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 چکیده
 نگاریروزنامهخبرنگاری و " کتاب نقد و بررسی معرفی، به حاضر مقاله

 عبدقره و  محمدعلیقاسمی، معصومه حسینی، حمید  لیفتا "ورزشی
. اين اثر توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و است نصیرزاده المهدی

 موردبررسیاست. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب  منتشرشده
 در ارزشمند اثری بود. نتايج نشان داد که کتاب مطالعه موردی صورتبهو 

 ساختار و فراوان امتیازات و ورزشی است هایرسانهو  بدنیتربیت یحوزه
فصل  12بخش کلی است که شامل  سه اين کتاب دارای. دارد منسجمی

 1394صفحه است. چاپ اول آن در سال  306د صفحات کتاب . تعدااست
تعداد . به چاپ دوم رسید 1395ماه بعد و در سال  10است اين اثر 

 شکل يا صوری بعد . کتاب ازاستنسخه  200شمارگان در هر نوبت چاپ 
 مطلوبی وضعیت صحافی در و آرايیصفحه لحاظ کیفیت به اثر، ظاهری

   از بعد ساختاری نیز انسجام و نظم مطلوبی در نحوه ارائه و .دارد قرار
 همچنین به .دارد وجود کل اثر درمجموعفصل و  در هر جايگاه مطالب

 به مربوط علمی اطالعات ترينتازه اثر اين محتوايی، روزآمدی لحاظ
 هاکتابتا  شودمیدر پايان پیشنهاد  .بردارد در را ورزشی نگاریروزنامه

توسط نويسندگان آن مورد ويرايش و بازبینی قرار بگیرند  ایدوره صورتبه
 تا به غنای هر چه بیشتر اثر کمک شود.

 

، بدنیتربیتورزشی، نقد کتاب،  نگاریروزنامهکلیدی:  هایواژه

 ورزشی. هایرسانه

 

 

 

 

Abstract 

The article is book review on "Sport     

Journalism" by Hamid Ghasemi; Masoumeh 

Hosseini; Mohammad Ali Qara and Abdulmahdi 

Nasirzadeh. This book has been published by the 

Payam noor University. The research method was 

a qualitative review of the book and was a case 

study. The results showed that the book is a 

valuable asset in the field of physical education 

and sports media, and has many concessions     

and a coherent structure. This book has 3 general 

sections, including 12 chapters. The number of 

pages in the book is 306 pages. The first edition of 

this book was published in 1394 and 10 months 

later its second edition was released to the market. 

The number of its counter in each edition are 200 

copies. In the appearance point of view, the book 

is in a desirable position in terms of the quality of 

layout and binding. From the structural point       

of view, there is also a coherent and desirable 

arrangement in presentation and position of the 

content in each chapter, and totally in whole of the 

book. Also in terms of updated content, it includes 

the latest scientific information about sport 

journalism. In the end, it is suggested that the 

books should be revised periodically by the 

authors in order to improve the richness of the 

work as much as possible. 

Keywords: Sport Journalism, Book review, 

Physical Education, Sport Media. 
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 قدمهم
سه قدرت مقننه، مجريه و  موازنهرسانه وظیفه بازبینی و 

؛ کندیمقدرت چهارم عمل  عنوانبهقضائیه را بر عهده دارد و 
در قبال عموم مردم و مخاطبان  هارسانهبنابراين خبرنگاران 

وظیفه مهمی دارند. خبرنگاران بايد فعالیت و عملکرد صاحبان 
قدرت را از نزديک و پیوسته زير نظر داشته باشند و مشاهدات 

 يیهاتخصصبه مردم گزارش دهند. در اين راستا خود را 
تخصصی و  یاحوزهو خبرنگاری به  ینگارروزنامههمچون 

است  شدهيلتبددانشگاهی با اصولی مشخص  یارشتهحتی 
(Ghasemi 2015:13.) 

ورزشی در سطح جهانی با توجه به  ینگارروزنامهاهمیت 
نقش ورزش در ايجاد شور و شوق و افزايش انگیزه مردم و 

در حال گسترش است. به همین دلیل امروزه توجه به  هاملت
رويدادهای ورزشی و کسب اطالع از نحوة برگزاری و نتايج 

ورزش  یستیابی به اطالعات مختلف در زمینهمسابقات و نیز د
. شودیمنیازی مهم در بین جوامع مطرح  انعنوبهو سالمت 

شده است؛  هارسانهوجود اين نیاز موجب بروز توقعاتی از 
خود را در  یهاخواستهمردم تمايل دارند تا انعکاس  کهیطوربه

 (.Ghasemi 2015:14ورزشی بیابند ) یهارسانهقالب 
و شناختن « از ناسَره سَره» توان جدا کردننقد را می

، تعريف کرد. در اصطالح، نقد به چیزيکهای ها و بدیخوبی
است. نقد،  گزاره دوجانبه در مورد يک قضاوتو  داوریمفهوم 

چیزی  بهین»اين واژه در لغت به معنای  نوعی مقاومت است.
معادل اين واژه نیست و  اگرچه انتقاد. آمده است« را گزيدن

بوده اين واژه هايی مفهومی با آن دارد، اما همواره همراه تفاوت
 که آن اثر، اعتبار يابد. کندیمنقد به يک اثر کمک  ؛است

اند شفاهی يا مکتوب، مختصر يا مفصل، تواين نقد می
و  چندجانبهيا  جانبهيکتوصیفی يا تحلیلی، سطحی يا عمیق، 

