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دکتر محمد شریعت زاده 

معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

مفاهیم کسب و کار

1

مزایای بازاریابی ورزشی دیجیتال

درصد  شصت  ها   گزارش  برخی  اساس  بر 
تبلت ها  تلفن های هوشمند و  از دارندگان 
به  مربوط  محتوای  روز  در  بار  یک  »حداقل 
ورزش را در دستگاه های خود مشاهده می 
یک  حداقل  همه  تقریبًا  که  آنجا  از  کنند.« 
تعداد  این  دارند،  هوشمند  تلفن  یا  تبلت 

وحشتناک می شود.

اکثر عالقه مندان به ورزش همه با استفاده 
رسانه  سایر  و  اجتماعی  های  شبکه  از 
ها،  تیم  از  تا  هستند  آماده  دیجیتال  های 
خود  عالقه  مورد  مسابقات  یا  ورزشکاران 
مطلع شوند. هواداران دوست دارند واکنش 
ها یا تحلیل های درون بازی خود را از طریق 
بگذارند  اشتراک  به  اجتماعی  های  شبکه 
برای  اینترنت  از  طرفداران  از  بسیاری  و 
می  استفاده  امتیازات  و  نتایج  جستجوی 
به  مندان  عالقه  که  زمانی  به  توجه  با  کنند. 
می  صرف  ها  عامل  سیستم  این  در  ورزش 
ایده  راهی  دیجیتال  ورزشی  بازاریابی  کنند، 
به  نیاز  لذا  باشد.  می  برندی  هر  برای  آل 
هر  از  بیش  دیجیتال   بازاریابی  از  استفاده 

زمان دیگری وجود دارد.

با  ورزش  صنعت  در  دیجیتال  بازاریابی 
سرعت زیادی در حال حرکت است. در حالی 
که صنعت ورزش در پذیرش انقالب دیجیتال 
کندتر بوده است، اما به هیچ وجه کندترین 
قابل  گذاری  سرمایه  شاهد  اکنون  و  نیست 

توجهی است. 

اما این برای صنعت ورزش به چه معناست؟ 
در واقع، در بسیاری از فرصت ها، محتواهای 
بیشتر و بیشتری از طریق رسانه ای دیجیتال 
انگلستان  در  مثال  عنوان  به  ارائه می شود. 
نیم  و  سه  روزانه  مردم  میانگین  صورت  به 
استفاده  دیجیتال  محتواهای  از  ساعت 
و  ها  رسانه  طریق  از  آنها  اکثر  که  کنند  می 
جستجو  موتورهای  اجتماعی،  های  شبکه 
مانند         Google و سایر سیستم عامل 
معناست  بدان  این  است.  درخواستی  های 
ابزارهای  جدیدترین  از  استفاده  هنگام  که 
که  باشید  جایی  باید  دیجیتال،  بازاریابی 

مخاطبان هدف شما حضور دارند. 

عمومی  دانش  این  باید  حاضر،  حال  در 

موفق  خواهید  می  اگر  که  شود  پذیرفته 
بسیار  کننده،  خیره  سایتی  وب  باید  باشید، 
کاربردی و کاربری آسان داشته باشید و یک 
از  بیش  دیجیتال  بازاریابی  جامع  استراتژی 

هر زمان دیگری مهم است.

می  دیجیتال  بازاریابی  قوی  استراتژی  یک 
مسیر  در  را  نگر  آینده  های  شرکت  تواند 
موفقیت هدایت کند. با این وجود، داشتن 
توانایی و تخصص برای پیاده سازی و اجرای 
حیاتی  اهمیت  از  استراتژی  آمیز  موفقیت 

برخوردار است. 

استراتژی ها

از  یا  زنده  صورت  به  طرفداران  که  حالی  در 
طریق تلویزیون به تماشای مسابقات ورزشی 
های  تلفن  به  آنها  از  بسیاری  پردازند،  می 
یک  این  اند.  چسبیده  نیز  خود  هوشمند 
می  که  است  بازاریابان  برای  عالی  فرصت 
واقعی  زمان  در  و  جذاب  »محتوای  توانند 
را  خود«  استفاده  مورد  کانال  با  متناسب 
عنوان  به  توییتر  از  توانید  می  کنند.  ایجاد 
خوراک زنده استفاده کنید. به عنوان یک برند، 
در زمان واقعی به نمایش های هیجان انگیز 
شما  مخاطب  به  این  دهید.  نشان  واکنش 
نشان می دهد که شما به عنوان یک برند به 
اهمیت  دهند  می  انجام  که  کارهایی  همان 
برای  اینستاگرام  از  توانید  می  دهید.  می 
دیدن پشت صحنه تماشاگران به ورزشکاران 
یا مسابقات استفاده کنید. این را می توان با 
حمایت مالی از یک تیم یا یک رویداد ورزشی 

انجام داد.

خود  مخاطبان  به  بزرگ  بازی  یک  طی 
شبکه  در  تا  دهید  ارائه  ضرورتی  و  محتوی 
با شما درگیر شوند. در طول  اجتماعی  های 

یک رویداد ورزشی هشتگ هایی ایجاد کنید 
یا مسابقات و چالش هایی را اجرا کنید. این 
با برند  انگیزه می دهد تا  به مخاطبان شما 
شما در شبکه های اجتماعی درگیر شوند. آنها 
حتی ممکن است محتوای مربوط به کمپین 
تبلیغاتی شما را ایجاد و به اشتراک بگذارند.

ورزشی  بازاریابی  کمپین  شروع  از  قبل 
از  مشخص  مجموعه  یک  تهیه  دیجیتال، 
هر  با  است.  مهم  معیارها  و  خاص  اهداف 
کمپین بازاریابی، تعیین آنچه که کمپین برای 
دستیابی به آن طراحی شده، مهم است. آیا 
سعی در افزایش آگاهی از برند خود دارید؟ 
با  بیشتر  را  خود  مخاطبان  دارید  سعی  آیا 
برند خود درگیر کنید؟ پاسخ به این سواالت 
مشخص  را  شما  بازاریابی  مبارزات  ماهیت 

می کند.

نام  از  آگاهی  افزایش  برای  تالش  در  اگر 
باید  شما  استراتژی  هستید،  خود  تجاری 
ایجاد کمپینی باشد که مورد توجه مخاطبان 
گسترده ای قرار گیرد. اگر می خواهید مردم 
درگیر  برند خود  با  تری  به شکل شخصی  را 
هدفمندتری  و  مشخص  استراتژی  به  کنید، 

نیاز خواهید داشت.

تمام پست های شما در شبکه های اجتماعی 
کنند.  پیروی  دقیق  استراتژی  یک  از  باید 
رویداد  یک  مورد  در  سادگی  به  توانید  نمی 
کنید.  ارسال  زیادی  مطالب  خاص  ورزشی 
شما باید پیش از موعد بدانید که چگونه می 
خواهید در برابر وقایع خاص واکنش نشان 
دهید. از آنجا که جذابیت ورزش این است 
اتفاق  لحظه  یک  در  بازی  تغییر  وقایع  که 
می افتد، اگر نتوانید در زمان واقعی نسبت 
بازاریابی  در  دهید،  نشان  واکنش  وقایع  به 
ورزشی دیجیتال خیلی موفق نخواهید شد.         

ادامه دارد...



مسیر اپالی

امین عزیزی   

کارشناس ورزشی

2

تخفیف 30 درصدی مشاوره تا شماره 10 مجله

انواع بورسیه دکترا

دریافت بورسیه،  بهترین شیوه برای پوشش 
هزینه های تحصیلی در خارج از کشور است. 
بورسیه تحصیلی، معموالً توسط دانشگاه ها، 
 دولت ها یا  افراد خیر و موسسات نیکوکاری 
به  موفق  شما  اگر  می شود.  ارائه  علمی  و 
اخذ بورسیه دکترا از دانشگاه شوید، تعهدی 
در  می بایست  تنها  و  ندارید  کار  انجام  به 
استاد  به  و تدریس  فعالیت های تحقیقاتی  
کار  انجام  از  بنابراین پس  کنید.  کمک  خود 
دانشگاه  و  گرفته  را  خود  مدرک  می توانید 
فعالیت های  در  که  افراد  به  کنید.  ترک  را 
پژوهشی  دستیار  می کنند  تحقیقاتی شرکت 
فعالیت  آموزش  زمینه  در  که  افرادی  به  و 

می کنند، دستیار آموزشی گویند.

