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 چکیده
کتاب به مراحل ابتدایی خالصه     بررسی تحلیلی یا انتقادی یک 

کار در پرتو مسائل خاص و    وشود بلکه باید آن را در نظر نمی
لیل های نظری در یک دوره بررسی کرد. این پژوهش از نوع تحدغدغه

کاربردی است. بدین منظور کتاب  محتوا و از حیث اجرا انتقادی ـ
های اطالعات مدیریت در قاسمی حمید، کشکر سارا و همکاران. نظام

-99-3ص. شابک  308. 1393ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 
ها در چند انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته 978 -6904-600

بخش، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و 
تظار توان انبررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می

های بعدی این ، در آینده شاهد ویرایشداشت با توجه به مناسب بودن
ها و ارتقاء این اثر در امید است نقد حاضر در رفع کاستی کتاب باشیم.

 های بعدی مؤثر واقع گردد. چاپ

 

 های کلیدیواژه

 های اطالعات مدیریت، ورزشنقد، نظام
 
 

Abstract 

An analytic or critical review of a book or article is 

not primarily a summary; rather, it comments on and 

evaluates the work in the light of specific issues and 

theoretical concerns in a course. The present study is 

a critical analysis of the content, which, relating to 

implementation, is practical. For this purpose, 

Ghasemi Hamid, Keshkar Sara et al Management 

information systems in Sport. Tehran: Hatmi 

publication. 1393. 308 pages. ISBN 3-99-6904-600- 

978 was selected and reviewed. The results in 

relation to authors, main focus of the book, analysis 

of similar works, and analysis of the structure as 

well as the content of the book, has been presented 

in some sections. On the whole, if useful, next 

editions of this book can be expected. It is hoped 

that the present reviewing will become successful at 

fixing shortcomings, leading to promotion of the 

book in later editions.  
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 مقدمه 

امروزه جهان علم با سرعت شگفت آوری رو به گسترش است 
برای پیشرفت در راستای مشارکت و جهان امروز فرصت را 

معنایی ندارد. جهانی که نقد  بیند. جهانی که سکوت در آنمی
های رود. نقد از دورهپذیرد و به استقبال آن میرا آزادانه می

اولیه کالسیک که سازمان را به صورت بسته و ماشینی مشاهده 
ها برخاستند، ها که به انتقاد بر مدرنکردند تا پست مدرنمی

(. 44: 1393رزاقی، داشته و خاستگاه علم بوده است ) وجود
نیست. به قول دکتر  تقاد و حرف از تضاد همیشه منفی نبوده وان

کند. اگر هر علم در تضاد است که پیشرفت می»علی دالور: 
کس هر چیز گفت ما آن را بپذیریم و آن را نقد نکنیم، پس 

)سخنران  «چگونه توقع داشته باشیم در علم پیشرفت کنیم
(. 1390، بدنی و علوم ورزشیویژه در کنفرانس ملی تربیت
های ویژه در زمان حاضر شیوهمتحول شدن صنعت نشر به

گوناگونی از نوشتن را با خود همراه کرده است که یکی از این 
(.  253 :1394)یونسی،  «نقد تخصصی کتاب است»ها شیوه

عنوان یک منبع ای رسمی است که آثار را بهنقد کتاب، مقوله
کند و نیز شواهد و یویژه شرح، تجزیه و تحلیل و ارزیابی م

تری را برای پشتیبانی این تجزیه و تحلیل و ارزیابی اسناد جزئی
کند. به عالوه نقد کتاب، اغلب، کتاب را با دیگر آثار در ارائه می

کند یا سهم کتاب را در درک ما حوزۀ مفاهیم مشابه مقایسه می
دهد. البته نقد مخالفان و از زمینۀ تاریخی متن نشان می

خوانده و  «حربۀ عاجزان»نقد را  1فقانی دارد. مثالً المارتینموا
نشانۀ ناکامی و شکست در »آن را  3و دیسرائلی 2استاندال

 (.262: 1394 به نقل از مطلبی،اند )دانسته «ابداع
خوانیم، در عین حال به آن واکنش هم نشان وقتی کتابی می

تجربیاتمان به دهیم. نقد کتاب مجرایی است برای انتقال می
 مند شود.دیگری، به طوری که او هم بتواند از آن تجربیات بهره

 خاطر به باید کتاب نقد دربارۀ که چیزهایی مهمترین از یکی

 بازگوییِ و کتاب ]کردن [خالصه نقد که است این داشت،

 نقادانه بررسی و تحلیل بلکه نیست؛ کتاب محتوای صِرفِ

 برای کتاب« اهمیت و کیفیت محتوا، هدف،»، نقد در .است

کتاب ضعف و قوت نقاط شود؛می سنجیده خاصی علمی حوزۀ
 آیا که کندمی قضاوت و منتقد شودمی بررسی ها

