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مقدمه 6

۱۲ بازاریاب ورزشی 

۱8 نجات غریق 

۲۴ معلم ورزش 

۱۰ پزشکیار ورزشی 

۱6 داور 

۲۲ مروج ورزش 

8 ورزشکار حرفه ای 

۱5 عکاس ورزشی 

۲۰ مدیر تیم ورزشی 

۱۴ روزنامه نگار ورزشی 

۱۹ مربی شنا 

راهنمای تورهای 
۲6 ماجراجویانه 



صاحب باشگاه ورزشی ۳8

۳۱ مدیر فروشگاه ورزشی 

۴۳ تعمیرکار دوچرخه 

۳6 مربی خصوصی 

۳۰ مربی ورزش سالمندان 

مکانیک ماشین های 

۴۲ مسابقه  

۳۴ تحلیلگر آمار ورزشی 

۲8 کارگزار ورزشی 

۴۱ روان شناس ورزشی 

متخصص تغذیه ی ورزشی ۴۰

مدیر رویدادهای 
۳۲ المپیک 

۴۴ مربی سوارکاری 

این شغل راست کار خودت است! ۴6
باز هم هست... ۴8



ویژگی ها و مهارت های الزم برای کار در عرصه ی ورزش

شغل های ورزشی 

زیادی وجود دارد که 

شاید با خیلی از آن ها 

آشنا نباشی.

عاشق ورزش یا تماشای 
مسابقه های ورزشی هستی؟ 

هیجان و روحیه ی تیمی و حس 
پیروزی برایت مهم است؟ خب
اگر این طور است، می توانی این
عشق و عالقه  را تبدیل کنی به

شغل آینده ات!

برای افرادی که دوست دارند در عرصه ی ورزش فعالیت کنند تا دلت بخواهد کار 
هست؛ از کارهای علمی و آماری گرفته تا مربیگری و حتی فروشندگی.

ماهر باشد، تعمیرکار ماشین های مسابقه هم باید بتواند درست عمل کند حتی در صالحیت علمی باالیی داشته باشد، روزنامه نگار ورزشی باید کنجکاو و در نویسندگی  هر شغلی به افراد مختلف با مهارت های مختلف نیاز دارد: مربی  و متخصص تغذیه باید 
شرایط پر از اضطراب و شتاب مسابقه.

یا رویدادی بزرگ را هماهنگ می کنی، کلید کارت توانایی رهبری دیگران و کنار آمدن با دست وپا می زند باید استقامت بدنی داشته باشی و اگر گروهی پرجمعیت را مدیریت تناسب  اندام و قدرت ذهنی هم مهم است. اگر جان شناگری را نجات می دهی که باشند و از همه مهم تر، دوست داشته باشند این عشق را با دیگران سهیم شوند.مشترکی نیز داشته باشند، برای مثال پرانگیزه و پرانرژی باشند، از ته دل عاشق ورزش به غیر از این مهارت های متفاوت، همه ی افرادی که شغل ورزشی دارند باید ویژگی های 
موانع و مشکالت است.
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اگر همه ی این ویژگی ها 

و مهارت ها را داری، پس 

شغل ورزشی خوراک 

خودت است!

وقتی با این شغل های مختلف 
تو مناسب باشد. برای آشنایی با ببین کدام شغل ممکن است برای آشنا شدی، برو به صفحه ی 46 و 
شغل های بیشتر هم نگاهی به 

صفحه ی 48 بینداز.

شاید گاهی الزم باشد که شجاع باشی... شاید مجبور شوی تصمیم های ناخوشایند 

بگیری یا برای موفقیت به ترس هایت غلبه کنی. در کنار همه ی این ویژگی ها باید انسان 

بخشنده ای باشی. هرچه  نباشد در بیشتر شغل های ورزشی باید بخشی از یک گروه 

باشی و به رشد و شکوفایی دیگران کمک کنی... فرقی نمی کند مدیر فروشگاهی ورزشی 

باشی یا کارگزار ورزشی یا بازیکن ذخیره ی تیم.

شغلت هرچه باشد، مهم این است که یادت نرود ورزش فقط بردوباخت نیست... 

ورزش یعنی کار گروهی، تقویت مهارت ها و خوش گذراندن.

