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بازریابی  مطالب  سلسله  ادامه  در 
به استفاده  امروز  دیجیتال در ورزش 
از شبکه اجتماعی یوتیوب می پردازیم.

یوتیوب
از دید مشتری خود فکر کنید:

چه  می شوید،   YouTube وارد  وقتی 
نوع محتوایی را انتظار دارید، ببینید؟

کرده  استفاده   YouTube از  قبالً  اگر 
اید، می دانید که YouTube یک بستر 
موجود  محتوای  است.  ویدئو  پخش 
حدود  معمول  به¬طور    YouTube در 
پنج دقیقه در قالب فیلم ادامه دارد. 
 ٪81 بدانید  که  است  مهم  همچنین 
از  ساله  بیست وپنج  تا  پانزده  افراد 
YouTube استفاده می کنند، بنابراین 
در نظر بگیرید که می¬خواهید چه نوع 

محتوایی را تبلیغ کنید.
واضح  می رسد  نظر  به  که  همانطور 
ایجاد  را  خود  هدف  باید  شما  است، 
قرار  پیام¬های طوالنی¬تر  با  فیلم¬هایی 
بازاریابی  انجام  اکنون، هنگام  دهید. 
شرکت  برای  اجتماعی  شبکه های 
متعددی  اهداف  ورزشی،  پوشاک 
را هدف  آنها  دارد که می¬توانید  وجود 
قرار دهید. در مورد YouTube، هدف 

شما ایجاد یک Brand Story است.
 

از  یکی  نایک،  از  نمونه¬ای  به  بیایید 
بزرگترین شرکت های لباس ورزشی در 

جهان نگاهی بیندازیم:
ورزشی   بازاریابی  استراتژی  پست 
ما  آنها،  صفحه  در   Nike YouTube
نایک  که  ببینیم  می¬توانیم  وضوح  به 
می¬کند.  تاسیس  را  خود  برند  چگونه 
اخیر  اخبار  آنها  برجسته  ویدئوی 
شرکت  که  است  کارهایی  مورد  در 
بازتاب  نحوه  و  می¬دهد  انجام  آنها 
از  است.  آنها  شرکت  فرهنگ  در  آنها 
تبلیغ  حال  در  نایک  یوتیوب،  طریق 
کمپین¬های بازاریابی ورزشی است که 
در برخی از آنها تمرکز بر تغذیه و غذای 
که  می¬بینیم  همچنین،  است.  سالم 
مختلف  صفحه  چندین  دارای  نایک 
 Nike Women ،Nike Running(
،Nike Better World  ،Nike Snow-
و  داستان  برای گسترش   )boarding

تصویر نام تجاری خود است.
استراتژی  خاطر  به  نایک  که  کاری 
در  درست  خود  ورزشی  بازاریابی 
ایجاد یک  انجام می دهد،   YouTube
داستان تجاری است که تمام پایه های 
را  اندام و سبک زندگی فعال  تناسب 
   YouTube صفحه  می دهد.  پوشش 
آنها دائماً مطالب جدیدی درباره زندگی 
سالم مخاطبان خود را به روز می¬کند 
تولید  های  فیلم¬ برای  آنها  محتوای  و 
نایک  بهینه می¬شود.  کیفیت  با  شده 
برای  فرصتی  عنوان  به   YouTube از 
انتقال  و  طوالنی¬تر  داستان¬های  بیان 
که  می¬کند  استفاده  قوی¬تر  پیام¬های 
تثبیت  را  آنها  شرکت  تجاری  مارک 

می¬کند.

بازاریابی طوالنی مدت:
را   YouTube باید  خود،  تجارت  برای 
بدانید.  مدت  طوالنی  بازاریابی  نوعی 

محتوایی  که  است  معنی  بدان  این 
می کنید  ارسال   YouTube در  که 
داستان ها  دنبال  به  که  را  افرادی 
هستند)در  طوالنی تر  فیلم های  و 

مقایسه با محتوای اینستگرام و فیس 
از  شما  هدف  می¬کنند.  جذب  بوک( 
هنگام  ورزشی  بازاریابی  استراتژی 
ویدیوهایی  ایجاد  یوتیوب،  در  پست 
نمایانگر  فیلم¬ها  این  است.  دوام  با 
شرکت شما برای تصویری هستند که 
مجسم  خود  تجارت  برای  می¬خواهید 

کنید.
سیستم  بهترین  از  یکی  یوتیوب 
رسانه¬های  بازاریابی  عامل¬های 
روایت  برای  صرفاً  که  است  اجتماعی 

شرکت  شده است.  طراحی  داستان 
فراتر  محتوایی  می¬خواهند  وقتی  ها 
بگیرند)که  اینستاگرام  پست  یک  از 
از  پرداخت(  خواهیم  آن  به  ادامه  در 

YouTube استفاده می¬کنند.

ادامه دارد…

محمد شریعت زاده
معاون فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی

مفاهیم کسبمفاهیم کسب  وکاروکار
  شبکهشبکه  های اجتماعی و بازاریابی ورزشیهای اجتماعی و بازاریابی ورزشی



امین عزیزی
کارشناس حقوقی ورزش

قبلی  در شماره  که  ادامه مطالبی  در 
مراحل  بیان  به  شد،  ذکر  مجله  این 

دیگر در فرآیند اپالی می پردازیم:

و  تحصیلی  سابقه   و  رزومه  نوشتن 
کاری:

از  کامل  و  خوب  رزومه  داشتن 
موضوع  کاری،  سابقه  و  مهارت ها 
نظر  جلب  با  زیرا  است  مهمی  بسیار 
استاد باعث هموار تر شدن مسیر اخذ 

پذیرش برای شما می شود.
بیان  رزومه  نوشتن  از  واقع هدف  در 
مهارت های  و  تجربیات  تحصیالت، 
شود  بیان  دقیق  باید  که  است  شما 
اطالعات  حاوی  بیشتر  است  بهتر  و 
مربوط به زمینه ی مورد نظر خود برای 

اپالی باشد.
قبل از نوشتن رزومه، حتما نمونه های 
مشابه از رزومه دانشجویان را مشاهده 
کنید و از آنها الگو بگیرید. ولی سعی 
شما  خالقیت  با  رزومه  طراحی  کنید 
زیادی  تعداد  روزانه  باشد.  درآمیخته 
دانشگاه های  اساتید  برای  رزومه 
قاعدتاً  که  می شود  ارسال  معروف 
همه آنها خوانده نمی شود پس سعی 
عنوان  ارسالی شما حتی  رزومه  کنید 
ایمیل شما به گونه ای باشد که توجه 

را برای خواندن جلب کند.
در این بخش سه مطلب حائز اهمیت 

است:
خاصی  استاد  برای  که  رزومه ای  اول: 

می خواهید بفرستید مطالب بر اساس 
Field Of Interest استاد باشد.

مقاله  دارای  رزومه تان  حتما  دوم: 
آن  موضوع  و  باشد   )ISI(المللی بین 
استاد   Field Of Interest اساس  بر 

باشد.
خوب  دانشگاه  در  کنید  سعی  سوم: 

درس بخوانید و خوب نمره بگیرید.

نوشتن انگیزه نامه:
را  خود  دالیل  باید  شما  نامه  این  در 
برای انتخاب رشته موردنظر و گرفتن 
پذیرش از دانشگاه مقصد بیان کنید.

روند  و  انتخاب  این  به  از عالقه مندی 
آینده  اهداف  بگویید،  خود  تحصیلی 
صادقانه  کنید،  مشخص  را  خود 
بنویسید و کمی متفاوت تر از دیگران 
شایستگی های  کنید  سعی  و  باشید 
اخذ  و  تحصیل  ادامه  برای  را  خود 
زیرا  دهید  نشان  خوبی  به  پذیرش 
این نامه توسط کمیته پذیرش بررسی 
می شود و نقش تاثیر گذاری در پذیرش 

شما خواهد داشت.

 نوشتن توصیه نامه:
همچون  نیز  توصیه نامه  نوشتن 
انگیزه نامه بسیار حائز اهمیت است. 
در  پذیرش  گرفتن  برای  دانشجو  هر 
نیاز مند  کشور  از  خارج  دانشگاه های 

آشنایی  به  با توجه  استادی است که 
و  علمی  توانایی های  شناخت  و 
برای  را  خود  دالیل  او  تحقیقاتی 
برای  موجه  فرد  عنوان  به  او  قبولی 
کنید  سعی  کند.  بیان  تحصیل  ادامه 
استادی را پیدا کنید که رزومه علمی 
بین المللی خوبی داشته باشد و بهتر 
یا دانشکده مقصد  با آن استاد  است 

ارتباط داشته باشد.
به  بی ربط  و  ضعیف  توصیه نامه های 
را  شما  پذیرفتن  امکان  شما  رشته  
است  الزم  بنابراین  می دهد  کاهش 
را  کافی  دقت  خود  استاد  انتخاب  در 

داشته باشید.

