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 1*حمدابراهیم رزاقیم

 (10/40/33ـ تاریخ تصویب:  13/40/33)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شود بلکه باید آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص بررسی تحلیلی یا انتقادی یک کتاب یا یک مقاله به مراحل ابتدایی خالصه نمی
 ههم از یک مجموعه، در یک موضوع طبق اظهاراتی از محدود اهای نظری در یک دوره بررسی کرد. بررسی متون این کتاب بو دغدغه

این مقاله ببیند. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و  هتواند موفّقیت خود را در ادامفعلی موفّقیت نویسنده در این راه است. سپس نویسنده می
، اسماعیلی محمد. ارتباطات عمومی در ورزش. تهران: کاربردی است. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا -از حیث اجرا انتقادی

 هها در چند بخش، دربارخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافتهانت 791-622-70691-1-4ص. شابک:  391. 3172انتشارات حتمی. 
توان انتظار داشت با توجّه به نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می

های ها و ارتقاء این اثر در چاپهای بعدی این کتاب باشیم. امید است نقد حاضر در رفع کاستیمناسب بودن اثر، در آینده شاهد ویرایش
 بعدی مؤّثر واقع گردد.

 نقد، ارتباطات عمومی، ورزش. کلیدی: هایهواژ

 مقدمه

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

بیند. جهانی که سکوت در آن معنایی ندارد. جهانی که نقد را می
 ههای اوّلیدورهاز  رود. نقدپذیرد و به استقبال آن میآزادانه می
را به صورت بسته و ماشینی مشاهده     که سازمان  کالسیک

ود ها برخاستند، وجها که به انتقاد بر مدرنند تا پست مدرنکردمی
 فرد(. دانایی هترجم، 3170، 0)هچداشته و خاستگاه علم بوده است 

. به قول  از تضاد همیشه منفی نبوده و نیستانتقاد و حرف 
کند. اگر علم در تضاد است که پیشرفت می»دکتر علی دالور: 

یریم و آن را نقد نکنیم، پس هرکس هر چیز گفت ما آن را بپذ
)سخنران ویژه در «پیشرفت کنیم چگونه توقّع داشته باشیم در علم

  (.3172بدنی و علوم ورزشی، کنفرانس ملی تربیت

به قول دکتر رحیم رمضانی نژاد که شاگردانش را با بیانات یا 
ها باید از من و دیگر کند: دانشجویان شماخود سیراب می

گرنه های ما نگاه کنید وتر بزنید و نقّادانه به ما و کاراستادانتان جلو
کنید )ارتباط شخصی از طریق تماس تلفنی، نمیدر علم پیشرفت 

تا( و همچنین دکتر حمید قاسمی که بنده را تشویق به نقد بی
های خویش فراخوانده )ارتباط شخصی از طریق تماس کتاب

زرگان که اگر بخواهیم تا( و همچنین دیگر استادان و بتلفنی، بی
این کتاب  آنان را ذکر کنیم، فرصتی برای نقد اسامی و بیانات

 ماند.نمیارزشمند باقی 

 

 

بدون شک ما هر روز با ارتباطات سرو کار داریم و ارتباطات 
جزء الینفک زندگی ما است. ارتباطات ورزشی در سازمان ها یا 

های حیطاست. در م های ورزشی همیشه وجود داشتهمحیط
های سازمانی )اقتصادی(، ارتباطات همان پول است. در محیط

های و در محیطسیاسی ارتباطات همان اطاّلعات و دانش است 
  ، ارتباطات روابط بین کارکنان را تشکیل سازمانی )اجتماعی(

دهد. سخن گفتن و نوشتن از مباحث ارتباطات و اطّالعات می
ها را به جای جای ن ذهنیت انسانزیرا ابعاد فراوان آ سخت است ؛

دهد. بنابراین به صورت جامع ما نقد خود را عالم هستی سوق می
سازیم و از تنه اصلی اصلی ارتباطات عمومی استوار می یهبر شاخ

بینیم همانند کسانی که  این منظر، کتاب را با نگاه خودمان می
های نگرا با ر هازنند و کتابهای رنگی بر چشم میعینک

ها نیز کند، دیدگاهها تغییر میطور که نگاهبینند. همانمتفاوت می
اندازیم و کند. در این نقد ما نگاهی عامه به کتاب میتغییر می