 تحقق در یا معتبر شواهد با نظریه یک اثبات در نویسنده)گان(

                                                                            
1. Lamartine 

2  . Stendhal 

3. Disraeli 

آموزش و های زیستن، فرآیند ها و روشآنها بر شیوه تآثیرو 
ای که بیشتر پژوهش نیز متحول و دگرگون شده است. به گونه

ها و کار با آنها سوق گیری از رایانهفراگیران را به سمت بهره
 (.60: 1393داده است )علیمردانی و جعفری

   و ورزش بری میعظ تآثیری اطالعات دیجدی هایفناور
 چگونه ما نکهیا در هایفناور نیا. دارندی حیتفری هاتیفعال

را آنها چگونه م؟یکن تیریمد رای حیتفر وی ورزشی هابرنامه

 .)254 :1394
جهان در سالهای اخیر شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بوده 
و تحوالت اجتماعی عظیمی در آن بهوجود آمده است، به 
طوری که در اثر این تحوالت، قرن جاری به نام فناوری 
اطالعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطالعات و 
ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه 
فعالیتهای مردم دنیا، با مزیتهای این فناوری در قالب 
شبکههای ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. ارائه 
فناوری اطالعات و ارتباطات به سرعت به پیش میتازد و 
جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بسیاری میکند. فعالیتها، 
مشاغل، فرهنگها و نیازها و غیرخ همه و همه تحت  تآثیر این 
فناوری قرار گرفته و متحول شده و عصر اطالعات و ارتباطات 

آغاز شده است. 
قرن بیست و یکم، قرن دانایی و انقالب اطالعات است، 
ابزارهای اطالع رسانی در جهان متحول شده است، اگر در قرن 
بیستم رادیو، تلویزیون و تلفن از مهمترین عوامل انتقال 
اطالعات بودند، اینک ورود رایانه، شبکههای الکترونیکی و 
مهمتر از همه، آموزش الکترونیک، مفاهیم و ابزارهای فناوری 

اطالعات را متحول ساخته و با قابلیتهای خاص،    
محدودیتهای زمانی و مکانی برای بدست آوردن اطالعات را 
از پیش پای فراگیران علم و دانش برداشتهاند )رضایی، 1386(. 
یکی از فناوریهایی که طی چند دهه گذشته، اساس و بستر 
تحول در زندگی بشر بوده است، فناوری اطالعات و ارتباطات 
است و کشورهایی که نتوانند خود را با فناوری همراه سازند 
دریچه شکست را به روی خود باز کردهاند )رزاقی، 2014: 58(. 
روند تحوالت جهانی با محوریت توسعه پدیده فناوری 
اطالعات، در حال گسترش است. همزمان با تغییرات سریع 
فنون و مهارتها و ظهور پدیدههای نوین در فناوری اطالعات 
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اهداف بیان شده موفق بوده است یا خیر. نقد همچنین     
میتواند بپرسد که آیا اهداف کتاب در مقایسه با معیارهای 
تخصصی آن حوزۀ تخصصی مناسب است یا خیر )یونسی، 



 

 خود همکاران و انیمشتر با چگونه م؟ینمائ لیتحل و هیتجز
ورزش کشور  . نیازاندگذاشته تآثیر غیره و م؟یکن برقرار ارتباط

کارگیری فناوری اطالعات، لزوم توجه هر چه بیشتر برای به
های های ورزشی کشور برای دستیابی به فناوریتمامی ارگان

 طلبدنو در جهت ارتقاء و رشد همه جانبۀ ورزش کشور را می
 (.60: 1393، )علیمردانی و جعفری

به اهمیت فناوری اطالعات در ورزش، تعریف درسی با با توجه 
های اطالعات مدیریت در ورزش در مقاطع عنوان سیستم

کارشناسی ارشد و دکتری گرایش مدیریت ورزشی و نبود منبع 
مطالعاتی در این زمینه، دکتر حمید قاسمی و همکاران کتابی را 

دند های اطالعات مدیریت در ورزش تألیف نموبا عنوان نظام
های اطالعات مدیریت در عنوان اولین کتاب سیستمکه به

باشد. در این مقاله سعی بر آن شده که بدون ورزش می
 های شخصی این کتاب مورد نقد قرار گیرید. سوگیری

 

 درباره نویسندگان
توسط دکتر  «های اطالعات مدیریت در ورزشنظام»کتاب 

نفر( تألیف  12حمید قاسمی، دکتر سارا کشکر و گروه مؤلفان )
انتشارات حتمی منتشر شده و در توسط  1393شده که در سال 

صفحه است. دکتر حمید قاسمی، کارشناس و  308گیرنده بر
های ورزشی، مدیر رادیو متخصص مدیریت ارتباطات و رسانه

نور واحد البرز است. ورزش و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام 
بر دو حوزه رسانه و ورزش و بازاریابی  تأکیدوی با فعالیت و 