ترجمه رسمی مدارک:
بعد از تکمیل مدارک خود باید آن ها را 
ترجمه کنید و به ددالین های مربوطه 
توجه داشته باشید. از آنجا که معموال 
باالست  مدارک  رسمی  ترجمه  هزینه 
مدارک  که  باشید  داشته  توجه  حتما 
شما به درستی ترجمه شود و هیچگونه 

ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
در پایان نیز بعد از ارسال  درخواست 
و مدارک مدتی را برای دریافت نتیجه 
بمانید  دانشگاه منتظر  از سوی  اپالی 
یا   admission است  ممکن  که 

متاسفانه reject باشد.
این  به  توجه  اپالی  مراحل  تمام  در 
نکته که راه موفقیت یک فرد لزوما راه 
مناسبی برای دیگر افراد نیست بسیار 
از  بهره گیری  لذا  است،  اهمیت  حائز 
تجربیات و اطالعات دیگران به صورت 
فرد  شرایط  به  توجه  با  و  اختصاصی 
باید صورت گیرد و نه به صورت کلی و 

به صورت یکسان برای همه  افراد.

مسیر اپالیمسیر اپالی
صفر تا صد مراحل اپالیصفر تا صد مراحل اپالی
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معین لطیفی
دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی

موسس:
معین لطیفی 

دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی

قبل از شروع:
راه  برای  خود  از وضعیت  ادراک شما 

اندازی کسب وکار:
عالقه 10

تخصص 7
ارتباطات 8

دلیل تصمیم به شروع کار:
در  حضورم  مدت  از  ذهنی  ایده  یک 
این  نیاز  احساس  و  آلمان  و  هلند 

خدمات در ایران و استان خودم.

سرمایه اولیه برای شروع کار:
47 میلیون تومان

زمان ایده تا شروع کار:
حدود هفت ماه

تیم اجرایی شما را چه کسانی تشکیل 
می دهند؟

چهار  از  متشکل  ورزشی  پزشکی  تیم 
دکتر و پنج نفر از دانشجویان و مربیان

تجزیه وتحلیل  به  نسبت  اقدامی  آیا 
کسب وکار  جدول  ترسیم  مثل  بازار، 

داشتید؟ 
به صورت منسجم، خیر.

به  را  زیر  موارد  اهمیت،  اساس  بر 
ترتیب رتبه¬بندی کنید؟

)تیم و نحوه اجرا، زمان بندی، تحلیل 
اصلی  ایده  کسب وکار،  جدول  و  بازار 

کار، سرمایه(

ایده اصلی 
تیم و نحوه اجرا

سرمایه
زمان بندی 
تحلیل بازار

اولین گام اجرایی)نقطه شروع(:
بازدید از نمونه کارهای مشابه و ایجاد 

ذهنیت کار

بیشتر  را  زیر  شیوه¬های  از  یک  کدام 
می¬پسندید:

تولید  محصول  براساس  بازار  ایجاد 
شده¬تان

زمان شروع:
چه ارزشی را ارائه می¬دهید؟

انجام مشاوره و برنامه¬های حضوری و 
غیرحضوری در زمینه¬های:

حرکات  ورزشی،  تمرینات  تغذیه، 
اصالحی و بازتوانی 

خدمات استعدادیابی ورزشی 
تناسب اندام و الغری 

در  بدنی  مختلف  تست¬های  انجام 
زمینه¬های رشته¬های ورزشی و ساختار 

بدن و سالمت 
کسب و  شروع  مشاوره¬های  انجام 

کارهای مشابه

کسانی  چه  خدمات  این  مشتریان 
هستند؟

تا  مبتدی  ورزشکاران  مردم،  عموم 
حرفه ای، محصالن و کارمندان

ارتباط با مشتریان چگونه است؟
صفحات مجازی 

صفحات وب 

تجربه یک کسبتجربه یک کسب  وکاروکار
تندرستی و سالمت هیروتندرستی و سالمت هیرو
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بهترین ظرفیت¬های موجود این کار؟
سالمت  و  تندرستی  بحث  اهمیت 
و  درمانی  موارد  افزایش  دلیل  به 

هزینه¬های باالی آن

برای  همکاری  برای  پیشنهادی  آیا 
مخاطبان ما دارید؟

بله، ایجاد مراکز مشابه در سایر نقاط 
کشور با حمایت، مشاوره و پشتیبانی 
ما و همچنین جذب  آموزش مراکز  و 
سرمایه¬گذار در جهت ارتقا و تبدیل به 

مراکز جامع تندرستی 
تمایل به همکاری با مراکز مکمل کار 

به لحاظ الکترونیک یا تبلیغ

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

با  مشترکی  قرارداد  اینکه  تلخ  تجربه 
اداره ورزش جوانان منعقد و سرمایه 
مطلوب  اجرای  برای  را  زیادی  زمان  و 
شدن  عوض  با  متاسفانه  گذاشتیم. 
مدیر کل مربوطه کل طرح از نیمه راه 
و کلی وقت و هزینه  کان لم یکن شد 

از بین رفت. 
تجربه شیرین داشتن و یافتن یک تیم 
حرفه ای و همدل که باعث دلگرمی و 

ارتقا مرکز شد.

را دوباره  این کسب وکار  اگر بخواهید 

استارت بزنید، روی کدام بخش بیشتر 
سرمایه گذاری می کنید؟

و  بدنی  ارزیابی¬های  و  تست گیری¬ها 
تناسب اندام و الغری

الزم  حمایت هایی  چه  شما  نظر  به 
است که باعث توسعه کسب وکار قوی 

در کار شما شود؟
ورزش  اداره  طرف  از  اصلی  حمایت 
به دلیل  پرورش  و  آموزش  جوانان، 
ارتباط تنگاتنگ این دو ارگان با مبحث 
کردن  نهادینه  و  تندرستی  و  سالمت 
فرهنگ اهمیت به تندرستی پیش از 

ورود به افراد به حیطه درمان.

سخن آخر...
تیم  زحمات  از  می کنم  تشکر  بسیار 
و  هیرو  مرکز  در  متعهدم  و همکاران 
کشورهای  به  نگاهی  که  صحبت  این 
شاهد  آمریکا  و  اروپا  توسعه یافته 
باید به  این خواهند بود که  بر  خوبی 
این نگرش حتی در سطح کالن کشور 
برسیم که پیشگیری بهتر از درمان نه 
تنها شعار نیست بلکه راه¬حل بسیاری 
افزایش  و  اقتصادی  مشکالت  از 
باید  زودتر  بهره¬وری و هرچه  راندمان 
تفکر و تمرکز بجای درمان بر پیشگیری 

استوار گردد.

حضوری 
کاتالوگ و تبلیغات

محل ارائه خدمات کجا است؟
فیروزه  نبش  فیروزه،  خیابان  کرمان، 
۱۴، ساختمان پزشکان امیرالمومنین

  آیا همکار یا شریک کاری دارید؟
و  باشگاه¬ها  و  همکار  خیر،  شریک 

موسسات طرف قرارداد بله.
  

