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دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

ترسیم یک بیزینس پلن
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مرضیه جمیلی 

کارشناس ارشد مهندسی ورزش

 )Execution(   استراتژی اجرا

صاحبان  معموال  که  هایی  بخش  از  یکی 
حوزه  نوپا  کارهای  کسب  و  ها  آپ  استارت 
با آن می شوند، بخش  ورزش دچار چالش 
اجرا می باشد. چگونه می خواهید کسب و 
یک  به  را  آن  و  کنید  اندازی  راه  را  خود  کار 
این بخش  کنید؟  تبدیل  موفق  کار  و  کسب 
شامل طرح بازاریابی و فروش شما، عملیات 
و نحوه سنجش موفقیت شما می باشد. شما 
روی  که  بگیرید  تصمیم  بخش  این  در  باید 
چه گروهی تمرکز می کنید)انتخاب مشتریان 
هدف( و باید تصمیم بگیرید که چطور ارزشی 
را به مشتریان خود در جامعه  منحصربه فرد 

هدف منتخب  ارائه می دهید.

و  بازاریابی  برنامه  باید  بخش  این  واقع  در 
فروش، چگونگی برنامه ریزی برای فروش به 
قیمت گذاری،  نوع  میزان،  هدف،  بازارهای 
داشته  خود  در  را  شرکاء  و  فعالیت ها  انواع 

باشد. 

در نوشتن طرح کسب و کار، یکی از مهم ترین 
و  خدمت  یا  کاال  فروش  نحوه  بخش ها 
روش  و  باید جزئیات  که  است  آن  بازاریابی 
اجرایی آن به دقت درج شود. تهیه این بخش 
یکی از مهم ترین و سخت ترین کارهاست. 
شما باید بتوانید سرمایه گذار را متقاعد کنید 
خدمت  یا  محصوالت  برای  خوبی  بازار  که 
فروش  بینی  پیش  دارد.  وجود  شما  ورزشی 
در این قسمت انجام می شود که مبتنی بر 
تحقیقات بازاریابی است که شما انجام داده 

اید و موارد زیر را مشخص کرده اید:

- تعریف بازار محصول شما 

- مشتریان بالقوه و بالفعل شما 

- پیش بینی فروش برای حداقل 2 تا 3 سال 
آینده 

شامل:  شما  بازار  در  گذار  تاثیر  عوامل   -
تحوالت صنعت، نوسانات اقتصادی، تغییرات 

جمعیتی و ...

- خالصه ای از روند تحوالت گذشته بازار

در تعیین استراتژی بازار استارت آپ ورزشی 
واقعی  که مشتری  کنید  باید مشخص  خود 
و ایده آل شما چه کسی است و چه تعداد از 
آن ها وجود دارند. استراتژی های بازار نتیجه 
یک تحلیل دقیق بازار است. تجزیه  و تحلیل 
بازار  جنبه های  تمام  با  می شود  باعث  بازار 
صنعت ورزش آن کشور یا در ابعادی کوچک 
هدف  بازار  بتوانید  و  شده  آشنا  شهر  آن  تر 

خود را تعریف کنید.

ادامه دارد...

سازمانهای ورزشی

با سالم، لطفا خودتان رو معرفی کنید:

سالم، اینجانب جواد کریمی کارشناس ارشد 
بدنی  تربیت  کارشناس  و  ورزشی  مدیریت 
و  پزشکی  حوزه  فعال   ۷ منطقه  شهرداری 
ورزشی و عضو کمیته فوتسال استان خراسان 

رضوی هستم.

سازمان  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت  کار 
اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد:

حوزه  در  شهروندان  عموم  به  خدمات  ارائه 
آن  عمومی  اصطالح  که  همگانی،  ورزش 
ورزش شهروندی می باشد. جامعه هدف آن 

شهروندان هستند از کودکان تا بزرگساالن

ماموریت اصلی این معاونت:

کاهش آسیب های اجتماعی از طریق ورزش 

بطور کلی ارائه فرهنگ ورزش کردن در بین 
عموم جامعه با ترویج ورزش رایگان یا ورزش 

ارزان.

سهم بچه های فارغ التحصیل علوم ورزشی در 
داخل سازمان:

بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت  داخل  در 
در حوزه  نیروها تخصصی  نود درصد  حدود 
هم  دیگر  درصد   10 هستند،  بدنی  تربیت 
می  اداری  های  رشته  تخصصی  نیروهای 

باشند.

از ورزشکاران حرفه ای هم استفاده می کنیم 
به خصوص در تیم های ورزشی شهرداری 

می  ورزشی  علوم  های  بچه  طریقی  چه  از 
پیمانکاری  یا  جذب  های  فرصت  از  توانند 

شهرداری آگاه شوند؟

از طریق مراجعه حضوری یا از طریق سایت 
میتوانند  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت 
و  ها  همایش  و  شهرداری  های  برنامه  از 
آگاه  نیرو  و جذب  مسابقات  و  ها  جشنواره 

شوند.

برای  تسهیالتی  یا  امکانات  سازمان  آیا 
دانشجویان یا فارغ التحصیالن تربیت بدنی 
به منظور کارآفرینی و درآمد زایی در نظر گرفته 

است؟



به  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت  در  ما 
مربیان  تایم های اجاره سالن، جذب آموزش 
و تیم داری در رشته های مختلف ورزشی را با 
تخفیف ارائه می کنیم که این نسبت به نرخ 

اداره ورزش و جوانان خیلی ارزانتر است.

چقدر از ایده های بچه های تربیت بدنی برای 
توسعه ورزش شهروندی استفاده می شود؟

بگویم  باید  شده  مطرح  سوال  خصوص  در 
می  انجام  که  اجرایی  کارهای  تمام  قطعا 
توسط  و  است  ها  ایده  این  بین  از  دهیم 
نیروهای تخصصی تربیت بدنی ارائه، تحلیل 

و بررسی می شود. 

های  کارگروه  در  ایده  بودن  اجرایی  میزان 
تخصصی بررسی و به مرحله عمل می رسد.

ارتباط با دانشکده های تربیت بدنی:

شهرداری  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت 
حوزه  با  تنگاتنگی  ارتباط  همیشه  مشهد 
دانشگاهی داشته است. از ظرفیت دانشگاه 
از  آموزشی،  های  کالس  برگزاری  جهت  در 
قبیل حقوق ورزشی، مدیریت اماکن ورزشی 

و غیره استفاده می کند.

دانشجویان  جدید  های  ایده  از  همچنین 
تربیت بدنی نیز استقبال می کند.

سال  برای   7 منطقه  شهرداری  بدنی   تربيت 
ورزش  خصوص  در  اقداماتی  چه  جاری 

همگانی انجام داده است؟

وزارت  دستورالعمل  دستور  به  توجه  با 
بهداشت و ستاد کرونا کلیه حوزه های ورزش 
شهر مشهد از ابتدای سال ۹۹ تعطیل شد و 
به  اجازه  و  اماکن ورزشی  بازگشایی  زمان  از 
فعالیت در حوزه ورزش همگانی این منطقه 
اقدام به برگزاری کالسهای ورزش صبحگاهی 
ها  بوستان  و  مساجد  ورزشی،  اماکن  در 

سطح منطقه کرده است.

از ابتدای سال ۹۹، دو عدد چمن مصنوعی نیز 
در حال بهره برداری می باشد و تا پایان سال 
یک چمن مصنوعی دیگر نیز افتتاح خواهد 
شد که مجموعه چمن های مصنوعی سطح 

منطقه به ۵ خواهد رسید.

سازی  فرهنگ  و  ورزشی  مدت  بلند  اهداف 
برای ورزش همگانی:

از اهداف بلند مدت میتوان فرهنگ سازی در 

حوزه ورزش همگانی را مثال زد.

برگزاری  با  مشهد  شهرداری   ۷ منطقه  در  ما 
منطقه  سطح  در  محالت  رایگان  مسابقات 
برای رده سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
از  عمالً  و  دهیم  می  انجام  استعدادیابی 
آسیب های اجتماعی جلوگیری خواهیم کرد. 
کما اینکه از همین مسابقات محالت بسیاری 
باشگاهی  و  ملی  های  تیم  به  بازیکنان  از 

رسیده اند.

روند  و  كاری  فرآيند  بر  تاثيری  چه  كرونا 
داشته  منطقه  اين  بدنی  تربيت  پيشرفت 

است؟

ویروس کرونا در کشور ما و کلیه نقاط جهان 
با  اما  است.  شده  ورزش  منفی  رشد  باعث 
توجه به ادامه دار بودن این ویروس تصمیم 
ورزشی  های  برنامه  کلیه  در  رویه  تغییر  به 
گرفته شده است. برنامه های ورزش همگانی 
برنامه ریزی و  انفرادی  یا  به صورت مجازی 
گردیده  آغاز  منطقه  در سطح  گذشته  ماه  از 

است.

کلیه فعالیت های حوزه تربیت بدنی از قبیل 
ورزش همگانی، اماکن ورزشی و حوزه ورزش 

کارکنان فعال و در حال خدمت می باشد.

فارغ  های  بچه  همکاری   یا  جذب  اولویت 
التحصیل تربیت بدنی هستند یا ورزشکاران؟

فارغ  های  بچه  همکاری  و  جذب  اولویت 
اما  هستند،  بدنی  تربیت  رشته  التحصیل 
تربیت  رشته  التحصیل  فارغ  که  ورزشکارانی 

بدنی باشند در اولویت قرار دارند.

بیومکانیک  یا  ورزش  بچه های مهندسی  اگر 
طرح های مورد تایید و نوآورانه برای طراحی 
داشته  شهرداری  با  عمومی  ورزشی  وسایل 
با  سازمان  باشد،  شما  تایید  مورد  که  باشند 

آنها قرارداد همکاری می بندد؟

یا  ورزش  مهندسی  حوزه  در  متاسفانه 
بسیار  بدنی  تربیت  های  بچه  بیومکانیک 

ضعیف عمل کردند.

در حوزه مهندسی و طراحی سخت افزار های 
طراحی  دیگر  تحصیلی  های  رشته  ورزشی 
کار  این  اینکه  گرفتند.کما  بر عهده  را  وسایل 
ورزش  در حوزه  تجربه  که عدم  بزرگی  نقص 
کیفیت  عدم  باعث  و  داراست  را  باشد  می 

طرح ها می شود.

ولی در حوزه ورزش شهرداری، ما مشتاقانه 
در  دوستانمان  های  ایده  و  ها  طرح  منتظر 
حوزه مهندسی ورزش و بیومکانیک هستیم 

و پشتیبانی الزم حتما صورت می گیرد.

سخن آخر...

داشته  تمام  از  که  برسد  روزی  امیدوارم 
ورزش  حوزه  در  ورزشکاران  و  ها  نخبه  ها، 

استفاده شود. 

دارد  باالیی  بسیار  پتانسیل  ما  کشور  ورزش 
متاسفانه  ورزشی  مدیریت  حوزه  در  ولی 

دانش باالیی در کشور ما وجود ندارد.

تشکر می کنم از شما و مجله تخصصی حوزه 
ورزش موفق باشید.
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مسعود مبانی

 موسس و مدیر مجموعه

معرفی کسب و کار

قبل از شروع
 ادراک شما از وضعیت خود برای راه اندازی 

کسب و کار:

درصد فاکتور

100 عالقه

100 تخصص

100 ارتباطات

  دلیل تصمیم به شروع کار:

دانشجویان  اساتید،  برای  خدمات  ارائه 
)مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری(، 

مربیان و ورزشکاران 

  سرمایه اولیه برای شروع کار:

حدود 1 میلیون ناموت در سال 1390. 