تالش ی شخصی در این منظر اتفاق نیفتد. امیدوارم سوگیر
بر این بوده است که « ارتباطات عمومی در ورزش»مؤلّفین کتاب 

ای در ورزش های رسانهعمومی در ورزش، فعالیتدر ارتقاء روابط 
و ارتباطات مؤثّر با مخاطبان گام بردارند. البتّه با وجود این که 
قالب کتاب در راستای اهداف آموزش عالی مخصوص دانشجویان 

 بدنی با گرایش مدیریت ورزش فراهم شده است، کارشناسی تربیت
 زندگی در انندگانخو برای نیزبیشتری  های دستاورداین کتاب 

 .سازدمی فراهم ها آن شخصی

                                                                                                                                                                      
   :me.razaghi@yahoo.com Email                                                                دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزش، دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(: 3
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 نویسندگان هدربار

شده و  نویسندگان اثر، سابقۀ پژوهشی، مقاالت منتشر هپیشین
هایی است که نویسندگان ها در این حوزه، امتیازسابقۀ تدریس آن

گفت را به عنوان متخصّص در این زمینه برای نوشتن چنین پیش
توسط « ارتباطات عمومی در ورزش»اب شمارد. کتاثری مجاز می

دکتر حمید قاسمی و با همکاری دکتر سارا کشکر و محمّد 
 اسماعیلی تدوین شده است. 

دکتر حمید قاسمی کارشناس ارتباطات در ورزش و عضو 
هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد البرز است. وی با فعالیت و 

های ورزشی گامتأکید بر دو حوزه رسانه و ورزش و بازاریابی 
ها در ایران برداشته است. اگر مستحکمی را برای ارتقاء این حوزه

های استاد ارجمند را خالصه بخواهیم در یک نکته وی و فعالیت
آید، جا سخن از ارتباطات پیش می توانیم بگوییم هرکنیم، می

 شود.ناخودآگاه نام دکتر حمید قاسمی بر زبان جاری می

ارشناس بازاریابی و روابط عمومی در دکتر سارا کشکر ک
ورزش و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است. وی 

های بازار و شناخت از بازار ه یهای خود را در حوزغالب فعالیت
ورزشی در ایران انجام داده است و آقای محمد اسماعیلی 
کارشناس روابط عمومی و دانشجوی دکترای مدیریت ورزش 

شک حضور وی در کالس دکتر حمید قاسمی و  است و بدون
دکتر سارا کشکر است که دستاوری چون چنین کتابی را به همراه 

 داشته است.

 

 های اصلی اثرمحور

 باشد.کتاب حاضر دارای هفت فصل می

ارتباطات، عنصر فرستنده در ارتباطات، عنصر فصل اوّل. 

کانال ارتباطی  گیرنده در ارتباطات، عنصر پیام در ارتباطات، عنصر
در ارتباطات، عنصر بازخورد در ارتباطات، عنصر هدف در 
ارتباطات، روابط عمومی، تعریف روابط عمومی در ورزش، دیگر 
کارکردهای روابط عمومی، مخاطبان روابط عمومی، روابط 
عمومی به مفهوم خوشنامی سازمان، فعّالیت عملیاتی در روابط 

مومی ورزشی، خالصه،     وابط ععمومی، ارزیابی، آینده ر
گیرد که هایی برای یادگیری و ارزیابی فصل را در بر میفعالیت

چگونگی ایجاد نگرشی نو در تعیین جایگاه روابط عمومی در 
 سازد.های ورزشی را در نگرش خوانندگان فراهم میسازمان

های برقراری ها، روشمبانی ارتباط و رسانه فصل دوم.

طریق گفتار، ارتباط از طریق نوشتار، ارتباط از ارتباط، ارتباط از 
احل طرح طریق تصویر، ارتباط الکترونیکی، ارتباط غیر کالمی، مر

های ورزش، رسانه رسانه های جمعیای، ایجاد ارتباط رسانه
ها، های الکترونیک، اینترنت، مدیریت روابط با رسانهچاپی، رسانه

 ین خدمات اطالعاتی،ای، تأمبه حداکثر رساندن نمایش رسانه
هایی برای یادگیری و ارزشیابی فصل را در بر خالصه، فعّالیت

های گیرد که چگونگی ارتباط موثر روابط عمومی سازمانمی
-می   را در نگرش خوانندگان فراهم رسانه های جمعیورزشی با 

 سازد.

