
تحلیل گر: سری آ، سری آ؟ادامه تحصیل به امید مهاجرت

راه اندازی باشگاه فانکشنال و بدنسازی

در جنوب تهران

نوآوری و فناوری در ورزش

نوآوری کلمه  و  مفهوم    امروزه 
 یکی از کلید واژه ایی است است
کسب وکار، فضای  در  مکررًا   که 
 مدارس، دانشگاه ها و فدارسیون
محیط های حتی   ... و   های 
اجتماعی و  فرهنگی   سیاسی، 
 مختلف شنیده می شود. نوآوری
با نزدیک  پیوندی  و   ارتباط 
 مفاهیمی مانند خالقیت، اختراع،
دانش بنیان محصول   و   فناوری 

دارد.ت

برابری فرصت یا برابری نتیجه

پروپاگاندای مدیران ارشد سازمان ها 

جنسیتی  برابری  پیرامون   بحث 
در  های  انتصاب  و  ها  استخدام  در 
تبیین  به  نیاز  ورزشی  های  سازمان 
تعریف بیش تر دارد تا ما با رویکردی 
عمیق تر به این موضوع بپردازیم، در 
مفاهیم  برخی  میبایستی  راستا  این 
اولیه با دقت و شفافیت تعریف شود 
تا آگاه شویم که وقتی درباره ی برابری 
جنسیتی حرف میزنیم دقیقا درباره ی 

چه مفهومی صحبت می کنیم؟  

نقدانهمفاهیم فناورآنه
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به رنگ نارنجی

ابراهیم صادقي:
 بچه هاي علوم ورزشي را توانا مي بینم.

تمرینی  سابقه  چقدر  نیست  مهم 
اوقات  اکثر  تجربی  مربیان  داری، 
دارند،   تکرار   ۸ به  خاصی  اعتقاد 
 ، سبک  وزنه  میگه؟  چی  علم  اما 
تکرار باال؟ وزنه سنگین، تکرار کم؟ 

کدوم راه موثرتره؟

کتاب علم شنا

را  متخصصین  بینش  کتاب  این 
روانی،  فیزیکی،  ابعاد  تمامی  در 
افزایش  را  تاکتیکی  و  تکنیکی 
میدهد. این کتاب مجموعه ای از 
است  محققانی  ارزنده  تحقیقات 
که تمامی عناصر شنا را در دست 

مطالعه قرار داده اند.

لیگ کشور مد اروپا ، چندین سال بود که همزمان با افت تیم های 
میالنی از استایل افتاده بود و بعنوان تک قطبی یوونتوس شناخته 
می شد.اما حاال جذاب تر ، پر ستاره تر و مدعی تر شده است. در 
اینجا به اتفاقات اخیر و احتمالی آینده برخی تیم های این لیگ 

برای سال آینده نگاهی می اندازیم.
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پذیرش  هدف  با  دانشجویی  تحصیل   ادامه  اخیر  دهه  دو  یکی  در 
شهروندی، بسیار پررنگ و به یکی از ابزار محبوب دانشجویان ایرانی 
تبدیل شده است. در دسته مورد نظر ما، پولدار بودن و یا مدال جهانی 
را  آسانتر  پذیرش  با  دانشگاههایی  بتوان  باید  نیست،  معیار  داشتن 
بهتر آنالیز کرد تا بتوان با کمترین هزینه با هدف مهاجرت و یا سکویی 

برای پرتاب به سمت دانشگاههای درجه یک گام برداشت.

دسی مگ

1

دوربین بازار تحقیق نو

معریف کسب و کار

افزایش حجم عضالنی

    چهارشنبه / 19  شهریور  99
    سال اول/ شماره  1

      Instagram: DSi.mag
     website: Dsikala.com/dsimag

دو هفته نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی



دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی
نوآوری و فناوری در ورزش

کلید  از  یکی  نوآوری   کلمه  و  مفهوم  امروزه 
فضای  در  مکررًا  که  است  است  ایی  واژه 
کسب وکار، مدارس، دانشگاه ها و، فدارسیون 
های و ... حتی محیط های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی مختلف شنیده می شود.  نوآوری 
مانند  مفاهیمی  با  نزدیک  پیوندی  و  ارتباط 
محصول  و  فناوری،  اختراع،  خالقیت، 

دانش بنیان دارد. 

در  تغییر  ایجاد  ساده   زبانی  به  نوآوری 
محصوالت یا خدمات و یا روش خلق و عرضه 
آن ها، با هدف پاسخگویی یا ایجاد بازارهای 
جدید و نیازهای متغیر مشتریان و مخاطبان 
است. موفقیت نوآوری وابسته به شناسایی 
و کشف فرصت ها و استفاده مناسب از آن ها 

است.

نیست،  جدیدی  مفهوم  ورزش  در  نوآوری 
بلکه نشان دهنده تمام فرایندها و اقدامات 
مزیت  یک  تسهیل  برای  شده  اتخاذ  جدید 
نوآوری ها   ، در حوزه  ورزش  رقابتی است. 
و فناوری هایی که راه حلی برای یک مشکل 
یا نیاز از پیش شناسایی شده هستند، برای 
توسعه ورزش و به حداکثر رساندن تجربیات 
و عملکردهای افراد و سازمان ها بسیار مهم 
هستند. در این راستا پیشرفت های فناوری 
ورزش  رشد  به  رو  از صنعت  بخشی  ورزشی 

جهانی است.

صنعت  ماندگاری  و  بقا  کنونی  دنیای  در 
ورزش، وابسته و آمیخته با ابتکار و نوآوری 
ورزش  صنعت  آنجایی که  از  باشد.  می 
و  اجتماعی  سیاسی،  دستاوردهای  بر  عالوه 
فرهنگی،  نقش عمده ای در رشد اقتصادی 
کشورهای مختلف  ایفا می کند، نوع آوری 
ها،   حکومت  برای  نیز  ورزش  صنعت  در 
سازمان ها  و افراد اهمیت فراوانی دارد. بر 
این اساس امروزه شاهد رشد جمعیت مبتکر 
و مخترع خالق صنعت ورزش در سرتاسر دنیا 
می باشیم که تالش می کنند ضمن تطبیق با 
شرایط علم و فناوری دنیای کنونی، خدمات 
و بهره مندی از مزایای فعالیت های ورزشی 
را همراه با تکنولوژی و فناوری های ورزشی، 
برای سنین مختلف و جوامع مختلف فراهم 

کنند.