پایه اصلی کسب وکار شما؟
پرسنل و کادر مجرب

شما  کسب وکار  فعالیت  اصلی ترین 
چیست؟

و  اندام  تناسب  ویژه  برنامه¬های 
تست¬های سالمت

ساختار هزینه ها برای توسعه و ادامه 
کار:

 4 ماهیانه  مصرفی  هزینه¬های  برآورد 
تا 5 میلیون تومان

سرمایه موجود حدود دویست میلیون 
تومان

ساختار درآمدتان چگونه است؟
به صورت نامنظم و بین پنج تا پانزده 

میلیون تومان

 ساختار بعد از تجربه کسب وکار:
کسب  در  موجود  مشکالت  بزرگترین 

وکارتان؟
رسمی  و  منظم  سازماندهی  عدم 

اینگونه مراکز در نظام خدمات 
عدم شفافیت و بعضاً تداخل کاری در 

بعضی از حیطه¬ها 
عدم حمایت مطلوب از مراکز مرتبط با 
سالمت در حیطه پیشگیری نه درمان
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خلیل هاللی
دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی

دکتر،  آقای  شما  خدمت  سالم  با 
برای  را  خودتان  اجمالی  بطور  لطفاً 
و  کنید  معرفی  دسی¬مگ  خوانندگان 
بفرمائید که چگونه به حوزه بازی¬های 

حرکتی  عالقه-مند شدید؟
علمی  هیات  عضو  غالمی  امین  بنده 
علوم  وزارت  ورزشی  علوم  پژوهشگاه 
هستم. در سال ۱۳۸۹ مدرک دکتری 
حرکتی  رفتار  گرایش  در  تربیت بدنی 
کردم. پس  اخذ  دانشگاه خوارزمی  از 
هیات  عضو  به عنوان  کار  شروع  از 
خصوص  در  گرفتم  تصمیم  علمی 
پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های 
خودم بر یک حوزه خاص که کمتر در 
جامعه به آن توجه شده بود متمرکز 

شوم.
بررسی¬هایی انجام دادم، متوجه شدم 
که حوزه رشد حرکتی کودکان مخصوصاً 
یعنی  سال  زیر هفت  دامنه سنی  در 
مورد  کمتر  دبستان  از  پیش  سنین 
توجه قرار گرفته بود. در حالی که این 
دامنه سنی مهمترین سنینی است که 
های حرکتی پایه را  کودکان باید مهارت¬
کسب کنند. از طرفی در جامعه فضاها 
این  برای  خاصی  ورزشی  اماکن  و 
دامنه سنی در نظر گرفته نشده بود. 
برنامه های  لذا تصمیم گرفتم طراحی 
سنی  دامنه  این  در  کودکان  حرکتی 

پایه¬ریزی کنم. 
دامنه  این  برای  بنده  که  برنامه¬ریزی 
سنی انجام دادم جنبه های مختلفی را 

در بر می گرفت، از جمله فعالیت¬های 
پژوهشی مانند بررسی اثر برنامه¬های 
حرکتی مختلف در قالب بازی حرکتی 
جنبه های  کودکان  حرکتی  رشد  بر 
برگزاری  مانند  اجرایی  و  عملی 
جشنواره های بازی و ورزش کودکان و 
در جنبه¬های نوآوری و ساخت وسایل 
حرکتی  رشد  تقویت  برای  مناسب 
اسباب  اختراع  ثبت  مانند  کودکان 
همچنین  و  مهارتی  حرکتی  بازی¬های 
توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی و 
برگزاری دوره¬های آموزشی ویژه مربیان 

حوزه کودک.

انجمن  هدف  کودکان  از  قشر  کدام 
شما هستند؟

از  قبل  یا  ۷ سال  زیر  کودکان سنین 
دبستان هدف فعالیت¬های پژوهشی 

و اجرایی بنده بوده است.

لحاظ  از  را  کودکان  سالمت  وضعیت 
حرکتی چطور می بینید؟ پیشنهاد شما 
بهبود  برای  بدنی  تربیت  بچه¬های  به 

این وضعیت چیست؟
کودکان  حرکتی  سالمت  وضعیت 
مشغله  افزایش  واسطه  به  امروزه 
افزون  روز  گسترش  و  والدین  کاری 
همراه  تلفن  و  رایانه ای  بازی¬های 
هوشمند و همچنین کاهش فضاهای 
بازی در منازل و کاهش امکان انجام 
خیابان  و  کوچه  در  ورزشی  بازی¬های 
گذشته  نسل¬های  کودکان  به  نسبت 

کاهش چشمگیری یافته است.
امروز  نسل  کودکان  کم تحرکی  این 
به واسطه عوامل عنوان شده موجب 
شده است تا سالمت جسمانی، روانی، 
حرکتی و اجتماعی کودکان امروزه به 

خطر بیفتد به طوری که کودکان امروزه 
گذشته  نسل¬های  کودکان  به  نسبت 
مشکالت  و  بیشتر  وزن  اضافه  دارای 
بیشتری  عاطفی  و  روانشناختی 

هستند.
اگرچه والدین نسبت به این مشکالت 
مناسب،  غذاهای  اما  دارند  آگاهی 
مناسبی  بازی  سالن¬های  و  باشگاه¬ها 
برای کودکان این دامنه سنی در کشور 

وجود ندارد.
توصیه می¬کنم فارغ التحصیالن و حتی 
این  به  تربیت بدنی  دانشجویان رشته 
موضوع به عنوان یکی از دغدغه¬های 
بستر  همچنین  و  جامعه  و  والدین 
ویژه  توجه  کسب وکار  فضای  مناسب 

داشته باشند.

بین المللی  به صورت  شما  فعالیت 
از  نشان  این  و  است  یافته  توسعه 
شما  اجرای  و  فکر  طرح،  بودن  قوی 
است بیشتر در این¬ باره توضیح دهید 
و اینکه چگونه می توان وارد کسب وکار 

بین المللی شد؟
بازی و ورزش کودکان زیر ۷  موضوع 
سال در سطح بین الملل هم به تازگی 
به  بنده  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
عنوان نائب رئیس انجمن بین¬المللی 
بازی و ورزش کودکان در حال حاضر با 
کشورهای مختلف در ارتباط هستم.

به خوبی این نیاز را احساس می¬کنم 
ورزشی  باشگاه های  و  مربیان  که 
و  محتوا  تولید  به  به شدت  کودکان 
حتی  و  کودکان  حرکتی  برنامه¬های 
حوزه  در  خالقانه  ابزارهای  و  وسایل 

بازی و ورزش نیازمندند و این خود می 
تواند یک بستر کسب وکار بین المللی 

در نظر گرفته شود.

گپگپ  وگفت وگفت 
دکتر امین غالمیدکتر امین غالمی
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و  همکاری  فدراسیون¬ها  کدام  با 
تعامل دارید؟ ارتباط شما با مهدها و 

بهزیستی چگونه است؟
با  کودکان  ورزش  و  بازی  حوزه  در 
که  همگانی  ورزش¬های  فدراسیون 
حوزه  این  در  تخصصی  انجمن  دارای 

است همکاری نزدیک دارم. 
تقریباً دو سال پیش با همت همکاران 
مربیگری  دوره¬های  برگزاری  آیین¬نامه 
شد  تصویب  کودکان  ورزش  و  بازی 
در  مربیگری  دوره¬های  سپس  و 
و  گردید  برگزار  مختلف  شهرهای 
فعالین  از  بسیاری  االن  خوشبختانه 
بازی  مربیگری  کارت  دارای  حوزه  این 
و ورزش کودکان هستند، همچنین با 
سازمان بهزیستی در سال های گذشته 
همکاری نزدیکی داشتم به طوری که به 
نمایندگی از این سازمان در شهرهای 
اصول  آموزشی  کارگاه¬های  مختلف 
طراحی بازی¬های حرکتی کودکان را به 
در  کودک  مدیران مهدهای  و  مربیان 

استان¬های مختلف برگزار کردم این 
درخواست  به  کارگاه ها  و  دوره ها 

آموزش و پرورش نیز برگزار شد.
ایران  داخل  در  هم اکنون 
ورزشی  سالن های  مراکز  با 
تربیت  درخصوص  مختلف 
بازی  مربیان  دانش افزایی  و 
در  دارم  فعالیت  ورزش  و 
انجمن ها  با  کشور  از  خارج 

مختلفی  فدراسیون¬های  و 
ورزش  و  بازی  فعالیت¬های  که 

دارند،  خود  برنامه  در  را  کودکان 
همکاری می¬کنم.

چشم انداز کاری شما چیست؟
به نظرم در داخل کشور از نظر ساختار 
در  انسانی  نیروی  تربیت  و  سازمانی 
در  لذا  گرفتیم.  قرار  مناسبی  سطح 
توسعه  بر  بیشتر  تمرکزم  حاضر  حال 
حوزه بازی و ورزش در سطح بین الملل 
و  دانش  با  مربیان  کشور  در  است. 
تجربه خوبی داریم و امیدوارم بتوانیم 
ارتباط بین مربیان داخل کشور و خارج 
کشور را برقرار کنیم و از ظرفیت های 

طرفین به خوبی استفاده کنیم.