در بورسیه دستیار پژوهشی یا

Research Assistantship (RA(: 

امور  انجام  واسطه ی  به  دانشجویان 
پژوهشی مورد نظر استاد، حقوق می گیرند. 
انجام  افراد  که  کاری  عمده  حالت  این  در 
آزمایشگاه ها،  در  مداوم  حضور  می دهند، 
شرکت در کنفرانس ها و همایش ها، مدیریت 
و  ارائه  دانشکده،  پژوهشی  همایش های 
نوشتن مقاالت یا کمک در ویرایش کتاب و 
مقاالت استاد راهنما است. برای دریافت این 
مستقیم  طور  به  تا  است  نیاز  بورسیه،  نوع 
آموزشی  دستیار  یک  به  نیاز  که  استادی  با 
دارد، ارتباط برقرار کنید. برای بورسیه دستیار 
به  نسبت  دکترا  دوره  دانشجویان  پژوهشی 

دوره های دیگر در اولویت هستند.

دستیار آموزشی یا

Teaching Assistantship (TA(: 

که به آن استاد حل تمرین هم گفته می شود، 
کسی است که به امور کمک آموزشی مانند 
اوراق  تصحیح  تمرین،  حل  کالس  برگزاری 
آزمایشگاه  مسئولیت  دانشجویان،  امتحانی 
و … می پردازد. درآمد دستیار آموزشی تفاوت 
حقوق  و  ندارد  پژوهشی  دستیار  با  چندانی 
می شود.  پرداخت  دانشکده  طرف  از  دو  هر 
برای به دست آوردن این نوع بورسیه نمره 

مهارت speaking شما در تافل باالی 25 و 
یا در آیلتس باالی ۷ باید باشد.

به جز این 2 نوع بورسیه، بورسیه های دیگری 
هم ارائه می شوند که معموالً افراد کمی از آنها 
از  خالی  آنها  از  اطالع  اما  می کنند،  استفاده 

لطف نیست.

:Grant

نیاز  اساس  بر  که  است  هزینه  کمک  نوعی 
و  دولتی  سازمان های  طرف  از  دانشجو 
این  می شود.  پرداخت  خیریه  موسسه های 
کمک هزینه به صورت بالعوض مستقیمًا به 
خود دانشجو پرداخت می شود و یا به صورت 
شهریه  و  تحصیل  هزینه های  از  تخفیف، 

دانشگاه کسر می شود.

 :Waiver

هزینه  پرداخت  جهت  که  است  مالی  کمک 
یا  و  درسی  واحد  یک  هزینه  خوابگاه، 
پرداخت  علمی  بازدید  در یک  هزینه شرکت 
دانشجو  خود  به  مستقیمًا  البته  می شود. 
تنها  مالی  کمک  این  نمی شود.  پرداخت 
تحصیلی  هزینه های  و  شهریه  از  بخشی 
نیز  بورسیه  این  می کند.  تامین  را  دانشجو 
برخی  اما  بوده  نیازمند  دانشجو یان  برای 
این  خاص  شرایطی  گذاشتن  با  دانشگاه ها 

فرصت را برای عموم فراهم کرده اند.

نام های                                  با  نیز  بورسیه   نوع  دو 
Financial Need و Tuition grant وجود 

دارد که از سری برنامه های دولتی برای کمک 
به دانشجویان کم بضاعت است. این بورسیه 
آزمون های  برگزاری  و  بررسی ها  از  پس  ها 
ثابت  را  متقاضیان  مالی  ناتوانی  که  خاصی 
از  خاص  تعهدات  برخی  اخذ  با  می کند، 
تحصیل،  رساندن  پایان  به  مثل  دانشجو 
پرداخت  تحصیلی  هزینه  کمک  عنوان  به 

می شود.

:Awards

و  استعداد  دارای  که  افرادی  به  معموالً 
می گیرد  تعلق  هستند،  خاصی  شایستگی 
و  شرکت ها  طرف  از  هزینه ای  کمک  و 
موسسه های خاص است که در جهت منافع 
که  اهدافی  با  متناسب  و  می کنند  کار  خود 

دارند، دانشجویانی را برمی گزینند.

:Fellowship

به  که  است  ها  بورسیه  از مشهورترین  یکی 
البته  می گردد.  ارائه  دکترا  دوره  دانشجویان 
گروه های  عضو  دانشجو،  که  صورتی  در 
پژوهشی باشد و بر روی موضوعات خاصی 
عالوه  فلوشیپ ها  از  بسیاری  کند.  تحقیق 
در  تحصیالت  و  زندگی  هزینه های  تامین  بر 
فراهم کردن هزینه های تفریحات آخر هفته 
برخی  دارند.  مهمی  بسیار  نقش  هم   … و 
امکانات  که  دارند  وجود  هم  فلوشیپ ها 
دانشجویی  وام  بیمه سالمت،  مانند  خاصی 
و یا حتی مسکن در اختیار دانشجویان قرار 

می دهند.

ادامه دارد...



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:

کودکان  و  بانوان  سالمت  و  ورزش  توسعه 
همچنین قهرمان پروری.

  سرمایه اولیه برای شروع کار:

سال 1385 بالغ بر 100  میلیون برای ساختن 
سالن و 30 میلیون برای خرید تجهیزات.

  زمان ایده تا شروع کار:

2 تا 4 سال.

  اعضای تیم اجرایی:

مدیر و موسس مربیان مجرب و روانشناس 
کودک و منشی.

  اقدامات تجزیه و تحلیل بازار داشتید:

تجربه یک کسب و کار

   الهام مرداس                                            
کارشناس ارشد رشد و رفتار حرکتی

بله.

 

  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، تحلیل بازار و 
جدول کسب و کار، ایده اصلی کار، سرمایه.(

۱.ایده اصلی 2. سرمایه 3. زمانبندی 4. تیم 
و نحوه اجرا 5. تحلیل بازار و  جدول کسب 

و کار

  اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:

تحقیق درباره کار و گرفتن مجوزهای الزم

زمان شروع
  چه ارزشی را ارائه می دهید؟

با توجه به نیاز جامعه بیشتر به رشته هایی 
سطح  بردن  باال  جهت  بانوان  مختص  که 
تناسب  و  روحی  و  جسمی  نظر  از  سالمت 
در  همچنین  گردد  می  ارائه  باشد  می  اندام 
حیطه کودک به طور گسترده در زمینه ورزش 
پروری  قهرمان  و  باال  به  سال   3 از  کودکان 
فعالیت  کشور  و  استان  شهرستان  در سطح 

داریم.

  مشتریان این خدمات چه کسانی هستند؟

تمام اقشار جامعه  )بانوان و کودکان(.

  ارتباط با مشتریان چگونه است؟ 

مراجعه حضوری و تمام رسانه های مجازی 
مانند واتساپ، اینستاگرام و غیره.

  محل ارائه خدمات کجا است؟

سالن ورزشی خصوصی تجهیزات و امکانات  
بر اساس مجوز رشته های موجود در باشگاه 

  آیا همکار یا شریک کاری دارید؟

که  ارگانهای  با  اما  ندارم.  شریک  یا  همکار 
متقاضی باشند قرارداد بسته می شود.

  پایه اصلی کسب و کار شما؟

ارتقاء فرهنگ ورزش بین اقشار مختلف.

 اصلی ترین فعالیت کسب و کار شما چیست؟

رشته های ورزشی به ترتیب اهمیت: تکواندو 
کودکان،  ورزش  و  بازی  ایروبیک،  فیتنس، 

ژیمناستیک، پیالتس، ایساتیس یوگا.

  ساختار هزینه ها برای توسعه و ادامه کار؟

در سه فاز:

پیشنهاد باشگاه ایرانا برای خوانندگان دسی مگ
تخفیف 10 درصدی به مدت یک ماه

باشگاه ورزشی بانوان ایرانا دزفول

3
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فاز اول: تاسیس سالن تک منظوره با رشته 
های محدود، فاز دوم: تاسیس سالن دوم و 

ارائه همزمان رشته های مادر و کودک.

فاز سوم: سالن بدنسازی که فاز اول و دوم 
راه اندازی شده و فاز سوم در دستور کار قرار 

دارد.

  ساختار درآمد تان چگونه است؟

می  ماهانه  دریافت شهریه  اساس  بر  درآمد 
کنندگان  مراجعه  تعداد  به  توجه  با  و  باشد 

متفاوت است.