  زمان ایده تا شروع کار:

شروع طرح ریزی اجرایی پویا کتاب از سال 
1388، شروع کار اجرایی از سال 1389 و شروع 
به کار به صورت رسمی در سال 1390 انجام 
شد. شروع به طرح ریزی انتشارات مبانی از 
سال 1395 و اسفند سال 1397 انتشارات به 

مرحله اجرا رسید.

  اعضای تیم اجرایی:

تیم اجرایی گسترده ای داریم که فعالیت های 
می توان  جمله  از  می دهند،  انجام  را  زیادی 
هدایت  و  جوان  پژوهشگران  از  حمایت  به 
تیم هایی  تشکیل  درست،  مسیر  در  آن ها 
در  مجرب  همکاران  و  اساتید  مدیریت  با 
خصوص  در  مشاوره  تخصصی،  حوزه های 
انتخاب کتاب و ... اشاره کرد. در حال حاضر 
عالقه مندان  از  نفر   140 از  بیش  که  تیم   30
حوزه علوم ورزشی در حال همکاری هستیم 
مجرب  همکاران  سوی  از  اعضا  تمامی  که 
هدایت و آموزش داده می شوند. در تمامی 

در  مجرب  همکاران  تحصیلی  گرایش های 
داخل کشور و خارج کشور داریم، که می توان 
افشار  دکتر  آقای  آزاد،  احمد  دکتر  آقای  به 
زادگان،  عباس  مهدی  دکتر  آقای  جعفری، 
خانم دکتر لیال یوزباشی، خانم دکتر معصومه 
دهقانی،  ماهرخ  دکتر  خانم  اصغری،  علی 
همکاران  سایر  و  عسکریان  فریبا  دکتر  خانم 

محترم اشاره کرد. 

خارج  در  که  محترمی  همکاران  همچنین 
کشور در حال همکاری هستیم: 

مربیگری  )دکتری  راوند  ابوبکر  دکتر  آقای 
دکتر  آقای  چین(،  پکن-  دانشگاه  از  ورزشی 
آکادایا  دانشگاه  )استاد  کاویانی  مجتبی 
)دکترای  مرز  کیان  یحیی  دکتر  آقای  کانادا(، 
دانشگاه  علمی  هیأت   - ورزشی  فیزیولوژی 

هامبورگ(.

  اقدامات تجزیه و تحلیل بازار:

در سال 1388 تا 1389 بررسی آنالیزها انجام 
شد، بعد مرحله اجرایی و ترسیم کار صورت 
گرفت که در چه برهه ایی از سال و در کدام 
بخش  چه  در  و  گرفت  خواهیم  قرار  مرحله 
میان  این  در  که  باشیم  داشته  فعالیت  باید 
در  داشت.  وجود  هم  هایی  نشیب  و  فراز 
داشت  پیشرفت  خوب  کارها  سال ها  برخی 
داشتیم،  که  انتظاراتی  برخی سال ها طبق  و 
عملی نشد. ولی در مجموع، افق بلند مدت 

پیشرفت مثبتی را شاهد هستیم.

  برای شروع کسب و کار،  هر کدام از عوامل 
به  دهید،  می  که  اهمیتی  اساس  بر  را  زیر 

ترتیب اولویت زیر را مشخص کنید:

 )تیم و نحوه اجرا، زمان بندی، ایده اصلی، تحلیل 
بازار، جدول کسب و کار، نحوه اجرا، سرمایه(

 .۴ سرمایه   .۳ اصلی  ایده   .۲ بازار  تحلیل   .1
جدول   .6 بندی  زمان   .۵ اجرا  نحوه  و  تیم 

کسب و کار
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پویا کتاب )اولین مرجع خارجی علوم ورزشی(، 
انتشارات مبانی )ناشر تخصصی علوم ورزشی( 

شهرستان میاندوآب -  استان آذربایجان غربی 

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

نیاز سنجی حوزه فعالیت و آماده سازی زیر 
ساخت ها

 کدام یک از شیوه های زیر را بیشتر می پسندید:
 الف( ایجاد بازار براساس محصول تولید شده تان

ب(  ایجاد محصول بر اساس نیاز بازار

ایجاد محصول بر اساس نیاز بازار

زمان شروع
  چه ارزشی را ارائه می دهید؟

خدمات ما برای کسانی است که تحصیالت 
ورزشی  علوم  تخصصی  حوزه  در  یا  تکمیلی 
فعالیت می کنند، مانند قرار دادن کتاب های 
خارجی بروز در اختیار پژوهشگران. در حال 
حاضر دو نوع خدمت )در بخش پویا کتاب( 

در حوزه کتاب ارائه می دهیم:

1. کاالهایی که رایگان نیستند و دسترسی به 
آن ها نیاز به پرداخت وجه دارد.

بیش  آن ها  تعداد  که  رایگان  کتاب های   .۲
شدن  بروز  حال  در  که  است  میلیون   6 از 
منابع می باشیم کافیست کلید واژه مورد نیاز 

خودتان را جستجو کنید.

  مشتریان این خدمات چه کسانی هستند؟

حوزه  در  یا  تکمیلی  تحصیالت  که  کسانی 
تخصصی علوم ورزشی فعالیت می کنند. 

  ارتباط با مشتریان چگونه است؟  

- حضوری در دفتر 

- از طریق نماینده در تهران

- از طریق وبسایت 
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- شبکه های اجتماعی

  محل ارائه خدمات کجا است؟

مرکزیت پویا کتاب و انتشارات در شهرستان 
و  است  غربی  آذربایجان  استان  میاندوآب، 
قیطریه،  منطقه  تهران  در  انتشارات  نماینده 

باشگاه 8to8fitclub می باشد.

  آیا همکار یا شریک کاری دارید؟

و همکاران  اساتید  از  فکر متشکل  اتاق  یک 
پیشبرد  برای  نیاز  مورد  که موضوعات  داریم 

اهداف بررسی و تبادل نظر می شود.

  پایه اصلی کسب و کار شما؟

نیروی انسانی و همکاران مجرب مجموعه،

سرمایه و پشتیبانی مالی

شما  کار  و  کسب  فعالیت  ترین  اصلی    
چیست؟

ترین  اصلی  دو  هر  انتشارات  و  کتاب  پویا 
فعالیت کسب و کاری بنده هستند.

  ساختار هزینه ها برای توسعه و ادامه کار؟

در  می تواند  کاری  و  کسب  هر  برای  قاعدتا 
هم  ما  و  یابد  گسترش  خود  فعالیت  حوزه 
به  باتوجه  ولی  نیستیم  این موضوع  از  جدا 
هزینه های  کشور  فعلی  اقتصادی  شرایط 
توسعه به شدت باال است و گاها غیر ممکن 

برای اجرایی شدن است.

  ساختار درآمد تان چگونه است؟

بسیار متغیر است. شروع  این مورد  باز هم 
هر کسب و کاری از همان ابتدای امر سود ده 
نیست و چند سالی احتمال ضرر دادن وجود 
دارد و به همین روال ما هم چند سالی ضرر 
داریم و در حال حاضر به نقطه تعادل در این 

مورد رسیدیم.

  ساختار بعد از تجربه کسب و کار
  بزرگترین مشکالت موجود کسب و کار؟

بزرگترین مشکل ما اقتصاد است. در بخش 
پویا کتاب مشکل ما، بخش تحریم ها است 
می  خرید  که  خارجی  های  کتاب  برخی  که 
کنیم  را نمی توانیم وارد کشور کنیم و همچنین 

بیشتر سایت های مرجع آی پی ما را بستند و 
امکان رویت وجود ندارد.

  بهترین ظرفیت های موجود این کار؟

یکی از موضوعاتی که جا دارد سرمایه گذاری 
کتاب  کیفی  بحث  بدهیم،  ارتقا  و  کنیم 
چاپ  دستگاه های  حاضر  حال  در  است. 
است  شده  بازار  روانه  پیشرفته ای  بسیار 
و  باال  بسیار  قیمت های  دارای  متاسفانه  که 
به  دستگاه ها  این  اگر  که  می باشند  نجومی 
بدنه فعالیت حاضر اضافه شوند، اتفاق های 

بسیار خوبی را شاهد خواهیم شد.

  آیا پیشنهادی برای همکاری برای مخاطبان 
ما دارید؟

کتاب  تألیف  یا  ترجمه  حوزه  در  که  کسانی 
عالقمند هستند، می توانند با ما ارتباط بگیرند 

تا یک اتفاق مهم رقم بخورد.

یک فاز جدیدی داریم برای مجموعه فعالیت 
زایی  درآمد  بحث  که  می کنیم  اضافه  خود 
این  عالقه  مندان  یا  کرده ها  تحصیل  برای 

حوزه می تواند بسیار مفید باشد.

  یک تجربه تلخ و یک تجربه شیرین از کار را 
برای ما بگویید:

- تجربه بد: برای اثری باالی 18 ماه کار کردیم 
کتاب  دادیم،  انجام  باالیی  گذاری  و سرمایه 
تماس  ویراستار  هفته،   2 از  بعد  شد.  چاپ 
گرفتند و گفتند اثر رو منتشر نکنید چون ایراد 
دارد و ما تمام کتاب ها را جمع آوری کردیم. 

کتاب را اصالح و مجدد منتشر کردیم.

پژوهشگران  از  یکی  کاری:  خوب  تجربه   -
پدرشان  کردند،  کار  مجموعه  با  که  محترم 
با ما تماس گرفتند و از اینکه باعث فعالیت 
فرهنگی دخترشان شدیم به حدی خوشحال 

و خرسند بودند که انگیزه باالیی در ما ایجاد 
کرد.

کتاب های  حوزه  در  پژوهشگران  از  خیلی   -
خارجی مشکل داشتند، ولی اکنون به آسانی 
می توانند بدون دغدغه خاطر به جدیدترین 
این  با  وقتی  کنند.  پیدا  دسترسی  منابع 
خدمات  این  بابت  می شوند،  روبرو  موضوع 
بیان  را  خود  رضایت  و  می کنند  تشکر  ما  از 

می کنند.

دوباره  را  کار  و  کسب  این  بخواهید  اگر    
استارت بزنید روی کدام بخش بیشتر سرمایه 

گذاری می کنید؟

مجموعه  این  بخواهیم  حاضر  حال  در  اگر 
می خواهد  باالیی  هزینه  بزنیم  استارت  را 
دهم  یک  شاید  اقتصادی،  شرایط  این  با  و 
فعالیت قبلی را هم نتوانیم داشته باشیم، در 
می توانیم  که  بخشی  مهمترین  کلی  حالت 
سرمایه گذاری کنیم بحث نیروی انسانی )از 

دید همکار( است.

  به نظر شما چه حمایت هایی الزم است که 
شما  کار  در  قوی  کار  و  کسب  توسعه  باعث 

شود؟

برخی  شده  باعث  طلبی ها  انحصار  از  برخی 
جاها دیده نشویم. خیلی خوب است که دید 
نباشد،  تهران  روی  فقط  حمایتی  و  تمرکزی 
حمایت  عرصه  این  در  فعاالن  تمام  از  اگر 
پیش  فعالیت  برای  بهترین  شرایط  شود، 

خواهد آمد.

در حال حاضر وزارت ارشاد به خوبی حمایت 
می کنند و جدای از این، خود مردم نیاز است 
داشته  کتاب  به  نسبت  مثبت  نگرش  یک 
باشند تا از این حوزه آسیب پذیر یک حمایت 

خوبی را شاهد باشیم.