ها در ایران های مستحکمی را برای ارتقاء این حوزهورزشی گام
برداشته است. دکتر سارا کشکر کارشناس بازاریابی و روابط 
عمومی در ورزش و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 

های خود را در حوزۀ بازار و عالیتطباطبایی است. وی غالب ف
 ورزشی در ایران انجام داده است. شناخت از بازارهای

آثار پژوهشی این دو استاد گرانقدر معموالً با همکاری هم انجام 
قاسمی، کشکر که شامل کتاب آیین نگارش فارسی )شده است 

(، کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی )کشکر، 1393و ایزدپرست، 
بر  تأکید(، کتاب راهنمای پایان نامه با 1392جاری، قاسمی و ت

(، کتاب ارتباطات 1391مدیریت ورزشی )قاسمی و کشکر، 
( و 1390عیلی، عمومی در ورزش )قاسمی، کشکر و اسما

برداری ورزشی )قاسمی، کشکر، شریفی و کشاورز، تصویر
باشد. در تألیف این کتاب افراد دیگری نیز مشارکت ( می1389
 ند که بصورت مجزا در ابتدای هر فصل آورده شده است.  اداشته

 

 محورهای اصلی اثر
باشد. فصل می 9کتاب حاضر دارای یک پیشگفتار و 

کردند و آن  تأکیدنویسندگان در پیشگفتار بر اهمیت اطالعات 
را مهمترین منبع مدیر بعد از نیروی انسانی و ارزشمندترین 

کنند. سیستم اطالعاتی گیری معرفی میعنصر برای تصمیم
دانند که   مدیریت را یک سیستم رسمی در سازمان می

گیری مدیران در سطوح های الزم برای فراگرد تصمیمگزارش
کند. آنها معتقدند که مدیران مختلف مدیریتی را فراهم می

های بزرگ و کوچک نظیر وزارت ورزش و ورزشی سازمان
ورزشی و به تبع آن  های جوانان، ادارات کل و فدراسیون

های ورزشی نیز در سطوح مختلف مدیریتی، ها و باشگاههیأت
چه اجرایی و عملیاتی با حجم عظیمی از اطالعات در ابعاد 

روبرو می باشند. در پایان  غیرهاطالعاتی، اقتصادی، عملیاتی و 
های اطالعات برای گرایش ضمن ضروری دانستن درس نظام

کتاب را کمبود منابع ألیف این مدیریت ورزشی، هدف از ت
اساس نیازهای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در مطالعاتی بر

 دانند. این حوزه می

های گیری در سازماناطالعات، مدیریت و تصمیمفصل اول. 

ورزشی است که مؤلفان آن دکتر حمید قاسمی، آقای رضا 
ای مهعباسی بختیاری و خانم لیال ایزدپرست بودند. بعد از مقد

گیری مدیر ورزشی، کوتاه در برگیرنده مطالبی با عناوین تصمیم
ها و های مدیریت ورزشی، نقشگیری رشته و نظریهشکل

مهارت مدیر ورزشی، ضرورت فناوری اطالعاتی و ارتباطی در 
نقش و مهارت مدیران، ارتباطات، داده، اطالعات و دانش، 

تمی، نظریه سیستم اطالعاتی، مدل ورزشی از عناصر سیس
های اطالعات، انواع اطالعات، مفهوم اقتضا و اطالعات، ویژگی

های اطالعات،  سیستم اطالعات مدیریت، انواع سیستم
های ورزشی، انواع گیری و اطالعات در سازمانتصمیم

 باشد.  های ورزشی میسازمان تصمیمات در

های اطالعات، رایانه و    های فنی نظامبنیانفصل دوم. 

افزار است که مؤلفان آن خانم دکتر سارا کشکر و آقای فاتح نرم
فرازیانی بودند. در این فصل نویسندگان خواننده را با کلیاتی 
درباره تاریخچه اختراع رایانه و معرفی اجزای آن آشنا کرده و 

یت آن را با توجه به نفوذ در ادامه فناوری اطالعات و اهم
های سپس نقش فناوری اطالعات در حوزه ها بیان کردند.رایانه

اند و در انتها به معرفی مختلف ورزش را مورد بررسی قرار داده
 های مختلف ورزش پرداختند.افزارهای کاربردی در الیهنرم

 

76 نقدی بر کتاب »نظامهای اطالعات مدیریت در ورزش« 



 

 مورد بررسی قرار دادند.

های ورزشی که اطالعات مدیریت سازمانفصل چهارم. 