کتابی را  سرانجام منصفانه يا مغرضانه باشد. زمانی که
کنیم، خواسته يا ناخواسته اش صحبت میخوانیم و دربارهمی

آثار مختلف  دربارهزيرا سخن گفتن ؛ ايموارد عرصه نقد شده
ای از روايت همراه با شکلی از توصیف و تحلیل يا گونه معموال

ای هر اثر نخست شمه دربارهو داوری است. در هنگام گفتگو 
کنیم. بعد رای شنونده روايت میاز محتوا و مضمون آن را ب

ترين شکل نقد است. کنیم که اين سادهرا اعالم می نظرمانهم
اگر داوری ما به چند جمله و گزاره محدود شود، نقدی مختصر 
است. اگر با جزئیات بیشتر همراه باشد، مفصل و گسترده 

آثار صحبت  دربارهداوری خواهد بود. اگر بدون سوگیری و پیش

از دايره انصاف خارج نشويم، آنگاه امید بیشتری برای کنیم و 
 ارائه يک نقد منصفانه خواهیم داشت.

کتاب دستاورد انديشه فردی يا گروهی است. مطابق 
 49که از  است یادوار یرغای استاندارد يونسکو، کتاب نشريه

طور مستقل صحافی شده باشد. در تعريف صفحه بیشتر و به
است که در آن مطالبی  جمعیعلمی، کتاب يک رسانه 

زمان و  ازنظرباشد و بازيابی مطالب آن  انتقالقابل، شدهضبط
 (.Razaghi 2013:57) مکان محدود نباشد

نقد کتاب، نقد تولید فکر انديشمندان است و چون بخشی 
مصون از کاستی آن را  توانینمهای علمی بشر است، از يافته

توان و خطا تصور کرد. با نقد کتاب درسی دانشگاهی می
و  داد قرارتر و مفیدتری در اختیار دانشجويان مطالب مطمئن

تری شرايط مطلوب یسوبههای دانشگاهی را آموزش یجهنت در
. همچنین نقد کتب آموزشی هم باعث تکامل در پیش برد

جديدی را برای ارائه  یهاافقهمو  شودیم هاکتاب یفتأل
هايی که مطابق با استانداردهای کتاب های نو و نمونهطرح

 Ghasemi) گشايندیمت، پیش روی نويسندگان آموزشی اس

2015:50.) 
دانشمندی به نام هارولد السول که برخی او را کاشف 

نامد. ، تحلیل محتوا را تحلیل فضا میدانندیمتحلیل محتوا 
وی جمله معروفی در اين زمینه دارد و آن اينکه: چه کسی، چه 

 یریتأثچیزی را از چه مجرايی و برای چه کسی و با چه 
را "چه "تحلیل محتوا عناصر محتوای پیام يا  درواقع؟ گويدیم

را مشخص  "مجرا" مسئله. تحلیل رسانه کندیممشخص 
را  "چه کسی"و بررسی مخاطب نیز مفهوم بررسی  کندیم

(. بدين طريق Ghasemi et al., 2015:87) کندیممشخص 
فنی،  هایيژگیوبر اساس فرمول السول، بررسی کتاب شامل 

مخاطبین کتاب است. يکی از  بریامپثار محتوا، مخاطبان و آ
محورهای مهم در اين راستا، بررسی محتوای کتاب است، 

 motamednejad؟)نويسدیمو چه  گويدیمچه  کهينايعنی 

1999:105.) 
عوامل متنی که بر درک محتوای  یامطالعهفرو در 
. ساختار 1: کندیمرا بدين شرح بیان  گذاردیمنوشتاری اثر 

. طول جمالت 4اسم . روابط فعل يا 3. بسامد کلمات 2 یطراح
. 7. تنوع يا يکنواختی ساختار جمله 6 هاجمله. شماره بندی 5

. همچنین وی معتقد است نا مصطلحبسامد کلمات مصطلح و 
خواننده در خواندن يک متن به دو آستانه يا سقف تحمل 

: الف( آستانه بیهودگی يعنی متن اطالعات کمی دارد. رسدیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
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 یانقطهخواننده به ب( آستانه پیچیدگی يعنی زمانی که 
به خواندن ادامه دهد. البته  خواهدینمکه ديگر  رسدیم

فهمیدن  صی گیرنده باشد، کارجزيیاتی که يادآور تجارب شخ
 (zarean 2003:94).کندیمرا آسان 

که در اين  يیهاکتابو بررسی يکی از  نقدبهدر اين زمینه 
حوزه وجود دارد و البته جزو کتب درسی دانشگاهی در دو 

. عنوان شودیمو دکتری است، پرداخته  کارشناسی ارشدمقطع 
ورزشی. اين اثر توسط: حمید  ینگارروزنامهکتاب: خبرنگاری و 

 یرنص یعبد المهدقره؛ و  یمحمدعلقاسمی؛ معصومه حسینی؛ 
وظیفه  1394شده است و انتشارات پیام نور در سال  یفتأل زاده

نیز وظیفه چاپ دوم آن را بر عهده  1395چاپ اول و در سال 
 داشته است.

 

 نویسندگانمعرفی 

وی دانشیار دانشگاه پیام نور است. قاسمی حمید قاسمی: 

و  مؤلفمديريت ورزشی با گرايش ارتباطات دارد. وی  دکتری
های ارتباطات،  یینهدرزم جلد کتاب 30يا مترجم بیش از 

سال سابقه کار اجرايی و علمی  20 او. استو رسانه  مديريت
چون راديو، تلويزيون و مطبوعات را دارد و  يیهارسانهدر 
  . همچنیناستراديويی ورزش ايران  شبکه يرمد اکنونهم

مختلف  یهاحوزهسابقه کار اجرايی در   خود ورزشکار بوده و
یس يورزشی همچون رياست فدراسیون اسکواش ايران، نايب ر

داشته نیز ورزشی ديگری را  یهاحوزهپاورلیفتیک و بسیاری از 
 است.