علم و فن آوری به سرعت در ورزش پیشرفت 
رقابتی  مزیت  کردن  فراهم  برای  و  کرده 
با   ، ویژه  طور  به  است  مؤثر  ورزشکاران  در 
استفاده از فناوری هم در ورزش های انفرادی 
محیط  در  ورزشکاران  عملکرد  تیمی،  هم  و 
های تمرینی و رقابتی پیشرفت کرده است. 
اپلیکیشن  و  ها  افزار  نرم  اخیر  سالهای  در 
های جدیدی در ورزش برای کمک به بهبود 
یادیگری، تمرین و عملکرد ورزشی  استفاده 
شده است. عملکرد ورزشکاران با استفاده از 

نرم افزار و سنسورهای دقیق کنترل می شود 
توانایی  بهبود  برای  حاصل  های  داده  از  و 
فرد و تیم در طیف گسترده ای از رشته های 

ورزشی استفاده می شود. 

بخش عمده ای از این تکنولوژی ها و فناوری 
های ارائه شده از دل کمپانی ها و شرکت های 
بزرگ و کوچکی ایجاد شده است که روزگاری 
استارت  را در شکل  کار کوچک خود  و  کسب 
آپی و با هدف ارائه راه حلی برای یک نیاز در 
شرکت  به  امروز  و  کرده  شروع  ورزش  حوزه 
های تجاری بزرگ صنعت ورزش تبدیل شده 

اند.

اندازی  راه  فرایندهای  با  آشنایی  بنابراین 
نوپا  کارهای  و  کسب  همان  یا  آپ  استارت 
موفقیت  بر  موثر  عوامل  و  ورزش  حوزه  در 
و شکست آنها بسیار اهمیت پیدا می کند. 
انشاهلل در سلسله مطالبی که از این به بعد 
ارائه  ورزش  در  فناوری  و  وآوری  بخش  در 
خواهد شد تالش می کنیمن به زبانی ساده 
و کاربردی مفاهیم کاربردی مورد نیاز کسب 
و کارهای نوپا در صنعت ورزش را در اختیار 
عالقمندان قرار داده و در این مسیر به معرفی 
استارت آپ ها و شرکت های برتر داخلی و 

خارجی صنعت ورزش بپردازیم.
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مرتضی شوهانی

دکترای فیزیولوژی ورزشی

معریف کسب و کار

  موضوع کسب و کار:

راه اندازی باشگاه فانکشنال و بدنسازی

)ورزشگاه امام رضا - یافت آباد(

قبل از شروع

اندازی  راه  برای  خود  وضعیت  از  شما  ادراک    
کسب و کار:

درصد فاکتور

100 عالقه

50 سرمایه

80 تخصص

70 ارتباطات

80 تحصیالت

60 بازار مشتریان

  دلیل تصمیم به شروع کار:

عالقه به این حیطه کاری

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

پیدا کردن لوکیشن مناسب

  برای شروع کسب و کارت هر کدوم از عوامل 
ترتیب  به  میدی،  که  اهمیتی  اساس  بر  رو  زیر 

اولویت مشخص کن:

 )تیم، ایده، الگوی کسب و کار، سرمایه، زمان(

۱.تیم و نحوه اجرا

۲.محتوای  ایده کسب و کار

۳.زمانبندی 

۴.سرمایه

۵ .الگوی کسب و کار

                 زمان شروع

 

 چه ارزشی را ارائه می دهید؟

بدنسازی تخصصی فوتبال 

اجاره سانس های سالن بدنسازی

  مشتریان چه کسانی هستند؟

رده های  تمام  در  فوتبال  بازیکنان 
سنی )آماتور و حرفه ای(

مربیان فوتبال و بدنسازی فوتبال

  از چه طریق با مشتریان ارتباط برقرار می کنید؟

و  واتساپ  اینستاگرام،کانال  صفحه  طریق  از 
تلگرام

  محل ارائه خدمات کجاست؟

اوقات  گاهی  و  فوتبال  باشگاه،زمین  محل 
پیست دو و میدانی

  شریک یا همکار کلیدی دارید؟

اجاره  قرارداد  طرف  عنوان  به  استقالل  باشگاه 
های  تیم  با  نزدیک  همکاری  و  باشگاه  مکان 

پایه آن

  فعالیت های اصلی که هر روز انجام میدید؟

افراد  برای  طراحی واجرا سیستم های تمرینی 
مختلف

و  درآمد  و  هزینه  لحاظ  از  باشگاهها  مدیریت 
امورجاری

تولید محتوا از کسب و کار

  منبع یا پایه اصلی کسب و کار رو چی تشکیل 
میده؟

ارتباطات  و  تمرین  علم  روز  به  و   غنی  دانش 
خوب با مشتریان

  ساختار هزینه:

300 میلیون هزینه اولیه تجهیز باشگاه

3 میلیون اجاره ماهانه

2 میلیون حفظ و نگهداری باشگاه

  ساختار درآمد:

عضویت  شهریه  پرداخت 
مشتریان بین 10 تا 20 میلیون

 2 تا   1 بین  باشگاه  بوفه  اجاره 
میلیون

وفیزیوتراپی  ماساژ  اتاق  اجاره 
بین 2 تا 3 میلیون

یک سال بعد

  بزرگترین مشکالت موجوداین حیطه؟

در  هزینه  برای  ها  خانواده  پایین  مالی  توان 
ورزش

سومدیریت در باشگاه های ورزشی 

مشکل ویروس کرونا )در حال حاضر(

  بزرگترین ظرفیت های این حیطه؟

تبدیل شدن ورزش به یک صنعت دردنیا 

و  جهان  ورزشی  رشته  ترین  محبوب  فوتبال 
زیادی دارد و عالقه مندان  ایران که طرفداران 

به این رشته هم بسیار هستند

  پیشنهاد همکاری؟

برای  میدانی  پژوهشی  علمی  های  کار  اجرای 
دانشجویانی که پروتکل های تمرینی دارند در 

محیط باشگاه

و  هستند  کار  تازه  که  مربیانی  با  همکاری 
میخواهند کار اموز باشند.

اجاره سانس باشگاه به مربیانی که شاگرد های 
خود را دارند و به دنبال فضای حرفه ای برای 

تمرین اونها هستند

به دنبال ارتقا باشگاه و دستگاه های پیشرفته 
یا  کسی  اگر  و  هستیم  باشگاه  برای  جدید  و 

شرکتی پیشنهادی داشت استقبال می کنیم.

  حرف آخر...

 ممنون از شما و تبریک به خاطر کار خوبی که 
شروع کردید چون علوم ورزشی به یک رسانه 
خوب و خالق نیاز داشت. نکته جالب راجع به 
فکر  که  کارتون هست  و  تحلیل کسب  جدول 
می کنم کار خیلی جدیدی هست تحلیل کسب 
یک  شماره  هر  اگر  و   این صورت  به  کارها  و 
کسب و کار رو به این شکل بررسی کنید، می 
تربیت  های  بچه  به  بزرگی  خیلی  کمک  تونید 
ثمر  به  کارهای  اطالعات  که  چرا  بکنید  بدنی 

نشسته می تونه چراغ راهی باشه برای اونها.
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گپ و گفتی با   مرد    اول فوتبال سایپا

مفاهیم  با  فوتبال  در  بودن  خاص 
مختلفی ایجاد می شود، ضربات خاص، 
تکنیک  خاص،  رفتارهای  خاص،  شماره 
تک  مفاهیم  این  از   خاص.یکی  های 
که  بازیکنانی  است.  بودن  باشگاهی 
سال های متمادی فوتبالشان را با وجود 
پیشنهادات مختلف به یک باشگاه وفادار 
با باال و  می مانند و عمر فوتبالی خودرا 

پایین های یک باشگاه می گذرانند. 