              خلیل هاللی   گپ و گفتی با دکتر محمدحسین علیزاده

             کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

و  علیزاده  دکتر  آقای  خدمت  سالم  عرض  با 
عرض تبریک به مناسبت هفته تربیت بدنی،  
طور  به  را  بدنی  تربیت  رشته  وضعیت  شما 

کلی چگونه ارزیابی می کنید؟

شما،  خدمت  کنم  می  عرض  سالم  هم  من 
در ۵0 سال گذشته با پیشرفت علم تغییرات 
و  گرفته  شکل  ورزشی  علوم  در  زیادی 
است.  داشته  متنوعی  بسیار  دستاوردهای 
علوم ورزشی در طی سالیان دراز پاسخگوی 
روحیه  چه  اگر  است.  بوده  بشری  نیازهای 
جایگاهی  امروز  دنیای  در  رزم  و  جنگاوری 
در  همواره  طلبی  رقابت  اما خصیصه  ندارد، 
ذات انسان وجود دارد که ورزش به این نیاز 
تربیت  بحث  امروزه  است.  بوده  پاسخگو 
بدنی فقط در زمینه های آموزش برای مثال 
در آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود 
ورزشی  برون  مطالب  دیگر  سطوح  در  و 
است.  داده  تشکیل  را  ورزشی  علم  ساختار 
یکی از مزایای این رشته بین رشته ای بودن 
سطوح  در  که  شود  می  باعث  که  است  آن 
پزشکی  رشته  شانه  به  شانه  درمان  مختلف 
برای عموم مردم حضور داشته باشد و حتی 
در دانشگاه های خارج از کشور رشته پزشکی 
مهندسی  همینطور  و  دارد  وجود  ورزشی 
نیز مورد توجه جامعه مهندسی قرار  ورزشی 
در  باشد.  می  کاربردی  و بسیار  است  گرفته 
امور تربیتی نیز به بحث حرکت و ورزش در 

سنین مختلف مخاطبین بسیار دارد.

نیز  الکترونیک  ورزش  بحث  در  حاال  همین 
یک تجارت بسیار بزرگی در دنیا وجود دارد. 
همین بحث را اگر در مورد خود ورزش ادامه 
بزرگ  بسیار  رویدادهای  که  می بینیم  دهیم 
رویداد ها  ترین  از پرطرفدار  دنیا  ورزشی در 
هستند و حامیان بزرگ جذب می کنند. همه 

اینها نشان می دهد که علوم ورزشی جایگاه 
خود را در زیست عام مردم باز کرده است. به 
نظر می رسد که این روند امیدوار کننده برای 

آینده نیز وجود داشته باشد.

زمینه  در  افراد  است  مشخص  که  همانطور 
و  مهندسان  پزشکان  جمله  از  مختلف  های 
افراد سیاسی از ورزش انتفاع دارند، شما سهم 
جامعه علوم ورزشی را در این زمینه چقدر می 

بینید؟

شوند،  می  تربیت  دانشگاه ها  در  که  افرادی 
توانایی و سواد انجام کار در ورزش را دارند. 
برای مثال افرادی که می خواهند شغلی مانند 
مربیگری را قبول کنند، باید سواد این کار را 
داشته باشند پس باید دوره هایی را گذرانده 
تمامی  در  ورزشی  علوم  من،  به ظن  باشند. 
تمامی  واقع  در  دارد.  سهم  مربوطه  زمینه ها 
افرادی که خارج از متخصصان علوم ورزشی 
می  ورزش  علوم  کارشناسان  کنار  در  هستند 

توانند موفق تر باشند.

با توجه به تغییر سبک زندگی افراد و کم شدن 
ورزشی  علوم  کارشناسان  آنها،  بدنی  فعالیت 
در  افراد  زندگی  سبک  روی  می توانند  چگونه 

سالیان آینده موثر باشند؟

بهترین  افراد  روزانه  برنامه  در  ورزش  حضور 
این  البته  بیافتد.  می تواند  که  است  اتفاقی 
اتفاق که مردم طالب این باشند که ورزش را 
به عنوان شغل انتخاب کنند، به دلیل سخت 
بودن ورزش کردن، بسیار دور از ذهن است. 
اما اگر ورزش را از لحاظ سالمت بررسی کنیم، 

این یک امر به اثبات شده است که ورزش به 
سالمت مردم کمک می کند. با توجه به اینکه 
کرونا یک بیماری همگی و است اما با این 
دنیا  نقاط مختلف  در  از مردم  حال بسیاری 
از زدن ماسک و یا ماندن در قرنطینه امتناع 
نمی پذیرند،  را  زندگی  سبک  این  و  می کنند 
سال  در  که  بگیریم  نتیجه  می توانیم  پس 
برابر تغییر مقاومت  های آینده نیز عوام در 

می کنند.

خود  مدیریت  تحت  اداره  درباره  می توانید 
مجله  مخاطبین  به  اجمالی  توضیحاتی 

بدهید؟

تمامی  که  است  این  ما  ماموریت  و  تالش 
بکنند.  شرکت  ورزش  در  کشور  دانشجویان 
اگر گروهی از دانشجویان دانشگاه ها با هم 
فعالیت  یک  انجام  برای  باشند  متفق القول 
ورزشی می توانند آن را با واحد تربیت بدنی 
تواند  می  ها  فعالیت  این  کنند.  هماهنگ 
باشد. در   ... و  والیبال  کوهنوردی، فوتبال و 
ما  باشد،  قهرمانی  ورزش  که  دیگر  بخش 
برگزار  ورزشی  رشته   ۲۵ در  را  رویدادهایی 
ختم  ها  المپیاد  به  نهایت  در  که  می کنیم 
می شود. به زودی پانزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشگاه  در  نفر   8000 با  نیز  دانشجویی 
جشنواره  منتخب  شد.  خواهد  برگزار  گیالن 
المپیاد  به  نیز  بهاره  و  زمستانه  پاییزه،  های 
همگانی راه پیدا می کنند که المپیاد همگانی 
قبلی برای دختران در دانشگاه الزهرا و برای 
پسران در دانشگاه همدان برگزار شد و برای 
امسال نیز دانشگاه شهرکرد به عنوان میزبان 

این المپیاد انتخاب شده است.

از فعالیت های دیگر می توان به طرح پایش 
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مراکز  این  کرد.  اشاره  دانشجویان  تندرستی 
 ۹0 تعداد  به  آینده  های  سال  در  تندرستی 
اتاق خواهد رسید. همینطور در سال گذشته 
و  شدند  سالمت  پایش  دانشجو  هزار   1۴
اطالعات این عزیزان به سازمان های مربوطه 
گزارش شده است. از امسال آن دانشجویانی 
که نیاز به مشاوره دارند نیز مشاوره ی تلفنی 
برای  پیشنهاداتی  و  کرد  خواهند  دریافت 
شخص  بدنی  مشکالت  و  ها  ناهنجاری 
ارائه خواهد شد. همینطور ما سرمایه گذاری 
داده  انجام  ورزشی  فضاهای  روی  بر  زیادی 
ایم. ما در سال گذشته 18 میلیارد ناموت برای 
استخرها و سالن ها سرمایه گذاری کردیم که 
کفپوش  برای  همینطور  شوند.  چرخه  وارد 
تالش  نیز  مصنوعی  چمن  های  زمین  و  ها 
افتتاح  امروز  به  تا  پروژه  نود  و  شده  هایی 

شده است.

تفاوت و روابط بین اداره کل و فدراسیون ها 
چگونه است؟

بیشتر مأموریت فدراسیون درباره هماهنگی 
امور  وزارت  مانند  مربوطه  های  سازمان  با 
خارجه، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و... 
برای اعزام تیم های ملی دانشجویی به خارج 
معرفی  وظیفه  کل  اداره  باشد.  می  کشور  از 
افراد به فدراسیون را از طریق مسابقاتی که 

برگزار می کند را دارد.

بچه های علوم ورزشی در کارهای اداره شما و 
و  دارند  اتاق های سالمت چقدر نقش  حتی 

کمک می کنند؟

نیروی  از  درصد   ۹0 باالی  دانشگاه ها  در 
متخصصین  بین  از  استفاده  مورد  انسانی 
رویدادهای  در  همین طور  است.  ورزشی 
برگزار شده توسط اداره کل، بسیاری از افراد 
از قبیل مربی ها سرپرست ها و غیره مشغول 
به کار می شوند که این گردش مالی زیادی 
را ایجاد می کند. همچنین اداره موظف است 
که برای مراکز تندرستی کارشناس قرار دهد 
که همین قضیه بازار کار را برای این دوستان 
است  این  ما  سیاست  دیگر  می کند.  فراهم 
ها  خوابگاه  کنار  در  تندرستی  مراکز  این  که 
بتوانند  راحتی  به  دانشجویان  که  گیرد  قرار 
این مراکز مراجعه  اوقات فراغت خود به  در 
اتاق  کرده، تمرین کنند و برای استراحت به 

های خود برگردند.

سالمت  اتاق های  در  درآمدزایی  امکان  آیا 
دانشگاه ها نیز وجود دارد؟

پایان  به  با  ها  دانشگاه  از  برخی  در  بله، 
این  دانشجویان،  سالمت  پایش  رسیدن 
مراکز اقدام به جذب مشتری از دانشگاه های 
مجاور و و غیره برای خود و دانشگاه کسب 

درآمد می کنند.

مرتبه  در  باید  خدمات رسانی  اولویت  البته 
و  باشد  دانشجویان  برای  سوم  و  دوم  اول، 
عالی  آموزش  اولویت های  جزو  درآمدزایی 

نیست. 

خالف  بر  ایران  در  ورزشی  المپیادهای  چرا 
سطح باالیی که دارد از اعتبار باالیی برخوردار 

نیست؟

جمعیت  که  است  این  ما  مشکل  اولین 
دانشجو یک جمعیت شناور است و پس از 
می شود.  جدا  جمع  این  از  التحصیلی  فارغ 
همچنین ورزشکار قهرمانی که وارد دانشگاه 
می شود، ورزش اش با درس خواندن دچار 
اختالل می شود. زیرا قادر به حضور داشتن در 

بسیاری از کالس ها نیست. 

دیگر مشکل ما این است که برگزاری لیگ ها 
باالیی است و همچنین  دارای هزینه بسیار 
دارد.  تداخل  دانشگاهی  آموزشی  بحث  با 
بودجه  که  آید  می  وجود  به  نیز  شائبه  این 
سازمان صرف تعداد کمی از دانشجویان که 
در تیم حضور دارند، می شود. مشکل اصلی 
ما تعریف نشدن این قضیه در ساختار وزارت 
ای  داری حرفه  باشگاه  دلیل  به  علوم است. 
ما  از  بسیار  آزاد  دانشگاه  در حال حاضر  تر، 
موفق تر است و با بازیکنان قرارداد می بندد. 

در  راهکاری  عنوان  به  که  الکترونیک  ورزش 
صورت  در  را  است  شده  پیشنهاد  کرونا  زمان 

امکان توضیح دهید.

ما اپلیکیشنی به نام ستاو را راه اندازی کردیم 
که در واحدهای تربیت بدنی 1۵ دانشگاه در 
حال آزمایش است ۴ هزار دانشجوی دختر 
از این اپلیکیشن در حال  و پسر با استفاده 

گذراندن دوره تربیت بدنی 1 خود هستند. 

رشته  پنج  ما  هم  آنالین  مسابقات  برای 
این  برای  را  قهرمانی  رشته   1۳ و  همگانی 
منظور تعریف کردیم، ورزش هایی که اغلب 
و  تیراندازی  مانند  است،  زیاد  فاصله  آن  در 
نیز  تابستان  در  را  مسابقات  این  ما  دارت. 
برگزار کرده بودیم به این صورت که برای مثال 
برای دوچرخه سواری شرکت کننده ویدیویی 
داوران  و  اشتراک می گذاشت  به  از خود  را 

آنها را قضاوت می کردند.