چه گرایش ها و صنایعی می توانند به 
شما کمک کنند؟

دنیای امروزه دنیای بین رشته¬ای است 
و  تنهایی  به  رشته ای  هیچ  اینکه  و 

مستقل رشد نخواهد کرد.
نیز  کودکان  ورزش  و  بازی  حوزه  در   

ها و تخصص  الزم است تا از ظرفیت¬
شود.  استفاده  نیز  رشته¬ها  سایر 
و  اطالعات  فناوری  رشته  مثال،  برای 
کامپیوتر الزم است در حوزه کاری ما 
وارد شود تا بتوانیم بازی¬های حرکتی 
دنیای  بستر  در  و  مجازی  به شکل  را 
مجازی نیز برای کودکان آماده کنیم و 
همچنین الزم است تا صنایع مختلف 
برای طراحی و تولید اسباب بازی¬های 
ما  حوزه  به  کودکان  مهارتی  حرکتی 

وارد شوند.

چه  به  بیشتر  حاضر  حال  در 
تخصص¬هایی احتیاج دارید؟

شیوع  به  باتوجه  گفتم  که  همانطور 
کرونا  دنیا ویروس  سطح  در 
حاضر  حال  از در  بسیاری 

سنجش  ملی  آزمون  یک  هنوز  ما 
رشد حرکتی کودکان نداریم، ما هنوز 
پروتکل استاندارد تقویت رشد حرکتی 
مواردی  نداریم.  کشور  در  را  کودکان 
پایه¬های  و  ملزومات  از  گفته شد  که 
طراحی برنامه ها و سیاست های حوزه 
اطالعات و  اما هنوز  شرکتی هستند. 
خصوص  این  در  مستندی  داده¬های 
نداریم. لذا نیاز است که دانشگاه¬ها، 
وزارت  مثل  مرتبط  وزارتخانه¬های 
بهداشت،  وزارت  جوانان،  و  ورزش 
به  پرداختن  پرورش  و  آموزش  وزارت 
را در دستور کار  این موضوعات مهم 

خودشان قرار دادند.

اگر به اول کار برگردید، چه مواردی را 
تغییر می دهید و تصحیح می کنید؟

کارم را به طور جدی در این حوزه آغاز 
کردم، تمرکز بیشتر بر آموزش والدین 

آگاه  و  مربیان  آموزش  آن  کنار  در  و 
سازی این دو قشر نسبت به اهمیت 
و  کودکان  حرکتی  رشد  موضوع 

تقویت  برنامه¬های  اصول طراحی 
کودکان  مرکزی  رشد  کننده 
این  من  می کنم.  برنامه¬ریزی 
تاکید  اما  دادم،  انجام  را  کار 
بر  من  برنامه های  بیشتر 
و  بود  استوار  مربیان  آموزش 
االن از نظر مربیان با دانش و 
آموزش دیده در سطح مناسبی 
که  می رسد  به نظر  اما  هستیم 
باید آموزش ها و برنامه های الزم 
مهمی هم برای آگاه سازی والدین 

به طور همزمان انجام شود.

تربیت بدنی  بچه¬های  برای  نصیحتی 
دارید؟

وقتی به اهمیت رشته شان و کاربرد آن 
در جامعه اعتقاد قلبی داشته باشند و 
در  را  جامعه  مختلف  اقشار  نیازهای 

برنامه  می توانند  بدانند،  موضوع  این 
ریزی و خدمات بهتری ارائه دهند.

نیازمند  جامعه  در  بسیاری  اقشار 
ما  تخصص  و  خدمات  دریافت 
هستند. موضوع سالمت جسمانی در 
همه جوامع مدنظر قرار می گیرد. لذا 

توصیه می کنم که دانشجویان تربیت 
نیازهای  درباره  عمیق  به طور  بدنی 
و  مطالعه  جامعه  مختلف  اقشار 
علمی  دستاوردهای  و  کنند  بررسی 
را  ورزشی  علوم  و  تربیت بدنی  حوزه 
و  کنند  مختلف مشخص  اقشار  برای 
برای همه این نیازها برنامه ریزی کند.

۶

فعالیت های این حوزه به شکل مجازی 
اینکه  به  باتوجه  اما  می شود.  انجام 
نیاز  کودکان  ورزش  و  بازی  موضوع 
است  الزم  دارد،  بازی¬ها  جذابیت  به 
تا از تخصص¬های سایر رشته¬ها مانند 
مصنوعی  هوش  و  اطالعات  فناوری 
بازی¬های  طراحی  و  ساخت  برای 
در  مجازی  به صورت  مناسب  حرکتی 

بستر اینترنت استفاده کرد.

این  در  پژوهش  برای  پیشنهادی  چه 
حوزه دارید؟

باشد.  ابتدایی  بسیار  عناوین  شاید 
ابتدایی از این دیدگاه که ما هنوز در 
در  را  کم تحرکی  شیوع  میزان  کشور 
شهرها و روستاهای خودمان در بین 

کودکان نمی¬دانیم.



سعید نعمت¬اللهی
کارآفرین ورزشی

نام موسسان و اعضای تیم استارت¬آپ 
و درجه علمی: 

برق  کارشناسی  نعمت¬اللهی،  سعید 
مخابرات

نام استارت¬آپ:
بامربی

محل استقرار:
فناوری¬های  و  نوآوری  ملی  مرکز 

ورزشی ایران

حامیان و سرمایه¬گذاران: 
پژوهشگاه تربیت بدنی و 

علوم ورزشی

نوع و میزان حمایت: 
مالی  اعتبار  و  سال  دو 
ساخت  برای  بالعوض 
محصول  پیاده¬سازی  و 
محل  حمایت¬های  و 
و  رویدادها  و  استقرار 

غیره

زمان شروع استارت¬آپ:
۱۳۹۷ 

و  محصول  از  کوتاه  معرفی  یک 
ویژگی¬های خاص آن:

سامانه بامربی در حال حاضر چندین 
سرویس را ارائه داده که از مهمترین 
بخش  آن  سرویس  اصلی¬ترین  و 
تخصصی  مرجع  که  است  بامربی 
مربیان ورزشی¬مان است که یک بانک 
اطالعاتی جهت معرفی مربیان ورزشی 
در تمامی شاخه¬های ورزشی در تمام 
یک سامانه  در حقیقت  است.  کشور 
است  ورزشی  مربی  آنالین جستجوی 
رزومه،  مربی،  اطالعات  می¬توان  که 
ویدیوهای  حتی  و  عکس  آدرس، 
را  باشگاه  در  نیز  را  مربی  آن  تمرینی 

مشاهده کند. 
بامربی مگ  دیگر سرویس¬های¬مان  از 
ورزش،  حوزه  در  مجله¬ای  که  است 
آن  هدف  و  است  سالمتی  و  تغذیه 

انتشار مطالب و مقاالت در این حوزه 
است.

است  بامربی ایونت  دیگر  سرویس 
ثبت¬نام  و  تبلیغات  اطالع¬رسانی،  که 
و  کارگاه¬ها  همایش¬ها،  کلیه  آنالین 
مسابقات ورزشی که در سراسر کشور 

انجام می شود را انجام می¬دهد.
بامربی  خبری  کارگاه  دیگر  سرویس 
است که در حوزه انتشار اخبار ورزشی 
بود  بامربی  و  است  فعالیت  درحال 
انجام  را  ورزشی  کتاب¬های  فروش 

می¬دهد.

ارزش پیشنهادی به مشتریان: 
جامعیت سامانه بامربی است که در 
حال حاضر کامل¬ترین بانک اطالعاتی 
به  با توجه  مربیان و خدمات ورزشی 
تمامی  در  رشته¬ها  تمامی  پوشش 

کشور را داریم.
و  اطالعات  جامعیت 
به  مربی  از  که  خدماتی 
مشتری می¬دهیم. مربیان 
تایید  اطالعاتشان  قطعاً 

شده و رسمی هستند.
رابط کاربری سایت، ساده، 
جذاب  آن  محیط  و  آسان 

است.
شبانه  طول  در  پشتیبانی 
انجام  هفته  کل  در  و  روز 

می¬شود.
به  دسترسی  و  جستجو 

اطالعات آسان است.