بازیکنان  از  این دسته  از  ابراهیم صادقی 
موضوع  است.  ایران  فوتبال  در  کمیاب 
آنجا جذاب تر میشود که بدانیم نارنجی 
رسیده،  قهرمانی  به  سایپا  تیم  با  وفادار 
آسیا رفته، میانه جدول بوده و حتی خطر 
سقوط به لیگ پایین تر هم حس کرده، 
کنار  در  از طی دوره کمک مربیگری  بعد 
علی دایی، حاال سرمربی و مرد اول تیم 

فوتبال سایپا است.

تحصیلکرده   و  اخالق  با  مرد  این  حاال 
به  ما  با  ای  تازه  شکل  به  کشور  فوتبال 
گفتگو نشسته... صحبت هایی از جنس 

تربیت بدنی و علوم ورزشی...

بچه  از جنس  هم  ابراهیم، شما  آقا  سالم     
یعنی  هستید،  مجله  همین  مخاطب  های 

تربیت بدنی و علوم ورزشی، درسته؟

مدیریت  ارشد  کارشناسی  من  بله  سالم. 
ارشد  کارشناسی و هم  ورزشی هستم و هم 

دانشگاه آزاد کرج بودم.

    دیدگاه خودتون و جامعه فوتبال در طول 
چطور  ورزشی  علوم  های  بچه  به  دوران  این 

بود؟

و  آکادمیک  های  بچه  حضور  کل  در 
کمرنگ  خیلی  فوتبال  تو  تحصیلکرده 
هستش. البته کمی در طول این مدت بچه 
های فیزیولوژی با سمت مربی بدنساز بیشتر 

فعال شدن تو فوتبال.

خلیل هاللی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

    دالیلش چی هست به نظر شما؟

باید  دانشگاه  تو  بچه ها  یه مقدار  نظرم  به 
کاربردی تر کار بکنند که بتونند از پس چالش 
یعنی  بربیاند،  بازارکارشون  تو  موجود  های 
میکنن  دارن  اینکاری  ته  ته  که  بدونند  باید 
باید منجر به یه کار بشه، یعنی منتظر نباشن 
که کسی براشون کاری فراهم کنه، یعنی برن 
و تو بازرشون فعال باشن. االنم خانواده ها 
دارن  گذاری های خوبی  خداروشکر سرمایه 
می کنن تو فوتبال، والیبال و سایر رشته ها 
و این میتونه پتانسیل خوبی باشه. یعنی هم 
بعد قهرمانی و هم بعد سالمتی. باالخره این 
یه  باالخره  کنند،  ورزش  میخوان  افراد  همه 
که  باشه  باالسرشون  باید  متخصص  نیروی 

این میتونه بازار خوبی باشه.

که  هستش  کشور  ورزش  مدیریت  البته 
ضعف داره. چطوره که یه نفری که لیسانس 
حسابداری داره ، تو یه باشگاه مسئول کمیته 
استعدادیابی هستش. خب این رو مدیران 

ورزشی کشور باید پاسخگو باشند.

همچین  یه  شما  نظر  به  خب    
تناقضی ناشی از ضعف تخصص در 
سایرین  که  ورزشیه  علوم  های  بچه 
ضعف  یا  میدهند،  انجامش  دارند 

سیستم کشور ورزش هست؟

نه من بچه های علوم ورزشی رو در 
که  بسا  چه  میبینم  خوب  مجموع 
کسی  از  بشند.یعنی  هم  بهتر  باید 
خب  داره  فیزیولوژی  دکتری  که 
تیم  یه  بتونه  واقع  در  میره  انتظار 
بده  تمرین  مدت  بلند  برنامه  با  رو 

ارشد  کارشناس  یا کسی که  بگیره.  نتیجه  و 
های  مشاوره  بتونه  باید  ورزشیه  مدیریت 
من  ولی  مدیریت،  و  باشگاه  به  بده   خوب 
کشور،  ورزش  ارشد  مدیران  رو  اصلی  ایراد 
وزارت ورزش و کمیته المپیک میگیرم که اینا 
باید از این بچه ها بیشتر حمایت کنند. این 
همه باشگاه ورزشی در کشور انتظار میره از 
هر صد کارمند حداقل 70 نفرشون تخصص 
ورزشی داشته باشن. درسته که به تخصص 
های دیگه مثل حقوقی، حسابداری، خدمات، 
اصلی  بدنه  ولی  نیازه،  غیره  و  انفورماتیک 
باید تشکیل  رو بچه های متخصص ورزش 
شهرداری  در  ورزشی  اماکن  همه  این  بدن، 
ها ما داریم. از این بچه ها باید تو سیستم 
این  از  خیلی  بشه.  استفاده  کشور  ورزش 
پیمانکارهایی  ها،  شهرداری  ورزشی  اماکن 
دارند که هیچ ارتباطی اصال با ورزش ندارند.

     خب راه حل شما چیست؟
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    دالیلش چی هست به نظر شما؟
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یعنی  بربیاند،  بازارکارشون  تو  موجود  های 
میکنن  دارن  اینکاری  ته  ته  که  بدونند  باید 
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تیم  یه  بتونه  واقع  در  میره  انتظار 
بده  تمرین  مدت  بلند  برنامه  با  رو 
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های  مشاوره  بتونه  باید  ورزشیه  مدیریت 
من  ولی  مدیریت،  و  باشگاه  به  بده   خوب 
کشور،  ورزش  ارشد  مدیران  رو  اصلی  ایراد 
وزارت ورزش و کمیته المپیک میگیرم که اینا 
باید از این بچه ها بیشتر حمایت کنند. این 
همه باشگاه ورزشی در کشور انتظار میره از 
هر صد کارمند حداقل 70 نفرشون تخصص 
ورزشی داشته باشن. درسته که به تخصص 
های دیگه مثل حقوقی، حسابداری، خدمات، 
اصلی  بدنه  ولی  نیازه،  غیره  و  انفورماتیک 
باید تشکیل  رو بچه های متخصص ورزش 
شهرداری  در  ورزشی  اماکن  همه  این  بدن، 
ها ما داریم. از این بچه ها باید تو سیستم 
این  از  خیلی  بشه.  استفاده  کشور  ورزش 
پیمانکارهایی  ها،  شهرداری  ورزشی  اماکن 
دارند که هیچ ارتباطی اصال با ورزش ندارند.