ای مؤلف آن آقای فرزاد زیویار است. ابتدای فصل با مقدمه
پیرامون اهمیت اطالعات در دنیای کنونی آغاز شده و در ادامه 

ی اطالعات بر حسب بندبه بررسی مدیریت و اطالعات، طبقه
های نیاز مدیران، اهمیت اطالعات برای مدیران در سازمان

ورزشی، چرخه زیستی اطالعات، تکنولوژی اطالعات در 
گیری از فناوری در اطالعات های ورزشی، بهرهسازمان

ات ارتباط دانش، مهارت و   های اطالعمدیریت، آزمون
ه اطالعات و های مدیران با اطالعات مدیریت، چرختوانایی

بندی اطالعات بر حسب سطوح مدیریتی توانایی مدیریتی، طبقه
های و نوع تصمیم، اطالعات مدیریت در بازاریابی سازمان

ر ارتباطات و روابط عمومی ورزشی اطالعات مدیریت د
های ورزشی و اطالعات مدیریت در منابع انسانی سازمان
 های ورزشی پرداخته است.  سازمان

های ورزشی های پشتیبانی مدیریت سازماننظام. فصل پنجم

ای که مؤلف آن خانم زهرا خالقی بابایی است. ابتدا با مقدمه
فصل را شروع کرده و در ادامه به بررسی اجزای سیستم 

های مدیران، ها در سازمان، مهارتسازمانی، روابط میان پدیده
تلف های آن، نقش اطالعات در مراحل مخگیری و مدلتصمیم
گیری، انواع تصمیم و ریزی در تصمیمگیری، برنامهتصمیم

گیری و نیازهای اطالعاتی پرداخته است. در سطوح تصمیم
های اطالعاتی، تاریخچۀ ادامه مطالبی درباره مزایای سیستم

های اطالعات مدیریت، مراحل تکامل تکنولوژی، انواع سیستم
های سیستم اساس سطوح سازمانی،عاتی برهای اطالسیستم

های پشتیبانی از مدیریت و اطالعاتی و سطوح مدیریت، سیستم
 های اطالعات در ورزش آورده است. کاربرد سیستم

اینترنت و فعالیت اقتصادی الکترونیک در  فصل ششم.

ای امین پورنقی است. مؤلف با مقدمه ورزش که مؤلف آن آقای
سب و کار فصل را شروع کرده و در ادامه مطالبی دربارۀ ک

الکترونیک در ورزش، تاریخچۀ تجارت الکترونیک، تجارت 
های مختلف داد و ستد الکترونیک الکترونیک در ورزش، بخش

های دیجیتال مورد و تجارت الکترونیک در ورزش، فناوری
استفاده برای مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک، 

اخالق در مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک در ورزش، 
کسب و کار و تجارت الکترونیک در ورزش، کسب و کار 
الکترونیکی در ورزش و اقتصاد نوین، توسعۀ تجارت در ورزش، 
ارتباطات با مشتری در کسب و کار و تجارت الکترونیک در 

های ورزشی عنوان شده است. در آخر ارتباطات یکپارچۀ سازمان
و کار و تجارت  ورزشی، مدیریت الکترونیک راهبردی و کسب

 الکترونیک در ایران را مورد بررسی قرار داده است.  

های اطالعات مدیریت که امنیت و کنترل نظام فصل هفتم.

مؤلف آن آقای احمد نصراللهی است. در این فصل دربارۀ امنیت 
اطالعات، سیستم مدیریت امنیت اطالعات و چرخه آن، مراحل 

سازی ت، نتایج پیادهاجرای سیستم مدیریت امنیت اطالعا
سیستم مدیریت امنیت اطالعات، استانداردهای مدیریت امنیت 

 ISMSهای منجر به شکست پروژۀ اطالعات و چالش
 پرداخته است. 

های های اخالقی و اجتماعی در نظامدیدگاه فصل هشتم.

اطالعات که مؤلف آن علی زارعی است. اخالق فناوری 
نگی توسعۀ جامعه اطالعاتی، اطالعات، معیار اجتماعی و فره

سازی حقوق، اخالق و فناوری اطالعات، نقش اخالق در جهانی
اخالق در جامعه اطالعاتی، اخالق در جامعه دانایی محور و 
حریم خصوصی و فناوری اطالعات در این فصل مورد بررسی 

 قرار گرفته است. 

های اطالعاتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم فصل نهم.