 دانشگاه پیام نوراست. علمییئتهعضو  معصومه حسینی:

دانشیار دانشگاه پیام نور است. وی دارای  قره: یمحمدعل

 با گرايش ورزش همگانی است. بدنییتتربدکتری 

است.  استاديار دانشگاه پیام نور: زادهیرنص یعبد المهد

 يزیربرنامهبا گرايش مديريت و  بدنییتتربدارای دکتری 
مختلف و نیز  یهادانشگاهورزشی است. وی سابقه تدريس در 

مختلف  یهاحوزهسوابق اجرايی هم در دانشگاه و هم در 
 ورزش دارد.

 

 محورهای اصلی کتاب
    "ورزشی ینگارروزنامهخبرنگاری و "عنوان کتاب: 

 Sport آمدهکه ترجمه انگلیسی که در پشت جلد  است

Journalism ؛ معصومه است. کتاب حاضر توسط حمید قاسمی

شده  یفتأل زاده یرنص یعبد المهدقره؛ و  یمحمدعلحسینی؛ 
دانشگاه پیام نور چاپ نخست آن را  1394است. در بهمن سال 

ماه و در  10نسخه چاپ و منتشر نمود و بعد از گذشت  200در 
نسخه بود توسط دانشگاه  200چاپ دوم که آن نیز  1395آذر 

بخش کلی و  سهپیام نور چاپ و منتشر گرديد. اين کتاب در 
صفحه  306است و تعداد صفحات آن نیز  شدهارائهفصل  12

 .است

 

خصوص مبانی خبرنگاری و  در بخش اول در

ورزشی بحث شده که خود دارای  خبرنگاری

 :است چهارفصل
 پردازدیمورزشی  خبرنگاربه مفهوم خبرنگار و  فصل اول:

 طوربهخواننده را در نخستین گام با اين مفهوم کلیدی و 
. همچنین مفاهیمی همچون رسانه و کندیممشروح آشنا 

مختلف در حوزه ورزش دارند نیز برای  یهارسانهنقشی که 
 خوانندگان شفاف شده است.

در  مؤثرارتباطی  یهامهارتدر مورد  فصل دوم:
ن گفتن، مهارت نوشتن، سخ جمله ازخبرنگاری ورزشی 

 هاییفناورخواندن، گوش دادن، زبان تنی و مهارت کاربرد 
 ارتباطی صحبت شده است.

، یشناسروانشده به مبانی نظری  یااشاره فصل سوم:
خبرنگاری مرتبط  و ارتباط شناسی که با بحث یشناسجامعه

تا چگونه از انواع  آموزندیمهستند. در اين بخش خوانندگان 
 شوند. مندبهرهورزشی  یکار خبرنگارمبانی نظری در 

 اخالق بادر اين فصل ابتدا به تفاوت قانون فصل چهارم: 
درباره مسائل حقوقی و اخالقی  و در ادامه شدهپرداخته

قسمت  در اين .صحبت شده استخبرنگاری ورزشی 
 یخبرنگاردر کار  که اصول حقوقی و اخالقی خوانندگان با
 قرار دهند، آشنا خواهند شد. موردتوجهورزشی بايد 

 

خبر بحث شده  اصول و مبانی بخش دوم در مورد

فصل  سهبخش در  است که اطالعات این

 شده است: یبندجمع
در مورد مفهوم و ارکان خبر است و به فصل پنجم: 

، يسیخبرنواهمیت مهارت  خبر، هایيژگیومواردی چون 
خبری، عناصر و ساختار خبر  یهاارزش، يسیخبرنومراحل 
 است. شدهپرداخته
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توجه دارد و کمک  يسیخبرنوبه اصول فصل ششم: 
تا خواننده با کاربرد اين اصول در نگارش اخبار ورزشی  کندیم

و  يسیخبرنو یهاسبکانواع  فصل نآشنا شود. همچنین در اي
است. در ادامه به  شدهدادهتوضیح  هاآنهر يک از  هایيژگیو

اجزای يک گزارش خبری توجه شده و چگونگی نوشتن هر 
است. در ضمن خوانندگان  شدهدادهيک از اين اجزا نیز آموزش 

خبری و شیوه  یهاگزارشانواع  با توانندیمدر همین فصل 
 نیز آشنا شوند. هاآننگارش هر يک از 
مکتوب  احبهمصعنوان اين فصل اصول فصل هفتم: 

و مصاحبه  یارسانهاست. در اين فصل مفاهیمی چون مصاحبه 
 توانندیمهمچنین خوانندگان  اندقرارگرفته یموردبررسورزشی 
ارچوب و شیوه اجرا آشنا شوند. در چ به لحاظ هامصاحبهبا انواع 

برای انجام  سازیینهزمضمن در اين فصل به چگونگی 
مختلف ثبت و  هاییوهشمصاحبه،  سؤاالتمصاحبه، انواع 

مصاحبه  سازییادهپضبط مصاحبه، آداب پايان مصاحبه و نحوه 
 است. شدهپرداختهنیز 

 

 در خصوص تولید خبر در انواع بخش سوم 

فصل  پنجکه اطالعات این بخش در است  هارسانه

 شده است: یبندجمع
 فصل اطالعاتی در مورددر اين فصل هشتم: 