     خب راه حل شما چیست؟

این  باید  کشور  ورزش  ارشد  مدیران  خب 
ارتباط رو بین دانشگاه ها و باشگاه ها ایجاد 
کنند و حتی خود دانشگاه ها فعال تر باشند.
اصال نامه ای بزنند به یک باشگاه و بگن که 
این دانشجوی ما با نمرات خوب و متخصص 
تونه  می  و  هستش  حیطه  این  در  فعال  و 

کمک بکنه.

به  اهمیتی  اصال  ها  باشگاه  شما  نظر  به     
دانشگاه ها میدهند؟

و شمایی  بشه. من  یه جایی شروع  از  باید 
همین  با  ببریم  جلو  کارو  باید  که  هستیم 
که  ها  پیگیری  و  ها  فعالیت  ها،  مصاحبه 

شکل کار رو بهبود ببخشیم.

     خب آقا ابراهیم از پایان نامتون بگید یکم، 
فکر میکنم راجب برنامه راهبردی خود باشگاه 

سایپا بود؟

موضوع پایان نامه من تدوین طرح راهبردی 
ورزش باشگاه سایپا بود که از swot استفاده 
و  بود  زمانبر  و  سخت  خیلی  خب  که  کردم 
نزدیک ۱ سال طول کشید. با تک تک مدیران 
بازیکنان  با  کردم.  مصاحبه حضوری  باشگاه 
فوتبال والیبال و کارمندان تعامل کردیم، حتی 
مدیران اسبق. طرح کاملی شد در نهایت که 
نقاط قوت  و ضعف باشگاه سایپا، فرصت ها 
و تهدید رو دیدیم و ارائه شد حتی به باشگاه 
ازش،  کردند  استفاده  گاهًا  خب  که  سایپا 
بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر. که خب 
یه نکته منفی عدم ثبات مدیران هستش که 
نمیتونند زمان زیادی بزارند و به این مسائل 

توجه کنند.

خب من چون خودم امسال سرمربی سایپا 
بودم و میتونستم یکی از استراتژی های به 
دست اومده رو اجرایی بکنم و مدیریت هم 
استراتژی  میکرد.  حمایت  موضوع  این  از 
بازیکن سازی به صورت متمرکز و برنامه ریزی 
شده در مسیر سازندگی. وضعیت بیانگر این 

بود که تالش همه تیم های برای قهرمانی کار 
تماشاگر  که  ما  برای  به خصوص  اشتباهیه. 
ولی  نداریم.  هزینه  برای  زیادی  سرمایه  و 
سازندگی هویت و شخصیت مارو به خوبی 
درآمدزایی  فرآیند  به  و  بده  شکل  تونه  می 
اگه  یعنی  کنه.  می  کمک خوبی  باشگاه هم 
بتونی بازیکنی ترانسفر کنی حتی با رقم های 

کم، میتونه کمک بزرگی به باشگاه کنه.

ما امسال جوانترین تیم تاریخ لیگ رو راهی 
مسابقات کردیم. در ضمن مجموعه بازیکنان 
و کادر فنی و پزشکی و تدارکات تیم فوتبال 
خارجی  بازیکن  یک  نصف  اندازه  به  سایپا، 

امسال هزینه داشت.

باشگاه  فضای  بهبود  استراتژی  دیگه  بخش 
مجموعه  تکمیل  و  هتل  ساخت  با  سایپا 

ورزشی بود که قراره انجام بشه.

نکته بعدی خدمات ورشی به پرسنل باشگاه 
و خانواده هاشون بود که باشگاه به مرور داره 

به این سمت حرکت می کنه.

   برای ادامه تحصیل در دوره دکتری 
برنامه ای دارید؟

در  زیادی  زمان  خیلی  خب  من 
طول روز ندارم فعال. چون مربیگری 
زمان زیادی از من میگیره، ۸ صبح 
تا  ها  وقت  بعضی  هستم  باشگاه 
میشه،  شب   ۱0 نزدیک  خونه  برم 
فیلمبرداری  رو  تمرینات  تمام  چون 
بررسی  هم  اونا  حتی  و  کنیم   می 
که  هستم  هم  اعتقادم  رو  میشه. 
میخونه  دکتری  میره  که  کسی 
قرار نیست  بزاره.  زیادی  زمان و تالش  باید 
برم اونجا به صرف اینکه بگم مدرک دکتری 
دید  میخواییم  چون  دارم.  ورزشی  مدیریت 
باید  بشه.  عوض  ورزشی  علوم  به  جامعه 
حداقل  کرد.  عمل  تر  دقیق  و  تر  قوی  خیلی 
من عالقه ای به غیر از این کار کردن ندارم. 
ولی متاسفانه بعضی دانشجوها این دیدگاه 
نکنم،  مربیگری  اگه  کل  در  ولی  ندارن.  رو 

حتما دکتری میخونم.

    مباحث درسی و علمی علوم ورزشی چقدر 
در مسیر پیشرفتتون کمک کرد؟

ببینید یک تیم فوتبال ۳0 تا بازیکن داره، کادر 
داره  ماساژ  و  پزشکی  کادر  هست،  مربیان 
که نزدیک ۵0 نفر هستند جمعا و مثل یک 
سازمان هستند. در واقع شما باید هر روز ۵0 
انسان  نفر رو مدیریت کنند. حاال میگن هر 
معمولی در ماه نزدیک ۳ روز اصال خلق خوبی 
نداره. حساب کنیم که من هر روز میرم سر 
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تمرین حداقل ممکنه ۵ نفر حالشون خوب 
باید خوب مدیریتشون  نباشه. پس خیلی 

کنی.

دنیا  فوتبال  در  دیگه  االن  که  بسا  چه 
به  و  دهند  می  تمرین  کمتر  ها  سرمربی 
قطعا  میشوند.  شناخته  تیم  مدیر  عنوان 
که خوندن این مباحث به من خیلی کمک 
میکرد، تو این شرایط و به خصوص کتاب 
های مدیریت منابع انسانی که کمک میکنه 
ولی  بگیریم.  رو  عملکرد  بهترین  هرکس  از 
یادمون باشه همه اینا زمانی خوبه که واقعا 
نکنید متوجه نمیشید  کار  تا  ینی  کار کنی، 

هیچی از اون مباحث رو.