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

افراد  آگاهی  عدم  ای،  حرفه  مربی  کمبود 
در  ورزش  واقعی  ارزش  به  نسبت  جامعه 

سالمت  و زندگی.

  بهترین ظرفیت های موجود این کار؟

رشته  تنوع  و  پرطرفدار  های  رشته  توسعه 
های ورزشی.

  آیا پیشنهادی برای همکاری برای مخاطبان 
ما دارید؟

در  حرفه ای  مربیان  با  همکاری  در  استقبال 
مهد  به  خدمات  ارائه  نظر  مورد  های  رشته 

کودک ها و ارگان های مختلف.

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

تکواندو  قهرمانان  از  یکی  مرگ  تلخ:  تجربه 
کارم.

برتر  باشگاه  عنوان  کسب  شیرین:  تجربی 
بین 10 باشگاه برتر استان خوزستان در سال 
1394 و همچنین باشگاه برتر بودن در 3 سال 
های  رشته  در  متعدد  های  قهرمانی  متوالی 
تکواندو  تیم  قهرمانی  خصوص  به  مختلف 

ایرانا در استان خوزستان در سال 1389.

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

گذاری می کنید؟

تمام رشته هابه خصوص رشته بازی و ورزش 
کودکان.

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

شود؟

پرداخت تسهیالت کم بهره از طرف دولت و 
حمایت ارگان های دولتی.

 سخن آخر...

با  جامعه  اقشار  بین  ورزش  فرهنگ  ارتقاء 
توجه به شرایط حاد و بیماریهای جسمی و 

روحی.

 و همچنین گسترش ورزش کودکان با توجه 
به فقر حرکتی و عوارض ناشی از بی حرکتی 
می  کودکان  به  آسیب  باعث  شدت  به  که 
باشد و تشکر از تمام کسانی که در این راه مرا 

حمایت کرده و یار و پشتیبان من بوده اند. 



محمد همتی                         
کارآفرین ورزشی
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بهمن  اول  متولد  محمدرضایی  بهمن  دکتر 
که  است  کرمانشاه  هرسین  زاده   1347
دانشگاه  کاردرمانی  رشته  در  قبولی  بواسطه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، به تهران عزیمت 

کردند. 

قالب  در  وفایی  آقای  طریق  از   70 درسال 
ملی  تیم های  پزشکی  گروه  وارد  فیزیوتراپ 
شد که در فدراسیون های دوچرخه سواری، 
بسکتبال، کشتی، رشته های رزمی و بوکس 

مشغول به فعالیت شد. 

سال 77 بواسطه آقای علی اصغر هادی زاده 
نماینده محالت به استخدام سازمان تربیت 
بدنی وقت درآمد و بعنوان کارشناس ورزش 

مشغول به فعالیت شد.

حکم  کوهنوردی  رشته  به  زیاد  عالقه  بعلت 
تربیت  سازمان  کوهنوردی  انجمن  مسئول 

بدنی را دریافت نمود.

ورزش  مسئول  کارشناس  حکم   80 سال  در 
و  نمود  دریافت  را  کشور  استانهای  قهرمانی 
سپس به عنوان رئیس گروه ورزش قهرمانی  
سازمان تربیت بدنی حکم ابالغیه را دریافت 

نمود.

فدراسیون اسکیت در سال 74 به حکم آقای 
تاسیس  وقت  سازمان  علیزادهرئیس  مهر 
شد در سال 85 به دعوت آقای وزیری رییس 
فدراسیون آن زمان، آقای محمدرضایی دبیر 

فدراسیون اسکیت شد.

بجای  را  خوبی  بسیار  اثرات  دوران  آن  در 
و  اموزش  سیستم  اداری،  نظام  گذاشت، 
المللی  بین  و  ملی  های  فعایت  مسابقات، 
بنحو شایسته ای توسط آقای محمدرضایی 

تدوین و طراحی گردید.

دفتر  معاونت  سمت  در   89 سال  در 
وزارت  به  قهرمانی  توسعه  و  استعدادیابی 
مجمع  در   96 درسال  و  برگشت  ورزش 
انتخاباتی فدراسیون اسکیت شرکت نمود و 

بعنوان رییس فدراسیون انتخاب شد.

رییس  نایب  مرزی،  برون  شورای  عضو 
کنفدراسیون آسیا، عضو شورای برنامه ریزی و 
مدیریت راهبردی کمیته ملی المپیک از دیگر 
آنجا  در  ایشان  اکنون  که هم  است  عنواینی 

مشغول به فعالیت است.  

واسطه  به  اسکیت  فدراسیون  روزها  این 
را  میزان فعالیت هایش دوران اوج خودش 
سپری می کند. به این بهانه در خدمت دکتر 
بهمن محمدرضایی رئیس فدراسیون اسکیت 

هستیم.

با سالم خدمت جنابعالی، به نظر شما ارتباط 
تربیت  های  دانشکده  با  اسکیت  فدراسیون 
این  توان  می  چطور  و  است  چگونه  بدنی 

ارتباط را بیشتر و عملیاتی تر کرد؟

مندی  عالقه  و  عمومی  اقبال  به  توجه  با 
از  انتظارات  اسکیت،  ورزش   به  ها  خانواده 
این رشته ورزشی در ابعاد مختلف همگانی، 
قهرمانی و حرفه ای به ویژه کسب افتخار در 
یافته  افزایش  شدت  به  بین المللی  میادین 
و در این میان فدراسیون اسکیت به عنوان 
انجام  برای  کشور  در  ورزش  این  مرجع  تنها 
ایفای  و  جدید  مأموریت های  و  وظایف 
نقش سیاست گذاری و اتاق فکر این ورزش 
مربیان  علمی  سطح  ارتقای  درصدد  همواره 
مهم  این  راستای  در  که  بوده،  ورزشکاران  و 
دانشگاه  با  همکاری  نامه  تفاهم  چندین 
های مختلف از جمله دانشگاه آزاد در زمینه 
های ورزشی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، 
بین  اسکیت  ورزش  فرهنگی  سطح  ارتقاء 
و  منابع  از  بهینه  استفاده  دانشگاهیان، 
ظرفیت های مشترک موجود در مرکز ورزش 
و تربیت بدنی و فدراسیون اسکیت در جهت 
تندرستی  و  عمومی  سالمت  فرهنگ  اشاعه 
در جامعه، رشد و توسعه ورزش اسکیت در 
هیات  اعضای  و  کارکنان  دانشجویان،  میان 
و خانواده های  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
آنان، توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی 

گپ و گفتی با دکتر بهمن محمد رضایی
نایب رییس کنفدراسیون اسکیت آسیا و رییس فدراسیون اسکیت 
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شاخص در حوزه ورزش دانشگاه، هماهنگی 
اجرای  و  ریزی  برنامه  جهت  در  همکاری  و 
فعالیت های ورزشی در دانشگاه، حمایت از 
گردیده  منعقد  ورزشکار  نوجوانان  و  جوانان 
آموزش  است. فدراسیون اسکیت در بخش 
اساتید  از  مربیگری  های  دوره  در  و  مربیان 
های  سرفصل  در  تدریس  جهت  دانشگاه 
موجود استفاده می نماید. در راستای افزایش 
تعامل و ارتباط بین فدراسیون و دانشگاه می 
توان سرفصل هایی را در دانشگاه مختص به 
که  گنجاند  تئوری  دروس  در  اسکیت  ورزش 
نیز  و  بیشتر  هرچه  آشنایی  سبب  خود  این 
ترغیب افراد به این رشته مهیج خواهد شد. 

التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  شما  بنظر 

به  کمکی  چه  ورزش،  با  مرتبط  های  رشته 
فدراسیون اسکیت می توانند انجام دهند؟ و 
فدراسیون شما چه حمایتی از این قشر دارد؟ 

دغدغه  همواره  فدراسیون  این  که  آنجا  از 
پیشرفت و رسیدن به سطح اول این رشته 
سعی  تمام  دارد،  سر  در  را  جهان  در  ورشی 
های  بخش  در  که  داشته  این  بر  را  خود 
در  خبره  کارشناسان  از  فدراسیون  مختلف 
که  درحالیست  این  ببرد  بهره  ورزش  امر 
فدراسیون اسکیت همواره در بخش آموزش 
آموختگان  دانش  از   ... و  بدنسازی  تئوری، 
راستا  همین  در  نماید  می  استفاده  ورزشی 
به  اقدام  مختلف  های  دوره  در  فدراسیون 
ورزشی  متخصص  نیروهای  جذب  فراخوان 
نموده است. با این حال فدراسیون اسکیت 
همواره از پیشنهادات، طرح ها و اعالم نقاط 

استقبال  باز  آغوش  با  خود  قوت  و  ضعف 
التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  از  و  نموده 
های  بخش  در  ورزش  با  مرتبط  های  رشته 
با توجه به میزان  مختلف استفاده نموده و 
همکاری و توانایی خود از آنان حمایت کرده 

است.