و به ساختار  شدهارائهمطبوعاتی  يا ژورنالیسم ینگارروزنامه
بر بخش ورزش، ساختار تولید محتوا در  یدتأکنشريات با 

 یهاروزنامهچاپی ساختار تولید محتوا در نشريات و  یهارسانه
است. همچنین نکاتی در مورد انتخاب و  شدهاشارهورزشی 

است. ستون نويسی، عناصر  شدهیانبد خبر اعتبار منبع تولی
که ستون نويسی در  هايیيژگیوو  هاآنانواع  ضروری و

نشريات دارند از ديگر موضوعاتی است که در اين فصل 
 يسینوگزارششیوه  یدر ادامهاست.  قرارگرفته موردتوجه

 است. شدهدادهآموزش رزشی برای رويدادهای و
در  عنوان اين فصل ژورنالیسم راديويی است. فصل نهم:

اثرگذار راديو در  هایيژگیوشده به  یااشارهابتدای اين فصل 
پوشش ورزش در  یهاتفاوتژورنالیسم راديويی. در ادامه به 

عناصر  ينترمهمتوجه شده است و  هارسانهراديو با ديگر 
. در اين فصل به اصولی اندذکرشدهراديويی برای تولید محتوا 

قرار داده شوند، انواع  موردنظرکه در زبان خبر راديو بايد 
ساختار ارائه خبر راديويی، ساختار کلی يک بخش خبری، انواع 

 شدهپرداختهکلیپ صوتی  هایيژگیوو  یخبرنگارگزارش 

 صورتبهاست. در ضمن فرايند تولید يک کلیپ صوتی نیز 
در بخش پايانی اين فصل در است.  شدهدادهآموزش  گامبهگام

ادوب اوديشن و نحوه کار با آن  قدرتمند افزارنرمخصوص 
 است. شدهارائهتوضیحات مفصل و کاربردی 

در اين ژورنالیسم تلويزيونی است.  در موردفصل دهم: 
و در ادامه به  شدهاشارهرابطه به انواع عناصر برنامة تلويزيونی 

چگونگی تهیه کلیپ تصويری، اخبار ورزشی، ساختار اخبار، 
ری، انواع پوشش رويدادهای گزارش خب ارائهانتخاب محل 

 توجه شده است. دستينازاورزشی، پخش زنده و مواردی 
. استنشر يا ژورنالیسم آنالين  یینهدرزمفصل يازدهم: 

و  شدهاشارهجهت نشر آنالين  یازموردنابتدا به مفهوم و عناصر 
 هاآنو انواع  مديایمولتيا  یاچندرسانهدر ادامه توجهی شده به 

و اينکه ساختار صفحات و محتوای ورزشی در نشر آنالين به 
 چه صورت بايد باشد.
. در استعنوان اين فصل فتوژورنالیسم فصل دوازدهم: 

اين زمینه به مفهوم، تاريخچه، مبانی عکاسی خبری و 
. همچنین در مورد نقش شدهپرداختهفتوژورنالیسم ورزشی 

ورزشی و محتوای و ملزومات عکس خبری نیز  عکاس
است. از ديگر موضوعات اين فصل  گرديدهتوضیحاتی ارائه 

داشت به اصول گزارش خبری تصويری،  یااشاره توانیم
 فیک و موشن گرافی.اينفوگرا

 

 معرفی آثار مشابه

 ورزش و رسانه با رويکردی کاربردینام کتاب: 

 نويسندگان: حمید قاسمی؛ لقمان کشاورز
 1396انتشارات: علم و ورزش 

 ینگارروزنامهاصول  :نام کتاب

 فرشاد نجفی اسدالهی :نويسنده
 1391 فرهیختگان دانشگاه :ناشر

 آنالين ینگارروزنامهاصول  :نام کتاب

  محمدرضا نادری گیسور :نويسنده

 1391 موسسه جام جم :ناشر      

 تلويزيونی ورزشی یسازبرنامه :نام کتاب

 ابوالفضل عابدی :نويسنده
 1391 تصوير ذهنی بصیرت :ناشر

خبر و  در بابژورنالیسم: نکاتی  یسوآن :نام کتاب

 خبرنگاری
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 هادی مرادی :به اهتمام
 1391 شاملو :ناشر

 ینگارروزنامهاصول : نام کتاب

 حبیب کدخدايی :گردآورنده

 1390 سنجش و دانش :اشرن

 

 بررسی صوری، ساختاری و محتوایی اثر

 عد صوریبمهم اثر از  هاییژگیو
 کیفیت صوری يا شکل ظاهری اثر، به لحاظاز بعد  .1

ی، کتاب در وضعیت مطلوبی قرار صحافو  يیآراصفحه
 دارد.

 جلد یکو گراف استب نیز از نوع گالسه جلد کتا جنس .2
است يعنی از چندين رنگ در جلد کتاب  کوارکنیز 

روی جلد از جذابیت  یهارنگ یزناست و  شدهاستفاده
 .استخوبی برای جذب مخاطب برخوردار 

دارا بودن عطف کتاب و وجود اطالعات ضروری  ازلحاظ .3
 در اين بخش کتاب در وضعیت مطلوب قرار دارد.