     مدیر باید خودش ورزشی باشه یا نه فرقی 
نداره؟

بزارید تجربه ام رو بهتون بگم، من فکر کنم 
۱0 یا ۱۱ تا مدیر عامل مختلف دیدم تو سایپا 
که حتی خودم مشاور بعضی هاشون بودم. 
کسانی که تخصص ندارند و میان تازه تو 
نیاز  یعنی  دارند.  زمان  به  احتیاج  ورزش 
هست تا چند سال خوب بشناسند محیط 
رو و بعد از اون اگر مدیرای توانمندی باشند 
اینصورت  غیر  در  باشند  گذار  اثر  میتونند 

ولی  میشند.  عوض  سال  یه  یا  ماه   6 ظرف 
ورزش  جنس  یا  ترند  ورزشی  که  مدیرانی 
رو می شناسند، حداقل موفق تر هستند در 
زمان کوتاه. و چون در ایران نتیجه رو سریعتر 
گزینه  پس  نمیدهند  زمان  تو  به  و  میخوان 
حیطه  همان  در  تخصص  با  مدیریت  بهتر 
هستش. البته که نمیشه ایران رو با جاهای 
دیگه دنیا قیاس کرد چون شاید اونجا گزینه 

های دیگه ای جواب بده.

لطف  خیلی  صادقی،  آقای  شما  از  ممنون     
پیرو صحبت هامون،  پایان هم   در  و  کردید 
از بچه  بگیرم که  از شما  رو  این قول  میتونم  
رو  مطلب  این  کسی  اگر  ورزشی،  علوم  های 
خوند و دارای طرح کاربردی و مفیدی باشد، 
ازش  باشه،  شما  کار  مناسب  که  بطوری 

استفاده کنید؟

حتما.چراکه نه ،با کمال میل.

ممنون و به امید موفقیت های بیشتر برای 
شما.

برابری فرصت یا برابری نتیجه

بحث پیرامون  برابری جنسیتی در استخدام 
در سازمان های ورزشی  انتصاب های  و  ها 
با  ما  تا  دارد  تر  بیش  تعریف  تبیین  به  نیاز 
رویکردی عمیق تر به این موضوع بپردازیم، 
در این راستا میبایستی برخی مفاهیم اولیه 
با دقت و شفافیت تعریف شود تا آگاه شویم 
حرف  جنسیتی  برابری  ی  درباره  وقتی  که 
میزنیم دقیقا درباره ی چه مفهومی صحبت 
پروپاگاندای  با  مواجهه  در  تا  کنیم؟  می 
شعارهایی  با  ها  سازمان  ارشد  مدیران 
از زن ها در پست  نظیر »استفاده حداکثری 
»برابری ترکیب جنسیتی  یا  و  های کلیدی« 
کمیسیون ها مختلف« و ... به حقوق مردانی 
که برای تصدی شغلی اصلح تر هستند لطمه 

وارد نشود.

اگر  که  بدین معنی است  برابری فرصت ها 
در یک ساختار سازمانی با الیه های سلسله 
مراتبی در حالی که نسبت زنان و مردان آن 
جامعه 50 به 50 باشد. در هریک از الیه ها 
برای زنان و مردان دسترسی به فرصت شغلی 
شایستگی  به  توجه  با  هرکس  و  باشد  برابر 
اش جایگاه شغلی مطلوب را به دست آورد 
به  بلکه  نیست  افراد  جنسیت  بر  تاکیدی  و 
شود  می  توجه  افراد  شایستگی  و  تخصص 
اما در تعریف برابری نتیجه اگر نسبت زنان 
این  بایستی  پس  باشد   50 به   50 مردان  و 
مراتبی  سلسله  های  الیه  کل   در  نسبت 
رعایت شود و ما در هر رده ی شغلی ترکیب 
جنسیتی منطبق بر نسبت اجتماع  مورد نظر 

را شاهد باشیم.

تر بدین  زبانی ساده  به  برابری نتیجه  نگرش 
لزوما  انسانی  نیروی  جذب  که  است  معنی 
با  تطابق  و  فردی  های  شایستگی  براساس 
جنسیتی  ترکیب  بلکه  نیست،  اش  وظایف 
کیفیت  این شرایط  در  که  رعایت شود  باید 
نیروی انسانی مشغول در کار پایین خواهد 
آمد و از طرفی این نگرش مصداق بارز تبعیض 
و اجحاف جنسیتی است اما اینبار به مردها 
زن ضعیف،  های  نیرو  جذب  با  سمتی  از  و 
که صرفا برای همگونی ترکیب جنسیتی برابر 
جذب می شوند لطمه ی بزرگی به روند رو به 

رشد و موفقیت مدیران زن وارد می شود.

عطیه فراهانی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

نقد انه
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دانیال سعادتی

مترجم و کارشناس ورزشی

تحلیل گر

که  بود  سال  چندین   ، اروپا  مد  کشور  لیگ 
استایل  از  تیم های میالنی  افت  با  همزمان 
یوونتوس  قطبی  تک  بعنوان  و  بود  افتاده 
شناخته می شد.اما حاال جذاب تر ، پر ستاره 
تمایل  باعث  همین  که  تر شده  مدعی  و  تر 
بزرگترین بازیکن های دنیا برای پیوستن این 
فوتبال   ۲۱-۲0 فصل  حتی  و  باشد  می  لیگ 
ایتالیا به نظر کارشناسان میتواند پایان سلطه 
ی 9 ساله بانوی پیر بر کشور چکمه باشد. به 
اتفاقات اخیر و احتمالی آینده برخی تیم های 
این لیگ برای سال آینده نگاهی می اندازیم.

یوونتوس؛ بانوی بسیار پیر

شاید چشمان نگران هواداران فوتبال ایتالیا 
بیش از هر چیز به آندره آ پیرلو باشد. فوق 
ستاره ی بی وفای اینتر، میالن و یوونتوس، 
را  تیمی  اولین تجربه ی مربی گری خود  در 
پذیرفته که سال گذشته مائوریتزیو ساری با 
وجود قهرمان کردن آن، خیلی زود اخراج شد. 
البته پیرلو همواره از باهوش ترین بازیکنان 
در دل  را  امید ها  این  و  بوده  فوتبال  تاریخ 

هواداران یووه نگه داشته است.

یوونتوس  باشگاه  رییس  آنیلی،  طرفی  از 
باال  تیمشان  سنی  میانگین  که  کرده  ادعا 
جوانتری  تیم  باید  آینده  فصل  برای  و  رفته 
معاوضه  که  ها  گورخر  بفرستند.  زمین  به  را 
باز هم  را تمام کردند  آرتور ملو  و  پیانیچ  ی 
تیر خرید هایشان را به سمت بارسلونای از پا 
افتاده  پرتاب کردند و بزودی لوییس سوارز 
استادیوم   آلیانز  به  را  بارسا  کار  کهنه  مهاجم 
می آورند تا جایگزین ایگواین مسن و دیگر 
حضور  با  همچنان  ولی  کنند  افتاده  کار  از 
کوادرادو،  رونالدو،  بونوچی،  کیلینی،  بوفون، 
خدیرا و احتماال سوارز همگی باالی ۳0 سال 

سن دارند.

