمانی که کتاب در قفسه وجود دارد بدون جابه
کردن آن اطالعات ضروری و اولیه آن در اختیار مخاطبان قرار 

 گیرد. 

ای که با جلد کتاب اصلی که به زبان بعد از مقایسه  .1
انگلیسی است به عمل آمد مشخص شد که روال بر این است 

شود که درکتاب با حروف بزرگ انگلیسی نوشته میکه عنوان 
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عنوان کتاب با حروف  رجمه کتاب، فقط حروف اولِ کلماتِت
اند. از طرف دیگر مرسوم بر این بزرگ انگلیسی نوشته شده

است که در مورد نگارش اسامی افراد به زبان انگلیسی فقط 
حروف شود و بقیه حرف اول اسم افراد با حرف بزرگ نوشته می

با حروف کوچک باید نوشته شوند، که در کتاب ترجمه شده، به 
این نکته توجه نشده و تمام حروف اسامی نویسندگان از حروف 

باشد. در ضمن در نگارش نام آقای لوسیر به بزرگ انگلیسی می
زبان انگلیسی یک حرف جا افتاده است به این صورت که 

LUSSER صورت نوشته شده که الزم به اصالح به
Lussier  .است 

زبان انگلیسی، این قانون  در رابطه با اسامی مترجمان به  .5
نوشتن اسامی افراد حرف اول را باید از حروف بزرگ  که در

خانوادگی افراد به درستی انگلیسی نوشت، رعایت شده اما نام
معرفی نشده به طوری که نام خانوادگی خانم صباغیان راد به 

گردد نوشته شده که پیشنهاد می  Sabbaghin radصورت 
نوشته شود؛ همچنین نام  Sabbaghiyan radبه صورت 

پور به این نحوه نوشته شده خانوادگی آقای حسن قاسمعلی
Ghasem Alipour  و مخاطب انگلیسی زبان قاسم را نام

خانوادگی این فرد در نظر خواهد گرفت که پور را نامو علی
 نوشته شود.   Ghsemalipourشود به صورت پیشنهاد می

در بخش فهرست مطالب شماره هر فصل بیان نشده   .4
گردد در ابتدای هر فصل عالوه بر عنوان شماره آن پیشنهاد می

 فصل نیز ذکر شود. 

در بخش پیشگفتارِ مترجمین، مطالب بیان شده در جلد   .6
باشد. با توجه به می 3شبیه به مطالب بیان شده در جلد  عیناً 3

ویژگی پیشگفتار که در آن نویسنده یا مترجم مطالبی را در 
شود تا کند. پیشنهاد میمورد محتوای فصول کتاب بیان می

  3و جلد  3مترجمین محترم در هر یک از پیشگفتارهای جلد 
معرفی مختصری را از مطالب موجود در فصول کتاب ارائه 

 دهند. 

انتهای کتاب با توجه به بررسی نسخه انگلیسی اثر، در   .3
بخشی تحت عنوان: درباره نویسندگان وجود دارد. که در نمونه 

شود این بخش ترجمه شده این بخش وجود ندارد. پیشنهاد می
های بعدی وجود داشته باشد چرا که آشنایی با نیز در چاپ

 نویسندگان کتاب برای خوانندگان جذاب و مفید است. 

تهای کتاب بخشی ان در مقایسه نسخه انگلیسی اثر، در  .8
توسط شخصی غیر از خود  خره که معموالًؤتحت عنوان م

 شامل نقد یا تفسیر مطالب کتاب شود و نویسنده نوشته می

که در نسخه ترجمه شده به صالحدید مترجمین حذف باشد، می
 شده است. 

پیوست نیز در نسخه ترجمه شده کتاب وجود ندارد.   .3
خصوص یحات بیشتر دردی که به دنبال توضپیوست به افرا

تواند کمک کند بنابراین وجودش در موضوعی خاص هستند می
 کتاب مفید است. 

خورد در صورتی نامه نیز در ترجمه به چشم نمیواژه .33
ها و این قسمت واژهانگلیسی کتاب وجود دارد. در  که در نسخه

گردد تا در اصطالعات علمی و معادل انگلیسی آنها درج می
عه کرده، مفاهیم و دانشجویان به آن مراجصورت ضرورت 
نیاز خود را استخراج و حفظ کنند. بنابراین اصطالحات مورد

 کند. تر شدن اثر میوجود چنین بخشی کمک شایانی به غنی

بخش نمایه نیز در نسخه ترجمه شده وجود ندارد.  .33
ها در ایران چندان البته استفاده از نمایه در بین خوانندگان کتاب

ح نیست. شاید یکی از دالیل آن آشنا نبودن مخاطبان با مصطل
 نحوه استفاده  و کاربردهایی است که این بخش در کتاب دارد.   