سخن آخر...

بسیار  که  می کنم  موفقیت  آرزوی  شما  برای 
کار ارزشمندی را در انجام می دهید. انگیزه 
بسیار باالیی نیز دارید. خواهش من از شما 
این است که در مشاجره ها و کشمکش ها 
کند.  نمی  شما  به  کمکی  زیرا  نکنید،  ورود 
خطر  شوید،  ها  بازی  این  وارد  که  زمانی 
دودستگی مخاطبین شما را تهدید می کند. 
البته نشریات این مطالب را به طور معمول 
اما شما سعی کنید که به عنوان یک  دارند، 
گرایشی  به  تعصب  بی  و  طرف  بی  رسانه 

فعالیت کنید.

7



 تجربه رتبه یکی

         سجاد قدمی 

             دکتری مدیریت ورزش

8

  لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 

و  آموزش  دبیر   ژاکتی،  جالل  بنده  سالم  با 
پرورش  هستم و درحال حاضر  در شهرستان 
مهاباد استان آذربایجان غربی زندگی  می کنم 
و دانشجوی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه 

تبریز در مقطع دکتری می باشم.

نام رشته تحصیلی آزمون دکتری و رتبه قبولی 

در آزمون دکتری  سال نود و هشت توانستم 
در رشته مدیریت ورزشی رتبه یک را کسب 

کنم.

لیسانس و فوق لیسانس در چه رشته ای و در 
چه دانشگاههایی تحصیل کردید؟

لیسانس را در رشته زبان انگلیسی از دانشگاه  
ارومیه و فوق لیسانس را از دانشگاه تبریز در 

رشته مدیریت ورزشی دریافت کردم.

  در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟

در سال 96

آیا اولین بار است که در کنکور دکتری شرکت 
کردید؟ 

خیر، برای بار دوم است که شرکت می کنم. 
درسال اول که شرکت کردم رتبه 23 را کسب 
کردم و چون احتمال قبولی در دانشگاه مورد 
نظر را نداشتم، دوباره در سال 98 در آزمون 

دکتری شرکت کردم.

آیا در رشته ورزشی خاصی هم بصورت حرفه 
ای فعالیت داشته اید؟ 

می  بازی  والیبال  سال  چند  مدت  برای  بله، 
کردم.

خاصی  شغل  در  مشغول  حاضر  حال  در  آیا 
هستید؟

بله، دبیر آموزش و پرورش هستم.

دلیل تان برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا 
چه بود؟

فقط عالقه مندی  و گر نه با وضع موجود و 
مدرک  اخیر  سال  چند  در  شده  اخذ  قوانین 
تحصیلی تاثیری در شغل بنده از نظر مادی 

به این صورت ندارد.

آیا در دانشگاه جزو برترین ها بودید؟ اگر بلی 
و مایل بودید معدل تان رو بفرمایید؟

 17/38 معدل  با  کارشناسی  دوره  در  بله، 
فارغ التحصیل شدم و رتبه پنج را در کنکور 
کارشناسی ارشد درسال 94 در رشته مدیریت 

ورزشی کسب کردم.

از چه زمانی برای آزمون دکترا وقت گذاشتید 
و روزی چند ساعت مطالعه کردید؟ 

از اوایل تابستان حدود 2 الی 3 ساعت در روز

بیشتر  دروسی  چه  روی  اولویت،  ترتیب  به 
تمرکز گذاشتید؟ 

دروس اختصاصی، استعداد تحصیلی و زبان

  آیا از کالس های کنکوری استفاده کردید؟

خیر 

از چه طریقی با منابع آشنا شدید و برای منابع 
پیشنهادتان چیست؟

از طریق سایت های گوناگون و بررسی آزمون 
افرادی که قبال در  های سال های گذشته و 

آزمون دکتری شرکت کرده بودند.

دعوت  دانشگاهها  کدام  به  مصاحبه  برای 
شدید و هر یک به چه نحوی برگزار شد؟

ارومیه  دانشگاه  و  تبریز  دانشگاه  فقط  بنده 
این دو  به  برای مصاحبه  و  انتخاب کردم  را 

دانشگاه رفتم درحد متوسط بود .

برای دروس عمومی چقدر زمان گذاشتید؟

برای  ولی  کنم  کار می  زبان  که  سال هاست 

ساعت  یک  روزی  تحصیلی  استعداد  درس 
مطالعه می کردم.

  رزومه تان چگونه بود؟

در حد متوسط به پایین 

داوطلب  که  دوستانتان  برای  تان  توصیه 
دکتری هستند، چیست؟

درس زبان انگلیسی را به خوبی  دنبال کنند 
برای  دارد.  قبولی  در  بسزایی  تاثیری  چون 
استفاده  معتبر  منابع  از  اختصاصی  دروس 
کنند بعضی از درس ها را می توان بصورت 

خالصه هم خواند .

  پیشنهادتان برای کالس خصوصی چیست؟

فقط برای زبان انگلیسی پیشنهاد می کنم.

کنکور  در  موفقیت  برای  عامل  مهمترین 
چیست و برای دستیابی به آن، چه کارهایی 

انجام دادید؟

برنامه ریزی و امید داشتن به توانایی های 
بی  های   نگرانی  و  استرس  کاهش  و  خود 

مورد 

کدام کتاب برای کنکور، کتاب طالیی برای شما 
بود؟

درس  برای  و  نیست  نظرم  در  کتاب خاصی 
و  اورجینال  کتاب  البته  کاتلر  کتاب  بازاریابی 

انگلیسی بسیار کمک کننده است.

برای شما  اگر یک موقعیت شغلی خوبی  آیا 
ایجاد شود که درآمدزایی خوبی داشته باشد 
را  کدام  شود،  شما  تحصیل  ادامه  مانع  ولی 

انتخاب می کنید؟

هنوز به این موضوع فکر نکرده ام چون چند 
به  اگر  ولی  هستم،  شاغل  که  هست  سال 
جای خیلی از افراد دیگر بودم موقعیت شغلی 

را ترجیج می دادم.

دنبال  را  هدفی  یا  برنامه  چه  دکترا  از  بعد 
خواهید کرد؟

از دانشم  تحقیق و نوشتن و استفاده بهینه 
در شغل معلمی 
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امین هوش افزا

کارشناس ارشد مهندسی ورزش

معرفی استارت آپ

این  به  دستیابی  برای  که  کسی  مهمترین 
موفقیت به شما کمک کرد چه کسی بود؟

پدر و مادر و همسرم به همراه بقیه اعضای 
خانواده 

نظرتان در مورد میزان جذب دانشجوی دکترا 
ها  دانشگاه  توسط  دانشجو  کار جذب  و ساز 

چیست؟

شرایط  به  توجه  با  دانشجو  جذب  میزان 

سازوکار  ولی  است  قبولی  قابل  درحد  کاری 
اینجانب  تایید  مورد  اصال  دانشجو  جذب 
نیست چون با یک مصاحبه درزمان محدود 
برد  پی  شخص  های  توانایی  به  توان  نمی 
همچنین بسیاری از افراد که رزومه به ظاهر 
باالیی  کیفیت  از  کارهاشون  دارند،  خوبی 
برخوردار نیست. پس به نظرم همان نتایج 
کنکور با وضع فعلی می تواند بهترین سازوکار 

برای انتخاب  دانشجو باشد.

  سخن آخر....

آرزوی  داوطلبان  و  دوستان  همه  برای 
موفقیت دارم و توصیه می کنم عشق و عالقه 
را برای انجام هر کاری مدنظر داشته باشند. 
بهتر است در فکر یادگیری و ارتقا شخصیت 
خود و تجزیه و تحلیل مسائل باشیم و سعی 
کنیم که به مردم خود هر چند کوچک در این 

شرایط کمک کنیم.

تحصیلی  مدرک  داشتن  ما صرف  اگر هدف 
باشد، راهی جز بیراهه نرفته ایم و این را از 

یاد نبریم که دانایی توانایی است. 

سینرمی
مستقر در مرکز نوآوری فناوری های ورزشی

  معرفی استارت آپ:

ساز  شبیه  های  دستگاه  ساخت  و  طراحی 
ارتفاع به منظور توانمند سازی و ارتقا توان 
بدنی ورزشکاران ملی پوش و المپیکی برای 

رقابت در سطح بین المللی 

  اعضای تیم:

مهندسی  التحصیل  پورخلیل)فارغ  علی  دکتر 
شیمی از دانشگاه آخن آلمان – مدیر تیم(

التحصیل مهندسی  فارغ  زاد)  دکتر حسن فرخ 
شیمی از دانشگاه کاتالیک لوون بلژیک - مهندسی 

پلیمر(

مهندس محمد طالیی زاده) دانشجوی دکتری 
مهندسی مواد از دانشگاه تهران- طراحی و ساخت(

مهندس امیر پورخلیل)فارغ التحصیل مهندسی 
تحقیقات  و  علوم  واحد  آزاد  دانشگاه  از  شیمی 

تهران- طراحی وساخت(

  محصول اصلی استارت آپ:

ساز  شبیه  دستگاه  یک  سینرمی  دستگاه 
تمرین ارتفاع قابل حمل می باشد. 

در فیزیولوژی ورزشی، استفاده از انواع مختلف 
دستگاه های شبیه ساز ارتفاع اثبات شده است 
مختلف  های  رشته  در  ای  حرفه  ورزشکاران  و 
ورزشی بطور متداول از آنها استفاده می کنند. 

  تجربیات و دستاوردهای استارت آپ:

ارتباط گیری با جامعه هدف )ورزشکاران ملی 
پوش(

تست و بررسی تاثیر عملکردی در رکورد گیری 
های تیم ملی )رشته قایقرانی (

  وضعیت استارت آپ: 

استارتاپ مراحل طراحی، ساخت نمونه های 
اولیه، تست و بهینه سازی علمی و تجربی را 
پشت سر گذاشته و در مرحله ورود اولیه به 

بازار است. 

  وضعیت فروش:

در حال حاضر 3 دستگاه به ورزشکاران ملی 
شده  فروخته  سواری  دوچرخه  رشته  پوش 

است.

  بازار هدف استارت آپ) گروه مشتریان(: 

زیر  های  سازمان  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
مجموعه مانند کمیته ملی المپیک، فدراسیون 
های مختلف بخصوص ورزش های سنگین 
ورزشکاران حرفه  استفاده  برای  استقامتی  و 

ای و ورزش های همگانی؛

ارتش  و  سپاه  مانند  نظامی  های  مجموعه 
و  ها   کاماندو  و  سربازان  استفاده  برای 

نیروهای ویژه؛ 

  ارزش پیشنهادی به مشتریان:

افزایش توان بدنی ورزشکاران 
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ایالم

 شهرستان ایالم یکی از شهرهای استان ایالم
 در ایران است. این شهرستان در شمال غربی
 استان قرار داد و از بخش های مرکزی، سیوان
 و چوار تشکیل شده است. ایالم از شمال به
به شرق  چرداول،  و  ایوان   شهرستان های 
شهرستان با  جنوب  در  دره شهر،   شهرستان 
 مهران و از غرب با کشور عراق همسایه است.
شهرستان پرجمعیت ترین  شهرستان   این 

استان است.

