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 پیشگفتار پژوهشگاه

و های اخیر روند رتربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان یك حوزه علمی دانشگاهی در سال

. یكی از مسایل های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داشته استبه رشدی را در تمامی زمینه

م های الزسازی و تقویت زمینهن، شناسایی، فراهمریزامهم مورد توجه مسئوالن و برنامه

ای ورزش هکارگیری علوم ورزشی تولید یافته در عرصهبرای تولید دانش علوم ورزشی و به

ت . به همین جهالمللی و نیز ورزش همگانی و سالمت عمومی استقهرمانی و میادین بین

شی ای علمی، آموزشی و پژوههپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که در راستای سیاست

 نش و فناوری در ایران اسالمیها به منظور توسعه روزافزون داخود، برای انتقال آخرین یافته

 های پژوهشی در نظر دارد با فراهم کردن بستری مناسب برای پیشبرد فعالیتبنیان نهاده شده، 

ی ی مؤثر در رفع نیازهاو نیز ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و کمك به تلفیق علم و عمل، گام

 -هاي علمیکتاب، پژوهشگاه اقدام به انتشار علمی ورزش کشور بردارد. در این راستا

های متخصصان، محققان و دانش آموختگان تربیت برگرفته از تالشتخصصی  -ورزشی

تعال، ، به فضل خداوند مامید است با انتشار این گونه کتب. نموده استبدنی و علوم ورزشی 

 .های مؤثری در جهت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی ایران برداشته باشیمگام

  

  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                        
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 مقدمه ویراستار علمی

ارزشی دارای صنعت ورزش دنیا ، 2614در سال هد که دهای انجام شده نشان میبررسی
د یك درص تقریباًدالر درآمد داشته است که میلیارد  91حدود و  بودهمیلیارد دالر  626معادل 

های اخیر، صنعت ورزش از کل تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال
این آمار بیانگر نقش و اهمیت باالی هر ساله به طور متوسط هفت درصد رشد داشته است. 

صنعت ورزش در تولید ناخالص و درآمدزایی است و بستری گسترده جهت ایجاد و توسعه 
ی فراهم ساخته است. در دنیا، صنعت ورزش در برگیرنده مشاغل بسیار کارآفریناشتغال و 

ن شدن ای زیادی است که از تنوع و غنای بسیار باالیی برخوردار است و به سبب همراه
های منحصر به فرد ورزش، بیشترین رضایت شغلی را در بین مشاغل مشاغل با ویژگی

ای هآورد. با وجود این که امروزه افرادی که به صورت تخصصی در رشتهمختلف به وجود می
-مهای وسیعی در این صنعت )تیتوانند در بخشاند، میمختلف علوم ورزشی تحصیل نموده

-های تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی، باشگاهای، شرکتهای حرفهگای، لیهای حرفه

 هایهای ورزشی، مراکز حقوق ورزشی، شرکتهای تناسب اندام، مراکز تندرستی، انجمن
مدیریت ورزشكاران و انتقال و جذب آنها، موسسات آموزشی و دانشگاه ها، مدارس، رسانه 

ریكا بینی سازمان ملی سالمت آمکار شوند. بر اساس پیشها، مراکز بازتوانی و....( مشغول به 
های مراقبت سالمت، روز به روز در حال افزایش است و بر اساس آمارهای موجود، هزینه

 46میلیارد دالری است که به بیش از  14سالمت و تندرستی در آن کشور یك صنعت 
 44کاهش وزن یك صنعت  کند. همچنین، در آمریكا تغذیه ورسانی میمیلیون نفر خدمت
رسانی آن در میلیارد دالری است که حجم خدمت 14صنعتی  تناسب انداممیلیارد دالری و 

 ،قیهای قلبی عروده سال گذشته دو برابر شده است و روند رو به گسترش چاقی و بیماری
 مؤید نیاز به نهادینه کردن سبك زندگی سالم و فعال در جوامعی نظیر ایران و آمریكا

 باشد.می
متأسفانه باید اقرار نمود که فرصت های شغلی موجود در کشور، از یك سو جوابگوی خیل  

 آموختگان نیز برای اشتغال در اینآموختگان نیست و از سویی دیگر، دانشگسترده دانش
اند. این واقعیت در حالی است که توجه به ای آموزش دیده نشدهمشاغل به صورت حرفه

المت از سوی مردم و عموم جامعه روز به روز در حال گسترش است و فرصتی تندرستی و س
-منحصر به فرد برای دانش آموختگان فیزیولوژی ورزشی فراهم است تا با افزایش توانمندی