مدیریت در ورزش که مؤلف آن آقای رسول نوروزی سید 
حسینی است. در این فصل دربارۀ اهمیت تجزیه و تحلیل و 

 های اطالعات مدیریت، تجزیه و تحلیل نظامطراحی سیستم
های رایج در شناسیهای اطالعات مدیریت، روشمند سیستم

های اطالعاتی، چرخه حیات سنتی و نظام یافته طراحی سیستم
گرایی های شیءها، روشتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ها، فنون تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
ه و ساختار طراحی سیستم اطالعاتی مدیریت، نمودار جریان داد
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فصل سوم. مدیریت پایگاهها و انتقال که مؤلفان آن آقای 
محمد حسن کشاورز ترک و آقای یزدان سبحانی بودند. بعد از 
ارائه مقدمه به تعریف پایگاه داده و معرفی نسلهای مختلف 
ذخیره و بازیابی اطالعات پرداختند. در ادامه روشهای ذخیره و 
بازیابی اطالعات، عناصر سیستم پایگاهی، سلسلهمراتب دادهها، 
سیستمهای طراحی پایگاه دادهها، آشنایی با ساختار دادهها، 
مدلسازی معنایی دادهها، اشتراک و دسترسی به دادهها، 
ابردادهها در بانک اطالعاتی، کاربران پایگاه دادهها، معماری 
پایگاه دادهها، سیستم مدیریت پایگاه داده، انواع پایگاه داده را 
بیان کرده و درآخر ویژگیهای سیستم مدیریت پایگاه دادهها را 



 

نمودار جریان داده صحبت شده است. در انتها به تجزیه و 
 تحلیل و طراحی سیستم اطالعات مدیریت پرداخته است. 

 

 بررسی آثار مشابه  
های اطالعات مدیریت با توجه به اینکه صرفاً در زمینه سیستم

در ورزش کتابی مشابه وجود ندارد به بررسی چند کتاب در این 
های اطالعاتی شود. کتاب سیستممدیریت اشاره میزمینه در 

، ترجمه مصطفوی 1391مدیریت )کنث الودن و جین الودن، 
کنث الودن و های اطالعات مدیریت )و حسینی(، کتاب سیستم

ه رودساز و همکاران(، کتاب  ، ترجم1388جین الودن، 
سرلک و فراتی، های اطالعات مدیریت پیشرفته )سیستم
های اطالعات مدیریت پیشرفته )مؤمنی، سیستم(، کتاب 1387
شود، تنها یک اثر گونه که مشاهده میهمان غیره، ( و1385

های اطالعات مدیریت در ورزش به زبان تألیفی در حوزه نظام
توان فارسی وجود دارد و اثر دکتر قاسمی و همکاران را می

تر ده جامعکرد. اما دو اثر ترجمه ش اولین اثر در این حوزه قلمداد
به منظور آشنایی با مبانی      رسند. از این روبه نظر می

های اطالعات و درک بیشتر مفاهیم آن، مطالعۀ این دو سیستم
 شود. اثر )ترجمه( توصیه می

توان دریافت که بکارگیری با بررسی تاریخ انتشار این آثار می
ی های اطالعات مدیریت در ایران موضوع نسبتاً جدیدنظام

است که طی ده سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این 
حال کم شمار بودن این آثار در زمینه ورزشی نشان از لزوم 
توجه بیشتر به این مقوله دارد و انتشار اثر دکتر قاسمی و 

 همکاران، گامی در این مسیر است. 
 

 بررسی محتوایی و ساختاری اثر 
   در این بخش به بررسی ساختاری و محتوایی اثر پرداخته 

 شود. یم
 

 های قابل تحسین اثر برخی ویژگی
آمیزی کتاب در نگاه اول طرح روی جلد کتاب و رنگ -

ارتباط بسیار خوبی برای انتخاب و مطالعه را برای خواننده 
 سازد. فراهم می

زمینۀ  انتشارات حتمی از جمله ناشران مشهور و معتبر در -
های تخصصی تربیت بدنی می باشد. انتشار کتاب چاپ کتاب

کند، توسط ناشری که در همان زمینۀ موضوعی کتاب کار می
 شود. های اعتبار محسوب مییکی از مالک

عنوان کتاب ساده و روان است و با توجه به نیاز گرایش  -
  مدیریت ورزشی انتخاب شده است.

های ب در زمینه سیستمعنوان اولین کتااین کتاب به -
که رسد اطالعات مدیریت ورزش در کشور بوده و به نظر می

 اند. مؤلفان کتاب گام بزرگی را در این زمینه برداشته

عنوان کتاب، نویسندگان و لوگوی انتشارات در عطف کتاب  -
 به درستی و طبق استانداردها آمده است. 

در صفحۀ اول عنوان و پشت صفحۀ عنوان اطالعات الزم  -
بر طبق استانداردها آمده است. به این ترتیب که در صفحه 
عنوان، عنوان کامل اثر، اطالعات مربوط به نویسندگان، لوگوی 
نشر و تاریخ نشر آمده است. در پشت صفحه شناسنامه کامل 

قیمت و  اثر، اطالعات مربوط به ناشر، شمارگان، نوبت چاپ،
 دیگر اطالعات الزم آمده است. 

های اطالعات در پیشگفتار، نویسندگان، اهمیت نظام -
اند و در انتها هدف از مدیریت ورزش را با متنی روان بیان کرده

تدوین این کتاب را نبودن منبع اطالعاتی برای واحد درسی با 
همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری گرایش 

زشی بیان می کنند، که این مطلب بیانگر مهمترین مدیریت ور
 ویژگی این کتاب است. 