معرفی استارتمعرفی استارت  آپآپ
با مربیبا مربی
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دلیل انتخاب این محصول؟ 
وجود گپ بین مربی ورزشی و هنرجو 
مربیان  و معرفی  در جهت شناسایی 

در دسترس 

دستاوردها:
از  خالق  شرکت  گواهینامه  دریافت 

سمت معاونت ریاست جمهوری
وزارت  از  فناوری  گواهینامه  دریافت 

علوم با رتبه 7 از 9

محصول یا خدمات در کدام مرحله 
تولید است اگر تجاری شده تاکنون 

موفق به فروش شده اید؟
در  آنالین  به صورت  محصول 
دسترس عموم است و بیش از یک 

سال است که فروش هم داریم.
اکوسیستم  این  ماهیت  به  باتوجه 
هر روز در حال بروزرسانی و توسعه 

این سیستم هستیم.

بازار هدف:
ورزشی،  باشگاه  ورزش،  مربیان 

اساتید، دانشجویان حوزه ورزش

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

چیزی را تغییر نمی¬دهم.

چه حمایت هایی می تواند به شما و 
استارت آپ شما کمک کند؟

ورزشی  فدراسیون ها  با  ارتباط 
برای  دوسویه  خدمات  ایجاد  و 

گسترش ورزش
برای  سرمایه  و  مادی  حمایت 

گسترش منابع انسانی و تبلیغات

می  چگونه  را  آپ تان  استارت  آینده 
بینید؟

با توجه به اوضاع جامعه و مشکالت و 
تصمیمات آنی آینده دوری را نمی توان 
بسیار  کردیم  سعی  فقط  شد  متصور 
به روز تصمیم¬گیری  و  باشیم  منعطف 

کنیم.

کامل  امتیاز  که  هستید  مایل  آیا 
بله  اگر  بفروشید،  را  آپ تان  استارت 

چقدر؟
خیر 

نمره ای  چه  زیر  عوامل  از  یک  هر  به 
10 برحسب میزان اثرگذاری و  1 تا  )از 

اهمیت در کار شما( می دهید؟
ایده اصلی  5

تیم 4
مدل کسب و کار  3

زمان¬بندی 6

سخن آخر...
این  به  شما  توجه  حسن  از  ممنون 

استارت¬آپ 

۸



حسین شمسیان
کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش

نام اختراع:
با  بوکس  تمرینی  حریف  شبیه ساز 

استفاده از کیسه بوکس سه بدنه.
 

نام مخترعین و درجه علمی:
حسین شمسیان 

کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش

هدف از انتخاب این طرح:
نود  دهه  اوایل  به  اختراع  این  ایده 
برمی گردد، زمانی که با وسایل بوکس 
بهتر  عملکرد  برای  و  می کردم  تمرین 
دست کاری  را  آنها  تمرینی  وسایل 
به ساخت  منتج  باالخره  که  می کردم 
اقدام  ولی  شد  وسیله  این  ابتدایی 
معرفی  و  تجاری  برای ساخت  خاصی 
آن صورت نگرفت تا اینکه درسال نود 
و هفت مرکز نوآوری ورزش یک آگهی 
مبنی بر حمایت از ایده های ورزشی را 
ارسال  را  طرح  هم  من  و  داد  انتشار 
داوران  توسط  خوشبختانه  و  کردم 
که  شد  باعث  باالخره  و  شد  پذیرفته 
این ایده خام تبدیل به محصول شود.

سال ثبت:
۱۳۹۹

استان محل اقامت:
همدان

زمینه فنی اختراع:
تجهیزات ورزشی و به طور ویژه مربوط 
آویزان  کیسه  بوکس های  به  می شود 
فنون  شبیه سازی  برای  بهبودیافته 
و  چشم  هماهنگی  و  حمله  دفاعی، 

دست

فرایند ثبت اختراع چقدر طول کشید؟
از زمان تشکیل پرونده تا زمان ثبت 10 

ماه طول کشید.

کاربرد اختراع:
در  استفاده  مورد  محصول  این 
باشگاه های بوکس و رزمی و همچنین 

تمرین در منازل می باشد.

بازار  به  قابل  عرضه  اولیه  نمونه  آیا 
ساخته  شده است؟

ساخته  وسیله  این  از  نمونه  دو  بله، 
 شده است.

اختراع   انبوه  تولید  برای  اقدامی  آیا 
شده است؟

نگرفته  صورت  اقدامی  تاکنون  خیر، 
مشخص  و  بازارسنجی  به  باتوجه  و 
این  تولید  سرمایه  میزان  نمودن 
انبوه  به صورت  آینده  در  محصول 

شروع خواهد شد.

یا  شرکت  با  همکاری  به  مایل  آیا 
تولیدکننده خاصی هستید؟

بله، چنانچه شرکتی در این زمینه در 
بازار فعال باشد می توان همکاری الزم 

را داشت. 

آیا مایل به فروش حق مالکیت معنوی 
یا مادی خود هستید؟

در حال حاضر در این مورد هیچ نظری 
ندارم.

این اختراع چه دستاورد یا مزایای برای 
شما داشت؟

یک  به  خام  ایده  یک  شدن  تبدیل  
کاربردی شود  یک دستاورد  محصول 
و پیروزی شخصی برای من محسوب 
می شود چرا که پله¬ایی شد برای عملی 
کردن تعداد دیگری از ایده های ورزشی 
که امیدوارم به محصول تجاری تبدیل 

شوند. 

با مخترعانبا مخترعان
شبیه ساز حریفشبیه ساز حریف  تمرینی بوکستمرینی بوکس

۹



حمیدرضا سربازی
مسئول پژوهش انجمن پدل

پدل آخرین ورزش راکتی است که در 
دنیای ورزش به وجود آمده است. این 
 ۱۹۶۲ سال  در  بار  اولین  برای  ورزش 
آمد  پدید  مکزیک  کشور  در  میالدی 
آرژانتین  و  اسپانیا  وارد  آن  از  پس  و 
جهان  در  کشور   ۵۰ از  بیش  شد. 
انجمن و فدراسیون  پدل دارند و زیر 
فعالیت  پدل  جهانی  فدراسیون  نظر 

می¬کنند.
این ورزش توسط آقای فرهاد جامع و 
در سال ۱۳۸۴ وارد ایران شد و ایشان 
بعد  امروز  و  دارند  نام  ایران  پدل  پدر 
پیشرفت  شاهد  ۱۲سال  حدود  از 

چشمگیری در این ورزش  هستیم.
تمام  و  بازیکن¬ها  تعداد  و  باشگاه¬ها 
حال  در  سرعت  به  ورزش  این  ابعاد 

گسترش است.

نحوه اجرای این ورزش به این صورت 
هم  برابر  در   باید  تیم  دو  که  است 
بازیکن   ۲ شامل  تیم  هر  بایستند. 
توپ  قدری  به  باید  بازیکنان  و  است 
را در رفت و آمد نگه دارند که یک تیم 

امتیاز بگیرد.

معرفی رشته ورزشیمعرفی رشته ورزشی
پدلپدل

۱۰

زمین این ورزش به ابعاد ۱۰ در ۲۰ متر 
است)۲۰۰ متر مربع(، و دور این 
اسکواش  ورزش  همانند  زمین 
یا  شیشه  دیواره، 

فنس دارد.
این  در  شماری  امتیاز 
تنیس  مانند  ورزش 

است، تیم برنده باید دو ِست از 
 ۶ شامل  ِست  هر  بگیرند.  را  ِست   ۳
گیم و هر گیم شامل ۴ امتیاز است 
که به صورت )گیم-۴۰-۳۰-۱۵( خوانده 

می¬شود.
آرزانتین  و  اسپانیا  حاضر  حال  در 
ورزش   این  در  کشورها  قویترین 
با  هم  دیگر  کشورهای  و  هستند 
سرعت زیادی در حال پیشرفت در این 

ورزش  هستند.



