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مدعوین

آقایان :برادران(قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی) ،حسین نخعی شریف (مدیر امور تربیت بدنی همگانی
شهرداری) ،دکتررضا عطارزاده(عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی) ،دکتر رضا اسماعیل زاده(عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی) ،عباس چمنیان(عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد) ،حسین توانا (کارشناس
تربیت بدنی مدیریت) ،ضرغامی ،محمد رضا بهمنی ،یوسفی ،علی پارنج ،محسن نامور ،مصطفی گورکن ،محمد
حسین کارگر مقدم ،علی شمسی زاده ،وحید حسنیان ،عصاری ،مرتضی ساالری ،حمید ساالری ،مسعود
مهدوی ،شهسوار ،یاسر پاهندگان ،اکبری ،صداقت ،ابراهیمنژاد ،معینی ،احمدی ،ثروتی ،سجادی ،محمدی،
زاهدی،
خانمها  :راحله علیزاده ،حریر بهشتی ،الهه حریری ،حمیده قاسمی ،زهرا اخگر اسالمیه ،نفیسه بخشنده ،مونا
امینی ،ماجده ازهدی ،الهام پیغمبری ،سمیرا رضایی ،فاطمه علیزاده ،یاوری ،شفیعی ،حضرتی ،ممدوحی،
تازش ،تقی زاده ،سامی ،نظری ،صدقیانی ،فاتح

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم  ...مجید توسط آقای توانا آغاز شد.
آقای حسین نخعی شریف مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد :با عرض سالم خدمت حضار محترم و
محترمه ،کارشناسان تربیت بدنی که در فراخوان شهرداری آمادگی خود را جهت همکاری اعالم نمودند .در خدمت آقای
برادران قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و اساتید محترم جناب آقایان عطارزاده ،اسماعیل زاده و چمنیان
هستیم تا بتوانیم در حوزه تربیت بدنی همگانی در سطح شهر مشهد بویژه شهرداری مشهد به عنوان یکی از نهادهای مهم در
ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان ،پیشرفتی داشته باشیم.
آقای برادران(قائم مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی) :حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری مشهد شامل
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی می باشد که با عنایت شهردار محترم مشهد مهندس پژمان ،فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
و گردشگری گسترده ای در تمام مناطق شهرداری اجرا شده است .نگاه جدید ما گسترش تربیت بدنی می باشد تا پاسخگوی
نیاز باالی شهروندان در این زمینه باشیم .حجم فعالیتهای عمرانی مانند احداث زمین های ورزشی و وسایل بدنسازی و
اجرای ورزش صبحگاهی و شامگاهی توسط امور تربیت بدنی ،در این دوره نسبت به سال گذشته حدوداً  1برابر شده است .این
فعالیت ها توسط کارشناسان و مسئولین تربیت بدنی هر منطقه در حال اجرا می باشد و مدیریت تربیت بدنی نیز از نظرات
تخصصی اساتید و کارشناسان تربیت بدنی بهرهمند می باشد .اما برای گسترش ورزش همگانی نیازمند افرادی عالقمند به
ورزش در سطح شهر هستیم تا بدنبال دا شتن شهری سالم و پویا و بانشاط باشند که ما این افراد را فراخوان کردیم .عالقمندیم
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با افرادی که در فراخوان شرکت کردند ،چه در بعد عملی و چه در بعد نظری همکاری داشته باشیم و نظرات مختلف را در
مورد نواقص کارمان بشنویم و از پیشنهادات دوستان بهره مند گردیم.
دکتر رضا اسماعیل زاده(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی) :با عرض سالم و تشکر خدمت دوستان ،در این جلسه
ما بیشتر تمایل به شنیدن نظرات شما پیرامون مدرک و سطح تحصیالت ،سابقه کار ،سطح رضایت مندی و عالقه ،میزان
آشنایی با طرح چتر ورزش داریم .هدف ما بیشتر این است که نظرات شما را بشنویم تا راهبردهای مدیریتی را بررسی و برای
ارائه بهتر این موضوع قدم برداریم.
خانم حمیده قاسمی :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های شنا ،آمادگی جسمانی،
بدمینتون و اسکواش و ساکن منطقه  2شهرداری هستم .از مجموعه فعالیت های شهرداری در بعد ورزش همگانی ،بیشتر با
ورزش صبحگاهی آشنایی دارم .در بحث ورزش همگانی بیشتر به رشته هایی مانند دو و میدانی ،آمادگی جسمانی و
.....پرداخته می شود اما میتوان به ورزش های دیگری نظیر اسکواش و....که افراد توانایی پرداخت هزینه هایش را در باشگاهها
ندارند ،بپردازیم.