تعریف خبر، خبرنویسی، ارزش خبری، عناصر فصل سوم. 

های خبرنویسی، نوشتن عناصر خبر، سبکخبری، اجزای قالب 
)تیترنویسی(، انواع عنوان خبر از نظر شکل، انواع عنوان خبر  خبر

از نظر محتوا، لید نویسی، رهنمودهایی برای تنظیم گزارش یک 
ورزشی، انواع رویکردهای خبرنویسی در ورزش، توزیع  ه یمسابق

یری، های صوتی و تصوو پخش اخبار، بسته خبری برای رسانه
های ها و گزارشهای خبری، رسانهسایر منابع برای بهبود گزارش

هایی برای یادگیری و خبری روابط عمومی، خالصه، فعالیت
گیرد که چگونگی آشنایی با نحوه ارزشیابی فصل را در بر می
های ورزشی را در نگرش خوانندگان تنظیم خبر و گزارش رویداد

 سازد.فراهم می

های ارتباط با های ذینفع، شیوهباط و گروهارتفصل چهارم. 

ای )مولتی های ورزشی، چند رسانههای ذینفع در سازمانگروه
مدیا(، روابط با مشتری، روابط با حامی مالی یا اسپانسر، روابط با 

گذار، روابط با بخش خیّرین، ارتباط با کارکنان، روابط با سرمایه
ع بحرانی، خالصه، فعالیت برای ها در مواقدولتی، ارتباط با رسانه

گیرد که چگونگی برقراری یادگیری و ارزشیابی فصل را در بر می
های را های ورزشی و سایر گروهارتباط پویا را با مشتریان سازمان
 سازد.در نگرش خوانندگان فراهم می

مصاحبه، کنفرانس خبری، مدیریت جلسات و فصل پنجم. 

کلّی جلسات،   ه یادار ه ینامینشوراها، نکات مهم در خصوص آی
گیرد خالصه، فعّالیت برای یادگیری و ارزشیابی فصل را در بر می

ها موثر را در نگرش که چگونگی برگزاری جلسات و همایش
 سازد.خوانندگان فراهم می

ای سازمانی، کارکرد اینترنت،      هرسانهفصل ششم. 

ویر برداری سایت، بالگ یا وبالگ، شبکه اجتماعی، تصوب
ورزشی، عکس برداری ورزشی، خالصه، فعّالیت برای یادگیری و 

به  هگیرد که چگونگی آشنایی با نحوارزشیابی فصل را در بر می
کارگیری وسایل سمعی، بصری و اطّالع رسانی را در نگرش 

 سازد.خوانندگان فراهم می

ضرورت فناوری اطاّلعاتی و ارتباطی، داده، فصل هفتم. 

، فناوری هوش ات و دانش، فناوری اطاّلعات و ارکان آناطّالع
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مخابراتی و  افزار، فناوری زیر ساختمصنوعی، فناوری نرم
سازی، سیستم، فناوری شبکههای انسان ـ ارتباطی، فناوری واسط

ها، نقش فناوری اطاّلعاتی و ارتباطی در صنعت چند رسانه
باطی در اقتصاد و تولیدات ورزشی، نقش فناوری اطّالعاتی و ارت

های تجارت ورزشی، نقش فناوری اطاّلعاتی و ارتباطی در سازمان
دولتی ورزشی، نقش فناوری اطاّلعاتی و ارتباطی در مدیریت 

ارتباطات در  های ورزشی، نقش فناوری اطّالعات وسازمان
ورزشی، نقش فناوری اطّالعات و های آموزشی ـ سازمان

عمومی و سالمت، نقش فناوری ارتباطات در آمادگی جسمانی 
های اطّالعاتی اطّالعات در روزنامه نگاری ورزشی، سیستم

یابی جهانی در ورزش، خالصه، فعّالیت برای جغرافیایی و مکان
گیرد که نقش فناوری یادگیری و ارزشیابی فصل را در بر می

اطّالعاتی و ارتباطی در ورزش را در نگرش خوانندگان فراهم 
 سازد.می

 