های مهم در هر کتابی که به محتوای از جمله بخش .33
کتاب ارزش و اعتبار می بخشد بخش فهرست منابع است و هر 

اثر نیز بیشتر قدر منابع بکار رفته در کتاب معتبر تر باشند ارزش 
خواهد شد. کتاب حاضر نیز از لحاظ فهرست منابع بسیار غنی 

سفانه کیفیت چاپ این بخش از کتاب مطلوب و أبوده اما مت
توان از اطالعات این بخش استفاده کرد. خوانا نیست و نمی

شود مترجمین محترم نسبت به کیفیت چاپ این پیشنهاد می
 نظر نمایند. تجدید بخش

 

 گیرییجهبحث و نت

ی مدیریت های کاربردبا توجه به نقد و بررسی کتاب مهارت
های استاندارد نقد، این اثر ها و شاخصاساس معیارورزشی، و بر

عد ساختاری عد محتوایی برخوردار شد؛ از بُاز امتیاز باالیی در بُ
نیز از وضعیت مطلوب و منحصر به فردی برخوردار بود چرا که 

ساختاری دانشجو محور است و در واقع خود این نوع ساختار، 
     م هم مطالب را به سادگی آموزشکتاب همانند یک معل

های مهم و مهارتدهد و هم دانشجو را به طروق مختلف با می
توان از ها میکند. از جمله این مهارتکاربردی کتاب درگیر می

خودآزمایی، بروندادهای  هایگیری مفاهیم، تستبخش بکار
هایی جهت بحث و مرور بیشتر یادگیری، مطالعه موردی، سؤال

و مطالب مفیدی که در بخشی تحت عنوان وقت استراحت 
 آموزدمیمحتوای کتاب  مطرح شده تا خواننده، مطالبی را که از
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با دنیای واقعیت پیوند دهد و برای پیدا کردن راهکار مناسب 
های به جه به بررسیعد صوری نیز با توتفکر کند، نام برد؛ از بُ

از وضعیت  عمل آماده برحسب معیارهای استاندارد، کتاب حاضر
های مهارت ای که بین کتابدر مقایسهمطلوبی برخوردار است. 

کاربردی مدیریت ورزشی و آثار مشابهی همچون اصول 
حمید قاسمی و همکاران(،  تألیفسازمان و مدیریت ورزشی )

نژاد، رضا اندام، رحیم رمضانیاثر ریت پیشرفته در ورزش )مدی
اصول و مبانی مدیریت در نوشین بنار، سیده عذرا میرکاظمی(، 

اصول و (، غالمرضا شعبانی بهار )تألیف های ورزشیمانساز
( مرتضی دوستی تألیفهای ورزشی )مبانی مدیریت در سازمان

های کاربردی مدیریت ورزشی از به عمل آمده کتاب مهارت
لحاظ صوری، ساختاری و محتوایی در مواردی کاستی و در کل 

 د مقایسه داشت.هایی را نسبت به کتب موربرتری
های جلد کتاب، در مقایسه با عد ویژگیاز بُ، و به لحاظ صوری

مشابه، از آنجایی که این کتاب دوجلدی سایر کتب موجود و 
گونه کاستی را نداشت اما نقطه ضعف جلد است جلد دو هیچ

یک نداشتن تصویر روی جلد بود. هر دو جلد یک و دو در 
مقایسه دیگر ابعاد ظاهری چون عطف، صحافی همانند دیگر 

 های الزم برخوردار بودند.  مورد مقایسه از قابلیتکتب 

از لحاظ محتوایی، در مقایسه با کتب موجود و مورد مقایسه، از 
تر بود و به مطالب این کتاب دارای متنی روان عد نحوه بیانبُ

جامعیت مطالب، تناسب  لحاظ دیگر ابعاد محتوایی از جمله
جود در هر حجم فصول، همخوانی عنوان فصول و مطالب مو

فصل، همخوانی تصاویر با محتوا و دیگر ابعاد محتوایی از 
 وضعیت مطلوبی برخوردار بود. 

های کاربردی از لحاظ ساختاری، در مقایسه کتاب مهارت
مدیریت ورزشی با دیگر کتب مورد مقایسه از ساختار منحصر به 

توان تمامی این فردی برخوردار است که در کمتر کتابی می
چرا که با استفاده از سواالت،   ،های ساختاری را دیدویژگی
های خود ارزیابی شخصیتی و خودآزماییهای ها، تستفعالیت

مدیریتی قدم به قدم خواننده را در یادگیری مفاهیم جدید یاری 
نامه نقطه ضعفی برای آن محسوب کند. اما نداشتن واژهمی
 شود. می

تا شاید بتوان گامی در رویکرد نقد کتاب، اغلب تالشی است 
جهت بهبود کیفی مطالب ارائه شده برداشت و مولفان و 

تر سوق تر و سلیسمترجمان را در جهت تدوین متونی جامع
آن شد تا با ارائه پیشنهادهای در راستای  داد. بنابراین سعی بر

 بهبود اثر گام برداشته شود.
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