ای ارائه شده است که در ابتدای شروع هر فصل، مقدمه -
دهی به ذهن خواننده، در درک بهتر مطالب نیز به ضمن جهت
 کند. او کمک می

های منحصر به فرد اثر بوده سادگی در نگارش از ویژگی -
 کند. می تأمینکتاب را است و اهداف مخاطب خاص 

های اطالعات مدیریت آشنا کردن مخاطب با مفهوم نظام -
در ورزش و اهمیت این موضوع در جهان امروزی به خوبی 

 صورت گرفته است. 

آن بر  تآثیرآشنا کردن مخاطب با نقش فناوری اطالعات و  -
ورزش و آشنا کردن مخاطب با اجزاء گوناگون فناوری اطالعات 

 فراهم شده است.  بسیار مناسب

های عملی و جهت قابل فهم تر شدن بعضی مطالب، مثال -
 های ورزشی بیان شده است. کاربردی در سازمان

گروهی بوده و هر فصل توسط این اثر حاصل کار -
نویسندگان متفاوتی نگاشته شده است. با توجه به استاندارد در 

ست ابتدای هر فصل نام نویسندگان و در پایان هر فصل فهر
 منابع همان فصل ارائه شده است.

78 نقدی بر کتاب »نظامهای اطالعات مدیریت در ورزش« 



 

 برخی نکات نیازمند توجه در اثر
کمبود عنوان کتاب به انگلیسی و شرح مختصری از متن  -

 شود.کتاب و حتی نویسنده در پشت جلد احساس می

جلد کتاب، پشت جلد کتاب از جذابیت برخالف طرح روی  -
 خاصی برخوردار نبود.

استفاده از نویسندگان متعدد که در زمینه مختلف تخصص  -
 شود که بین مطالب کتاب هماهنگی الزم نباشد. دارند باعث می

شد تا بهتر بود که سابقه تحصیلی مؤلفان دیگر هم ذکر می -
 . درباره تخصص آنها اطالعات بیشتری داشته باشیم

نحوه دسترسی به نویسندگان و مؤلفان دیگر ذکر نشده بود  -
 تا جهت بازخورد به کتاب بتوان با آنها تماس برقرار کرد. 

از این جهت که کتاب حاضر یک دستاورد جدید است و  -
سابقۀ نگارندگان حکایت از این مورد را می دهد، پیشنهاد می 

اب از گردد بخشی تحت عنوان چگونگی مطالعه و تدریس کت
 جانب نویسندگان اثر ارائه گردد. 

از این جهت که نگارندگان از افراد با سابقه در این حوزه  -
ت و حتی ارائه رئوس در قالب شوند، از ارائه مقاالتلقی می

اند که وجود این موارد در بهبود رسالت ها اجتناب کردهمدل
 نمایند. کتاب کمک شایانی می

ندگان بسط بیشتری به ماهیت در پیشگفتار بهتر بود نگار -
 کردند.های کتاب را معرفی میدادند و ویژگیکتاب می

در بخش فهرست فقط عناوین هر فصل را بیان کرده و سر  -
 های هر فصل را ذکر نکرده است.فصل

از منابع انگلیسی محدودی در فصول استفاده شده بود. به  -
منبع انگلیسی کمتری استفاده شده    8و  2طور مثال در فصول 

 بود. 

ها و مبهم بودن عدم هماهنگی بین مطالب در فصل -
 مطالب باعث عدم درک مطالب و بعضاً سردرگمی خواننده 

 شد. یم

حث که خیلی اشاره به جزئیات و ریز شدن در بعضی از مبا -
نیاز نبود مثالً در فصل اول درباره خصوصیات هر سیستم، 
مفروضات هر سیستم، نگرش متفکران سنتی سیستمی به 

بندی جهان، ویژگی سیستم ها در نظریه عمومی سیستم، طبقه
ها، پبندی سیستمها بر مبنای بولدینگ، انواع طبقهسیستم

 غیره.

دی شده بودند که بنمطالب اکثراً بصورت موردی و جدول -
رسید و در بصورت جزئی بیان شده بودند که نامفهوم به نظر می

بعضی موارد پیچیده بودن مطالب باعث دلسرد شدن خواننده 
 شد. می

بعضی از مطالب فصول با هم تکراری بودند مثالً در فصل  -
های مدیران صحبت کرده و گیری و مهارتاول درباره تصمیم

 فصل پنجم تکرار شده است. عیناً این مطالب در 

گیری در آخر فصل بیان نشده های اول نتیجهدر فصل -
گیری آورده شده که بهتر نتیجه 8و  7و  6است اما در فصول 

 گیری به فصول اول هم اضافه شود.است نتیجه

گیری مدیر در فصل اول بعد از مقدمه درباره تصمیم -
رده و در گیری و مراحل آن صحبت کورزشی و سطوح تصمیم

گیری و اطالعات در آخر همین فصل هم دوباره درباره تصمیم
گیری، شتابزدگی در های ورزشی، شروع تصمیمسازمان
های ورزشی و سپس گیری انواع تصمیمات در سازمانتصمیم

مثال ورزشی صحبت شده که بهتر بود ترتیب بیان عناوین 
 گیرد.  رعایت شود و بین ارائه مطالب هماهنگی الزم صورت

رنگ جدول در دو صفحه فصل اول با فصول دیگر متفاوت  -
 بود که نشانه عدم دقت در ویرایش متن بوده است. 