اندازی و مدیریت یك مرکز های کاربردی خود و همچنین با درک چگونگی راهها و مهارت

شخصی خود را فراهم نمایند و گامی فراتر برداشته و  و کارتندرستی ورزشی، بتوانند کسب 
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د، چرا بپردازنحتی بتوانند از طریق ارائه خدمات علمی در حوزه ژنتیك ورزشی به درآمدزایی 
که از این رهگذر می توانند به خانواده ها برای شناسایی استعدادها و توانایی های فرزندانشان 

نه مربوطه را دارند. در حوزه سالمندی نیز چنین کمك کنند و آنان نیز آمادگی تقبل هزی

زمینه هایی وجود دارد و مراکز ورزشی و تندرستی برای افراد میانسال و مسن از افق روشنی 
 برخوردارند.

واقعیت این است که ذهن اینجانب در طی حداقل یك دهه گذشته از منظر وضعیت دانشگاه 
چرا که شاهد بی هدفی و بی برنامگی بسیاری از ها و رشته علوم ورزشی، ناآرام بوده است، 

بسیاری از دانشجویان بوده ام. لذا همواره برای متفاوت بودن، اساتید و سرگردانی و ناامیدی 
به روز بودن و نوآوری تالش کرده ام. تا اینكه دست تقدیر دوباره مرا به پژوهشگاه علوم 

ت میان دانشكده ها و پژوهشگاه به ورزشی نزدیك کرد و از طریق مطالعه و بررسی تفاو
كات ارزشمندی دست یافتم. حضور در جلسات متعدد با مسئولین پژوهشگاه ها و ن

پژوهشگران و افراد خاصی نظیر دکتر سورنا ستاری و تالش برای موفق بودن پژوهشگاه، 
ایجاد  توان در ایجاد مرکز فناوری پژوهشگاه،ایمانی را در من پرورش داد که اوج آن را می

 موسسه ژن ورز و گفتمانی حاکم بر پژوهشگاه دید.
، جور ها را باید شستمچشکه کتاب حاضر نیز مهر تاییدی است بر موارد پیش گفته و این

 دیگر باید دید و دانشكده ها را زیر و رو کرد تا بیش از این از دنیا عقب نمانیم.

ت و منبعی جامع برای آموزش گیری تدوین شده اسکتاب حاضر، دقیقاً با همین جهت
، آموزد. این کتاب به خوانندگاناندازی یك کسب و کار تندرستی ورزشی را میچگونگی راه

یزیولوژی ای در رشته فچرایی و چگونگی متفاوت اندیشیدن و تبدیل شدن به یك فرد حرفه
، توجه دانشجویانآموزد و می تواند به عنوان یك اثر کاربردی و نیاز روز، مورد ورزشی را می

 مندان قرار گیرد.   آموختگان و اساتید رشته فیزیولوژی ورزشی و دیگر عالقهدانش
 
 

 رضا قراخانلو                                                                          

 1931 پاییز                                                                            

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 ناپیشگفتار مترجم

هایی که هم اکنون در کشور رایج و حاکم شده است، ترین مسائل و چالشیكی از مهم
های مختلف از جمله رشته تربیت بدنی و افزایش نرخ بیكاری دانش آموختگان در رشته

اره، وهای مرتبط با آن است. همخاصه دانش آموختگان رشته فیزیولوژی ورزشی و گرایش
 آموختگان بهرفت از این شرایط را تجهیز دانشجویان و دانشنظران راه و چاره برونصاحب

ندازی ای و چگونگی راهکارآفرینهای کاربردی و همچنین آموختن مهارت دانش و شایستگی
ازی ساند. در این راستا، در پی فراهمکسب و کار شخصی در این حوزه تخصصی دانسته

اده، زهای خانم دکتر معصومه هاللیعتبر، علمی و کاربردی بودیم و با تالشمنبعی جامع، م
کتابی معتبر در این زمینه یافتیم و تصمیم به ترجمه آن گرفته شد. از آنجایی که موضوع 
کتاب هم در حیطه فیزیولوژی ورزشی و هم در حیطه مدیریت بود، ترکیب مترجمین از 

ث و بهبود کیفیت ترجمه لحاظ گردید؛ بدین لحاظ تخصص، برای پوشش تمامی مباح
ترتیب، دکتر محمدحسین قربانی با تخصص مدیریت ورزشی، خانم دکتر معصومه هاللی 
زاده با تخصص فیزیولوژی ورزشی و دکتر وحید فرجی وفا با تحصیالت فیزیولوژی ورزشی 