و  ونقلحملقطع يا اندازه کتاب از نوع وزيری است که  .4
 کرده است. ترراحتجايگیری آن در قفسه کتابخانه را 

 کامالً عنوان کتاب با تصوير روی جلد به لحاظ همخوانی .5
گويای  یدرستبههمخوانی وجود دارد و تصوير روی جلد 

 .استو محتوای کتاب  عنوان

و پشت  ، عطفجلد یبر رو یدرستبهناشر  ینام و لوگو .6
 جلد کتاب قرار دارد.

به  سندگانينو یاسام و پشت جلد کتاب، عنوان کتاب در .7
 است. شدهنوشته یسیزبان انگل

 

 های مهم اثر از بعد ساختاریویژگی
 یتوجهقابلهای به لحاظ ساختاری، اين اثر از ويژگی

ها اشاره برخوردار است که در ادامه به هريک از اين ويژگی
 :شودیم
 است. آغازشدهمحتوای کتاب با پیشگفتار نويسندگان  .1

 یهابخشاست که ابتدا  یبه نحو مطالب فهرست .2
کتاب و بعد فصول و در ادامه مطالب موجود در  یمحتوا

است که به  شدهیانبهر فصل با ذکر شماره صفحه 
 .کندیمخاص کمک  یمطلب افتنيخوانندگان در جهت 

ابتدای هر فصل با اهداف کلی و به دنبال آن اهداف  .3
است که  شدهمشخص درواقع .شودیميادگیری شروع 

خواننده بعد از اتمام خواندن هر فصل چه مطالبی را بايد 
مطالعه اين قسمت به خواننده کمک درک کرده باشد. 

تا متوجه شود که قبل از ورود به مطالب فصل  کندیم
 دگیری چه مطالبی آماده کند.ذهن خود را برای يا

هر فصل با يک مقدمه که خاص مطالب آن فصل است  .4
 .شودیمآغاز 

ساختاری اين کتاب وجود جداولی  هایيژگیويکی از  .5
 یبنددستهاست که اطالعات موجود در هر بخش را 

خالصه و مفید در اختیار خوانندگان قرار  صورتبهکرده و 
   مختلف  یهاقسمتمطالب اصلی  درواقعداده است. 

اطالعات اين است.  شدهیانبهر فصل در اين جداول 
است که اگر خوانندگان  شدهیسازماندهجداول طوری 

ن جداول را مطالعه کنند بسیاری از نکات حتوای ايتنها م
 به دست خواهند آورد.اصلی و کلیدی محتوايی را 

و  سؤالهمچنین اين شیوه کمک شايانی به طراحان 
در دانشگاه پیام نور کرده زيرا  سؤالطراحان  خصوصبه

 طوربهمطالب مهم و کلیدی را  توانندیمخیلی راحت 
 سؤاالتدر اختیار داشته باشند و  شدهیبنددستهمنظم و 

کمتر اين ويژگی است که در  مناسبی را طراحی کنند.
 نماند که ساختار ناگفته. خوردیمکتابی به چشم 

سبک نگارشی حمید قاسمی  مطالب در جدول یبنددسته
اين نويسنده اين شیوه  یهاکتابدر تمامی  چراکه است

 .خوردیمبه چشم 

در انتهای هر فصل بخش خالصه مطالب وجود دارد که  .6
 .دهدیمرا از محتوای فصل حاضر ارائه  یاخالصه

را جهت  هايییتفعالبعد از اتمام هر فصل نويسندگان  .7
فصل ارائه  آنيادگیری بیشتر خوانندگان از مطالب 

به  توانندیمبا کمک اين بخش خوانندگان  درواقع اندداده
است  شدهدادهکاربرد مطالبی که در فصل آموزش 

 صورتبهدر واقعیت و  هاآنو سعی کنند تا از  بیانديشند
گفت اين بخش مسیر  توانیمعملی استفاده کنند. 

استفاده از محتوای فصل را برای خوانندگان مشخص 
 .کندیم

تستی از محتوای  سؤالبخش پايانی هر فصل وجود چند  .8
. مزيت اين بخش در اين است که خوانندگان استفصل 

 ازنظرمهم کتاب که  یهاقسمتبا برخی  توانندیم
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برخوردار  سؤالبرای طراحی  ایيژهونويسنده از اهمیت 
در  سؤاالتآشنا شوند. در ضمن پاسخ صحیح اين  اندبوده

بخش پاسخنامه که در انتهای کتاب وجود دارد آورده 
 شده است.

که جايگاه آن در اين  استکتاب دارای فهرست منابع نیز  .9
 اثر در انتهای کتاب است.

 .است نامهواژهکتاب حاضر فاقد  .10

 .استکتاب حاضر فاقد پیوست  .11

 .است کتاب حاضر دارای تصاوير نیز .12

 

 اثر از بعد محتوایی مهم هایویژگی
 .استبیانگر محتوای کتاب  وضوحبهنوان کتاب نیز ع .1

 است گشته رايج بسیار دنیا در گروهی هاییفتأل امروزه .2
 چند يا يک فصل هر صورتبه زيادی یهاکتاب حتی و

 یهاتالش گونهينا. شودیم نگاشته تخصصی نويسنده
 تخصصی یهانگاه تلفیق با تا شودیم باعث گروهی
 موردبحث موضوع ارائه در کتاب جامعیت زمینه متعدد،
مؤلف، تألیف  چهارتوسط  یموردبررسکتاب . گردد فراهم

 گرديده است.