صاحبان ایده و کارآفرینان چگونه می توانند 
مفید  فدراسیون  اهداف  توسعه  راستای  در 
نیازهای  توانند  می  طریقی  چه  از  و  باشند 

فدراسیون را رصد کنند؟  

کمیته  فعالیت  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
تنوع  و  فدراسیون  اقتصادی  و  بازاریابی 
و  فدراسیون  پوشش  تحت  های  رشته  در 
همچنین اقبال عمومی و خانواده ها از این 
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لیگ  ساله  هر  که  آنجا  از  و  مفرح  ورزش 
پوشش  تحت  های  رشته  در  داخلی  های 
وتورنمنت های بین المللی با حضور تیم ها 
و ورزشکاران کشورهای مختلف در اکثر رشته 
های این فدراسیون برگزار می گردد که غالبًا 
دارای بازتاب خبری در سایت ها و استفاده 
بین  تعامل  است.  تلویزیونی  زنده  از پخش 
و  فدراسیون  اقتصادی  و  بازاریابی  کمیته 
زمینه  تواند  می  کارآفرینان  و  ایده  صاحبان 
برای  اسپانسرینگ  راستای  در  مناسبی 
فدراسیون و دیده شدن صاحبان مشاغل از 

سوی دیگر را فراهم نماید. 

کرونا چه تاثیری بر باشگاهها و مربیان تحت 
نظارت شما داشته و برای کاهش این آسیب 

چه کارهایی می توان کرد؟

شیوع بیماری منحوس کرونا نه تنها درجامعه 
مخرب  نقش  جوامع  تمامی  در  بلکه  ورزش 
از  ایفا کرده است،  صرفنظر  را  باری  زیان  و 
متوجه  را  زیادی  خسارات  که  مالی  بخش 
بخش خصوصی اعم از آکادمی های ورزشی، 
به  منجر  و  نمود  و...  اسکیت  های  پیست 

تعطیلی آنها گردید. 

کرونا در بخش آمادگی ورزشکاران  باالخص 
ورزشکاران تیم های ملی نیز  بی تاثیر نبود.

پیشگامان  از  فدراسیون  این  خوشبختانه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور بوده، 
که در این راستا با راه اندازی پویش ورزش 
در خانه و چالش های ورزشی اقدام به این 

مهم نمود، که خوشبختانه این امر سبب به 
حداقل رسیدن این معضل در حفظ آمادگی 
با  مثال  عنوان  به  است.  گردیده  ورزشکاران 
قرارگیری  در  ها  محدودیت  وجود  به  توجه 
آمادگی  حفظ  لزوم  و  هم  کنار  در  افراد 
ورزشکاران در رشته آیس هاکی جهت شرکت 
در مسابقات آسیایی 1202 و تشکیل تیم های 
ملی در بخش آقایان و بانوان مالک دعوت 
از ورزشکاران این رشته بر اساس شیوه جدید 
دعوت به تیم ملی، بازیکنانی که در تمرینات 
خانگی همت بیشتری از خود نشان  دهند و 
سطح فنی باالتری داشته باشند به تیم ملی 
شد.  خواهند  دعوت  ایران  یخ  روی  هاکی 
بازیکنان هاکی روی  تمامی تمرینات خانگی 
یخ توسط کادر فنی رصد می شود. به طوری 
که هر هفته یک بازیکن از آقایان و بانوان به 
تیم ملی دعوت شده و لباس مخصوص تیم 
را دریافت خواهد  هاکی روی یخ کشورمان 

کرد.

فارغ  و  دانشجویان  برای  پایانی  سخن 
التحصیالن ....

یک  عنوان  به  اسکیت  فدراسیون  پایان  در 
فدراسیون نوپا وعلم محور که همواره تالش 
نموده از علم روز در جهت آموزش و تربیت 
تحت  های  رشته  در  ورزشکاران  و  مربیان 
پوشش بهره ببرد، از طرح ها، پایان نامه ها 
و پروژه های دانشجویان در جهت پیشرفت 
امکانات  و  نموده  این رشته ورزشی حمایت 
خود را در اختیار این عزیزان قرارخواهد داد.

صدای دانشجو

نگار جمیلی           
دانشجوی دکتری فیزیولوژی 

ورزشی عصب و عضله

با  سالم و احترام، اینجانب نگار جمیلی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی  از دانشگاه 
دولتی حکیم سبزواری هستم.

دانشگاه  در  تحصیل  کنار  در  سالها  این  طی 
داوری  و  مربیگری  مدارک  گرفتن  به  اقدام 
با  کار  مربیگری  جمله،  من  کردم.  زیادی 
دستگاه از فدراسیون پرورش اندام، مربیگری 
آب  شنا،  میدانی،  دو و  جسمانی،  آمادگی 
درمانی و ورزش در آب و... همچنین داوری 

هندبال و پینگ پونگ و...

فوق  و  جدید  بحث  من  نامه  پایان  عنوان 
محدودیت  با  تمرین  زمینه  در  ای  العاده 
تمرینات  اینجانب  که  هست  خون  جریان 
کردن  اعمال  با  را  آب  در  پالیومتریک 
روی  تأثیرش  و  خون  جریان  محدودیت 
آمادگی جسمانی زنان جوان فعال، را بررسی 
بودم  نفری  اولین  من  اینکه  دلیل  به  کردم، 
که در دانشکده پروپوزال خود را دفاع کرده 
بود. تمرینات در آب آزمودنی هایم را دقیقا 
اتمام  به  پیدا شد  کرونا  کله  و  زمانی که سر 
به  تا   ۸۹ اسفند  از  ها  استخر  وگرنه  رساندم 

امروز تعطیل میباشند.

یکی از بزرگترین مشکالتی که کرونا برای ما 
دانشجویان به وجود آورده ناتوانی در برگزار 

ی همایش است.

تربیت  رشته  انتخاب  برای  من  دلیل  اولین 
اینکه  دوم  دلیل  بوده  شخصی  عالقه  بدنی 
این رشته روی سالمت جسمی و روانی تأثیر 
ها  خانم  برای  بخصوص  و  میگذارد  مثبتی 

میتواند منبع درآمد کافی و خوبی باشد.

مشغولیت و دغدغه من در این روزها اشباع 
شدن زمینه مربیگری میباشد که بادوره های 
فوق العاده ساده و پیش پا افتاده بدون اینکه 
فاکتور  یا  و  باشد  بدنی  تربیت  افراد  رشته 
های جسمی مورد نیاز را داشته باشند،بدون 
علم وارد عرصه کار میشوند و چه بسا با علم 
دیگران  بدن  به  هم  آسیب  نادرست  تمرین 

وارد کنند.

های  سختگیری  زمینه  این  در  که  امیدوارم 
بیشتری اعمال شود.



با مخترعان

امیر هاشمی فر

کارشناسی طراحی صنعتی

دستگاه ورزشی ویژه معلولین از ناحیه یک دست با قابلیت استفاده 
از قالب ماهیگیری و عصا کوهنوردی       شماره ثبت:102494 -  1399/7/12

مخترعان:
کارشناسی  دانشجو  فر:  هاشمی  امیر  سید 

طراحی صنعتی دانشگاه هنر تهران،
ارشد  کارشناسی  دانشجو  شعبانی:  حسن 

فرش دانشگاه هنر تهران،
علمی  هیات  عضو  رسولی:  مهدی  سید 

پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

هدف:
به  توجه  اختراع  این  طراحی  عمده  دلیل 
با  که  است  عزیزی  جانبازان  و  معلولین 
توجه به نقص عضو از ناحیه دست بسیاری 
انجام  تنهایی  به  توانند  نمی  را  ها  ورزش  از 
دهند، لذا با طراحی این اختراع این عزیزان 
نیاز  که  هایی  ورزش  توانند  می  سهولت  به 
به استفاده هم زمان دو دست هست نظیر 

ماهیگیری، کوهنوردی و... را انجام بدهند.