اینتر، کم خرج تر از همیشه

اصلی ترین رقیب یوونتوس برای این فصل 
اینتر به شمار می رود. اینتری که فصل گذشته 
یوونتوس  به  نسبت  امتیاز  یک  اختالف  با 
نائب قهرمان شد، امیدوار است که با کمک 
ستارگانش، لوکاکو، لوتارو، اریکسن، سانچز ، 
حکیمی  و البته اسطوره ی دشمنشان ، دون 

که  یوونتوس  سابق  مدیران  و  کنته  آنتونیو 
حاال از ارکان اصلی اینتر به شما میروند، این 

مونوپولی را به نفع خود به اتمام برسانند.

بدلیل  ماروتا،  بپه  ی  گفته  به  که  اینتری 
خسارت های کورونا نمیخواهد خرج زیادی 
رایگان  های  گزینه  بدنبال  بکند،  بازار  در 
در  امروز  به  تا  اینتر  است.  قیمت  ارزان  و 
آرتورو   ، )قطعی(  سانچز  الکسیس  تابستان 
ویدال )احتمالی( و کوالروف)قطعی( را فقط 
مئاتزا  جوزپه  به  یورو  میلیون  نیم  و  یک  با 
آورده، که از نوع خود یک شاهکار محسوب 

می شود.

آتاالنتا، محبوب تر از همیشه

بزرگان فوتبال  از  باید کم کم  را دیگر  آتاالنتا 
را  اروپا بدانیم، شاهکار گاسپرینی در آتاالنتا 
 ، والنسیا  و  جی  اس  پی  مقابل  در  میتوان 
یووه و میالن مشاهده کرد، آبی مشکی ها 
بازی  هر  در  میانگین  بطور  گذشته  فصل  در 
ثمر رساندند و موجب  به  آ ۲/۵۸ گل  سری 
وحشت تمامی خطوط دفاعی تیم ها شدند.

قهرمانان  لیگ  از  که  اروپا  فوتبال  ی  پدیده 
نیز  امسال  برده،  هنگفتی  سود  قبل  فصل 
برای مستحکم کردن میانه ی تیمش است، 
به همین دلیل بدنبال ماریو پاشالیچ، هافبک 
چلسی رفته تا او را به برگامو بیاورد. آتاالنتا 
خود  کلیدی  های  مهره  نگهداشتن  در  سعی 
برای فصل دارد ولی با فروش کاستان، دفاع 
چپ خود، احتماال مجبور به دست به جیب 

شدن می شود.

میالن؛ قیام شیاطین میالن؟

سال گذشته برای میالن بسیار عجیب دنبال 
شد، تیم افت کرده ی میالن که بسیار روحیه 
پیوستن  با   ، بود  داده  دست  از  را  خود  ی 
و  گرفت  تازه  جان  ابراهیموویچ  زالتان 
توانست مجوز شرکت در لیگ اروپا را کسب 
کند. نکته ی جالب درباره ی میالن این بود 
که بعد از تعطیلی لیگ ها به بهانه ی ویروس 
کورونا، هیچ تیمی نتوانست به اندازه ی آن 

ها امتیازگیری کند.

حاال تیم جان گرفته ی استفانو پیولی سعی 
بازیکن  آوردن  و  بیشتر  گرایی  جوان  در 
از  مناسب  قیمت  با  میتواند  که  هایی است 
آن ها بهره بگیرد. میالن تا به حال ساندرو 
تونالی را از برشا و براهیم دیاز با استعداد را 
دارد  باور  و  به خدمت گرفته  رئال مادرید  از 
گرفته  کم  دست  بازیکن  این  از  میتواند  که 
جانشین  همچنین  بسازد.  قهرمان  شده، 
نیمکت نشین کریم بنزما، لوکا یوویچ صرب 
هم بعنوان گزینه ی نوک حمله میتواند کمک 

شایانی به میالنی ها بکند.

در آخر...

را  و...  فیورنتینا  ناپولی،  التزیو،  نباید  حال 
فراموش کرد که هر کدام با مهره های خود و 
البته انگیزه ی فراوان جایی در باالی جدول 
باید صبر کرد و  برای خود دست و پا کنند. 
فوتبال کشور چکمه چطور  برای   ۲۱  -۲0 دید 

خواهد گذشت؟
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  آدرس سایت دانشگاه:

https ://www.latrobe.edu.au

  از معروفترین اساتید تربیت بدنی دانشگاه:

Associate Professor Geoff Dickson 

Senior Lecturer David Lowden 

Lecturer Dr Ashleigh-Jane Thompson 

 Lecturer Greg Dingle 

  اساتید برند دانشگاه:

Dr Richard Speed 

Professor of Strategic Marketing

Katie Holmes 

 Professor of history

  اساتید ایرانی که با این دانشگاه رابطه   

 خوبی دارند:

Dr Leila Afshari 

Professor Sajad Fayezi 

 Dr Mohammad Sadegh Khaksar 

تحصیل   ادامه  اخیر  دهه  دو  یکی  در 
دانشجویی با هدف پذیرش شهروندی، بسیار 
پررنگ و به یکی از ابزار محبوب دانشجویان 
ایرانی تبدیل شده است. در دسته مورد نظر 
داشتن  جهانی  مدال  یا  و  بودن  پولدار  ما، 
با  دانشگاههایی  بتوان  باید  نیست،  معیار 
آنالیز کرد تا بتوان با  را بهتر  پذیرش آسانتر 
کمترین هزینه با هدف مهاجرت و یا سکویی 
برای پرتاب به سمت دانشگاههای درجه یک 

گام برداشت.

گونه  این  اصلی  عوامل  از  رسد  می  بنظر 
و  آسایش  ثبات،  و  زایی  فرصت  انتخابات، 
کشورها  دیگر  المللی  بین  فرهنگ  و  رفاه، 

نسبت به ایران است.

 

دانشگاه التروب در یکی از خیابان های مرکز 
استفاده  با  که  دارد  قرار  استرالیا  ملبورن  شهر 
وسایل حمل و نقل عمومی میتوان به دانشگاه 
رسید. این دانشگاه بطور متوسط ساالنه 37 
هزار دانشجو در تمامی مقاطع و رشته های 

مختلف جذب می کند.

مدیریت  ورزشی،  آنالیزور  های  گرایش  در   
ورزشی،  گری  مربی  تمرین،  علم  ورزشی، 
و  ورزشی  فیزیولوزی  ورزشی،  روانشناسی 
بدنی  تربیت  شاخه  در  ورزشی  توانبخشی 
ترین  قوی  پذیرد.  می  دانشجو  ساالنه  بطور 

گرایش این دانشگاه مدیریت ورزشی است.

بیشتر،  دانشگاه  این  فرادرسی  فعالیت های 
فرهنگی  های  فعالیت  ورزشی،  مسابقات 
از  خارج  در  دانشجویی  های  گردهمایی  و 

محیط دانشگاه است.