جمعیت شهر:          235٬144 تن در سال 1395

ارتفاع از سطح دریا:                1427 متر

میانگین دمای ساالنه:           40 تا 6-

روزهای یخبندان ساالنه:            27

 شهر ایالم، عروس زاگرس، سرزمین رنگ ها
 چشم اندازهای طبیعی زیادی دارد این شهر
باستانی ساسانی ساخته تمدن  بقایای   روی 
ایالم هنرمند  و  خونگرم  مردم  و  است   شده 

میزبانان خوبی هستند.

     

            مناطق ویژه ورزشی)طبیعی(

پارک جنگلی چغا سبز

ارتفاعات گچان

ارتفاعات سیه چل

ارتفاعات شلم

دیواره سنگنوردی قوچعلی

ارتفاعات سیوان

شهر نماد  که  قالقیران  ارتفاعات  زرد  بره   غار 
ایالم است.

  مناطق ویژه ورزشی)ساختمانی(

مجموعه ورزشی تختی شهر ایالم

مجموعه ورزش غدیر

مجموعه ورزشی انقالب

سابقه میزبانی مسابقات ورزشی

های رشته  در  کشوری  مسابقات   برگزاری 
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 ورزشی:

وزنه برداری- کاراته - هاکی- کبدی

 پتانسیل های موجود برگزاری مسابقات و
اردوهای ورزشی

وزنه برداری، هاکی و کوهنوردی

ورزش های بومی

 هفت سنگ - پالن - کالوروان - قالن

ورزش های محبوب

- کاراته   - برداری  وزنه    - فوتسال   -  فوتبال 
ژیمناستیک و کوهنوردی

 نمره به امکانات ورزشی)از 10(

نمره ۵

پر افتخار ترین رشته های ورزشی

وزنه برداری - کاراته - تیراندازی

معروفترین امکانات ورزشی شهر

ورزشی مجموعه   - تختی  ورزشی   مجموعه 
قالویزان - مجموعه ورزشی انقالب

مشهورترین ورزشکاران شهر

 آقای علی هاشمی قهرمان وزنه برداری جهان

 و اول نوجوانان مسابقات آسیایی

   آقای ذبیح اهلل پورشیب قهرمان کاراته جهان
پاورلیفتینگ قهرمان  قهرمان  ملکی   مجتبی 

 جهان

با تفنگ تیراندازی  آرمینا صادقیان قهرمان    
 آسیا  و نایب قهرمان جوانان جهان

  نگین آلتونی سوم کاراته جوانان جهان

تقریبا چند درصد مردم ورزش می کنند؟

در سال یافته  سازمان  ورزشکاران  آمار   طبق 
غیر هزار   ۵0 حدود  و  هزار   ۳۵ حدود   ،۹8 

سازمان یافته در استان

 اگر شما مسئول ورزش شهر بودید چه
امکانات ساختی را ایجاد می کردید؟

 توسعه اماکن ورزشی عمومی در حاشیه شهر
 و ساخت چند هتل مخصوص ورزشکاران

 اگر شما مسئول ورزش شهر بودید روی چه
ورزش هایی سرمایه گزاری می کردید؟

و تیراندازی   - کبدی   - هاکی   - برداری   وزنه 
 کاراته

 ویژگی خاص مردم شهر

 مهمان نوازی

سخن آخر...

 با توجه به اینکه ورزش  و فعالیت بدنی به
بسیاری از  پیشگیری  راههای  از  یکی   عنوان 
 بیماریها مزمن و خطرناک معرفی شده وظیفه
که است  این  ورزش  امر  در  مسئولین   همه 
 سعی کنند آحاد مردم را به امر ورزش ترغیب
های برنامه  برگزاری  با  و  نمایند  تشویق   و 
قدم جامعه  امر سالمت  در   ورزشی همگانی 
 بردارند تا از بسیاری هزینه های سرسام آور
  پزشکی کم کنند و در مسیر رسیدن جامعه به

 سالمتی و شکوفایی گام مثبتی بردارند.
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تمرکز تحقیق

         دانیال سعادتی 

             مترجم و کارشناس ورزشی

آیا بدون تماشاگر، امتیاز میزبانی معنا دارد؟

فوتبال بدون تماشگر را اگر نگوییم هیچ چیز 
نیست، قطعا متفاوت است. چهره و صدای 
متفاوتی دارد. اگر 6 هفته ی آغازین رقابت 
ها بعد از قرنطینه را در نظر بگیریم، با توجه 
قطعیت  به  نمیتوان  ها،  نمونه  بودن  کم  به 

نظری داد ولی آمار قابل تامل است.

6 بازی اول بعد از قرنطینه در بوندسلیگا، 11 
را برای میزبان ، 16 )۲۹  )۲0 درصد( پیروزی 
برای  برد  درصد(   ۵0(  ۲8 و  مساوی  درصد( 
مهمان ها به ارمغان آورد که این درصد ها 
قبل از این دوران، ۴۳.۳ برای میزبان، ۳۴.۵ 
برای مساوی و ۲1.۹ برای برد مهمان ها بوده 
است. در سال قبل هم درصد پیروزی میزبان 

ها در کل فصل ۴۵ درصد بوده است.

آمار نتایج بازی ها در ۵ لیگ معتبر اروپایی 
قبل کورونا:

درصد نام لیگ
برد 

میزبان

درصد 
مساوی

درصد 
برد 

مهمان

4825.126.9لیگ 1

47.827.924.3اللیگا

44.82530.2لیگ برتر

40.222.737.1سری آ

43.334.521.9بوندسلیگا

بدلیل اینکه این نتایج برای یک فصل نیمه 
تمام است، ممکن است دقت کافی نداشته 
انجام  بازی های  زیرا ممکن است در  باشد، 
باشد  بوده  ضعیف  یا  قوی  میزبان  شده، 
بازی ها  ادامه ی  از  بعد  آمار  این  تغییر  اما 
که  است  ممکن  است.  دراماتیک  بسیار 
تماشاگر  حضور  بدون  بازی  بودن  عجیب 
های  تیم  برای  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  و 
شرایط  این  از  تر  دهنده  آزار  حتی  میزبان 
برای تیم مهمان باشد، اما آشنایی با محیط 
میزبانی باالخره باید تاثیر مثبتی را نیز داشته 
که  گفت  می  آنری  تیری  مثال  برای  باشد،  
یک  با  شان(،  خانگی  هایبوری)استادیوم  در 
یا نور آن منطقه  تابلو های تبلیغاتی  نگاه به 
ی زمین، متوجه می شدم که دقیقا در کجای 
زمین قرار دارم. احتماال همچنین اتفاقی برای 

بازیکنان دیگر هم اتفاق می افتد.

جمعیت و نبودشان تغییر ایجاد میکنند، یکی 
از تاثیرات واضح آن، تاثیریست که میتوانند 
روی داور و قضاوت او بگذارند. برای مثال، در 
بایرن مونیخ، وقتی شوت  بازی دورتموند و 
ارلینگ هالند بعد از برخورد با دست بواتنگ  
به کرنر رفت، اگر دیوار زرد هیاهو به پا می 
کرد احتماال کرنر انقدر سریع زده نمی شد و 
به  و  رفت  می  ویدیو  کردن  برای چک  داور 

احتمال قوی پنالتی گرفته می شد.

دارد.  وجود  نیز  دیگر  واضح  تاثیرات  اما 
اروپایی  بازی    1۹1 بریتانیا  ردینگ  دانشگاه 
 ۲00۲ از سال  که  معتبر  لیگ   ۵ بازی های  و 
تا شروع قرنطینه پشت درهای بسته انجام 
شده را بررسی کرد. جالب است بدانید که در 
لیگ  در  تماشاگر  بدون  بازی  صفر  مدت  این 
آلمان و انگلیس ، 1 بازی در اللیگا و بقیه بازی 
های بدون تماشاگر در ایتالیا و فرانسه معتبر 
بسیار  تحقیق  این  نتایج  است.  شده  برگزار 
جالب بود. با حضور تماشاگر ها، ۴6 درصد 
را  درصد   ۲6 و  میزبان  های  تیم  را  ها  بازی 
های  بازی  وقتی  و  بودند  برده  ها  میهمان 
بدون تماشاگر بررسی شدن این درصد ها به 
ترتیب ۳6 و ۳۴ شدند که به این معنیست 
که 10 درصد از میزان پیروزی میزبان ها کاسته 

شده است.

اگر چه 1۹1 بازی، جامعه ی آماری باالیی به 
حساب نمی آید، ولی قابل بسط دادن است. 
دیگری  های  فاکتور  است  ممکن  همچنین 
نیز در این میان ایفای نقش کنند؛ تیمی که 
بازی  مجازات شده که پشت در های بسته 
کند، احتماال در شرایط روحی مناسبی در آن 

زمان نیست. 

این تحقیق همچنین نشان داده که تیم های 
با تماشاگر 0.۵  بازی های  مهمان به نسبت 
اند.  کرده  دریافت  کمتر  بازی  هر  زرد  کارت 
این تحقیق همچنین نشان داده که کم کردن 
نفر به ۲۵ هزار   از 60 هزار  تعداد تماشاگرها 
نفر تاثیر چندانی روی تعداد کارت های زرد 

و قرمز ندارد. 

اینجا این احتمال مطرح است که داور تحت 
تاثیر تماشاگر قرار می گیرد یا اینکه این فشار 
نمیگذارد،  او  روی  چندان  تاثیر  شود،  کمتر 
مهم بودن آن فشار است. برای مثال در فصل 

از  آلمان، تعداد کارت ها قبل و بعد  گذشته 
تغییری  ها  استادیوم  های  در  شدن  بسته 
نکرد، چون به میزانی که از کارت زرد میهمان 
اضافه  ها  میزبان  های  کارت  به  کاسته،  ها 
شد. این می تواند به دلیل فشار وارد بر داور 
خطاهای  بازنده  تیم  که  حقیقت  این  یا  و 
باشد.  شود،  می  مرتکب  بیشتری  دار  کارت 
داور ها فقط بخشی از این معادله هستند.  

است.  کرده  تغییر  نیز  ها  بازی  دینامیک 
شدت  از  ها،  تیم  بازی  سبک  به  وابسته 
پرس کردن ها از زمان شروع بازی ها 10 الی 
است  ممکن  که  است  شده  کمتر  درصد   1۵
یا عدم  و  ها  بازیکن  فیزیکی  بخاطر شرایط 
هماهنگی شان بخاطر تمرین های جداگانه 
در طول قرنطینه  باشد. نکته ی جالب تر این 
از ضربات  تعداد گل های زده شده  که  است 
شدن  کم  بخاطر  )احتماال  رفته  باالتر  آزاد 
تمرینهای دفاعی( ولی اینکه این چه تاثیری 
باشد،  داشته  میتواند  مهمان  تیم های  روی 

هنوز مشخص نیست.

حاال که مهمان بودن در بازی ها آسان تر و 
ورزشگاه ها یک دست تر شده است، امتیاز 
خود  جایگاه  دادن  دست  از  درحال  میزبانی 

است.

جالب است بدانید:

تماشاگر  بدون  جنوبی  کره  لیگ  کی  وقتی 
دوباره آغاز به کار کرد، اف سی سئول تصمیم 
عروسک  از  ها  تماشاگر  بجای  که  گرفت 
هایی با سایز واقعی استفاده کند تا جایگاه 
تماشاگران خالی نماند و به نظر ایده ی بی 
تلویزیون  بینندگان  اینکه  تا  میرسد  نظیری 
با  را  جایگاه  باشگاه  که  رسید  نظرشان  به 

عروسک های جنسی پر کرده است!!