فونت ریز و نزدیک بودن خطوط باعث اذیت شدن چشم و  -
شد. بهتر بود فاصله خطوط زیادتر و فونت خستگی خواننده می
 شد. بزرگتری استفاده می

کامل در پانویس نوشته کلمات اختصاری باید بصورت  -
شوند که به فهم بهتر مخاطب کمک کند. مثالً در فصل اول 

های اطالعات را بیان کرده و فقط چند مورد را انواع سیستم
 توضیح داده که بهتر است همه موارد در پانویس ذکر شوند.

کلمات اختصاری باید بصورت انگلیسی باشد نه اینکه اعداد  -
کتاب  220وشته شوند. مثالً صفحه فارسی و حروف انگلیسی ن

(B2B( ،)B2C( ،)C2C). 

در بعضی از منابع متن، شماره صفحه عنوان شده و در  -
کتاب که بهتر است  9بعضی از منابع ذکر نشده مثالً صفحه 

 یکدست شوند.

در قسمت منابع متن برای ذکر صفحه از صص استفاده  -
مثالً شده و در بعضی منابع فقط شماره نوشته شده است. 

 شود یکدست شوند.کتاب که پیشنهاد می 42صفحه 
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ها ذکر شده همکاران و بعضی در منابع متن بعضی قسمت -
کتاب.  40و  34ها دیگران ذکر شده است مثالً صفحه قسمت

 (.2012(، ) فاریزا و همکاران، 1979)شودربک و دیگران، 

ها بصورت نام، سال و شماره منابع متن در بعضی قسمت -
هایی نام و سال آمده و در مواردی اصالً صفحه بوده، در قسمت

منبعی ذکر نشده است که بهتر است یک بازنگری روی منابع 
 صورت گیرد. 

ول یکی نبود برای مثال در شیوه منبع نویسی در پایان فص -
از شیوه ونکوور نیز استفاده شده بود ولی فصول دیگر  7فصل 
نویسی شود از یک شیوه منبعبود. پیشنهاد می APAشیوه 

 استفاده شود. 

فونت منابع انگلیسی آخر فصول با یکدیگر متفاوت بودند.  -
بعضی منابع با حروف بزرگ نوشته شده بودند و بعضی با 

 دهنده عدم دقت نویسندگان بود.که نشان حروف کوچک

 بهتر بود منابع بصورت کلی در آخر کتاب بیاید. -

منبع فارسی استفاده  8صفحه بود که فقط از  42فصل دوم  -
تین هم در این زمینه استفاده   شده بود بهتر بود از منابع ال

 شد. می

های نظام اطالعاتی، رایانه و     فصل دوم درباره بنیان -
افزار خیلی صحبت نشده فقط انواع افزار است که درباره نرمنرم

 آن بصورت کلی بیان شده است. 

از آنجایی که تألیف کتاب بصورت گروهی بود انسجام   -
الزم بین مطالب وجود نداشت و نشان می داد که نویسندگان 

مطالب تکراری در گی الزم را با یکدیگر نداشتند )هماهن
 .فصول(

و تخصصی  ( مطالب بسیار مبهم9و  3ل )ز فصودر برخی ا -
کاربرد دارد. پیشنهاد      ITهایبودند که بیشتر برای رشته

 ای ساده و کاربردی بیان شوند. شود این مطالب به شیوهمی

ها کامالً شود که بخشها مالحظه میدر برخی از فصل -
گردد به بعضی از رئوس مطالبی نامفهوم است. پیشنهاد می

 اضافه گردد. 

تر هستند، این ها از مقاالت عقببا توجه به اینکه کتاب -
کتاب از مقاالت به روز کمتری استفاده نموده است، پیشنهاد 

 گردد مقاالت جدید و رویکردهای جدید اضافه گردد. می

شود. فاصله بین حروف غلط امالیی به وفور دیده می -
. اشتباهات تایپی، حذف بعضی از حروف و است رعایت نشده

جابجا تایپ شدن حروف نشانه عدم دقت نویسنده و ویرایشگر 
های شود نسبت به اصالح آن در چاپبوده است که پیشنهاد می

 بعدی اقدام شود. 