 ررسی آثار مشابهب

توان گفت با توجّه به اهمّیت ارتباطات سازمانی و می
های ورزشی غالباً نویسندگان   همچنین ارتباطات در محیط

های مدیریت ورزش فصولی یا حتی مطالبی کوتاه را به کتاب
اند. کتاب صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کتب خود قرار داده

  اطات اثربخش در مدیریت مدیریت باشگاه ورزشی به ارتب
نژاد؛ مهدی آزادان و رمضانی هتا. ترجم، بی3داری )رابینسونباشگاه

مالک آزادان(، کتاب راهنمای مدیریت ورزش به مبانی ارتباطات 
خبیری و همکاران(، کتاب  ه، ترجم3111، 0در ورزش )جکسون
 هایهای ارتباط با گروههای ورزشی به ابزارمدیریت در سازمان

های ورزشی به (، کتاب مدیریت سازمان3173ذینفع )احسانی، 
( کتاب 3111ارتباطات و مدیریت جلسات اداری )صفانیا و دوستی،

های ورزشی به ارتباطات اثربخش و مبانی مدیریت و سازمان
(، کتاب مدیریت 3114فرایند مذاکرات در ورزش )بحرالعلوم، 

المللی آن های بینزههای ورزشی به مدیریت جلسات و حوسازمان
اصلی این کتاب  هاند. نویسند( پرداخته3114در ورزش )سجّادی، 

خود از دیگر متخصّصین رسانه در ورزش، بیشتر کتب خود را 
مرتبط با رسانه و ورزش انجام داده است. کتب روابط عمومی در 

قاسمی، کشکر و قلعه( کتبی جامع در  ه، ترجم1ورزش )استولد
نگاری در ورزش ت بوده است. کتاب روزنامهارتباطا هحوز

ه کشکر و قاسمی( به مباحث تخصّصی    ، ترجم5)اندرون
تصویربرداری ورزشی )قاسمی، کتاب  پردازد.مینگاری روزنامه

                                                                              
1  Robinson 
2  Jackson 
3  Stold 
4  Andrews 

( و دیگر کتب الکترونیکی حوزه 3117کشکر، شریفی و کشاورز، 
 قابل دریافت و www.hghasemi.comارتباطات که از سایت 

است. البتّه کتب دیگری هم نیز در حوزه رسانه وجود  مشاهده
توان ( می3170دارد مانند پیوند رسانه و ورزش )اسدی و کشاورز، 

بندی دست یافت که تعداد کتب مرتبط با حوزه رسانه به این جمع
رسد و ضرورت و ورزش به کمتر از تعداد انگشتان دست می

 طلبد.میفعّالیت بیشتر متخصّصین به این حوزه را 

 

 بررسی محتوایی و ساختاری اثر

در این بخش به بررسی ساختاری و محتوایی اثر پرداخته 
 شود.می

 های مهم اثرویژگی

آمیزی کتاب  در نگاه اول طرح روی جلد کتاب و رنگ -
ارتباط بسیار خوبی برای انتخاب و مطالعه را برای خواننده 

 سازد.فراهم می

ران مشهور و معتبر در زمینه انتشارات حتمی از جمله ناش -
باشد. انتشار کتاب بدنی میهای تخصّصی تربیتچاپ کتاب

    توسط ناشری که در همان زمینۀ موضوعی کتاب کار 
 شود.های اعتبار محسوب میکند، یکی از مالکمی

تکلّف انتخاب شده است و به طور عنوان کتاب ساده و بی -
 کند.بازگو میدقیق هرآنچه در کتاب وجود دارد را 

در صفحۀ اوّل عنوان و پشت صفحۀ عنوان اطاّلعات الزم  -
ها آمده است. به این ترتیب که در صفحه بر طبق استاندارد

عنوان، عنوان کامل اثر، اطّالعات مربوط به نویسندگان، 
لوگوی ناشر و تاریخ نشر آمده است. در پشت صفحه 

، شمارگان، اطّالعات مربوط به ناشرنامه کامل اثر، شناس
 نوبت چاپ، قیمت و دیگر اطاّلعات الزم آمده است.