این  که  داشت  اصرار  باشگاه  که  همانطور 
عروسک ها، مانکن های درجه یک هستند 
مجبور  آخر  در  جنسی،  های  عروسک  نه  و 
ها  این  که  شدند  موضوع  این  پذیرش  به 
این نوع  از کارخانه ای دریافت کردند که  را 
عروسک ها را  تولید می کرده است. اف سی 
سئول بعد از این ماجرا، به بزرگترین جریمه 
دالر  هزار   18 و  شد  محکوم  کره  لیگ  تاریخ 

پرداخت کرد.
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استرس

تنفس درست، کلید رسیدن به آرامش است. 
کنترل تنفس، یکی از آسان ترین و مؤثرترین 
راه ها برای کاهش استرس، اضطراب و تنش 
تحت  آرام،  که  هنگامی  باشد.  می  عضالنی 
کنترل و مطمئن هستیم، تنفسمان هم آرام، 
تحت  شرایط  در  اما  است.  موزون  و  عمیق 
نامنظم  و  عمق  کم  کوتاه،  تنفسمان  فشار، 
برای  زمان  بهترین  مسابقه،  طول  در  است. 
وقفه  یا  استراحت  وقت  در  تنفس،  کنترل 
آزاد  زدن ضربه  از  قبل  مثال،  )برای  بازی  در 
از  آزاد در بسکتبال، قبل  پرتاب  در فوتبال و 
زدن سرویس در تنیس، والیبال و ...، قبل از 
استارت شروع مسابقه در دو و میدانی و ...( 

می باشد.

  

  تکنیک اول: کنترل تنفس  

محیط آرام و راحتی را برای نشستن انتخاب 
کنید.

به آرامی در 4 شماره یک نفس عمیق از راه 
بینی بکشید )دم(، شکمتان را از هوا پر کنید 
قرار  شکمتان  روی  را  دستتان  توانید  )می 
دهید تا با تنفس تان باال و پایین رفتن آن را 
احساس کنید(. حرکت دم باید آرام و آهسته 
و بدون هیچ گونه تالشی انجام شود. وقتی 
انجام دادید، بخش  را در 4 شماره  عمل دم 
پایین شکمتان باید کامالً بیرون آمده باشد.

مکث مختصری بکنید.

و  آرام  بصورت  دهانتان  از  را  بازدم  حرکت 
بازدم  عمل  حین  در  دهید.  انجام  آهسته 
تا 10 بشمارید. ممکن است که در  آرامی  به 
حین بازدم، صدایی مانند آاااااااااااا ه ه ه .... 
بشنوید. بازدم تان باید راحت و بدون تالش 
را در  آرامش  بازدم،  باید حین  صورت گیرد. 
کنید.  دیافراگم خود احساس  و  ناحیه شکم 
در صورتی که موفق به انجام بازدم 10 ثانیه 
ای نشدید، در یک ریتم ثابت و بدون تالش 
انجامش دهید. اگر الزم شد، شمارش را کمتر 

و کوتاه تر کنید. 

رمز آن در این است که دم و بازدم تان بدون 
اجبار و آرام باشد و همچنین بازدم باید دو 
ثانیه   4 در  اگر  )یعنی  بکشد  طول  دم  برابر 

عمل دم را انجام دادید، عمل بازم باید در 8 
ثانیه انجام شود(.

این روند تنفس را برای 5 دقیقه و یا بیشتر 
تکرار کنید.

هر تمرینی که ما انجام می دهیم، هدف ما 
هم  مسابقه  طول  در  بتوانیم  که  است  این 
انجامش بدهیم و از آن برای بهبود عملکرد 
انجام  ابتدا  در  شاید  بکنیم.  استفاده  خود 
آن  و  نباشد  راحت  ما  برای  تمریناتی  چنین 
که  کنیم  فکر  طور  این  یا  و  ندانیم  مؤثر  را 
آن  انجام  برای  کافی  زمان  در طول مسابقه 

نخواهیم داشت.

به یاد داشته باشیم که هر مهارتی که ما یاد 
تمرین  و  تمرین  تمرین،  حاصل  ایم،  گرفته 
بوده است، تکنیک های کنترل تنفس و سایر 
تکنیک هایی که به کار گرفته می شوند، به 
تمرین کافی نیاز دارند. بنابراین ورزشکارانی 
که این تمرینات را به طور مداوم انجام می 
لحظات  در  و  ثانیه  چند  عرض  در  دهند، 
حساس و سرنوشت ساز رقابت ها، آرامش 

مورد نظر خود را کسب می کنند.

  تکنیک دوم:  خودگویی

نهفته  فکری  یک  احساسی،  هر  پشت 
است. از آنجا که افکار روی احساسات تأثیر 
به  منجر  مثبت  افکار  نتیجه  در  گذارند،  می 
عبارت  تکرار  شد.  خواهند  مثبت  احساسات 
های تأیید کننده ارزش خود، اغلب دیدگاه ما 
را در جهت مثبت تغییر می دهند. احساس 
در کنترل بودن امور و آرامش داشتن منجر به 
افزایش قدرت مقابله با هرگونه استرسی می 
شود. خودگویی یکی از تکنیک های پرکاربرد 
و  استرس  کاهش  برای  که  است  دیگری 

اضطراب مورد استفاده قرار می گیرد.

  عبارت هایی که منجر به افزایش حس کنترل 
روی موقعیت های خاص می شوند، عبارتند 

از:

به خودم ایمان دارم.

من شایستگی اش را دارم. 

من می توانم با این مقابله کنم.

من کنترل خودم را در دست دارم.

آرامش  افزایش حالت  به  عباراتی که منجر    
ذهنی می شوند، عبارتند از:

من آسوده ام.                                              

من آرام هستم.

من احساس آرامش دارم.                                

افکار من سرشار از آرامش اند.

خودگفتاری  از  هایی  مثال  باال  های  عبارت 
مثبت هستند، با این حال، موثرترین عبارت 
ها، آنهایی هستند که خوِد فرد برای خودش 

می سازد.

اول  زبان  به  باید  مثبت  های  خودگفتاری 
شخص و زمان حال ساده خالصه شوند. 

مهارت های ذهنی ورزش 
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     جواد سروستان 

Kinanthropology دانشجوی دکتری  

قدیمی  چک  اولموک  پاالسکی  دانشگاه 
ترین دانشگاه در موراویا و دومین دانشگاه 
قدیمی در جمهوری چک است. این دانشگاه 
در سال 1۵۷۳ به عنوان یک دانشگاه دولتی 
ارائه  به  فقط  ابتدا  در  و  شد  گذاری  پایه 
می  الهیات  زمینه  در  تحصیلی  های  کورس 
فلسفه،  های  زمینه  در  بعدها  اما  پرداخت، 
حقوق و پزشکی هم شروع به فعالیت نمود. 
موفقی  نمونه  دانشگاه  این  حاضر  حال  در 
در یک شهر کوچک  قدیمی  دانشگاه  از یک 
تراکم  میزان  باالترین  اولموک  شهر  است. 
دانشجویان در اروپای مرکزی را دارد. اولموک 
شهری زیبا و قدیمی، با طبیعت احاطه شده 
و پذیرای دانشجویان بسیاری از سرتاسر دنیا 

است.

تاریخچه این دانشگاه بسیار پیچیده است و 
داستان های زیادی را به خود دیده است. در 
سال های 1۵۹۹ و 16۲۳ به دالیل مختلف این 
دانشگاه برای مدتی بسته شد. در سال 1۵۹۹ 
به دلیل بروز بیماری طاعون و در سال 16۲۳ 
به دلیل شورش بوهمیان در جنگی سی ساله 
بسته  دانشجویان  روی  به  دانشگاه  درهای 
شد. این دانشگاه در سال 1۵6۴ توسط اسقف 
تا  و  شد  بازسازی  اولوموس  ز  خوون  مارک 
سال 1۵6۷ یهودیان اداره دانشگاه اولموک را 

دانشگاه  این  دانشجویان  داشتند.  عهده  به 
در گذشته ای پر سوز و گداز و همراه با ارتش 
و جنگ های این کشور سهیم هستند. حال 
که کمی از تاریخچه این دانشگاه خواندیم، به 
دانشگاه  این  بدنی  تربیت  دانشکده  معرفی 
هزار   1۷ از  بیش  حاضر  حال  در  بپردازیم. 
دانشگاه  تحصیلی  دوره   ۲۵0 در  دانشجو 
و  ارشد  کارشناسی،  مقاطع  در  و  پاالسکی 

دکترا مشغول تحصیل هستند. 

چه  بر  شما  توسط  دانشگاه  این  انتخاب    
اساسی صورت پذیرفت؟

حقیقتا دانشگاه های دیگری مثل انگلیس و 
آلمان بودند که در این دانشگاه ها پذیرش 
داشتم. اما با توجه به شرایط مالی که داشتم 
تنها  ساالنه  که  ای  هزینه  مقدار  همچنین  و 
مقطع  در  المللی  بین  دانشجوی  یک  به 
گرفت، هم هزینه خوابگاه  تعلق می  دکتری 
و هم هزینه تحصیل ام رو ساپورت می کرد. 
من  که  بود  خوب  شروع  برای  کمک  این 
خرج  شخصا  رو  زیادی  هزینه  نمی خواستم 
کنم به جز هزینه ی خوراک و حمل نقل که 
به نسبت هزینه ی خوبی بود. برا من بحث 
مالی خیلی مهم تر بود. البته اگر بحث سربازی 
مطرح نبود، می توانستم یکی دو سال دیگه 
صبر کنم و دانشگاه های بهتری برم ولی به 
خاطر بحث سربازی و اینکه می دانستم اگر 
سربازی بروم امکان دارد دیگر از کشور نتوانم 

انتخاب  را  اینجا  شدم  مجبور  شوم،  خارج 
کنم. این دیدگاه من بود درحالی که با توجه 
و  بودم  خوانده  رو  ارشدم  که  دانشگاهی  با 
سطحی که داشتم می توانستم دانشگاه های 
زندگی،  شرایط  ولی  کنم،  انتخاب  را  بهتری 
باعث  قبیل  این  از  مسائلی  و  بودن  متاهل 

شد که من این دانشگاه را انتخاب کنم.

این  در  بدنی  تربیت  از  هایی  گرایش  چه    
دانشگاه تدریس می گردد؟

این دانشگاه در مقطع ارشد دو گرایش دارد:

APA .1)فعالیتهای بدنی متناسب( 

PAAl .۲ )فعالیت بدنی و سبک زندگی سالم( 

گرایش  فقط  دکتری  مقطع  برای  ولی 
علوم  معادل  که  دارند  "کینانترووپولوژی" 
که دو بخش  ورزشی/ حرکت شناسی است 

دارد:

  بخش اول:

• بیومکانیک

• آموزش ورزش

• آنترپومتری عملکردی

• فیزیولوژی تمرینی

• فیزیوتراپی
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  بخش دوم:

• حرکت شناسی محیطی

• فلسفه و جامعه شناسی فرهنگ ورزش

• تعليمات تربيت بدنی و ورزش

• ورزش و روانشناسی ورزشی

• مطالعات تفریحی و سرگرمی

• فعالیت بدنی و سبک زندگی سالم

• فعالیتهای بدنی متناسب

فرم درخواست برای ارسال الکترونیکی را می 
توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید:

www.admission.upol.cz

  هزینه ها چگونه است؟

هزینه ها به نسبت حقوقی که مردم در می 
آورند، خوب است. مثال هر بلیط یک ساعته 
اتوبوس به پول ایران 18 هزار ناموت می شود 
اگه دانشجوی زیر ۲6 سال باشید  ولی خب 
 ۴۵0 قیمت  به  ماهه  سه  بلیط  توانید  می 
 ۴۵0 تقریبا  ایران  االن  پول  به  بگیرید  کرون 
باالی   اگر دانشجوی  و  هزار ناموت می شود 
یعنی  برابر  دو  باشید،  عادی  فرد  یا  ۲6 سال 
تقریبا یک میلیون ناموت برای بلیط سه ماهه 

می شود.