های  دستگاه  نبودن  ارگونومیک  دیگر  دلیل 
بودن  مشکل  و  معلولین  مخصوص  ورزشی 
این  رفع  و  ها  دستگاه  نوع  این  از  استفاده 

عیوب بوده است.
 

سال ثبت اختراع : 
۱3۹۹

استان محل اقامت: 
مشهد - شیراز - تهران

زمینه اختراع: 
تربیت بدنی و سالمت 

زمان اختراع تا راه اندازی: 
6 ماه

کاربرد اختراع و جامعه هدف:  
طراحی  جانبازانی  و  معلولین  برای  دستگاه 
و  باال  به  )مچ  دست  یک  از  که  است  شده 

8

تا قبل از آرنج ( دچار معلولیت هستند و در 
هم  استفاده  به  نیاز  که  هایی  ورزش  زمینه 
نظیر  باشد  انسان می  زمان دو دست سالم 
کاربرد  ماهیگیری  و  رانی  قایق  کوهنوردی، 
زمینه  در  اختراع  صنعتی  کاربرد  لذا  دارد، 

تجهیزات ورزشی ویژه معلولین می باشد.

نمونه ساخته شده قابل عرضه به بازار است؟
خیر.

تولید انبوه انجام شده است؟
اما  گرفته  صورت  اولیه  های  رایزنی  خیر، 

توافقی حاصل نگردیده است.

تمایل به همکاری: 
بله.

تمایل به فروش حق مالکیت : 
بله.



شرکت های نوآور خارجی

دانیال سعادتی

کارشناس و مترجم ورزشی

9

STRIVR

داستان ما در تقاطع آزمایشگاه تکنولوژی و 
زمین فوتبال شروع می شود.

دانشجویی  فوتبال   20۱4  -  20۱3 فصل  در 
بعنوان  بلچ،  درک  شرکت،  موسس  آمریکا، 
کمک مربی باشگاه فوتبال استنفورد مشغول 
به کار بود و همزمان نیز در رشته ی مطالعات 
حال  در  مجازی  واقعیت  گرایش  و  رسانه 

تحصیل بود.

در آخر فصل 20۱4، دیوید شاو، سرمربی تیم، 

بازخورد  او  از  تا  فراخواند  دفترش  به  را  بلچ 
شاو  مطلوب  بازخورد  بلچ،  پاسخ  اما  بگیرد. 
نبود زیرا پایان نامه ی بلچ درباره ی این بود 
که چگونه می تواند تجربیات فوتبالی اش را 
با واقعیت مجازی برای بهبود تمرین بازیکنان 
به کار گیرد. در طول این مدت که روی برخی 
نتایج  بود،  داده  انجام  آزمایشاتی  بازیکنان 
بجای  پس  بود.  کرده  دریافت  توجهی  قابل 
صحبت درباره ی فوتبال، درباره ی یک کسب 

و کار حرف زد. و در پاسخ این را دریافت کرد: 
اینجا  از  االن  همین  بودم،  تو  جای  من  "اگر 
میرفتم، شرکت خودم را تاسیس می کردم و 

این را به واقعیت تبدیل می کردم."

نگاه منحصر به فرد بلچ به واقعیت مجازی 
جرمی  همکاری  با  ورزشکاران  تمرین  برای 
ایجاد  استنفورد(  دانشگاه  )استاد  بیلنسن 
واقعیت  تاثیر  بررسی  کارش  بیلنسن،  شد. 
مجازی روی ذهن بوده و تحقیقاتش نشان 
داده است که تکنولوژی غوطه وری می تواند 
با استفاده از تغییرات رفتاری، یک رسانه ی 
بلچ  همراه  به  او  باشد.  آموزش  برای  موثر 
 :STRIVR این شرکت را تاسیس و نام آن را

Sports TRaining In VR گذاشتند.

مشتری  سری  یک  ماه،  چند  تنها  از  بعد 

لیگ  آمریکا،  فوتبال  لیگ  تیم   20 شامل  که 
بسکتبال آمریکا ، تیم اسکی و همچنین چند 

تیم فوتبال دانشگاهی  را بدست آوردند.

"چیزی که تغییر دهنده ی بازی برای ما است، 
طریقیست که ما واقعیت مجازی را با تئوری 
های پیشرفته ی یادگیری ، علم داده و طراحی 

سه بعدی کنار هم آورده ایم." درک بلچ

هستید،  ارتباط  در  مجازی  دنیای  با  وقتی 
مسیرهای  همان  گیرید  می  که  تصمیماتی 
عصبی ای فعال می شوند که در دنیای واقعی 
با  افتد. تمرین در دنیای مجازی،  اتفاق می 
آنالیز و بررسی داده ها، عملکرد را در دنیای 
را  یادگیری  روش  این  کند.  می  بهتر  واقعی 

>غوطه وری< می نامند.

در تابستان 20۱6، مدیر ارشد بخش دیجیتال 
والمارت، در حال بررسی یک راه جدید برای 
مشتریان  خدمات  بخش  و  فروش  آموزش 
ورزشی  امکانات  از  بازدیدی  طی  در  بود. 
تجهیزات  از  استفاده  آرکانزاس،  دانشگاه 
فناورانه این شرکت را دید و بعد از صحبتی 
کوتاه با مربی این تیم، تصمیم سریعی گرفت 

و این تکنولوژی را به آکادمی والمارت آورد.

بعد از سال اول آموزش ها با سیستم غوطه 
وری در آکادمی والمارت نشان داد که رضایت 
کارکنان 30 درصد افزایش یافته است.نمرات 
آزمون های کارکنان ۷0 درصد باالتر رفته بود 
و ۱0 الی ۱5 درصد یادگیری ها مانا تر شده 
بودند. نتایج به قدری رضایت بخش بود که 
والمارت تصمیم گرفت این پروژه ی آموزشی 
را به تمام 4۷00 شعبه اش بسط دهد و ۱۷ 
هزار هدست واقعیت مجازی خریداری کرد.



  معرفی استارت آپ: کفپوش ورزشی هوشمند تعاملی  

موسسان و اعضای تیم: 

داود محسنی نیا )دکترای فیزیولوژی ورزش(

مهندسی  ارشد  )کارشناس  افزا  هوش  امین 
ورزش(

عابد خسروجردی )کارشناس ارشد مهندسی 
ورزش(

نام استارت آپ: 

کفپوش ورزشی هوشمند تعاملی

محل استقرار:

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی ایران

حامیان و سرمایه گذاران:

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

زمان شروع استارت آپ:

1397

معرفی محصول:

تعاملی   هوشمند  ورزشی  های  کفپوش 

باشگاهی  تجهیزات  نوین  نسل  از  بخشی 
در طرح حاضر  آیند.  به حساب می  دنیا  در 
کفپوش هایی به صورت بلوک هایی شماره 
در   )LED های  چراغ  با  شده)همراه  گذاری 
و  میگیرد  قرار  پازلی  صورت  به  یکدیگر  کنار 
تشکیل یک شبکه یکپارچه را خواهد داد. در 
زیر ساختار هر بلوک سنسورهای حساس به 
محض  به  بطوریکه  است  شده  نصب  فشار 
تماس با این کفپوش از خود واکنش نشان 
محصول  این  افزار  سخت  کنار  در  میدهد. 
مخصوص  اپلیکیشن  یک  حاوی  تبلت  یک 
که برای اینکار نوشته شده است، وجود دارد 
برنامه های  از  وسیعی  تنوع  ارائه  امکان  که 
تمرینی را فراهم می سازد. این محصول هم 
برای ورزشکاران عادی و حرفه ای، هم برای 

کودکان، هم برای سالمندان و هم برای افراد 
با نیازهای ویژه قابل استفاده خواهد بود

به موارد ذیل  این محصول  مزایای  از جمله 
می توان اشاره نمود:

1- کنترل کامل مربیان بر تمرینات و وضعیت 
ورزشکاران از طریق اپلیکیشن هوشمند

و  جذاب  حرکات  از  وسیعی  تنوع  ارائه   -2
نوآورانه برای لذت بردن حداکثری از فعالیت 

بدنی

الگوهای حرکتی هدفمند  یادگیری  بهبود   -3
برای کودکان

حفظ  برای  ویژه  تمرینی  های  پروتکل   -4
تعادل و توانبخشی سالمندان

ارزش پیشنهادی به مشتریان:

- این محصول دارای راهنما می باشد.