این کتاب ۲۴ شغل مختلف ورزشی را معرفی می کند و نیم نگاهی می اندازد به یک روز 

کاری افرادی که این شغل ها را بر عهده دارند. قرار است نکته های مهمی یاد بگیری، 

 اینکه چگونه باید شغل موردنظرت را پیدا کنی یا اگر آن شغل را بر عهده بگیری 
ً
مثال

باید چه کارها و مسئولیت هایی را انجام بدهی. نکته های بامزه ای هم در کتاب وجود 

 آشنایی با بدترین قسمت کار یک مربی خصوصی!
ً
دارد، مثال

راهنمایی: به لباس های خیس از عرق باشگاه ربط دارد!
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شانس، استعداد و عزم راسخ نیاز دارند؛ حاال هر ورزشی که باشد.چی از این بهتر! البته کار راحتی هم نیست؛ همه ی ورزش ها به سخت کوشی، ما هر روز ورزش موردعالقه مان را انجام می دهیم و برای این کار حقوق می گیریم. 

بازیکن فوتبال
همه ی اعضای خانواده ی من عاشق فوتبال اند. برای 

همین حسابی به خودم می بالم که این ورزش را حرفه ای 
دنبال می کنم. وقتی بچه مدرسه ای بودم، استعدادیاب یکی 

از باشگاه های رده باال پیدایم کرد و از من دعوت کرد در برنامه ی 
تمرینی شان شرکت کنم. حاال یکی از باتجربه ترین 

بازیکنان تیم هستم. از نظر من این 
شغل بهترین شغل دنیاست اما 

گاهی هم سخت می شود. باید خیلی 
حواسم به خودم و برنامه هایم 

باشد، از رژیم غذایی ام گرفته تا 
زمان خوابم روی عملکردم تأثیر 

می گذارند. پس دونات بی دونات و 
شب زنده داری هم ممنوع!

بازیکن تنیس
از وقتی شش  سالم بود تنیس بازی می کردم. پدرومادرم فهمیدند که 
سخت  کنم.  تمرین  او  با  تا  گرفتند  مربی  برایم  و  دارم  را  استعدادش 
باز  باالباالها  آن  تا  را  راهم  و  رفتم  مختلف  اردوهای  به  کردم،  تمرین 
کردم. اول مسابقات نوجوانان را بردم و بعد هم مسابقات بزرگساالن. 
 مغرور نشدم، 

ً
حاال یکی از بهترین تنیس بازان دنیا هستم. ولی اصال

می دانم هنوز هم باید هر روز سخت تمرین کنم. اما این کار
برایم دشوار نیست، چون عاشق تنیسم.

دوچرخه سوار
تازه به سن نوجوانی رسیده بودم که شرکت در مسابقات 

دوچرخه سواری را شروع کردم. حاال عضو یکی از تیم های 
دوچرخه سواری رده باال هستم. به تمام دنیا سفر می کنم و در سال 

بیشتر از ۱۰۰۰۰ کیلومتر رکاب می زنم. برای اینکه دوچرخه سواری 
حرفه ای شوید باید خیلی تالش کنید تا قوی شوید و 

تناسب  اندامتان را حفظ کنید، اما از همه مهم تر 
این است که باید از این ورزش لذت ببرید. هر 

روز پنج ساعت رکاب زدن زیر آفتاب یا 
باران کار راحتی نیست، ولی من

عاشق کارم هستم.
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دونده ی دوی استقامت
دانش آمــوز کــه بــودم، معلم هــای مدرســه ام فهمیدنــد کــه 
خوب می دوم. همین شد که از همان موقع انگار شغل آینده ام 
 مشخص شد! شغل فوق العاده ای است. سفر می کنم و در مسابقات 
 هر 

ً
بین المللی و المپیک شرکت می کنم، اما کار ساده ای نیست. تقریبا

روز روی مهارت هایم کار می کنم تا بهتر و بهتر شوم. پول درآوردن از این راه 
هم سخت است. بیشتر درآمد من از سمت شرکت هایی است که حامی 
باشم  داشته  حامی هایی  چنین  اینکه  برای  هستند.  من  حرفه ی  تبلیغاتی 
باید همیشه خودم را در بهترین حالت نگه دارم و این کار گاهی فشار زیادی 
به من وارد می کند. اما وقتی صدای مردم را می شنوی که پیروزی ات را جشن 

گرفته اند، می بینی همه ی این سختی ها ارزشش را دارد.

بازیکن بسکتبال
بسکتبال را از مدرسه شروع کردم و دیگر آن را کنار نگذاشتم. 