 و همچنین زبان انگلیسی، مترجمین کتاب را تشكیل دادند. 
دکتر تامی بون به نگارش در آمده است. ایشان استاد فیزیولوژی ورزشی  مبه قلاین کتاب 

سال  46بیش از  با سوتای آمریكاتی اسكاالستیكای دولوث در ایالت مینهاسدر دانشگاه 

ا باشد. وی معتقد است بكا میهای ورزشی آمریو مؤسس جامعه فیزیولوژیستتجربه کاری 
گرش بایست نآموختگان فیزیولوژی ورزشی، می توجه به وضعیت بیكاری در بین دانش

اساتید و دانشجویان نسبت به فیزیولوژی ورزشی از یك علم و رشته دانشگاهی به یك 
حرفه تغییر یابد و برای این منظور الزم است اقدامات و تغییراتی صورت گیرد که در این 

ن آموختگاانشکتاب، چگونگی این تغییر نگرش شرح داده شده و بیان گردیده که د
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ایی هیا صاحب کسب و کار چه گام کارآفرینفیزیولوژی ورزشی برای تبدیل شدن به یك 
ی رینکارآفباید بردارند. این کتاب دارای چهار بخش و نه فصل است. بخش اول بر رهبری و 

ث ی بحکارآفرینو  گریایتمرکز دارد که در قالب فصل اول و دوم در زمینه مبانی حرفه

-شود و درباره نظام مراقبتهای سالمت شرح داده مید. در بخش دوم، آینده مراقبتشومی

از  شود. پسوکار صحبت میهای سالمت در آمریكا و مراقبت سالمت به عنوان یك کسب
کند، نویسنده بخش سوم را با عنوان این دو فصل که مقدمات و مبانی الزم را فراهم می

نماید و به طور مفصل به ك در حوزه سالمت معرفی میاندازی یك کسب و کار کوچراه
اندازی یك مرکز های کسب و کارهای کوچك، راهبردهای عملی برای راهبررسی ویژگی

پردازد. در بخش آخر اندازی این مرکز میها و طرح کلی راهتندرستی و همچنین برنامه
نماید تا آنها را متقاعد ی)چهارم(، نویسنده روی ذهنیت مخاطبین تمرکز نموده و تالش م

ایشان هبودن باید متفاوت بیاندیشند و بر قدرت باورها و توانایی کارآفریننماید که برای 
وطه های مربها و شیوهحلی داشته باشند و در این زمینه راهکارآفرینمتمرکز شوند و جرأت 

ین رح شود و برای همبه زبانی عامیانه مطمباحث دهد. در این کتاب سعی شده را توضیح می
ت ممكن اس ت بسیاری استفاده شده است که گاهیها و اصطالحاالمثلها، ضرباز گفته

ازی سبرای فرهنگ یا جامعه دیگر نامأنوس باشد و مترجمین تمام تالش خود را برای ساده
-بتقکسب و کار در حوزه مرا»اندازی اند. در سرتاسر این کتاب از راهاین مفاهیم بكار بسته

   باشد.شود که مترادف فعالیت مراکز تندرستی در ایران میصحبت می« های سالمت
دانند از جناب آقای دکتر رضا قراخانلو به جهت قبول زحمت مترجمین بر خود واجب می

تشارات همچنین از انویراستاری علمی کتاب و ارتقاء کیفیت ترجمه این اثر تقدیر نمایند. 
ای را متذکر شده و بر ارزش و تیم داوری کتاب که نكات ارزنده پژوهشگاه علوم ورزشی

   کتاب افزودند، سپاسگزاریم.
اند تا اثری جامع و بدون خطا، فراهم سازند، گرچه مترجمین، تمامی سعی خود را به کار بسته

اما مطمئناً هیچ اثر علمی، بدون خطا نخواهد بود و همواره جا برای اصالح و بهبود وجود 
عالمانه  هایگیری از نظرات و دیدگاهرد. در نتیجه برای ارتقاء کیفی این اثر نیازمند بهرهدا

 شما خوانندگان گرامی هستیم.  
 

 وحید فرجی وفا-محمدحسین قربانی-معصومه هاللی زاده                      

 1931 اییزپ                                                                     
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  پیشگفتار

 و هایی برای هدایتآن ارائه جهتهدف  است واندیشی این کتاب تلفیقی از تحول و درون
ال حاضر در حای است که ورزشی رشتهفیزیولوژی  در فیزیولوژی ورزشی است. غییرت ایجاد

ده در ننویسکه در حالی ؛داردتعلق پژوهشگران آکادمیك ن آمادگی جسمانی و مربیا تنها به

تناسب  شآموز از آن درصدد تبدیل ،های کلیدیحلراهارائه تبیین مشكالت و  ااین کتاب ب
 .است کارآفرین ایبه یك کسب و کار و حوزه دانشگاهی هایتحقیق و آموزشو  ماندا

معتقدم که واقعاً ارزش تالش کردن  1مسلماً این کار آسانی نیست اما من هم مثل دکتر بون
 را دارد.