- این محصول دارای نصب رایگان و خدمات 
پس از فروش می باشد

باشگاه  یک  سطح  محصول  این  کمک  به   -
می  ارتقا  بسیار  عملکردی  لحاظ  به  ورزشی 
بسیار  باشگاه  مشتریان  آن  تبع  به  و  یابد 

افزایش می یابد.

- این محصول، وسیله ای منحصر به فرد در 
کلینیک های فیزیوتراپی و مراکز بازتوانی و 
توانبخشی و پزشکی ورزشی خواهد بود که 
پروتکل  انواع  تواند  می  مربی  مشخصًا یک 
فضای  یک  در  را  بازتوانی  یا  تمرینی  های 

مفرح برای بیمار یا شخص ارائه نماید.

شروع  برای  خوبی  بسیار  محرک  ابزار  این   -
صورت  به  که  چرا  باشد  می  کردن  ورزش 
تعاملی با شخص در ارتباط بوده و به لحاظ 

روانشناسی نیز تائید شده می باشد.
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داود محسنی نیا                       
دکترای فیزیولوژی ورزش



اساس انتخاب این محصول: 

الگوی  یک  با  کشور  در  ورزشی  باشگاههای 
کلیه  و  باشد  می  جریان  در  و مشابه  خاص 
باشگاهها از یکسری وسایلی که عمدتًا بسیار 
می  اشغال  را  زیادی  فضای  هستند،  گران 
خسته  درازمدت  در  و  زا  آسیب  بعضا  کنند، 
کننده و از همه مهمتر کارایی الزم را ندارند، 

تجهیز شده اند.

باشگاههای  تبدیل  مشکالت،  این  حل  راه 
و  نوین  باشگاههای  به  کشور  سنتی  ورزشی 
که  معنا  این  به  باشد  می  ورزشی  هوشمند 
تعامل  یک  در  باشگاه  تجهیزات  با  شخص 
هدفمند و مفید قرار خواهد گرفت. همچنین 
فضای باشگاه به صورت کامال تفریحی و به 
نوعی به شکل بازی درخواهدآمد. در حقیقت 
 )Game( و بازی )Exercise( ترکیب ورزش
تبدیل   Exergame فعالیت  صورت  به 

خواهد شد.

دستاوردها:    

های  فناوری  نوآوری  ملی  مرکز  در  مستقر   -
ورزشی به عنوان واحد فناور

و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  در  شرکت   -
TRL 8 فناوری و کسب

تربیت  پژوهشگاه  از  علمی  تائیدیه  دارای   -
بدنی و علوم ورزشی 

محصول در کدام مرحله تولید است؟

و تست  تجاری  و نسخه  اولیه  نمونه سازی 
در  و  است  شده  انجام  آزمایشگاهی  های 

حال تکمیل بخش نرم افزاری می باشد.

بازار هدف:

- باشگاههای ورزشی )باشگاههای بدنسازی- 
باشگاههای یوگا و پیالتس و...(

- کلینیک های فیزیوتراپی

و  ادارات  سالمت  و  تندرستی  های  اتاق   -
ارگان های دولتی و خصوصی

- مراکز پزشکی ورزشی

را  چیزهایی  چه  برگردید  عقب  به  دوباره  اگر 
تغییر می دهید:

در بخش سخت افزاری، اصالح استراکچر به 
صورت ارتباط وایرلس، اصالح بخش قابلیت 
حمل کفپوش ) هرچند به صورت کلی نیازمند 

بازخورد مخاطب خواهد بود(. 

استارت  و  به شما  چه حمایت هایی میتواند 
آپ شما کمک کند؟

- کمک به بخش تعریف برنامه های تمرینی 
ورزشی(  علوم  علمی  واحد  کمک  به  )نیاز 

جهت دریافت خروجی های بهتر

- کمک به اصالح و ارتقا بخش نرم افزاری)نیاز 
به کمک تیم های فنی-مهندسی(

- سرمایه گذاری مالی به منظور ارتقا محصول

آینده استارت آپ تان را چگونه می بینید؟

در واقع، همراستا با ترند جهانی که هم اکنون 
به صورت تلفیقی از فعالیت بدنی و تحرک با 
و هوش مصنوعی  مجازی  واقعیت  موضوع 

این  است،  توسعه  و  گیری  شکل  حال  در 
های  باشگاه  آینده  بازار  مشخصا  محصول 

ورزشی را پوشش خواهد داد.

امتیاز کامل استارت آپ  آیا مایل هستید که 
تان را بفروشید؟

گذار  سرمایه  وجود  صورت  در  ولی  خیر، 
از  بخشی  واگذاری  قابلیت  استراتژیک، 

مالکیت مادی و معنوی وجود دارد.

تا   1 )از  ای  نمره  زیر چه  عوامل  از  یک  به هر 
10 برحسب میزان اثر گذاری و اهمیت در کار 

شما( می دهید؟

مدل   ،8 سرمایه:   ،10 تیم:   ،8 اصلی:  ایده 
کسب و کار: 9، زمانبندی: 10

سخن آخر ...

زمینه  در  همکاری  آمادگی  آپ  استارت  این 
مفاهیم مرتبط با Exergaming و  واقعیت 
در  را  ها  شرکت  و  افراد  کلیه  با  را  مجازی 
قالب قراردادهای مشخص سرمایه گذاری و 

مشارکت کاری دارد. 

عالوه براین از کلیه مسئولین دولتی و صاحبان 
صنایع در حوزه علوم ورزشی خواستار حمایت 
از استارت آپ های فناورانه ورزشی من جمله 
کفپوش های هوشمند تعاملی هستیم. چرا 
فضاهای  و  باشگاهها  آینده  مشخصًا  که 
ورزشی در دنیا و ایران قطعًا به سمت تلفیق 
تحرک بدنی و موضوعات واقعیت مجازی و 

هوش مصنوعی خواهد رفت.
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مدل آوران
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زهرا کریمی متولد 30 تیر ۱3۷۷ و دانشجوی 
قبل  است.  تهران  دانشگاه  بدنی  تربیت 
سال   6 مدت  به  کند  آغاز  را  کبدی  اینکه  از 
مدال  حتی  و  کرد  می  فعالیت  کاراته  در 
اتفاقی  طور  به  اما  کرد،  کسب  هم  آسیایی 
از طریق مربی کاراته به صورت نیروی کمکی 
برای  تهران  استان  برای مسابقات شهرداری 
استعدادیابی کبدی به باشگاه کبدی رفت دو 
جلسه تمرین کرد و به همراه تیم به مسابقه 
رفت و با اینکه مبتدی بود از همان جا عالقه 
ترین  االن جوان  اینکه  تا  آغاز شد  کبدی  به 
بازیکن تیم ملی است او با تیم ملی توانست 
پیدا  دست  آسیایی  های  بازی  قهرمانی  به 

کند.

و  علمی  سوابق  از  لطفا  کریمی  خانم  سالم 
دستاوردهای ورزشی خودتان بگویید:

کارشناسی   ۸ ترم  دانشجوی  من  سالم  با 
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران هستم. 

دستاوردهای ورزشی ام:

 20۱۸ آسیایی  های  بازی  طالی  مدال   -
جاکارتا_اندونزی

آسیای  قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال   -
جوانان سال 20۱6 

آسیای  قهرمانی  مسابقات  برنز  مدال   -
بزرگساالن سال 20۱6

آسیای  قهرمانی  مسابقات  برنز  مدال   -
بزرگساالن سال 20۱۷ 

- مدال برنز مسابقات آسیایی در رشته کاراته

چقدر زمان برد تا به تیم ملی راه پیدا کردید؟

من مهر ماه سال ۹3 کبدی را شروع کردم و 
دعوت  ملی  تیم  اردوی  به   ۹4 سال  ماه  دی 
اردوها به مسابقات آسیایی  شدم که همان 
منجر شد و طالی قهرمانی آسیایی جوانان را 

کسب کردم.

نگاه  توان  بعنوان شغل می  رشته  این  به  آیا 

کرد؟

خاصی  و  ثابت  حقوق  زیرا  توان،  نمی  خیر 
ندارد.