فهرست مطالب بسیار خّلاقانه تهیه شده که از ایجاد  -
توان به صفحات اضافه جلوگیری کرده و در یک نگاه می

 ها را مورد بررسی قرار داد.فصول دست یافت و آن هکلّی

نوع قلم کتاب، اندازه فونت و رعایت فاصله مناسب بین  -
 کند.پذیر میها، مرور متن را به راحتی امکانسطر

از مهمترین مزایای این کتاب پرداختن نویسندگان به  -
موضوعی است که کمتر مورد بررسی محقّقین این رشته 
   قرار گرفته و دلیلی بر منحصر به فرد بودن اثر را نوید 

اند هدف از این کتاب را در دهد. نویسندگان سعی نمودهمی
پاراگراف در پیشگفتار کتاب خالصه ارائه دهند و چند 

  مطالب مورد نظر را برای کسانی که اولین بار کتاب را 
 آن را دارد، فراهم سازند.  هبیند و قصد مطالعمی
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    در ابتدای هر فصل هدف اصلی و اهداف فرعی بیان  -
تواند به این موضوع پی ببرد که از گردد که خواننده میمی

 تواند بیاموزد.ه مواردی را میاین فصل چ

کوتاه فصل به صورت  هدر ابتدای شروع هر فصل، خالص -
تواند کوتاه در قالب جان کالم ارائه شده است و خواننده می

بیند، می فصل را که در بیشتر کتب در انتهای فصل هخالص
در ابتدا مالحظه کند؛ البته این کتاب خالصه فصل را در 

 است. داده انتهای هر فصل قرار

عناوین مناسب برای هر قسمت و استفاده از فونت متفاوت  -
 کند.به متن جذّابیت خاصی برای خواننده ایجاد می

کالم، خواننده را با اطاّلعات  هاستفاده از جداول و خالص -
 کند.بیشتر راغب می همفید، به مطالع

از این حیث کتاب حاضر با توجّه به حجم پایین خود،  -
های متفاوتی را در حوزه ارتباطات در نگاه و نگرش هادیدگاه

تواند با ابعاد وسیع کند و مخاطب میمخاطب ایجاد می
 ارتباطات آشنا گردد.

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

های آشنا کردن مخاطب با ابزارهای ارتباطات و شیوه -
 ارتباطات نیز بسیار مناسب فراهم شده است.

آشنا کردن مخاطب با نقش فناوری اطّالعات و تأثیر آن  -
ورزش و آشنا کردن مخاطب با اجزاء گوناگون فناوری 

 اطّالعات بسیار مناسب فراهم شده است.

بخشی با عنوان     هاند با ارائنویسندگان سعی نموده -
ون کتاب را به سمت و هایی برای یادگیری، مضمفعالیت

تواند یک گام اثربخش سوی عملیاتی سوق دهند که می
 تلقّی گردد.

استفاده از بخشی با عنوان ارزشیابی فصل، ماهیت کتب  -
 کند.درسی را حفظ کرده و کمک شایانی به مخاطب می

فارسی به انگلیسی و بالعکس برای کسانی  هناموجود واژه -
تفاده کنند، در انتهای کتاب که مایلند از واژگان مربوطه اس

 ارائه شده است.

 

 پیشنهادهاهای اثر به همراه ها و کاستینارسایی
کمبود عنوان کتاب به انگلیسی و شرح مختصری از متن  -

 شود.کتاب و حتی نویسنده در پشت جلد احساس می

برخالف طرح روی جلد کتاب، پشت جلد کتاب از جذّابیت  -
 خاصی برخوردار نیست.

گفتار بهتر بود نگارندگان بسط بیشتری به ماهیّت در پیش -
کردند. در های کتاب را معرّفی میدادند و ویژگیکتاب می

پایان پیشگفتار بهتر بود از منابعی که غالباً کتاب بوده است 
شد و از نویسندگانی که از کتاب آنها استفاده شده، یاد می
زخورد همچنین هیچ تقاضایی از جانب نویسندگان جهت با

به کتاب فراهم نشده و آدرسی از نویسندگان در انتهای 
 پیشگفتار یافت نشد.

از این جهت که کتاب حاضر یک دستاورد جدید است و  -
دهد، پیشنهاد نگارندگان حکایت از این مورد را می یهسابق
گردد بخشی تحت عنوان چگونگی مطالعه و تدریس می

 دد.کتاب از جانب نویسندگان اثر ارائه گر

های روابط عمومی و شرح تاریخی از این منظر که تئوری -
ای است، مطالعات در هر زمینه هیکی از عناصر مهم ادام

هایی است. پیشنهاد کتاب حاضر از این حیث دچار ضعف
گردد در فصل اوّل کتاب، مطالبی در این رابطه ارائه می

 گردد.