بعضی از مفاهیم بصورت کلی بوده فقط یک کلمه ورزش  -
ه شده است. به آن اضافه شده و بدین صورت به ورزش ربط داد

 شود در این زمینه یک بازنگری کلی صورت گیرد.پیشنهاد می

  

 گیری  بحث و نتیجه
یکی از مهمترین معیارهای سنجش یک جامعه توسعه یافته، 

های آن جامعه است. بررسی میزان تولیدات علمی و پژوهش
تولید علم و دانش تنها از طریق پژوهش و انتشار نتایج حاصل 

ها در چرخۀ بلکه الزمۀ قرار گرفتن نتایج پژوهششود، نمی
برداری از آنها، ارزیابی محتوایی و ساختاری و بیان دانش و بهره

(. بنابراین صرفًا 1388پور، نقاط قوت و ضعف آثار است )همایون
های بنیادی و کاربردی توسط پژوهشگران انجام دادن پژوهش

از کارهای با ارزش کند، زیرا در اینصورت بسیاری کفایت نمی
مانند و علمی اعم از کتاب و مقاله در ظلمات گمنامی باقی می

شود، مگر اینکه با نقد و بررسی از این کسی از آنها خبردار نمی
 (.1389 گمنامی بیرون آورده شوند )حکمت،

نقد سازنده و منصفانه نتایج ارزشمندی دارد، زیرا به نویسنده و 
های دهد تا در نوشتهخوانندگان نقد نکات مهمی را نشان می

نقص و کامل کنند. نقد صحیح خود رعایت و اثر خود را بی
شود و اگر سبب پیشرفت علم و توسعۀ فرهنگ در جامعه می

توان (. پس می1388 کند )ذاکری،نقد نباشد علم پیشرفت نمی
تواند به نقد علوم و فنون و هنر چنین استنباط کرد که منتقد می

های مختلف بپردازد، اما ها و رسانهارائه شده در قالب محمل
باید در نظر داشت که در حوزۀ علوم و هنر، انتقاد بیانگر تفکر 

های پیشرفته و آشنایی با انتقادی و ارزشیابی است و به مهارت
(.  ضرورت 1384زاده، و قواعد خاص آن نیاز است )آصفاصول 

فناوری برای رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات 
های مختلف بر مبنای ماهیت و انکار ناپذیر است. سازمان

ای از این ابزار کمک بگیرند که هر چه اهداف خود باید به گونه
ر سرعت تغییر و تر به اهدافشان دست یابند. از سویی دیگسریع

تحوالت، به کارگیری این ابزار را برای ادامۀ بقای سازمان 
های امروز سازمانضروری ساخته است. به عبارتی دیگر 

مجبورند فناوری اطالعات را به کار گیرند، در غیر اینصورت از 
ها در آن ها در محیطی که شتاب تغییر و تحولعرصه فعالیت

:1393د )علیمردانی و جعفری، فزاینده است، حذف خواهند ش
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ها جهت امروزه به دلیل افزایش تغییرات محیطی، سازمان (.64 
انجام وظایف محوله خود به اطالعات صحیح و به موقع نیاز 

-ها و سیستمفناوری (. 1387بیشتری دارند )سرلک و فراتی، 

از کسب و کارهای موفق تبدیل  های اطالعاتی به جزئی حیاتی
های کسب و کار باید یک به همین دلیل اکثر رشتهاند. شده

های اطالعاتی داشته باشند. از آنجایی که درس درباره سیستم
احتماالً شما قصد دارید یک مدیر، یک کارآفرین و یا یک 
متخصص کسب و کار شوید، برای شما داشتن درکی زیربنایی 

ر های اطالعاتی به اندازه درک هر وظیفه دیگری داز سیستم
(. 16 :1392حوزه کسب و کار اهمیت دارد )ابرایان و ماراکس، 

های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بالطبع سازمان
تواند کمک آنها وجود منابع و کتب علمی در این زمینه می

ترین کتابی است توان گفت اثر حاضر جامعباشد. در مجموع می
م شده و شروع خوبی برای های اطالعات انجاکه در حوزه نظام

دهد. با این شنا کردن در دریای بیکران اطالعات را نشان می
وجود ما با نگاه خودمان این اثر را دیدیم و نقد ما ضعف اثر را 

دهد و قصد نقد هم این چنین نبوده است. ما سعی نشان نمی
ایم با ارائه پیشنهادهایی در راستای بهبود اثر گام برداریم. کرده

توان انتظار داشت با توجه به مناسب بودن اثر، ا این تفاسیر میب
 های بعدی این کتاب باشیم.در آینده شاهد ویرایش

ها و ارتقای این اثر در امید است نقد حاضر در رفع کاستی
های بعدی مؤثر واقع شود و شاهد تألیف کتب مشابه چاپ

 توسط دیگر نویسندگان باشیم. 
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