شروع  را  ورزشی  رشته  بخواهد  خانمی  اگر 
کند شما چه رشته هایی را به او پیشنهاد می 

کنید؟

دنبال  کسی  هر  که  است  این  من  پیشنهاد 
چیزی برود که دوست دارد و در آن استعداد 

دارد.

یک  چیست؟  رشته  این  خاص  های  ویژگی 
باید  سنی  محدوده  یا  هایی  ویژگی  چه  فرد 

داشته باشد که در این رشته موفق باشد؟

سرور فتحی       
کارشناسی ارشد آسیب شناسی 

و حرکات اصالحی
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از همه مهمتر این است که رشته پر هیجانی 
و  اتحاد  بسیار  است  تیمی  چون  و  است 
از صحنه و  پر  اینکه  هماهنگی مهم است و 
اتفاقاتش  بازی  هر  تو  که  جالبه  های  اتفاق 
محدوده  اینکه  و  است  خودش  به  منحصر 

سنی ندارد. 

تمام فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی 
باالیی می خواهد چون  دارد. هوش  نیاز  را 
تمام لحظه های بازی باید به خوبی بهترین 
تصمیم را بگیرد و اینکه استراتژی هایی را که 
انتخاب می کند باید چیزی باشد که مناسب 
اون لحظه باشد تا بتواند بازی را در بیاورد و 

هوش بازی باالیی می خواهد.

کمک  چه  کارآفرینان  یا  و  التحصیالن  فارغ 
هایی می توانند به رشته شما بکنند؟

آنها می توانند در شناساندن این رشته کمک 
کنند. با اینکه این رشته یکی از رشته های پر 
افتخار است متاسفانه خیلی مهجور است و 
اکثرا کسی نمی شناسد. حتی در المپیاد و یا 

در رشته های دانشگاهی وجود ندارد.

بهترین و بدترین تجربه ورزشی شما چیست؟

بهترین: مدال طالی بازیهای آسیایی جاکارتا 
زندگی  توی  اتفاق  قشنگترین  واقعا  که  بود 

ورزش من بود.

گرگان  آسیایی  قهرمانی  برنز  مدال  بدترین: 

طال  توانستیم  می  اینکه  وجود  با  که  بود 
کره  به  نهایی  نیمه  در  شدیم  سوم  بگیریم 

باختیم.

آیا به اهداف زندگی خود رسیده اید؟ برنامه 
شما در آینده چیست؟

تا حدودی بله ولی انسان کمال گراست. االن 
بازیهای آسیایی  هدف بعدی ام تکرار طالی 
افتاد بعنوان  راه  ام  اگر لیگ جهانی  است و 

لژیونر در تیم های خارجی بازی کنم.

سخن پایانی برای دانشجویان؟

هیچ  واقعا  کنند  می  فکر  که  کسانی  همه 
راهی برای ادامه دادن نیست یا توی روزهای 
سختی هستند باید بدانند که امید هست و 
با توکل به خدا ادامه بدهند و هیچ وقت فکر 
نکنند که آخرش است، چون همیشه آخرش 

آنجایی است که خوب تمام می شود.



مرجان آهن پنجه             
دانشجوی ارشد روانشناسی ورزشی

مهارت های ذهنی ورزش

تصویرسازی در ورزش

در دنیای امروزه ورزش، همه افراد به خوبی 
جسمانی  آمادگی  داشتن  دیگر  که  می دانند 
تنهایی  به  تکنیکی  و  بدنی  مهارت  تمرین  و 
باعث موفقیت نخواهد شد. چرا که مربیان 
و ورزشکاران با فشارهای روانی زیادی روبه رو 
بتوانند  باید  برای تجربه موفقیت  و  هستند 
کنترل  یا  مدیریت  را  روانی  فشارهای  این 

کنند. 

مهارتهای  به  مبرم  نیاز  سبب  همین  به 
روانشناسی ورزش کامال مشهود است. یکی 
از مهارتهای ذهنی موثر در ورزش تصویرسازی 
مهارت  یک  ذهنی  سازی  تصویر  باشد.  می 
قابل یادگیری است که در آن ما تمام تجربه 
های را که دوست داریم در زمین ورزشی در 
زمانهای واقعی بازی و تمرین مشاهده کنیم 
را از قبل با درگیر کردن تمام حواس خلق می 

کنیم. 

تصاویر  بین  گذاری  تفاوت  قابلیت  ذهن 
ساخته و واقعیت موجود را ندارد و به همین 
خاطر ما می توانیم با بهره گیری از این مورد در 
زمان استراحت، صحنه هایی  را که خواهان 
اجرای آنها در روز بازی هستیم را خلق کنیم. 

می  شکل  تصویری  برمبنای  ما  افکار  تمام 

گیرد که آن را در ذهن می بینیم یعنی اینکه 
اگر بگوییم “توپ”  چه تصویری در ذهن شما 

نقش می بندد؟؟ 

نیست  پ{  و  حروف}ت  شک  بدون  خوب 
بلکه تصویری از توپ در ذهن شما می آید. 
نیاز به محرک های  در نتیجه تصاویر بدون 

بیرونی ایجاد می شوند. 

می شود  یادگرفته  آموزش  با  تصویرسازی 
رابطه  هوش  با  و  شود  می  بهتر  تمرین  با 
است  مهم  که  آنچه  بلکه  ندارد؛  مستقیم 

آموختن درست و تالش و تمرين است.

ورزشی،  مهارت  یک  بدنی  تمرین  بر  عالوه 
ورزشکار باید زمان اندکی را صرف تصویرسازی  
ذهنی آن مهارت کنند، تمرین ذهنی می تواند 
قبل از تمرین واقعی بدنی یا زمانی که تمرین 
بدنی به صورت واقعی امکان پذیر نیست به 
تنهایی انجام گیرد)حین مسافرت، در رختکن 

یا حین استراحت(

انجام تصویرسازی به منظور تسهیل عملکرد 
به سطح معینی از مهارت نیاز دارد به عبارت 
دیگر مربی یا معلم نباید انتظار داشته باشد 
مهارت  فاقد  ورزشکاران  برای  ذهنی  تمرین 
و مبتدی مؤثر واقع شود، هرچه ورزشکاران 
ذهنی  تمرین  باشند  داشته  بیشتری  مهارت 

برای آنها مفید تر است.

نمونه ای از مراحل تصویر سازی ذهنی منتخب

مورد  آنجا  در  که  بیابید  را  آرامی  جای   .1
مزاحمت قرار نگیرید، در وضعیت راحتی قرار 
بگیرید و قبل از تصویرسازی ذهنی کامال آرام 
راه  تدریجی  وآرمیدگی  عمیق  تنفس  شوید؛ 

آرامش   حالت  به  دستیابی  برای  پیشنهادی 
است.

2.  تصویر سازی ذهنی را با تجسم یک دایره 
رنگی شروع کنید که در آغاز میدان دید شما 
را پر می کند. سپس در نقطه ای تقلیل می 
یابد و ناپدید می شود. حال دایره را به رنگ 
آبی مجسم کرده  و این روند را چند بار تکرار 
متفاوت  رنگ  با  را  دایره  بار  هر  در  و  کنید 
تجسم کنید، در حالت آرمیده از تصویر سازی 

ذهنی لذت ببرید.

3. تصویر سه لیوان را بصورت چند بعدی در 
ذهنتان ایجاد کنید، لیوان ها را با مایع رنگی 

پر و به آن چند قطعه یخ و ِنی اضافه کنید.

انتخاب کنید  را  4.  چندین صحنه و تصویر 
و جزيیات کاملی درباره آنها بسازید؛ تصاویر 
ورزشی مانند استخر، زمین تنیس و گلف را 
تصور کنید و در هر یک از این تصاویر تمرین 
تجسم  را  ها  غریبه  جمله  از  افرادی  تا  کنید 

کنید.

را در یک موقعیت ورزشی مجسم  5.  خود 
تماشای  مقابل  در  کنید  تصور  ابتدا  کنید؛ 
دیگران در حال اجرای یک مهارت یا ورزشی 
هستید که به شدت به آن ورزش عالقه مندید 
و به گونه ای خود را داخل آن تصویر تجسم 
هستید،  ها  کننده  اجرا  از  یکی  گویی  کنید 
مورد  تکلیف  موفق  حال  در  را  خود  حال 
را  دیگری  ورزشی  موقعیت  کنید.  تصور  نظر 
تکرار  مجدد  را  روند  همین  و  کرده  انتخاب 

کنید. 