. کندها و اطالعات موجود در این کتاب، به درک مفهوم فیزیولوژی ورزشی کمك میدهای
ا هها، هر ایده پیشنهادی در هر جایگاهی با عقاید موافق، مخالف، چالشهمانند اغلب حرفه

و دالیلی برای رد یا قبول مواجه خواهد شد و تصمیم نهایی مطابق نظر اکثریت شاغلین در 
بهتر است اجازه دهیم روندهای ”، 2د. در حالی که به نظر جان نیسبیتآن حوزه خواهد بو

 “تر است.موجود مسیر خود را طی کند؛ همانطور که راندن اسب در مسیر کنونی آن آسان

دارو و  ورزش» کنونی روند با که است تصمیماتی گرفتن داده، انجام بون دکتر که کاری
 فیزیولوژی سازیایحرفه به روند این خود که است معتقد وی. دارد همخوانی «است درمان
 .کرد خواهد کمك ورزش

                                                             
1 Tommy Boone 
2 John Naisbitt 
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 چگونه یك"و  کارآفرینبه طور خالصه، این کتاب در باب فواید تفكر به عنوان یك 
ی تمایل های ورزشآیا فیزیولوژیست باره فكر کنید،گوید. در اینن می، سخ"شدن کارآفرین

؟ شوند تحوزه مراقبت سالم کارآفرینیك بدیل به تیا  مانندبباقی دارند یك مربی باشگاه 
گر چنین برند؟ اخود لذت می استقالل شغلیآیا آنان جزء آن دسته از شاغلینی هستند که از 

 اند.کار خود در حوزه مراقبت سالمتو، احتماالً آنها بهترین کاندیدا برای شروع کسبباشد
جامعه  نیاز مورد شدت به که معتبر و جدید خدمت یك توسعه که است این بون دکتر حرف
است. در حقیقت، احساس نویسنده درباره این  الزم و ضروری بسیاری دالیل به بنا است،

های این کتاب به روشنی نمایان است. به همین دلیل است که الی فصلهموضوع از الب
 ر و تاملیفكدر این مورد و  بنشینندهای ورزشی باید کند فیزیولوژیستوی پیشنهاد می

 .نماینداساسی 
های ورزشی دست به اقدامی نزنند و به عنوان یك متفكر در حقیقت، اگر فیزیولوژیست

زندگی نكنند، احتماالً تغییری در وضعیت آنان رخ نخواهد داد. ناگزیر، دانشجویان  ،مستقل
ه اهای شكست خورده طب ورزش خواهند بود. اگر این نتیجه دلخوکماکان قربانی لفاظی

های ورزشی باید چهارچوب مفهومی رشته دانشگاهی خود را ، پس فیزیولوژیستنیست
یك دانش پایه حداقلی مایند. برای انجام این مهم، تعریف ن 21متناسب با اقتصاد نوین قرن 

 ،، شناخت رقبا، نفوذ در بازار و حصول اطمینان از موفقیت محصولبازار و مشتری در زمینه

 نیاز است.
انه ارآفرینکهای ورزشی برای تفكر این کتاب به احتمال زیاد تنها منبع فیزیولوژیستاگرچه 

کار نیست، اما برای شروع یك منبع عالی است. موضوع حائز اهمیت  و و شروع یك کسب
یش پ وکار با تاریخچه فیزیولوژی ورزشی و موضوعاتاین است که تامل پیرامون کسب

ورزشی عجین است. به کمك این اطالعات به عنوان یك  ان فیزیولوژیگدانش آموخت روی
وژی یك مرکز تندرستی فیزیولدر قالب ریزی، شروع و فعالیت نقطه راهبردی آغازین، برنامه

توان شود. بالطبع این کتاب یكی از منابع متعددی است که میتر انجام میآسان 1ورزشی
 بهره برد.از آن ، شخصیکار وپیش از به جریان انداختن مراحل راه اندازی کسب

این کتاب برای فیزیولوژیست ورزشی به عنوان یك صاحب 

نوشته شده است  –مبتدی  کارآفرینو یك  –کار وکسب
 (.2ن فالكرسونوآر)
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