آمادگی  تمرینات  و  بازی  صدها  در  شرکت  و  تمرین  سال ها  از  بعد 
جسمانی و کار با مربی های جورواجور، باالخره تبدیل به بازیکنی حرفه ای 

شدم. هر روز تمرین می کنم و همراه با تیمم تاکتیک ها را یاد می گیرم و هفته ای 
حداکثر در سه مسابقه بازی می کنم. به نظر من بهترین بخش این شغل طرفدارها 

هستند. همیشه وقت می گذارم تا با آن ها حرف بزنم... شاید اگر آن ها نبودند شغل 
 وجود نداشت.

ً
من اصال

اسنوبُردسوار آلپاین
از بچگــی عاشــق بــرف بــودم. وقتــی پنــج ســالم بــود اولیــن 

را برایم خریدند. از همان موقع به بعد مشغول تمرین و  اسنوبردم 
رقابت و پیشرفت بودم. این ورزش گاهی خطرناک می شود و برای همین 

هم باید تمرین کنم، تناسب اندامم را حفظ کنم و اعتمادبه نفس داشته باشم اما 
هیچ وقت زیادی مغرور نشوم. مسابقات در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود؛ 

این خیلی هیجان انگیز است اما دلم برای خانواده ام تنگ می شود. بااین همه، شور 
و هیجانی که پایین رفتن از شیب تپه با سرعت صد کیلومتر بر ساعت دارد، به تمام 
سختی های این ورزش می ارزد. هیچ احساسی لذت بخش تر از این نیست که باعث 

افتخار طرفدارها و کشورت باشی.

بهترینوبدترینبخش
شغلورزشکارحرفهای:

بهترین: در این شغل، برای انجام کاری 
حقوق می گیرید که عاشقش هستید.

 کوتاه 
ً
بدترین: عمر این شغل معموال

است و آسیب های ورزشی هم کم نیست. 
به عالوه ی اینکه در شروع کار ممکن 
است هزینه ی تمرینات و تجهیزات 

ورزشی و سفرها خیلی زیاد باشد.
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و حاال در تیم ملی اسکی آلپاین کشورم مشغول به کار هستم.می خواندم. بعد از اینکه مدرکم را گرفتم برای چندتا از تیم های ورزشی دانشگاهی کار کردم بهبود پیدا کند. قبل از اینکه پزشکیار ورزشی بشوم باید حسابی توی دانشگاه درس به موارد اضطراری پزشکی و کمک به ورزشکاران است تا بیماری و آسیب دیدگی شان شغل من ترکیب بی نقصی است از علم و ورزش. کار من پیشگیری از مصدومیت، رسیدگی 

برای اینکه چنین شغلی داشته 
باشید باید مدرک بگیرید. خیلی از 

پزشکیارهای ورزشی تحصیالتشان 
را تا دوره ی ارشد هم ادامه می دهند. 

توی این شغل هرچقدر علم بیشتری 
داشته باشی، بهتر است!

۱
اولین قرار کاری امروزم با یکی از اسکی بازان

اساللوم۱ است. موقع تمرین پایش پیچ خورده و 
االن درد دارد. معاینه اش می کنم. من باید همه چیز 

را درباره ی آناتومی بدن انسان و تشخیص  آسیب و 
شیوه ی درمان بیماران بدانم. به نظرم مشکلش جدی 
نیست، برای همین هم فقط یک باند کشی به پایش 

می بندم. خوشحالم که خودش آمد پیش من چون بیشتر 
ورزشکارها درد را نادیده می گیرند و این کارشان ممکن 

است آسیب دیدگی شان را بدتر کند. 

۱. یکی از رشته های ورزشی اسکی آلپاین

۲
بعد، حرفه ای ترین اسکی باز تیم آقایان به دیدنم می آید. 

چند ماه پیش قوزک پایش شکست و به خاطر همین 
طبق برنامه ی حرکتی که من برایش طراحی کرده ام 

تمرین می کند تا دوباره پایش را قوی کند. 
آرام وقرار ندارد که دوباره برگردد سر جلسه های 

اصلی تمرین، ولی بهش یادآوری می کنم که اگر 
همین برنامه ی حرکتی و توان بخشی را ادامه 

بدهد، خیلی زود می تواند به مسابقات بر گردد.

وبدترینبخششغلمن:
بهترین

بهترین: از اینکه به بقیه کمک کنم تا حالشان 

بهتر شود و به مسابقات برگردند لذت می برم.

بدترین: بعضی وقت ها اینکه به ورزشکارها 

بگویی نباید تمرین کنند یا مسابقه بدهند،

سخت است. اما سالمتی از همه چیز مهم تر است.
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