  یک توصیفی از شهر دانشگاهی تان بکنید:

دیگر  شهرهای  نسبت  به  اولوموتس  شهر 
استان  جمعیت  کل  واقع  در  است.  کوچک 
است  نفر  هزار   100 اولوموتس چیزی حدود 

 ۳۵ تا   ۳0 حدود  چیزی  دانشجوها  چون  و 
وقتی  دهند.  می  تشکیل  را  جمعیت  درصد 
نیستند  دانشجوها  و  شود  می  تابستان 
شهر  به  تقریبا  و  می کند  پیدا  افت  جمعیت 
چون  شود،  می  تبدیل  ها  پیرزن  و  پیرمرد 
اکثرا دانشجوها رفتند و بیشتر مردم اینجا به 

نسبت سن باالیی دارند. 

از جایی که ما زندگیم می کنیم که حومه شهر 
است تا مرکز شهر پیاده حدود ۲0 دقیقه راه 
را پیاده یا  است و افراد می توانند مسیرها 
دوچرخه  که  آنهایی  کنند.  طی  دوچرخه  با 
شخصی ندارند، سیستم حمل و نقل دوچرخه 
توان  می  آنها   از  که  دارد  وجود  خوبی  ای 
استفاده کرد. همچنین از  اتوبوس هم برای 
حمل و نقل درون شهری می توان استفاده 

کرد.

  چقدر فعالیت غیر درسی دارید؟

در رابطه با این سوال باید بگویم که بیشتر 
تمرکزم را روی انجام پروژه ها و فعالیت های 
منظور  اگر  و  گذاشتم  تحصیلی  اصلی 
با دانشجوهای  از قبیل تعامل  فعالیت هایی 
کشور های دیگه در مراسم ها و دورهمی های 
مختلف است که به تبادل فرهنگی بپردازند، 
و  تعامل  در  ام  سعی  و  داشتم  شرکت  بله 
ارتباط بوده، ولی در رابطه با موضوعات دیگر 
خاصی  فعالیت  خیر  فرادرسی  فعالیت های 

نداشتم.

با  غذاخوری  سلف  ایران  مانند  دانشگاه  آیا 
قیمت مناسب دارد، غذاهای روال آنجا سازگار 

با مزاج ایرانی ها است؟

در  و  داریم  هم  غذاخوری  سلف  بله 

جداگانه  های  سلف  مختلف  دانشکده های 
قرارگیری  موقعیت  به  توجه  با  و  است 
دانشکده ها سلف های مختلف نزدیک با آنها 
به نام "منزا" هستند. کیفیت این غذاها به 
های خوب  رستوران  غذاهای  کیفیت  اندازه 
است،  برابر   ۵ یا   ۴ هایش  قیمت  که  شهر 
نیست ولی کیفیت قابل قبول و خوبی دارد. 
با توجه به اینکه از کجای ایران باشید، مزاج 
ناسازگار  یا  سازگار  است  ممکن  شما  غذای 
ایران  باشد. من چون قسمت های مختلف 
زندگی کردم،  مزاج من سازگار و هیچ مشکل 
خاصی پیدا نکردم. ولی در ایران شاید بیشتر 
مشکل پیدا می کردم به مشکالت دل درد و 
غذای  منوی  اینجا  ولی  خوردم.  برمی  غیره 

مختلفی دارد که می توانید انتخاب کنید.

  ارتباط دانشجویان و اساتید با بازار و صنعت 
چگونه است؟

موضوع  این  مختلف  دانشکده های  در 
متفاوت است. ولی در تمام دنیا فقط ایران 
ساپورت  ورزشی  علوم  دانشکده های  در 
رشته  از  خیلی  در  ولی  است،  پایین  مالی 
اینجا  در  من  که  دکترا  پست  و  دکترا  های 
می بینم هزینه های خیلی خوبی برای انجام 
های  شرکت  طرف  از  مختلف  پروژه های 

مختلف به دانشجویان داده می شود.

را دانشجویان  این دانشجویان    چند درصد 
بین المللی تشکیل می دهند؟

المللی  بین  دانشجویان  میزان  دقیق  آمار 
از  شود  می  را  اینجا  بدنی  تربیت  دانشکده 
توجه  با  ولی  کرد،  مشاهده  سایت  طریق 
میزان  نسبت  به  دارم  من  که  اطالعاتی  به 
از  دانشکده  این  در  المللی  بین  دانشجویان 
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سایر دانشکده ها کمتر است.

نباشید  بورس  اگر  دانشگاه  های  هزینه    
چگونه است؟

در دانشکده تربیت بدنی اینجا هزینه تحصیل 
برای دوره کارشناسی ارشد سال ۲۵00 یورو و 

برای دوره دکترا ۳000 یورو هست.

چه  دانشجویان  برای  امکانات  و  حمایت    
چیزهاییست؟

حمایت مالی دانشکده تربیت بدنی در این 
جا فقط برای دانشجویان دکترای بومی است 
و ماهانه چیزی حدود ۵00 یورو دریافت می 
کنند. البته برای دانشجویان زیر ۲6 سال نیز 
حمایت های خوبی از جمله هزینه های حمل 
اگر  کل  در  ولی  دارد.  وجود  پایین تر  نقل  و 
و  مشکل  هیچ  نباشد،  خاصی  حمایت  هم 
کمبودی از جمله تجهیزات برای انجام پروژه 

وجود ندارد.

  وضعیت بورسیه تحصیلی چگونه است؟

در رابطه با بورسیه تحصیلی در این دانشکده 
فقط برای دکتری است و در دوره کارشناسی 
ارشد کم است. فقط در دوره ارشد می توان 
در سال دوم در صورت خوب بودن شرایط، 

جایزه ای به دانشجو داده می شود.

در رابطه با دانشجویان دکترا در هر دانشکده 
بورس تحصیلی تحت عنوان "جی ال فیشر" 
به  فقط  ساالنه  بورس  این  گیرد.  می  تعلق 
یک دانشجو از هر دانشکده تعلق می گیرد 
و هزینه های تحصیل و خوابگاه دانشجویی 

بین المللی را ساپورت می کند.

  خرج زندگی ماهانه در آنجا چقدر هست؟ 

هزینه های زندگی بسته به سبک زندگی افراد 
میتواند متفاوت باشد به نظر من هزینه های 
زندگی برای یک زندگی دانشجویی در اینجا 
چیزی حدود ۲00 یورو برای اجاره خوابگاه و 
چیزی حدود ۳00 یورو برای خورد و خوراک 

با حداقل مقدارها است.

  آیا با دانشگاه های ایرانی در ارتباط هستند؟

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

  نام چند تن از اساتید معروف آن دانشگاه در 
رشته تربیت بدنی؟

پروفسور فرامل /  پروفسور یانورا / پروفسور 
پیسوتا 

  قوی ترین گرایش این دانشکده؟

فیزیولوژی، بیومکانیک و موتور کنترل

"کینانترووپولوژی"،  دپارتمان  جز  به  البته 
دپارتمان "هلث ساینس" هم داریم که خیلی 
خوب کار می کنند و حمایت می شوند، زیرا 

روی سالمت جامعه تمرکز دارند.

  کدام اساتید ایران با این دانشکده در ارتباط 
هستند؟

در  دانشکده  این  با  کنم  فکر  عباسی  دکتر 
ارتباط است.

  قوی ترین رشته ورزشی دانشگاه

پرطرفدار  یخ خیلی  رو  رشته هاکی  در چک 
است. ولی در دانشکده رشته های مختلفی 
است و میتوان گفت دختران والیبال خوبی 
دارند و پسران هم روی ورزش فوتسال تمرکز 

خوبی دارند.

  وضعیت امکانات ورزشی و آزمایشگاه

ابزارهای  دانشکده  این  نکات مثبت  از  یکی 
دانشجوها  که  آزمایشگاهی است  و  ورزشی 
هیچ محدودیت و دغدغه ای برای استفاده 

از ابزارها ندارند.

المللی  بین  دانشجوی  جذب  چقدر  ساالنه    
دارند؟

امسال ورودی ۲0۲0 ارشد تربیت بدنی چیزی 
حدود 6 یا ۷ نفر پذیرش گرفتند.

  سخن آخر...

 اینکه دانشجو های ایران با توجه به شرایط 
از  به هر طریقی  که میخواهند  داخل کشور 
برای  که  باشند  مراقب  بشوند،  خارج  ایران 
خوب  نیفتند.  چاه  به  چاله  از  شدن  خارج 
و  نیستند  بلد  خوب  انگلیسی  زبان  اینجا 
ارتباط سخت است و برای من اوایل مشکل 

زیادی بود. 

و  به موقعیت خودشان  با توجه  دانشجوها 
مناسب بودن دانشگاه آن را انتخاب کنند و 

صرفا برای خروج از ایران نباشد.
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   مهدی محسن زاده

   کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

تمرینات فانکشنال؛ حقیقی یا بنگاه مالی 

ابداع روشهای نوین تمرینی و تناسب اندام 
در چند سال اخیر رونق بسزایی داشته است، 
فرصت  این  از  افراد  از  برخی  بین  این  در 
نهایت استفاده را کرده و به دنبال کسب سود 
مالی درصدد آموزش این روشها برآمده اند و 
این روشها را به نوعی متفاوت و خاص جلوه 

داده اند. 

تمرینات  بررسی  به  مطلب  این  در 
فانکشنال)عملکردی( می پردازیم، تا ابهامات 
موجود را از بین برده و اصل مطلب را برای 

خواننده آشکار سازیم.

   چیستی  تمرینات فانکشنال

از نام آن پیداست مربوط به  همان طور که 
عملکرد می شود، خواه این عملکرد در میدان 
مسابقه به نمایش گذاشته شود یا در زندگی 
هر  حقیقت  در  شود.  گرفته  کار  به  روزمره 
دهد  ارتقا  را  فرد  عملکرد  بتواند  که  تمرینی 
برچسب تمرینات عملکردی دریافت می کند.
در تعاریف این نوع تمرینات آورده شده است 
که به جای تمرین دادن یک عضله، باید یک 
از این  حرکت را تمرین داد، ولی بگذارید پا 
تعریف فراتر گذاشته و بگوییم که حتی تمرین 
دادن یک عضله نیز میتواند عملکردی باشد!! 

رفتن  باال  توانایی  چگونه؟ فرض کنید فردی 
از پله ها را به دلیل ضعف عضالت پایین تنه 

از دست داده باشد، خب به سادگی میتوان 
جداگانه  به صورت  تقویت عضالت  با  حتی 

نیز عملکرد فرد را ارتقا دهیم.

غرق  تعاریف  در  که  اینجاست  مهم  نکته 
نشویم.

  نحوه طراحی تمرینات فانکشنال

طراحی  در  نکته  ترین  کلیدی  و  ترین  مهم 
فرد  نیازهای  شناسایی  فانکشنال  تمرینات 
ارزیابی  از  پس  می باشد،  کننده  مراجعه 
فرد  نیازهای  اساس  بر  توان  می  ابتدایی 
تمامی  که  دیدید  و  نمود  طراحی  تمرین 
تمرینات میتوانند نقش تمرینات عملکردی را 

داشته باشند. 

الزم به ذکر است که در طراحی تمرینات باید 

تمرینات  از  و  پیچیده  به  ساده  تمرینات  از 
مرکزی به پیرامونی پیشرفت کرد.