دارای  دانشگاه  این  ورزشی  امکانات  نظر  از 
از مجهزترین پارک های ورزشی شامل  یکی 
باز  رو  های  زمین  و  بسته  سر  های  سالن 
که  داراست  استرالیا  ای  دانشگاه  بین  در  رو 
 Melbourne فوتبال  تیم  اصلی  ساختمان 
فوتبال حاضر  تیم های  از  یکی  که   City FC
در لیگ برتر فوتبال استرالیا میباشد، در این 
تیم  این  با  دانشگاه  و  دارد  قرار  مجموعه 

همکاری طوالنی مدت نزدیک دارد.

استرالیا  دانشگاهی  ساالنه  مسابقات  در 
موفق  تقریبا  دانشگاه  این  ورزشی  های  تیم 
عمل نمی کنند و آخرین بار در سال ۲0۱۵ در 
رشته فوتبال مقام سوم را در بخش آقایان و  
بانوان در رشته تنیس  درسال ۲0۱0 در رشته 
در بخش  دوم  مقام  بال  نت  و  چهارم  مقام 
که  است  درحالی  این  کردند،  کسب  بانوان 

۴۳ دانشگاه در استرالیا وجود دارد.

بطور کل در بخش آقایان فوتبال و هاکی و 
بانوان فوتبال استرالیایی و هاکی  در بخش 
دانشگاه  این  ورزشی  های  رشته  ترین  قوی 

هستند.

ادامه تحصیل به امید مهاجرت، استرالیا، دانشگاه التروب
 تجربه تحصیل و کار در خارج

فرید واشقانی فراهانی 

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

8



جذب  ایرانی  دانشجوی   ۱0 از  کمتر  سالیانه 
مقطع  در  بیشتر  که  شود  می  دانشگاه  این 
کارشناسی ارشد این جذب صورت می گیرد. 
اصال  ایران  مانند  اینجا  در  خواندن  درس 
کنید  تالش  حتما  بایستی  و  نیست  راحت 
اغلب نمره پایان ترم بر اساس کارهایی است 
که در طول ترم از شما خواستند و به شدت از 
شما کار تحقیقاتی می خواهند. سطح باالی 
زبان انگلیسی کمک می کند که راحتتر نمره 
رایگانی  و  غنی  بسیار  کتابخانه  کنید.  کسب 
دارد که به همه چی دسترسی دارید و دیکر 

ملزم به خرید کتاب و یا چیزی نیستید.

کپی  شما  کار  که  دارند  نظارت  دقیق  بطور 
برداری نباشد و اگر بیش از سی درصد کپی 
در تحقیق مشاهده گردد، کارتان مردود می 

شود. 

افراد  شامل  بیشتر  دانشگاه  های  حمایت 
پناهجویان  فیزیکی،  خاص  شرایط  دارای 
برنامه های  از همه  داخل استرالیا، و بیشتر 
تبادل دانشجو بین شرکت ها، و دانشگاه ها 
المللی است. حمایت های اصلی چون  بین 
و  فرهنگی  نامه های  تفاهم  قالب  در  اکـثرا 
ها  ایرانی  برای  کشورهاست،  بین  سیاسی 

تقریبا هیچ چیز خاصی شامل نمی شود.

ندارد  وجود  ها  ایرانی  برای  کامل  بورسیه 
که  است  باال  معدل  داشتن  حالت  بهترین 
در  رو  مربوطه  های  رشته  و  کامل  جزییات 
دانشگاه  تحصیلی  بورسیه  سایتی  بخش 
توان مشاهده کرد. هرچند دانشجویان  می 
می  تشکیل  را  کمی  تعداد  دانشگاه  ایرانی 
دهند ولی از نظر درسی جزو دانشجویان برتر 

دانشگاه هستند.

بطور کلی در اینجا هزینه ثبت نام در دانشگاه 
از اروپا و کانادا خیلی بیشتر است و در حال 
دالر   4800 ارشد  مقطع  در  ترم  هر  حاضر 

دالر   800 ماهیانه  شما  یعنی  هست  استرالیا 
هزینه  برای  شود.  می  دانشگاهتان  هزینه 
افراد  زندگی  شیوه  به  بستگی  کامال  زندگی 
دارد اما بطور حداقل برای یه دانشجو که کم 
خرج باشد چیزی در حدود 1600 دالر استرالیا 
مجموع  داشت. در  نظر  در  باید  ماهیانه 
از نظر  باید درآمد داشت.  ماهیانه 2400 دالر 
کاری یک دانشجو بطور قانونی 80 ساعت در 
برای  حقوق  حداقل  و  کند  کار  تواند  می  ماه 

شروع 19 دالر به ازای هر ساعت است. 

البته بین دو ترم یک، ۳ ماه و یک، ۱/۵ ماه 
زمان می  آن  در  دارد که  تعطیلی هم وجود 
توان تمام وقت بدون هیچ گونه محدودیتی 
در آنجا کار کرد. یک سبک دانشجویی هست 
که چند نفر با هم یک خونه را اجاره می کنند 
اینطوری  کنند  با هم تقسیم می  رو  کرایه  و 
بیایند.  بر  ها  هزینه  از پس  توانند  می  بهتر 
از نظر کار شما به سادگی می توانید با کرایه 
موبایل  یک  داشتن  و  دوچرخه  یک  کردن 

اوبر  در  غذا  توزیع  بعنوان  را  خود  کار  اولین 
شروع کنید.

بسیار  دانشجویی  سیستم  برای  کار  این 
باشید،  داشته  پول  اگه  ولی  است  مناسب 
بعنوان  اوبر  برا  توانید  می  بگیرید  ماشین 
بیشتر می شود  درامدتان  و  کنید  کار  راننده 
در  کارهاست.  ترین  دست  دم  کارها  این 
آنجا، از میان دانشجویانی که در آنجا فارغ 
قصد  کدام  تقریبا هیچ  التحصیل می شوند 

بازگشت به ایران را ندارند.

این  ورزشی  های  رشته  زمینه  در  کلی  بطور 
ارتباطات  دارای  و  دارد  خوبی  رتبه  دانشگاه 
میباشد.  استرالیا  در  ورزش  صنعت  با  خوبی 
اما از نظر جایگاه کلی بین دیگر دانشگاه های 
نمی  محسوب  دار  رسم  و  اسم  استرالیایی 
مناسب  موردی  تواند  می  گزینه  این  و  شود 
تحصیل  ادامه  برای  گذاری  سرمایه  برای 

دانشجویان متوسط باشد.
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افزایش حجم عضالنی

تعداد تکرار ها در فاز هایپرتروفی

در  ست  انجام  و  تکرار  تعداد  در  اصلی  بحث 
هست.  عضالنی  تخریب  به  رسیدن  حرکات، 
هایی  وزنه  انتخاب  که  دادن  نشان  تحقیقات 
که اجازه تکرار های بین 20 تا 30 را تا تخریب 
عضالنی میدهند حتی تا مواردی سنتز پروتئین 
های  وزنه  با  تمرین  انجام  به  نسبت  بیشتری 
سنگینی که تکرار ۴ تا ۵ تایی داشته اند، دارند.