ازمانی از این حیث که ارتباطات در سطح فردی، گروهی و س -
ها متفاوت است، کتاب حاضر نتوانسته تفاوتی بین این مقوله

 در حوزه ارتباطات در ورزش ایجاد کند.

رسد، در ها به نظر میاشتباهات تایپی که جزء الینفک کتاب -
 این کتاب هم پیدا می شود.

ها ارائه توان ساختار کتاب را در بخشاز این جهت که می -
 نگارندگان اثر اجتناب شده است.نمود، از این نظر از جانب 

 ههای فراوان در حوزبا توجّه به وقایع حقیقی و داستان -
 هها در حوزارتباطات و سابقۀ نگارندگان و خاطرات آن

هایی حقیقی را در قالب داستان توان بخشارتباطات می
 ارائه نمود.

نویسندگان منابع استفاده شده  ها گاهی اسامیدر زیر صفحه -
ها نیز شده است و شاید گاهاً ترتیب ورود زیرصفحهفراموش 

 رعایت نشده است.

از این جهت که نگارندگان از افراد با سابقه در این حوزه  -
رئوس در قالب  همقاالت و حتّی ارائ هشوند، از ارائتلقّی می

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

منابع در متن، گاهی اشتباه در منابع نویسی  هبا توجّه به ارائ -
 هگردد با توجّه به ارائدر متن دیده شده است و پیشنهاد می

 صفحه نیز اضافه گردد. همنابع زیاد کتاب بهتر است شمار

نگارندگان در حوزه روابط عمومی پیشنهاد  هبا توجّه به سابق -
 هایی را ارائه کنند.خود بخش گردد نگارندگان از منظرمی

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

 اضافه گردد.
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با توجّه به جهانی شدن و اثرات عمده آن در ارتباطات و  -
المللی در های ارتباطات بینورزش، کمبود یا نبود روش

 شود.احساس میکتاب نیز 

گردد با توجّه به اهمّیت ارتباطات و از طرفی پیشنهاد می -
مشکالت اخالقی در حوزه ارتباطات فصول بخشی با عنوان 

 فرصتی اخالقی در ارتباطات فراهم شود.

عملیاتی سعی نموده  هاز این حیث که کتاب حاضر در حوز -
گردد ای برای خوانندگان فراهم سازد، پیشنهاد میدریچه

 مشاغل مرتبط با حوزه ارتباطات در ورزش اضافه گردد.

در فصل ششم کتاب، آشنایی با نحوه به کارگیری وسایل  -
رسانی در بخش تصویر برداری  و سمعی، بصری و اطّالع

و عکس برداری ورزشی مباحث بسیار تخصّصی شده اند 
ای ساده گردد این دسته از مطالب به شیوهمیپیشنهاد 

 نگارش گردد.

تر هستند، این ها از مقاالت عقبا توجّه به این که کتابب -
گردد کتاب از مقاالت کمتر استفاده نموده است، پیشنهاد می

 مقاالت جدید و رویکردهای جدید اضافه گردد.

 گیرینتیجهبحث و 

بدون شک ارتباطات قدرت است. کافی است آن را لمس 
استفاده از کنید. تغییر و تحول در ورزش ناگزیر است، عدم 

توان های آن در ورزش معنا ندارد. در مجموع میارتباطات و ابزار
ترین کتابی است که در حوزه ارتباطات گفت اثر حاضر جامع

کران ارتباطات را نشان ع خوبی برای شناکردن در دریای بیشرو
دهد. با این وجود ما با نگاه خودمان این اثر را دیدیم و نقد ما می

 دهد و قصد نقد هم این چنین نبوده است. نشان نمی ضعف اثر را

ی در راستای بهبود اثر گام پیشنهادهاما سعی کردیم با ارائه 
توان انتظار داشت با توجّه به مناسب برداریم. با این تفاسیر می

های بعدی این کتاب باشیم. امید بودن اثر، در آینده شاهد ویرایش
های ر در چاپو ارتقای این اثها است نقد حاضر در رفع کاستی

 بعدی موثر واقع شود.
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