دانیال سعادتی
کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار

مونیخی  استارت آپ  این 
تلفیق  بازی  با  را  ورزش 

کردند و بعد از دستیابی 
متنوع  افتخارات  به 

خود  جایگاه  بین¬المللی، 
کرده  پیدا  دنیا  ورزش  در  را 
دادن  بیرون  از  بعد  است. 
اختصاصی  محصول  اولین 

 ،interactiveSquash خود  ورزشی 
که   multiBall محصول  ارائه  با  حاال 
)از  بازار  از  گسترده¬تری  بازه  مناسب 
جدیدی  گام  باشگاه¬ها(  تا  مدارس 
این  است.  برداشته  راستا  این  در  را 
تاسیس   2016 سال  که  استارت آپ 
شتاب دهنده شرکت  توسط  شده، 

HYPE حمایت می¬شود.
محصول interactiveSquash ورزش 
و صنعت ورزش را چندین سال به جلو 

این صنعت، مدل کسب  برای  و  برده 
وکاری با جریان های مالی جدید را به 
صاحبان کسب و کار ارائه کرده است. 
ورزشکاران از پیش بیشتر به اسکواش 
عالقمند شده¬اند به طوری که تا اسفند 
با  ساعت  هزار  پنج  و  بیست   ،2020
انجام شده  ورزشی  فعالیت  ابزار  این 

است.

multi- شرکت این  محصول   دومین 
ball هر دیواری را تبدیل به یک تجربه 
سرگرم کننده و ورزش فعال می¬کند که 
ترکیبی از سرگرمی، تندرستی و آموزش 
را به ارمغان می¬آورد و به راحتی در هر 

محلی قابل نصب و استفاده است.
حاال بعد از فروش گسترده در بازارهای 
متنوع این شرکت دارای 19 کارمند در 

15 کشور مختلف دنیا است.

معرفی شرکت خارجیمعرفی شرکت خارجی
فان ویت بالزفان ویت بالز

۱۱

مارکوس کرنمارکوس کرن
موسس فان ویت بالزموسس فان ویت بالز

ما از همان لحظه اول ، بازار خود 
گرفته  نظر  در  جهانی  در سطح  را 
تجربیات  از  متنوع  تیم  یک  بودیم. 

کسب  برای  مهمی  فاکتور  متنوع 
گذاری  سرمایه  این  با  بود.  ما  وکار 
تا  کرده¬ایم  برنامه¬ریزی  ما  جدید، 
در  بیشتری  سرمایه¬گذاری 

بازار آمریکا انجام دهیم.

حرکتی  ورزش های  چطور 
از  بیشتر  را  بچه ها  می¬توانند 
کنند؟  ترغیب  موبایلی  بازی¬های 
که  کنند  کمک  می¬توانند  آیا  یا 
بزرگساالن ورزش را در برنامه شلوغ 
ترکیب  با  دهند؟  قرار  خود  روزانه 
ورزش¬های  و  تکنولوژی  بازی، 
به  جدید  بعدی  با ساختن  واقعی  

نام سرگرمی¬های فعاالنه؟

مارکوس کرنمارکوس کرن
موسس فان ویت بالزموسس فان ویت بالز



عباس محمدی
دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی

یکی از مهمترین دغدغه¬های والدین، 
داشتن فرزندانی اجتماعی و مثمرثمر 
خاصه  ورزش،  می باشد.  جامعه  در 
تاثیرات  می تواند  کودکی  دوران  در 
شدن  اجتماعی  فرایند  در  شایانی 
جامعه  و  والدین  به  و  باشد  داشته 
در محقق شدن اهداف مدنظر کمک 
کند. در ادامه این تأثیرات را برای شما 

شرح خواهیم داد.

فناوری  فراگیری  و  پیشرفت  امروزه 
افزون  روز  افزایش  و  ارتباطات، 
سرعت انتقال اطالعات به حدی است 
که انسان را مجاب به تجدید نظر در 
جهان بینی خود نموده است . تا جایی 
که نقل محافل روشنفکری صحبت از 
نزدیک تر شدن انسان ها به یکدیگر و 

کوچک تر شدن زمین می باشد.
این  و  دیجیتالی  زندگی  این  گرچه 
فاصله  تعبیری  به  مجازی  اجتماعات 
میان انسان ها را کاهش داده، اما از 
جهتی نیز زندگی طبیعی را تحت تاثیر 

رفتن  بین  از  موجب  و  داده  قرار 
اجتماعات حقیقی شده است.
افزایش  ادعاها  این  موید 

عدم  از  ناشی  معضالت  چشمگیر 
اجتماعی شدن می¬باشد.

تعریف  این  با  را  شدن  اجتماعی  اگر 
انسان  به  که  است  )فرآیندی  که: 
را  جامعه  در  کردن  زندگی  شیوه های 
می آموزد و به فرد شخصیت می دهد 
ایفای  جهت  در  را  او  توانایی¬های  و 
از  عضوی  عنوان  به  فردی  وظایف 
جامعه توصیه می بخشد(؛ بپذیریم و 
اندکی با دقت به اطراف خود بنگریم، 
پیدا  افراد در  از  می بینیم که بسیاری 
ایفای  و  جامعه  در  خود  نقش  کردن 
نمی توانند  و  دارند  مشکل  نقش  آن 

موجب ارتقای جامعه خود شوند.
حال برای رفع اساسی این مشکل باید 

اساسی ترین  زندگی به  دوران 

در اجتماعی شدن یعنی کودکی رجوع 
نمود و عوامل موثر بر آن را به دقت 

بررسی کرد.
 نظریات متعددی در این زمینه وجود 
دارد که از میان آنها می توان به نظریه 

ادراکی-حرکتی کپارت اشاره نمود.
کپارت در این نظریه معتقد است که: 
پایگاه  شناختی  رشد  و  ادراکی  )رشد 
به طوری که  دارند؛  حرکتی  مشترک 
کودک برای رسیدن به رشد کامل باید 
به مرحله تعمیم حرکتی رسیده باشد. 
عقالنی  رشد جسمانی،  که  آنجایی  از 
کودکی  سنین  در  انسان  شناختی  و 
تجارب  دارد،  را  سرعت  بیشترین 
حرکتی کودک در این سنین، زیربنای 

آگاهی¬های بعدی اوست.(
ورزش طبق همین منوال، بر اجتماعی 
شدن کودکان اثر می¬گذارد، و با رشد 
دادن  قرار  طرفی  از  و  مذکور،  عوامل 
کودک در گروه همساالن خود، مفید 
شما  کودک  مسلماً  می¬گردد.  واقع 
برای طرح مسائل فکری و بحث کردن 
بلکه  نمی شود؛  گروه  عضو  سیاسی 
به  تحرک  و  بازی  دلیل  به  کودکان 

دوستان خود می¬پیوندد و اولین تجربه 
های اجتماعی خود را رقم می¬زنند.

اینگونه  می توان  قاعده  این  طبق 
از  می تواند  ورزش  که  گفت: 
در  مداخالت؛  اساسی ترین 
تشکیل  سنین  اساسی ترین 
هویت اجتماعی)کودکی( باشد.

نقدطورینقدطوری
چرا باید ورزش کودکان را جدی گرفت؟چرا باید ورزش کودکان را جدی گرفت؟

۱۲



توجه  اندکی  با  می توانیم  ما  همه 
اجتماعی  در  ورزش  مفید  اثرات  به 
مثال،  عنوان  به  ببریم .  پی  شدن 
بازی های  انجام  در حال  وقتی کودک 
منتظر  و  می باشد  لی لی(  نوبتی)مثل 
اتمام  به  را  بازی  تا دوستش  می¬ماند 
برساند؛ در حال یادگیری این است که 
به حقوق دیگران احترام بگذارد و برای 
هر نفر ارزش قائل باشد. یا وقتی که 

نوجوانی می  دوران  به  پا  کودک شما 
گذارد و تحت تعالیم خاص ورزش های 
مختلف مثل کشتی، فوتبال، کاراته و 
و در چارچوب  قرار می گیرد  بسکتبال 
خاص آن ورزش عمل می کند، قبل از 
آموزش هر تکنیک و یا فنی، عمالً در 
با  و  است  قانون  رعایت  آموزش  حال 
رعایت هنجارهای حاکم بر هر ورزش، 
رعایت و احترام به هنجارهای جامعه 

را می آموزد.
البته نقش مربی در هدایت این امر و 
اهمیت دادن به ارزش های موجود در 

ورزش بسیار تعیین کننده می باشد.
ثابت  اصل  این  نیز  علمی  جوامع  در 
شده است و در تاثیر ورزش بر فرایند 
در  زیادی  مقاالت  شدن  اجتماعی 

دسترس می باشد.
  )PMC(آمریکا  کتابخانه ملی پزشکی 
در سال ۲۰۱۳ مقاله ی معتبری را در 

این موضوع منتشر کرد.