با  را  ذهنی  تصویرسازی  ی  جلسه  این    .6
تنفس عمیق، باز کردن چشم ها و سازگاری  

با محيط به پايان برسانيد.
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سیروان عادلی             
دکتری تخصصی فیزیولوژی 

قلب و عروق و تنفس

جغرافیای ورزش

مریوان

مریوان یکی از شهرهای مهم استان کردستان 
شهرستان  غرب  کیلومتری   125 در  که  است 
دارد. قرار  کردستان  استان  مرکز  سنندج، 
که  سرسبزی  های  دشت  و  کوه  با  مریوان 
اطرفش قرار گرفته اند، مانند انگشتری است 
که دریاچٔه زریبار  به عنوان بزرگ ترین چشمه 
آب شیرین دنیا که در حال نابودی به خاطر 
رشد زیاد نی زارها باز هم نقش نگین فیروزه 

اش را بازی می کند.

مریوان بخاطر هم مرزی با کشور عراق بخاطر 
واردات و صادرات بین ایران و عراق از رونق 
منطقه  است.  دار  برخورد  خوبی  اقتصادی 
های  جریان  تأثیر  تحت  شدیدًا  مریوان 

مدیترانه ای قرار دارد که به علت کوهستانی 
های  ریزش  ها  جریان  این  برخورد  و  بودن 
جوی زیادی ایجاد می شود. مریوان همچنین 
های  دیدنی  و  گردشگری  های  جاذبه  داری 

طبیعی شگفت انگیز است.

جمعیت کل شهرستان: 195٬263 نفر

 900 تا   500 جوی:  ریزش های  متوسط 
میلی لیتر در سال 

تأثیر  تحت  شدیدًا  مریوان  منطقه 
جریان های مدیترانه ای قرار دارد که به علت 
جریان ها  این  برخورد  و  کوهستانی بودن 

ریزش های جوی زیادی ایجاد می شود. 

شده است  سبب  مریوان  در  بارندگی  میزان 
پوشش  از  پوشیده  منطقه  نقاط  تمامی  که 

گیاهی غنی و متنوع باشد. رود ها در مسیر 
سرزمین سرسبز  با  پیوند  در  و  خم  و  پرپیچ 
بدیع  و  دلپذیر  مناظری  گیاهی  پوشش  و 

پدیدآورده است.

و  سرد  مریوان  هوای  و  آب  کلی  به طور 
حتی  و  سرد  معتدل  به  متمایل  کوهستانی 

مدیترانه ای است. 

ریزش برف و باران در این شهرستان، باعث 
از پرآب ترین مناطق  گردیده که منطقه یکی 

غرب کشور باشد.

     مناطق ویژه ورزشی )طبیعی(:

جاده  رودها،  و  دریاچه  کوهستانی،  مناطق 
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های آفرودی

 مناطق ویژه ورزشی )ساختمانی(:

مجموعه ورزشی چند منظوره زاگرس

 سابقه میزبانی مسابقات ورزشی:

مسابقات کاراته امید کشور

مسابقات شنای آب های آزاد کشور

مسابقات بدنسازی و پرورش اندام استان

دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور

میزبان لیگ دسته یک هندبال

و مسابقات  برگزاری  موجود  های   پتانسیل 
 اردوهای ورزشی:

عالی،  طبیعی  های  پتانسیل  وجود  علت  به 
رشته های آبی، کوهستانی و اتوموبیل رانی

 پر افتخار ترین رشته های ورزشی شهر:

فوتبال

ورزش های بومی:

هفت سنگ، چوب شکنی

امتیاز به امکانات ورزشی شهر) از 10(:

بطور کلی نمره 5 
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 پر افتخار ترین رشته های ورزشی شهر:

رشته های بدنسازی و رزمی  

 معروف ترین امکانات ورزشی شهر:

مجموعه ورزشی زاگرس

 اگر شما مسئول شهر بودید، روی چه ورزشهایی
 سرمایه گذاری می کردید؟

و  فوتبال  بویژه  ورزشی  های  رشته  اکثر 
آمادگی جسمانی

 ویژگی های خاص مردم شهر:

خونگرم و مهمان نواز

 سخن آخر:

سالمتی بهترین نعمت است و بهترین داروی 
سالمتی، ورزش کردن است
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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.

تلفن مارکتینگ و اشتراک: 4406532۷-02۱    موبایل: 6191 704 0912

DSI.SSMAG@gmail.com :ایمیل

آدرس: تهران – بزرگراه ستاری – باالتر از مجتمع تجاری کوروش – نبش کوچه اسدی – پالک 4۱ – واحد ۷

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، حبیب اهلل خطاط نژاد                

مدیریت امور نمایندگان: مرضیه جمیلی

ویرایش عکس: مجید خلفی

کارشناس هنری: سولماز اعلمی

روابط عمومی: فاطمه بالنیان

بازاریابی: سهیل غفوریان

فروشگاه اینترنتی: مرتضی زند

امور مالی: حمید میرطاهر

مترجم: المیرا اباذری

مرداس،  الهام  عزیزی،  امین  زاده،  شریعت  محمد  تحریریه: 
محمد همتی، نگار جمیلی، امین هاشمی فر، دانیال سعادتی، 
داود محسنی نیا، سرور فتحی، مرجان آهن پنجه، سیروان 

عادلی، بهروز اکبرزاده

دوربین بازار
تخفیف 20 درصدی به مدت دو هفته

برای خوانندگان دسی مگ
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بهروز اکبرزاده 

دانشجوی دکتری روانشناسی ورزش

capl-2 سواد بدنی

اجرا، مدیریت، امتیازدهی

)گروه پژوهشی زندگی سالم و چاقی(

اصطالح سواد بدنی به عنوان »انگیزه، اعتماد 
درک  و  دانش  بدنی،  شایستگی  نفس،  به 
افراد در جهت حفظ فعالیت بدنی در سطح 
مناسب در طول زندگی تعریف شده است«. 

است  جامعی  پروتکل  بدنی  سواد  ارزیابی 
که می تواند طیف گسترده ای از مهارت ها 
یک  بدنی  سواد  سطح  که  هایی  توانایی  و 
و  دقیق  بطور  کند،  می  توصیف  را  کودک 
قابل اعتماد ارزیابی کند. سواد بدنی فراتر از 
تناسب اندام، مهارت حرکتی یا انگیزه است.

آزمون سواد بدنی در 4 حیطه مفهوم سازی 
شده است که در زیر به آن ها می پردازیم: 

1. حیطه رفتار روزانه

فعالیت  سطح  شامل  روزانه  رفتار  ارزیابی 
و  عینی  صورت  به  که  است  کودک  بدنی 
به  بدنی  فعالیت  شود.  می  ارزیابی  ذهنی 
اندازه  گام شمار  از  استفاده  با  طور مستقیم 
گیری می شود و به طور غیرمستقیم از طریق 

آخرین سوال در مورد پرسشنامه سواد بدنی 
در  روزهایی  تعداد  )یعنی  میشود  ارزیابی 
هفته که کودک درگیر فعالیت هایی است که 
باعث می شود تنفس در آنها افزایش یابد و 

ضربان قلبشان باال رود(. 

2. حیطه شایستگی بدنی

کودک  بدنی  توانایی  بدنی  شایستگی  حوزه 
ارزیابی  بدنی  های  فعالیت  انجام  برای  را 
معیارهای  بدنی  شایستگی  حوزه  کند.  می 
بر  در  را  حرکتی  عملکرد  و  آمادگی جسمانی 
اندازه  طریق  از  جسمانی  آمادگی  گیرد.  می 
اسکلتی  استقامت  و  هوازی  آمادگی  گیری 
عضالنی ارزیابی می شود. عملکرد حرکتی از 
طریق مهارت های انجام شده و زمان کامل 
شدن، یک دوره مهارت حرکت چابکی ارزیابی 

می شود.

  

3. حیطه دانش و درک

و  مهارت  بدنی،  فعالیت  مورد  در  دانش 
می  ارزیابی  را  کودک  یک  جسمانی  آمادگی 

کند.

  

4. حیطه انگیزه و اعتماد به نفس

به  اعتماد  نفس،  به  اعتماد  و  انگیزه  حوزه 
در  خود  توانایی  به  نسبت  را  كودك  نفس 
فعالیت بدنی و انگیزه آنها برای مشاركت در 
فعالیت های بدنی ارزیابی می كند.                                          
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