که  هرچندبه لحاظ همخوانی تصاوير با مطالب کتاب،  .3
تصاوير موجود در اين اثر بسیار اندک هستند اما در همان 

 رعايت شده است. یخوببهاندک تصاوير نیز اين ويژگی 

به دلیل داشتن متن روان و سادگی بیان، خواندن اين اثر  .4
خوبی از مطالب بوده و درک  بخشلذتبرای مخاطب 

 .شودیمايجاد 

است که نه دارای شاخ و برگ  یاگونهبهمطالب کتاب  .5
 درواقع اندشدهنوشتهخالصه  ازحدیشبزيادی است و نه 

 یخوببهطوری است که خواننده پیام اصلی نويسنده را 
که در خواندن اين کتاب  شودیمو متوجه  کندیمدرک 

 به دنبال چه چیزی بايد باشد.

مثبت اين اثر ارتباط مثبتی است  هایيژگیويکی ديگر از  .6
خاص با دانشجويان برقرار  طوربهکه با خوانندگان و 

. اين امر بیانگر اين واقعیت است که در اين کتاب کندیم
شناختی، عاطفی و مهارتی دانشجو و سطح  هایینهزمبه 
 اهی قبلی او توجه شده است.آگ

اطالعات  ينترتازهبه لحاظ روزآمدی محتوايی، اين اثر  .7
 .برداردعلمی مربوط به موضوع را در 

متناسب با  یجزئجامعیت اهداف کلی و  ازنظر .8
 است. شدهدادهپوشش  کامالدرسی  یهاسرفصل

به لحاظ تناسب حجم فصول مختلف، کتاب حاضر در  .9
 .وضعیت مطلوبی قرار دارد

نسخه  200 با شمارگان 1394چاپ اول اين اثر در بهمن  .10
چاپ  1395 در آذرماه بعد يعنی  10بوده است و در حدود 
نسخه صورت گرفته است که  200دوم آن و با شمارگان 

اين امر خود دلیل بر استقبال مطلوب اين کتاب از سوی 
 .استبه اين حوزه  مندانعالقهاساتید، دانشجويان و 

ريال بوده که اين  81000قیمت اين کتاب در چاپ اول  .11
 95000به  ريال افزايش 14000مبلغ در چاپ دوم با 

الزم به ذکر  اثراين  یمتباقريال رسیده است. در رابطه 
است که دلیل پايین بودن قیمت کتاب در انتشارات پیام 

و يا دولتی  نور در مقايسه با ساير انتشارات خصوصی
پیام نور انتشارات  یهاکتابديگر اين نیست که کیفیت 

که  است بلکه به اين دلیل است تريینپا هاآننسبت به 
قیمت کاغذ  و انتشارات پیام نور انتشاراتی دولتی است

و  استاز انتشارات خصوصی  ترارزانبرای اين انتشارات 
انتشارات پیام  یهاکتاباين امر دلیل پايین بودن قیمت 

همین کتاب که  چراکه استساير انتشارات  نور نسبت به
ممکن  استريال  95000قیمت آن در انتشارات پیام نور 

 بیشتر شود.برابر  سه تا برای انتشارات خصوصی ستا

 

 شنهادهایاثر به همراه پ هاییکاستو  هایینارسا
 است "و خبرنگاری ورزشی ینگارروزنامه"عنوان کتاب  .1

در پشت جلد کتاب آورده شده  کهآنکه معادل انگلیسی 
Sport Journalism  است. اين ترجمه انگلیسی با عنوان

 شودیمزيرا وقتی نوشته ؛ کتاب به فارسی همخوانی ندارد
باعث  "و"و خبرنگاری، وجود حرف ربط  ینگارروزنامه

که  شودیمايجاد شدن دو مقوله متفاوت در ذهن خواننده 
در ترجمه نیز به دنبال ترجمه متفاوت آن دو مقوله خواهد 

مفهوم انگلیسی برای  بهترجمه تنها  بود اما زمانی که در
گويای اين است که  شودیممه در نظر گرفته لهر دو ک
نگلیسی با خبرنگاری هر دو در ا و ینگارروزنامهدو کلمه 

 پس اگر طبق ترجمه اندشدهشناخته Journalismفهوم م
و  ینگارروزنامهدو کلمه  انگلیسی عنوان کتاب،

مفهوم اشاره دارند بايد جای حرف  يکدوبههر  یخبرنگار
بین دو کلمه استفاده شود و يا  "يا"از کلمه  "و"ربط 
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يا خبرنگاری در  ینگارروزنامهاينکه تنها يکی از دو کلمه 
 سی کتاب نوشته شوند.رعنوان فا

يکی از اجزای پشت جلد کتاب اين است که  معموال .2
نويسنده خالصه بسیار کوتاهی را از محتوای کتاب 

از کتابی  یاخالصهاما در پشت جلد اين کتاب ؛ نويسدیم
که اشتباهی فاحش  شدهنوشته "داراب نامه"تحت عنوان 

چنین اشتباهی در چاپ  باوجود متأسفانه. رودیمبه شمار 
و  نشدهاصالحاول اين اشتباه همچنان در چاپ دوم نیز 

که در چنین مواردی  شودیم. پیشنهاد خوردیمبه چشم 
نويسندگان اين اشتباهات را به انتشارات اطالع داده تا در 

 آن اشتباهات برطرف شوند. ،صورت چاپ مجدد اثر

در پشت جلد کتاب عنوان و اسامی نويسندگان به  .3
اما نام انتشارات به انگلیسی  اندشدهترجمهانگلیسی 

نیز عنوان انتشارات  شودیمترجمه نشده است. پیشنهاد 
به انگلیسی ترجمه شود تا جستجوی بهتر کتاب در زبان 

 انگلیسی نیز صورت گیرد.