 در این مقاله جانت آ یانگ و همکاران 
در یک بررسی سیستماتیک مطالعاتی 
زبان  به   ۲۰۱۲ تا   ۱۹۹۰ سال  از  که  را 
انگلیسی منتشر شده است را بررسی 
را  ورزش  اجتماعی  مزایای  و  کردند 
برای کودکان و نوجوانان چنین گزارش 

نمودند:

می تواند  ورزش  نتایج،  این  طبق 
ابزاری بسیار کارآمد در اجتماعی شدن 
توصیه  و  باشد  نوجوانان  و  کودکان 
می شود که ورزش)به ویژه ورزش های 
اساسی  اصل  یک  عنوان  به  گروهی( 
کودکان  فراغت  اوقات  برنامه های  در 

گنجانده شود.
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فایندلی 2008

هووی و همکاران 2010
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لینور و همکاران 2009

نام محقق

اسنایدر و همکاران 2010

تاثیرات اجتماعی ورزش

افزایش کلی عملکرد اجتماعی

مشارکت در گروه ها

تعامل/ادغام اجتماعی
مهارت های اجتماعی

روابط با مربیان و دوستان

خودپنداره اجتماعی

احترام به معلمان و همسایگان

حس رفاه اجتماعی



محمد سعادتی
کارشناس ورزش

رزومه ورزشی:
قایقرانی 	  تیم ملی  در  عضویت 

)کایاک( از سال 1388 تاکنون
تنها دارنده مدال نقره در مسابقات 	 

المپیک آسیایی جاکارتا 2018
و 	  نقره  دارنده یک مدال طال, یک 

بزرگساالن  سنی  رده  در  برنز  دو 
چین  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در 

2017
دارنده دو مدال نقره دراگون بوت 	 

اندونزی  آسیایی  مسابقات  در 
2015

المپیک 	  مسابقات  در  شرکت 
آسیایی اینِچئون 2014

دارنده یک مدال نقره و یک مدال 	 
در  بزرگساالن  سنی  رده  در  برنز 
مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان 

2013
رده 	  طال  مدال  سه  دارنده  تنها 

مسابقات  در  سال   23 زیر  سنی 
تورنومنت جهانی بوخوم 2012

هفتم 	  و  مقام ششم  دارنده  تنها 
جهانی  آزاد  کاپ  مسابقات  در 

مسکو 2012
و 	  طال  مدال  دو  یک دارنده 

رده  در  برنز  مدال 

دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شدم 
و از آن سال تا به حال عضو تیم ملی 

هستم.
از طرف فدراسیون و وزارت ورزش چه 
وجود  شما  رشته  برای  هایی  حمایت¬

دارد؟
رشته  شامل  قایقرانی  فدراسیون 
بین،  این  در  و  می¬شود  زیادی  های 
و  المپیکی  رویینگ  و  آرام  آب¬های 
البته  و  فدراسیون مهم هستند  برای 
زیاد  بسیار  رشته¬ها  این  در  ورزشکار 
قایقرانی  فدراسیون  طرفی،  از  است. 
خودش  غیرالمپیکی  رشته¬های  باید 
را حمایت و پشتیبانی کند. در نتیجه 
برای  فدراسیون  که  هزینه¬هایی 
بسیار  بگیرد،  نظر  در  باید  ورزشکاران 
زیاد می¬شود که فکر می¬کنم از عهده 
و  است  خارج  وزارت  و  فدراسیون 
بیشتر  وزارت  که  است  نیاز  شاید  یا 
فدراسیون را حمایت کند. در کل، در 
مسابقات مختلف به نظرم مهم است 
که بازیکنان ما اسپانسر داشته باشند 
راه  در  را  ورزشکاران  بتوانند  تا 
قهرمانی، از لحاظ هزینه¬ها 

پشتیبانی کنند. 

در  دانشگاه¬ها  نقش 
سطح ورزش قهرمانی را 

چطور ارزیابی می¬کنید؟
زمینه  این  در  دانشگاه¬ها 
بسیار  نقش  می¬توانند 
برای  باشند.  داشته  مهمی 
مثال در لیگ آب¬های آرام که 
در اوایل آن هستیم، از جانب 
نماینده  یک  فقط  دانشگاه¬ها، 
دارد که آن هم دانشگاه  وجود 

آزاد است. 

سنی جوانان در مسابقات آسیایی 
تهران 2011

بیش از صد مدال طال, نقره و برنز 	 
در مسابقات قهرمانی کشور

مدال 	  یک  و  طال  مدال   5 دارنده 
المپیاد  شنای  مسابقات  در  نقره 

دانشگاه های سراسری کشور
قهرمان 6سال متوالی در مسابقات 	 

شنا و قایقرانی بنادر کشور

ورزشی  رشته  این  به  که  شد  چطور 
روی آوردید؟

در  و  می¬کردم  کار  شنا  سالگی   6 از 
بعد  می¬دادم.  مسابقه  استانی  سطح 
از استعدادیابی در 13 سالگی به تیم 
قایقرانی وارد شدم، 5ماه تمرین کردم 
اولین  شدم.  تیم ملی  اردوی  وارد  و 
باری که وارد اردو شدم به دلیل سن 
برگرداندند و یک سال بعد  را  کم من 

مدالمدال  آورآور
هدیه کاظمیهدیه کاظمی
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شغل  عنوان  به  رشته  این  به  آیا 
می¬توان نگاه کرد؟

نه واقعا، اصال به عنوان شغل نمی¬توان 
و  عشق  با  فقط  واقعا  ما  کرد.  نگاه 
عالقه¬مان تا اینجا ماندیم و چیزی که 
به ما انگیزه می¬دهد فقط و فقط حس 
و  زیاد  از زحمت  بعد  که  خوبی است 
جبران  خوشرنگ  مدال  با  کمبودها 

می¬شود.

ورزش  نامدار  آور  مدال  یک  به¬عنوان 
عالقه¬مندان  به  پیشنهادی  چه  ایران، 

قایقرانی می¬کنید؟
که  می¬کنم  پیشنهاد  و  دارم  دوست 
ورزشی،  رشته  این  به  عالقه¬مندان 
اصولی و حرفه ای این ورزش را دنبال 
با  را  مشکالتش  و  سختی ها  و  کنند 

آغوش باز بپذیرند.

چه تعامل و سیستم¬هایی در ورزش 
عدم  باعث  که  ندارد  وجود  ایران 
هماهنگی بین ورزشکاران و فدراسیون 

می-شود؟
شاید مهمترین عدم تعامل این باشد 
مورد  در  باید  که  کسانی  از  خیلی  که 
ورزشی  اصال  بگیرند  تصمیم  ورزش 
به  که  است  مهم  خیلی  نیستند. 
شود.  حرفه¬ای  نگاه  حرفه¬ای،  ورزش 
باعث  شغلی  و  مالی  حمایت¬های 
تمرکز  افزایش  و  استرس  کاهش 
می¬شود.  ورزشکار  برای  انگیزه  و 
و  رفاهی  امنیت  سیستم  خالی  جای 
شغلی برای ورزشکاران حرفه¬ای کامالً 

احساس می¬شود. 

ویژگی¬های خاص این رشته چیست؟ 
محدوده  یا  ویژگی¬هایی  چه  فرد  یک 
این  در  که  باشد  داشته  باید  سنی 

رشته موفق باشد؟
مهمترین ویژگی الزم برای ورود به این 
ورزش داشتن انگیزه باال و عالقه زیاد 

رشته- اکثر  مثل  هم  قایقرانی  است. 
پایین شروع  از سنین  است  بهتر  ها 

شود اما برای هیچ کاری هیچ¬وقت دیر 
نیست.

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

بکنند؟
امروزه علم تمرین و ورزش علمی به 
است  گذارتر  اثر  و  ارزشمندتر  مراتب 
ورزش  به  که  کشورهایی  همواره  و 

نگاه علمی دارند، ورزشکاران و مربیان 
معرفی  ورزش  دنیای  به  را  موفق¬تری 

می کنند.

و  بهترین 
تجربه  بدترین 
شما  ورزشی 

چیست؟
بهترین خاطره 
که هربار موفق 
سکو  روی  شدم 
برم خاطره خوب و 
به  یاد ماندنی بوده 
مخصوصاً  است، 
برای  که  هایی  مدال¬
برای  بار  اولین 
قایقرانی  فدراسیون 
کردم  کسب  ایران  و 
المپیک  نقره  مثل 

آسیایی جاکارتا.
بدترین خاطره¬ام مربوط 
به سال ۲۰۱۵ است که 
ثانیه  هزارم  اختالف  با 
سهمیه  اول  نفر  با 
المپیک ریو را از دست 
مسابقه  آن  در  دادم. 
بود  کم  فاصله¬ها  اینقدر 
از  دوست¬هایم  همه  که 
تبریک  بهم  دیگر  کشورهای 
من  متاسفانه  ولی  می¬گفتند 

چهارم شده بودم.