بهترین انتخاب ترکیبی از ست های کم تکرار و 
بار سنگین و ست های با تکرار باال و بار سبک 
می باشد که بین این ست ها از ست هایی با 
ترتیب های 6 تا ۸ ، ۸ تا ۱۱ ، و 12 تا 15 میتوان 

استفاده کرد.

مختلفی  عناوین  به  امروزه  تمرینی  روش  این 
معرفی   ... و  معکوس  هرمی   ، هرمی  مثل 
میشود که طبق این تحقیقات باالترین نتیجه 
رو در بحث هایپرتروفی و سنتز پروتئین ایجاد 

میکند.

به عنوان مثال، تمرینات با وزن سنگین نشان 
را  تستوسترون  سطح  که  است  شده  داده 
باالتر از تمرین هایی با وزن سبک تر می کند. 
که  است  آنابولیک  هورمون  یک  تستوسترون 
روند رشد عضالت را آغاز می کند. با این حال، 
تکرارهای باالتر، مانند 15 یا بیشتر، در مقایسه 
تری  سنگین  وزن  دارای  که  هایی  تمرین  با 
رشد  هورمون  ترشح  باالتر  میزان  با  هستند، 
همراه است. از آنجا که هورمون رشد در رشد 
آزاد  رساندن  حداکثر  به  است،  دخیل  عضالت 
مهم  بسیار  تواند  می  تمرین  از  بعد  آن  شدن 
مویرگی  افزایش  باعث  باالتر  تکرارهای  باشد. 
فیبرهای عضالنی نیز می شود. یعنی میزان رگ 
های خونی که ماهیچه ها را تأمین می کنند با 
تمرین با تکرار باالتر افزایش می یابد. با افزایش 
تعداد رگ های خونی که فیبر عضالنی را تأمین 
فیبرهای  به  خون  تحویل  افزایش  کنند،  می 
به  خون  جریان  تقویت  است.  همراه  عضالنی 
مغذی  مواد  کننده  تأمین  عضالنی،  فیبرهای 
کربوهیدرات،  مانند  رشد  و  انرژی  برای  مهم 
اسیدهای آمینه از پروتئین و چربی را افزایش 
می دهد، همچنین اکسیژن بیشتری تهیه می 
شود. اکسیژن نه تنها برای انرژی عضالت برای 
بلکه  است  ضروری  ها  مجموعه  بین  بهبودی 
که  ماهیچه  غیرمستقیم  آسیب  کاهش  برای 
بسیار  نیز  است  برداری  وزنه  تمرین  دنبال  به 
خون  جریان  افزایش  دیگر  فواید  است.  مهم 
به فیبرهای عضالنی، عرضه بیشتر هورمونهای 
آنابولیک مانند تستوسترون و هورمون رشد به 

عضالت است.

امید طالبی 

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

سپیده لطیفیدوربین بازارتحقیق نو

دکترای آسیب شناسی ورزشی
کتاب علم شنا، بینش متخصصین این رشته 
تکنیکی  روانی،  فیزیکی،  ابعاد  تمامی  در 
کتاب  این  میدهد.  افزایش  را  تاکتیکی  و 
محققانی  ارزنده  تحقیقات  از  ای  مجموعه 
است که تمامی عناصر شنا را در دست مطالعه 

قرار داده اند.

هرفصل از این 
کتاب  به اصول 

علمی متعدد 
شنا میپردازد که 

برای خواننده 
شناخت بهتری 

از این رشته 
ورزشی به 

وجود می آورد.  
از آنجاییکه 
راه حلهای 

اختصاصی برای 
هر شناگری 

کارساز نیست، 
نویسندگان 

این کتاب به 
جای توصیه 

کردن سلسله 
ای از تمرینات 

و اصول، 
روشهایی علمی 

ارائه کرده اند 
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که این امکان را برای فرد فراهم می سازد تا 
این روشها را به طور اختصاصی برای خود به 

کار گیرد.

چگونگی  تجزیه  به  هیدرودینامیک   ،1 فصل 
میپردازد.  شناکردن  حین  بدن  و  آب  تعامل 
راستا  یک  در  بدن  ماندن  شناخت چگونگی 
)استریم الین( و تاثیر موقعیت مفاصل بدن 
در تولید گشتاور و نیرو، از اهمیت باالیی در 
این رشته برخوردار است.  در فصل 2، تکنیک، 

بیومکانیک فازهای مختلف هر استروک شنا 
مورد مطالعه قرار میگیرد. برخالف سایر رشته 
کمک  مهمترین  ها  تکنیک  ورزشی،  های 
ورزش  در  موفقیت  به  دستیابی  برای  کننده 
تعداد  هم  هنوز  حال  این  با  هستند،   شنا 

کثیری از شناگران در این حوزه نیاز به  

پیشرفت 
بیشتری دارند. 
فصل 3، تمرین 
در استخر، 
به نیازهای 
فیزیولوژیکی 
شنا و چگونگی 
تاثیر تمرین بر 
توانایی شناگر 
میپردازد. 
امروزه شنای 
رقابتی  نیازمند 
عملکرد بسیار 
باالی فیزیکی 
می باشد 
بنابراین فصل 
4، تمرینات 
در خشکی، 
علم چگونگی 
افزایش تناسب 
اندام و قدرت از 
طریق تمرین 

فصل  میگذارد.  اشتراک  به  را  آب  از  بیرون 
مایعات  و  غذاها  بهینه  نسبتهای  تغذیه،   ،5
برای  بدن  بازسازی  جهت  شناگران  مصرفی 
قرار  خواننده  اختیار  در  را  بیشینه  عملکرد 
میدهد.  نیازهای فیزیکی سنگین این رشته 
فصل  نتیجه  در  شود  آسیب  عامل  میتواند 
برترین  آسیب،  از  پیشگیری  و  بازتوانی   ،6
روشهای پیشگیری و به حداقل رساندن خطر 

آسیب بافتها را ارائه میدهد.

همکار ما باشید...

مجموعه دسی مگ برای پیشبرد هر چه بهتر رسانه خود، آماده همکاری و پذیرش محتوا در 
زمینه های مختلف )خبر،علمی،تکنولوژی و ...( از شما عالقمندان در سراسر کشور می باشد.

واتساپ: 1910 791 0938

تولید و نشر: گروه اجرایی دسی مگ
تلفن مارکتینگ و اشتراک: 0۲۱-۴۴06۵۳۲7     

Isrrc.co@gmail.com :ایمیل     
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