معادل انگلیسی اصطالحات  نامهواژهدر بخش  معموال .4
. شوندیمکلیدی يا خاصی که در اثر وجود دارند آورده 

که اين خود  است نامهواژهکتاب حاضر فاقد  متأسفانه
خی رب چراکه شودیمبرای اين اثر محسوب  یضعفنقطه

وجود معادل که  خورندیمبه چشم در متن  اصطالحات
کمک  اتبه درک بهتر آن اصطالح هاآنانگلیسی 
 خواهد کرد.بیشتری 

ارجاعات پانويس در اين اثر بسیار اندک هستند. وجود  .5
در مورد معادل انگلیسی برخی  خصوصبه هايسپانو

نمونه در صفحه  عنوانبه .د استاصطالحات بسیار مفی
آورده  "سینک"تحت عنوان  یاکلمهاين کتاب  241

کنار هم قرار دادن ابتدای معادل شده اين کلمه از 
جستجو، گزينش، )کلمه ديگر  سهی انگلیس

به معادل  یااشارهاما ؛ است يجادشدها( یسازهماهنگ
ده است که اين انگلیسی اين کلمات در پانويس کتاب نش

در متن  "سینک"درک شدن کلمه  یرقابلغباعث  امر
 شده است.

که در بخش ساختاری گفته شد، جايگاه  طورهمان .6
اما چه  استفهرست منابع در اين اثر در انتهای کتاب 

خوب است که اين فهرست منابع در انتهای هر فصل 
به  مندعالقهخوانندگانی که  صورتينبدد آورده شو

هر فصلی از کتاب  دريافت اطالعات بیشتر در خصوص

منابع بیشتر در خصوص  توانندیم ترراحتهستند خیلی 
داشته باشند. يا  یاردر اختموضوع و محتوای فصل را 

اينکه اگر هم فهرست منابع در انتهای کتاب آورده 
ابتدا عنوان فصل و بعد منابع  توانیمدر آنجا نیز  شودیم

آن فصل را ذکر کرد بدين طريق منابع هر فصل به 
اما زمانی که جايگاه ؛ تفکیک مشخص خواهد شد

تفکیک  گونهیچهفهرست منابع در انتهای کتاب است و 
هر فصل نیز صورت نگرفته است تفکیک و  منابع

کار دشوار و زمان بری  موردنظرتشخیص منابع فصل 
 خواهد بود.

. برخی از استکتاب حاضر فاقد بخش پیوست  .7
نويسندگان به دلیل ممانعت از افزايش حجم اصلی 
مطالب کتاب سعی دارند تا برخی مطالب و تصاوير را 

ع ارائه تصاوير حذف کنند پیشنهاد ديگر برای اين موضو
 کهیدرصورتتا  استو اطالعات در بخش پیوست کتاب 

نیاز به دريافت اطالعات اضافه در متن داشت  یاخواننده
به بخش پیوست مراجعه کرده و از اطالعات بیشتری که 

 استفاده نمايد. شدهارائهدر اين بخش 

در اثر تعداد کمی اشتباهات تايپی و ابهاماتی وجود دارد  .8
در چاپ دوم اثر نیز همچنان بدون اصالح  متأسفانهکه 

نويسندگان اين موضوع را به  شودیمپیشنهاد  وجود دارند.
انتشارات اطالع داده تا در صورت چاپ مجدد اثر، آن 
اشتباهات برطرف شوند تا به غنای هر چه بیشتر اثر 

برخی از اشتباهات تايپی، ويرايشی و ابهاماتی کمک شود. 
 از: اندعبارتوجود دارند که در متن 

ارتباط  یبرقراربرای  ": 27. پاراگراف آخر از صفحه 1-8
را در قالبی  هایامپ، بايد بتوان مورداشاره یهاارتباطدر قالب 

 یخوببهآن برای مخاطب  یرمزگذارکرد که امکان  یرمزگذار
اين ابهام وجود دارد  ،با توجه به مطالب فصل "فراهم شود. 

دوم که زير آن خط کشیده شده  "یرمزگذار"که: آيا کلمه 
 "رمزگشايی"آن از کلمه  یجابهمفهوم درستی است يا بايد 

 استفاده کرد؟
زبان  ": 32در پاراگراف دوم از صفحه دوم خط . 2-8

دارد شفاهی( در شهرها و روستاهای مختلف ) یگفتار
 "يکسان است. جاهمهزبان نوشتاری در  کهآن کهیدرحال

قسمتی که زير آن خط کشیده شده دارای ابهام است و بايد 
 شودیمپیشنهاد  ،با تقدم نظر نويسندگان مجدد ويرايش شود.

شفاهی( در ) یگفتارزبان  "که جمله بدين شکل تغییر يابد: 
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 آنکهحالاشکال متفاوتی دارد، شهرها و روستاهای مختلف 
 "يکسان است. جاهمهزبان نوشتاری در 

 : کلمه 67پاراگراف سوم از صفحه . خط اول در 8-3
 هاآنپشت سر هم تکرار شده است که يکی از  دو بار "که"

 بايد حذف شود.
نکاتی هم با عنوان  ": 114پاراگراف دوم از صفحه . 4-8

 بايددر لید  هاآناز کاربرد  بايدلید وجود دارد که  يدهاینبا
 شودیمجمله اصالح ويرايشی نیاز دارد و پیشنهاد  "پرهیز کرد.