  ورزشکاران حرفه ای چطور ؟

پیچیدگی  کمی  بحث  ورزشکاران  مورد  در 
دارد، پس از بررسی ابتدایی ورزشکار و یافتن 
نیازهای وی، حاال نوبت به طراحی تمرینات 

می رسد.

در طراحی تمرینات فانکشنال برای ورزشکاران 
باید سه نکته اساسی را در نظر گرفت:

یک: الگوهای حرکتی ورزش مورد نظر، 

دو: عضالت درگیر در آن رشته و 

های  نیاز  و  انرژی  های  سیستم  سه: 
فیزیولوژیک دخیل در اجرا، 

با به کارگیری این سه نکته میتوان تمرینات 
طراحی  ورزشکار  برای  را  مناسب  عملکردی 

نمود. 

  جمع بندی نهایی

انواع  تمامی  که  آموختیم  مطلب  این  در 
حرکت نیز میتوانند عملکردی باشند به عالوه 
سه نکته مهم در طراحی تمرینات عملکردی 

برای ورزشکاران را نیز فرا گرفتیم.

در نگاه کلی این نوع تمرینات خیلی پیچیدگی 
در  سودجویی  با  برخی  متاسفانه  و  ندارند 
سالهای اخیر این تمرینات را خیلی پیچیده و 

فوق العاده نشان داده اند.

نقد طوری



معرفی مخترعان

زهره اریسیان

کارشناس ارشد طراحی صنعتی
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پیشینه علمی:

- مدرس دانشگاه
مقطع  اول  رتبه  و  ممتاز  التحصیل  فارغ   -
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم 

و صنعت ایران
- کارشناسی از دانشگاه تهران 

- دارای مدرک معادل دکترای مدیریت کسب 
و کار از مؤسسه فن پردازان

- مؤلف کتاب آنتروپومتری کاربردی  
- جزوات ارگونومی آکادمی دیزاین بعد سوم

مهارت ها:

- دوره طراحی داخلی آکادمی داموس ایتالیا
- تسلط در طراحی دستی و هشت نرم افزار 

تخصصی طراحی صنعتی

سوابق کاری:

فلزی،  صنایع  در  پیوسته  سابقه  دهه  دو   -
مبلمان-شهری 

زیباسازی اصفهان  - طراح و مشاور سازمان 
و قم

های  شرکت  ارگونومی  مشاور  و  طراح   -
تولیدی

تجربیات و دستاوردها:

- سخنران برتر در همایش ایده بازار تجهیزات 
ورزشی

همایش  در  خالق  ایده  سوم  رتبه  کسب   -
سال ۹۵ و عقد قرارداد تولید نمونه محصول 
کسب مقام و لوح تقدیر در چندین جشنواره 

طراحی مبلمان شهری
سه  برای  دانشجویی  های  تیم  هدایت   -
در سومین جشنواره  ایده ها  ارزیابی  مرحله 
جایزه  و  سوم  مقاوم  کسب  و  خالق  دایره 
پروژه  مقام  کسب  و  ها  تیم  از  یکی  توسط 
دوم  و  اول  مرحله  دو  در  برنده  و  منتخب 

توسط تیم دیگر

توضیح اختراع:

وسیله  یک  به  دستیابی  برای  حاضر  طرح 
شرایط  و  حرکات  سازی  شبیه  برای  ورزشی 
تمرین در رشته قایقرانی و به منظور رفع نیاز 

جسمی و فکری کاربران است. 
با توجه به تأثیر فوق العاده و سریع حرکات 

قایقرانی در از بین بردن چاقی های خطرناک 
این  از  احشاء،  و  شکم  اطراف  موضعی 
تخصصی  نیاز  رفع  بر  عالوه  توان  می  طرح 
ورزشکاران، در جهت سالمت جامعه و کاربرد 
عام نیز بهره برد )قایق رانی ازنظر میزان سالم  
به  ها  ورزش  مفیدترین  از  کارایی  و  بودن 

شمار می رود(.

چرا راه حل شما بهتر است؟

مشکل،  این  رفع  برای  شده  ارائه  حل  راه 
تیراژ مورد  با  تولید محصول فوق  طراحی و 
تواند  می  مؤثری  صورت  به  که  است  نیاز 

مشکالت فوق مرتفع سازد.

محصول تولیدی چیست؟  

با  ورزشی  وسیله  یک  تولیدی،  محصول 
های  رشته  از  برخی  سازی  شبیه  قابلیت 

قایقرانی است. 
این رشته ورزشی در  طبق آمارهای موجود، 
می  پیگیری  فعال  به طور  کشور  استان   ۳0
به  ورزشکاران  مبرم  نیاز  وجود  با  اما  شود، 
استمرار در تمرین و آمادگی جسمانی، به دلیل 
مانند  ای  منطقه  و  جّوی  های  محدودیت 
خشکی یا یخ زدگی رودخانه، امکان تمرین 
در شرایط طبیعی برای همه ورزشکاران وجود 

ندارد.

مشکل  رفع  برای  جایگزین  های  حل  راه 
مذکور در شرایط کنونی، تعیین زمان تمرین 
هر ورزشکار و حضور در محل هیئت استان 
در زمان مذکور است. اما به دلیل محدودیت 
تعداد دستگاه ها، خرابی و عدم وجود لوازم 
امکان  یا  و  در داخل کشور  و قطعات یدکی 
از  تحریم،  شرایط  به  توجه  با  دستگاه  خرید 
یکسو، اجبار ورزشکار برای حضور به موقع در 
کرده  ایجاد  تمرین، مشکالت جدیدی  محل 

است. 

بازار هدف:

مبتدی  و  حرفه ای  قایقرانان  هدف  گروه 
هستند که به واسطه شرایط فصلی و منطقه 
هایی  محدودیت  با  تمرین  انجام  برای  ای 
چشمگیر  تأثیر  به  توجه  با  هستند.  مواجه 
چاقی  کاهش  در  قایقرانی  حرکات  سریع  و 
شکم،  اطراف  و  فوقانی  تنه  نیم  در  به ویژه 
کاربرد چنین وسیله ای می  تواند در تقویت 
و سالمت جسمانی و روانی افراد بسیار مفید 

و مؤثر باشد.
فعال  به طور  کشور  استان   ۳0 در  قایقرانی  
پیگیری می شود و هدف بازار این محصول 
ورزشکاران هستند. عالوه بر آن، با توجه به 
کاربرد عام محصول،  برای استفاده در باشگاه 
های ورزشی و نیز استفاده شخصی در منازل 

نیز پیش بینی می شود.



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.
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گروه تولید و نشر: 
مدیر مسئول: مجتبی گوهری 

سردبیر: محمد شریعت زاده

مدیر تدوین و محتوا: بهروز اکبر زاده، خلیل هاللی

مدیر تحریریه: دانیال سعادتی

کارشناس شبکه های اجتماعی: علی یوسفی        

صفحه آرا: سرور فتحی                 

ویرایش متن: یونس مصدق

ویرایش عکس: مجید خلفی

کارشناس هنری: سولماز اعلمی

روابط عمومی: مهدی احمدیان

بازاریابی: سهیل غفوریان

فروشگاه اینترنتی: مرتضی زند

امور مالی: حمید میرطاهر

مترجم: المیرا اباذری

تحریریه: محمد شریعت زاده، مرضیه جمیلی، مسعود مبانی، 
خلیل هاللی، سجاد قدمی، امین هوش افزا، جعفر زرگوشی، 
دانیال سعادتی، محمد صادق رفعت، جواد سروستان، مهدی 

محسن زاده، زهره اریسیان، میالد اسماعیلی   

دوربین بازار

میالد اسماعیلی

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی

مایندکالب

افراد در حوزه  روان شناختی  ارزیابی شرایط 
گوناگونی  ابعاد  از  ورزشی  فعالیت  و  ورزش 
مباحث  کنار  در  ارزیابی  این  دارد.  اهمیت 
فرد  بدنی  شرایط  و  تاکتیکی  و  تکنیکی 
نظر،  مورد  هدف  به  رسیدن  مسیر  می تواند 
را  نظر سالمتی  از  قهرمانی و چه  نظر  از  چه 
تسهیل کند. به همین منظور ابزارهای روان 
شناسی زیادی در حوزه ورزش ساخته شده و 
روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفته 

است.

در کشور ما نیز این ابزارها توسط پژوهشگران 
مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد. با این 
وجود مشکل این است که کاربرد این ابزارها 
و البته تحلیل نتایج آن ها به دلیل نوع مداد 
-کاغذی و زمان بر بودِن تحلیل چنان سخت 
از  فرد  باالیشان،  اهمیت  وجود  با  که  است 
به  کند.  پوشی می  آن ها چشم  از  استفاده 
همکاری  با  مایندکالب  گروه  منظور،  همین 
تا  کرد  تالش  ایرانیان  ساالر  دانش  شرکت 
این مشکل را با طراحی و ساخت نرم افزاری 
با  کالب  مایند  افزار  نرم  کند.  رفع  کاربردی 
و  کاربردی  معتبر،  های  نامه  پرسش  بررسی 
نکات  به  خاص  توجه  البته  و  دنیا  در  دقیق 
ورزش  های  حوزه  بر  ویژه  تمرکزی  با  و  ریز 
استعدادیابی،  قهرمانی،  ورزش  جمله  از 
شخصیت، سالمتی و ... ساخته شده است تا 
افراد فعال در حوزه ورزش از همه گروه های 
سنی و جنسیتی و سطح فعالیت ورزشی اعم 
ارزیابی  مورد  را  آماتور  و  ای  حرفه  ورزش  از 
قرار دهد و به عالقمندان این حوزه به منظور 
آگاهی بهتر نسبت به شرایط روان شناختی 
کمک  کننده،  مراجع  یا  آموزش  تحت  افراد 
شایانی کند تا مسیر رشدشان هموارتر شود.

 عالوه بر این، در کنار این نرم افزار، کتابچه 
راهنمایی تدارک دیده شده است تا اطالعات 
جامع و کاملی در مورد هر آزمون بخصوص 
قرار  افراد  همه  اختیار  در  بررسی  مورد  سازه 
گیرد تا با آگاهی کامل از این آزمونها استفاده 

نمایند. 

 با توجه به این که محیط ورزشی یک محیط 
آسانی  به  تا  طلبد  می  امکاناتی  و  پویاست 
برای  را  ورزشی  روان شناسی  بتوان خدمات 
ورزشکاران فراهم نمود، مایندکالب به کمک 
متخصصان آمده است تا بتوانند در موقعیت 
ارزیابی  و  سنجش  به  بتوانند  مختلف  های 

روانشناسان  بپردازند.  خود  ورزشکاران 
ورزشی،           پژوهشگران حوزه ورزش،  مربیان و 
... می توانند از نرم افزار مایندکالب در جهت 
های  قابلیت  ذهنی ،  های  مهارت  سنجش 
فردی و تیمی،  انگیزش و رغبت ورزشکاران،  
روان  های  سازه  و  شخصیتی  های  ویژگی 

شناختی مختلف بهره ببرند.

متخصصان  تالش  سایه  در  افزار  نرم  این 
شده  طراحی  ورزشی  شناسی  روان  مجرب 
در  پویایی   و  نوآوری  شان  هدف  و  است 

حوزه روان شناسی ورزشی است.

 

  گردآوری و تالیف: 
دکتر ناصر صبحی قراملکی

دانشیار روان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبائی

بهروز اکبرزاده

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

میالد اسماعیلی حیدر آباد

کارشناس ارشد روان¬شناسی ورزشی

محمدصادق رفعت

کارشناس ارشد روان¬شناسی ورزشی

کیمیا مصطفوی

کارشناس ارشد روان¬شناسی ورزشی

مجید داداش زاده

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری
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