باالخره در روند استخدام شما تسهیل 
شد؟ 

انشالله امیدوارم.

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

نشانه¬گذاری ها  از  خیلی  به  طبیعتاً 
غایت  مطمئناً  اما  رسیدم.  زندگی  در 
این  اگر  که  نبوده  آرزوهام  و  اهداف 
ای برای ادامه  باشد، دیگر هیچ انگیزه¬

راه نمی¬ماند.

سخن پايانی؟
برنامه¬ام تالش و تالش و تالش برای 
چه  زندگی¬ام   جنبه¬های  همه 
ورزشی و چه غیر ورزشی.
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علی عباسی
دانشجوی ارشد آسیب واصالحی ورزشی

ویژگی های خاص جغرافیایی:
دو  میان  و  ارومیه  دریاچه  جنوب  در 
رود زرینه رود و سیمینه رود واقع شده 
آذربایجان  استانهای  تالقی  محل  و 

غربی و شرقی است.

مناطق ویژه ورزشی)طبیعی(:
آتا  پارک ساحلی  رود  زرینه،  رود  کنار 
پیاده¬روی  و  صبحگاهی  ورزش  برای 

کنار رود مناسب است.

مناطق ویژه ورزشی)ساختمانی(:
ورزشگاه پانزده هزار نفری میاندوآب، 

روی  تنیس  و  ووشو  طبقه  دو  سالن 
فرهنگی  مجتمع  همچنین  و  میز 
دارای  میاندوآب  شهرستان  ورزشی 
سالن چند منظوره تنیس، بدنسازی، 

والیبال و بسکتبال است.

سابقه میزبانی مسابقات ورزشی:
برگزاری برنامه صبح ونشاط صداوسیما 
مراسم  و  ایران  دوچرخه  شهر  در 
پیاده¬روی خانوادگی، مسابقات ورزشی 
غربی،  آذربایجان  جنوب  مدارس 
تفنگ  با  تیراندازی  ورزشی  مسابقات 
بادی، مسابقات ورزشی اسکواش جام 
فجر، مسابقات کشتی آزاد و بدمینتون 
پرورش  مسابقات  استان،  قهرمانی 

اندام و بدنسازی)پرس سینه(.

ورزش¬های بومی:
پیشیک قاشدی،  توالما،  هفت سنگ، 

جوال توتما.

ورزش های محبوب:
فوتسال، کاراته، کونگ فو، هنرهای 
پینگ پنگ،  دوچرخه سواری،  رزمی، 
و  آزاد  کشتی  والیبال،  بوکس، 

فرنگی.

ورزشی  رشته های  پرافتخارترین 
شهر؟

چهار سال پیش هندبال عالی بود، اما 
در حال حاضر رزمی و فوتسال بیشتر 
است. ولی والیبال و پینگ پنگ و... 
از افتخارات بیشتری برخوردار است.

مشهورترین ورزشکاران شهر: 
هادی  عزیزی،  بهمن  قربانی،  احد 

ابراهیمی، فرید مهتاب، علیرضا نویی، 
آراز کریمی، مهدی محمودی.

بودید،  شهر  ورزش  مسئول  شما  اگر 
در  شهر  ورزش  برای  را  امکاناتی  چه 

نظر می گرفتید؟
قبل عید قرار بود مسئول هیات باشم 
ولی وقتی با رئیس اداره ورزش جوانان 
کسری  که  شدم  متوجه  زدم،  حرف 
باید  اول  وهله  در  دارند.  زیاد  بودجه 
اگه  وزارت،  و  استان  از  گرفت  بودجه 
مسئول رده باالیی بودم حتما کنار رود 
جمله  از  ورزشی  و  تفریحی  امکانات 

پیست دوچرخه سواری می¬ساختم.

ویژگی خاص مردم شهر:
مهمان نواز،  مهربون،  و  خونگرم 
مردمی  ورزش دوست،  و  ورزشکار 

باغیرت و تعصب

جغرافیای ورزشجغرافیای ورزش
میاندوآبمیاندوآب

احد قربانی پل میرزا رسول
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سعید جعفری
دکتری مدیریت ورزش
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مهرناز عسکر
کارشناس ورزش

کمک تشخیصی  تکنولوژی  جدیدترین 
اندازه گیری  دستگاه های  خانواده  از 
است که با اندازه گیری انحراف میدان 
مغناطیسی هرکدام از ارگان های بدن 
نموده  آن  به سنجش سالمتی  اقدام 
به سمت  را سریعتر  معالج  پزشک  و 

عضو بیمار راهنمایی می کند.

یک  دارای  بدن  ارگان های  از  یک  هر 
به¬فرد  منحصر  مغناطیسی  میدان 
این  در  انحراف  هرگونه  می باشد. 
و  اختالل  بیانگر  مغناطیسی  میدان 
است.  ارگان  آن  عملکرد  در  مشکل 
دستگاه کوانتوم آناالیزر با اندازه¬گیری 

و  ارگان¬ها  این  مغناطیسی  میدان 
مقایسه آن با حالت طبیعی و سالم، 
سالمتی آنها را مورد بررسی قرار داده 
اختیار  در  که  وسیعی  های  داده- با  و 
جهت  را  پزشک  می دهد،  قرار  فرد 
موثرتر  و  سریع تر  تصمیم¬های  اتخاذ 

راهنمایی می کند.

که  زیستی  فاکتورهای  و  اندام ها 
توسط دستگاه کوانتوم آناالیزر بررسی 

می¬گردند:
قلب و عروق، مغز و عروق / دستگاه 
گوارش / کلیه و مجاری ادراری / ریه 
و دستگاه تنفسی / مغز و اعصاب / 
در  معدنی  مواد  چگالی  و  استخوان 

خون  چربی  و  قند   / آن 
بدن  فیزیکی  کیفیت   /
مواد  مقدار  سنجش   /
سنگین  عناصر   / حیاتی 
غدد  سیستم   / سمی  و 

 / بدن  ایمنی  سیستم   / درون ریز 
اندام های تناسلی /  میزان کوآنزیم / 

پوست / چاقی / ویتامین ها

مشخصات فنی:
قابلیت چکاپ کامل بدن )44 ریپورت(

قابلیت ذخیره¬سازی اطالعات
از  شده  گرفته  تست¬های  مقایسه 

بیمار در طول دوره درمان
پیشگیری از ابتال به بیماری¬ها با انجام 

تست¬های دوره¬ای و منظم
صرفه¬جویی در زمان و هزینه

غیرتهاجمی و بدون درد
سبک و قابل حمل

دوربین بازاردوربین بازار
کوانتوم آناالیزرکوانتوم آناالیزر

18
خرید و اطالعات بیشتر

https://dsikala.com/product/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-4/


تلفن مارکتینگ و اشتراک: 021-44065327
موبایل: 6191 704 0912

DSI.SSMAG@gmail.com :ایمیل
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری، باالتر از مجتمع تجاری

کوروش، نبش کوچه اسدی، پالک 41، واحد 7

مدیر مسئول: مجتبی گوهری 
سردبیر: محمد شریعت زاده

مدیر تدوین و محتوا: بهروز اکبرزاده، خلیل هاللی
مدیر تحریریه: دانیال سعادتی

کارشناس شبکه های اجتماعی: علی یوسفی        
آرا: حبیب الله خطاط نژاد       ویرایش تصاویر و صفحه 

مدیریت امور نمایندگان: مرضیه جمیلی
کارشناس هنری: سولماز اعلمی
روابط عمومی: فاطمه بالنیان

بازاریابی: سهیل غفوریان
فروشگاه اینترنتی: مرتضی زند

امور مالی: حمید میرطاهر
مترجم: المیرا اباذری

تحریریه:
محمد شریعت زاده، امین عزیزی، معین لطیفی، خلیل هاللی، علی عباسی،

اللهی، دانیال سعادتی، امین هوش افزا، حسین شمسیان، حمیدرضا  سعید نعمت 
سربازی، عباس محمدی، محمد سعادتی، سعید جعفری، مهرناز عسکر

مجموعه دسی مگ برای پیشبرد هر چه بهتر رسانه خود، آماده 
علمی،  مختلف)خبر  های  زمینه  در  محتوا  پذیرش  و  همکاری 

تکنولوژی و ...( از شما عالقمندان در سراسر کشور می باشد.

همکار ما باشید...

گروه تولید و نشر: 