 خط کشیده شده حذف شود. هاآنکه زير  يدهابايکی از 
 ": 142در پاراگراف دوم از صفحه  هفتم. خط 5-8

از  کنندهمصاحبهورزشی اگر دانش  هاییتشخصبسیاری از 
ادامه  x-t.sکمتر از حد انتظارشان باشد، چندان تمايلی به  هاآن

برای خواننده مبهم  t .s-xعبارت  "صحبت نخواهند داشت.
در بخش پانويس در خصوص اين  شودیماست. پیشنهاد 

 عبارت توضیح داده شود.
 ": 166در پاراگراف سوم از صفحه  پنجم. خط 6-8

دبیر  معموالسرويس ورزشی مسئول صفحات ورزشی است که 
بخش  استصفحاتسرويسی دارد که زير نظر سردبیر کار 

ورزشی ممکن است با توجه به حجم و اهمیت رويدادها 
مبهم است و باعث  " استصفحات "کلمه  "باشد. ییرتغقابل

 پیچیدگی مفهوم جمله شده است.
 ": 211در پاراگراف اول از صفحه  سوم. خط 7-8

استوديويی با يک مدير باشگاه  یامصاحبهنمونه برای  عنوانبه
يک وکس پاپ  يااين مصاحبه را  توانیممشهور ورزشی، 

 "با "کلمه  یجابه "يا"اشتباه ويرايشی کلمه  "شروع کرد.
 است. دادهرخ

در اين  ": 241در پاراگراف دوم از صفحه  دوم. خط 8-8
نظام تصويرها اغلب از تنوع و کیفیت مناسبی برخوردارند و کار 

با سرعت  هاآن( سینک) یسازهماهنگگزينش و  وجستجو 
 وانتقالنقلو ديگر به عملیات فیزيکی  شودیمبااليی انجام 

پیشنهاد  "نوار از آرشیو تصاوير به بخش خبری نیاز نیست.
اول از عالمت ويرگول استفاده  "و"حرف ربط  یجابه شودیم

 "سینک"در مورد کلمه  در پانويس شود. همچنین بهتر است
 .به درک بهتر اين مفهوم کمک کند ارائه شود تا توضیح اضافه

: در متن عبارت 243. پاراگراف سوم از صفحه 9-8
آورده شده است. با توجه به اينکه اين  "OB "انگلیسی 

عبارت از کنار هم قرار گرفتن ابتدای حروف دو کلمه انگلیسی 

که در پانويس معادل کامل  شودیماست پیشنهاد  يجادشدها
 نوشته شود. انگلیسی آن دو کلمه

 

 گیرییجهنتبحث و 

 ینگارروزنامهخبرنگاری و  "و بررسی کتاب  نقدبهبا توجه 
استاندارد نقد، اين  یهاشاخصو  یارهامعو بر اساس   "ورزشی

محتوايی برخوردار شد زيرا دارای اثر از امتیاز بااليی در بعد 
ورزشی  ینگارروزنامهدر حوزه  جديد محتوايی بسیار غنی

، مالحظه شد که در بخش معرفی آثار مشابه طورهمان .است
 یینهدرزم هاآن که در اين حوزه وجود دارند يیهاکتاب

هستند و گرايش خاصی  یطورکلبهيا خبرنگاری  ینگارروزنامه
اين کتاب تنها کتابی است که در اين زمینه ندارند اما  مدنظررا 
انگلیسی در اين زمینه هست  یهاکتابالبته  .شده است یفتأل

ورزشی  ینگارروزنامهی ینهدرزم یفیتألاما اين اثر تنها کتاب 
 یفردمنحصربهاست؛ از بعد ساختاری نیز از وضعیت مطلوب و 

جای دادن مطالب اصلی کتاب در قالب  چراکهبرخوردار بود 
جهت يادگیری،  هايییتفعال، وجود هاآن یبنددستهجداول و 

و  هستندساختاری دانشجو محور ، همگی آزمايیخود سؤاالت
 یسادگبهخود کتاب همانند يک معلم هم مطالب را  درواقع

 بامهارتمختلف  طرقبه و هم دانشجو را  دهدیمآموزش 
. از بعد صوری نیز با کندیممهم و کاربردی کتاب درگیر  یاه

به عمل آماده برحسب معیارهای  هاییبررستوجه به 
 استاندارد، کتاب حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

ارتباط بین ناشران و  شودیمپیشنهاد  درمجموع
 کهیطوربهمداوم باشد.  یارتباط هاکتابنويسندگان 

و بررسی  موردمطالعهاثر را بعد از اولین چاپ  حتمانويسندگان 
قرار دهند و نقاط ضعف و اشکاالت آن را مشخص کنند و در 
اولین فرصت به انتشارات اطالع دهند. از طرف ديگر انتشارات 

اگر  حتمادر تماس باشند و  هاکتاببا نويسندگان  حتمانیز بايد 
اين امر را با نويسندگان آن اثر در  رسدیمکتاب به چاپ مجدد 

، اضافه اصطالحات هرگونهرت نیاز به میان بگذارند تا در صو
کردن يا کاستن از مطالب، آن تغییرات قبل از چاپ مجدد 
اعمال شوند. در اين صورت اعتبار انتشارات، نويسندگان و حتی 

 خود اثر بیشتر خواهد شد.

رويکرد نقد کتاب، اغلب تالشی است تا شايد بتوان گامی 
و  مؤلفانت و برداش شدهارائهدر جهت بهبود کیفی مطالب 

و سلیس تر سوق  ترجامعمترجمان را در جهت تدوين متونی 
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 یدر راستا یشنهادهایبا ارائه پتا  شد بر آن یسعبنابراين ؛ داد
 .برداشته شودبهبود اثر گام 
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