خانم راحله علیزاده :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های شنا ،آمادگی جسمانی،
بدمینتون و اسکواش و والیبال ساکن منطقه  2شهرداری هستم .با طرح ورزش صبحگاهی که در پارکها با حضور مربی خانم
انجام می شود ،آشنایی دارم .کار خوبی است اما سن مربیان نسبتاً باال بوده و تمریناتشان ابتدایی و قدیمی است .البته این
تمرینات در سطح عامه مردم بود اما بدلیل گرایش زیاد زنان به ورزش بهتر است در این زمینه بیشتر کار انجام شود .پیشنهاد
دارم که با کمک شهرداری در مکانهای مناسب بتوان برای افراد خصوصاً بچه هایی با ناهنجاری اسکلتی فعالیتهایی صورت
گیرد و به آنها در زمینه حرکات اصالحی آموزش دهیم .در پارک حجاب امکانات خوب و فضای کافی برای دوچرخه سواری
وجود دارد اما اگر ورزش های دیگری مانند تنیس ،اسکیت یا اسکواش نیز در پارکهای سطح شهر گسترش دهیم ،تا این
ورزشها به مردم معرفی و باعث جذب عالقمندان به ورزش شود ،مناسب خواهد بود.
خانم حریر بهشتی :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های ژیمناستیک ،اسکواش و
دوومیدانی ساکن منطقه  11شهرداری هستم .به نظر بنده فعالیتهایی که در مورد ورزش همگانی در قالب ورزش صبحگاهی
و یا نصب وسایل بدنسازی صورت گرفته است ،خوب است ولی کافی نمی باشد .بسیاری از افراد نحوه صحیح کار با دستگاه
بدنسازی را نمی دانند و مربیانی که تعیین شده اند ،به درستی کار نمی کنند .پیشنهاد میکنم طرحی مانند جاده تندرستی
که در تهران اجر ا می شود نیز در مشهد اجرا گردد ،بطوریکه یکسری پارکهایی تجهیز و ایستگاههایی قرار داده شود که مردم
را مورد راهنمایی قرار دهند و به آنها بر نامه ورزشی دهند تا حتی بدون مربی بتوانند ورزش کنند.
خانم الهه حریری :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های بدمینتون و آمادگی جسمانی ،در
اجرای مرحله  1طرح چتر ورزش و طرح ورزش محله مدرسه همکاری داشتم .به نظر من چتر ورزش زیاد کارایی نداشت.
آگاهی افراد یا بدلیل نداشتن تخصص و یا فراموشی مطالب یاد گرفته شده پایین بود.
خانم تکتم شریفی :دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های ژیمناستیک،
آمادگی جسمانی ،بدنسازی ،والیبال ،بدمینتون ،در طرح چتر ورزش مرحله  2همکاری داشتم .به نظر من طرح چتر ورزش
زیاد کارایی نداشت و مردم بدلیل عدم آگاهی استقبال زیادی نداشتند .پیشنهاد من این است که ما باید طرز تفکر مردم را
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عوض کنیم و مادران و زنان خانه دار را از خانه برای ورزش کردن بیرون بکشانیم .اگر مادر در خانه ای ورزشکار باشد ،فکر بچه
ها را اصالح میکند.
خانم مونا امینی :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری آمادگی جسمانی ساکن منطقه  11شهرداری هستم و در
دبیرستان تدریس میکنم .به نظر من طرح نصب وسایل بدنسازی عالی بود و مورد استقبال مردم واقع شد ..به نظر من وجود
وسایل بدنسازی در پارکها نوعی تبلیغات محسوب می شود ،البته این تبلیغات کافی نمیباشد .اگر این وسایل ورزشی دارای
برچسب آگاهی و روش کار و آسیبها و هشدارها باشد ،بهتر است.
خانم ماجده ازهدی :فوق دیپلم تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری در رشته های ژیمناستیک ،آمادگی جسمانی ،آمادگی
شخصی و در طرح سالمت با شهرداری همکاری داشتم.
خانم زهرا اخگر اسالمی :دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری و داوری در رشته های آمادگی
جسمانی ،شنا ،شیرجه و آمادگی جسمانی می باشم .با طرح فصلی با ورزش شهرداری همکاری داشتم .پیشنهاد میکنم برای
افرادی که به صورت رایگان ورزش میکنند ،محیط رقابتی ایجاد شود تا استقبال و انگیزه مردم بیشتر گردد.
خانم نفیسه بخشنده :کارشناس تربیت بدنی و مربی تیراندازی با کمان میباشم .به نظر من ما باید دنبال روشی نظیر ارائه
بروشورها باشیم تا به افراد خصوصاً خانم ها آگاهی دهیم تا برای سالمتی خودشان ورزش کنند .تا زمانی که مادر خانوادهای
سالم نباشد ،نمیتواند خدمات خوبی به اعضای خانواده ارائه دهد .به نظر من اگر بازخوردهای طرح های اجرا شده جمع آوری
گردد ،راهگشای خوبی برای گسترش بیشتر ورزش تربیت بدنی همگانی میباشد.
خانم ممدوحی :حدوداً  11سال در باشگاهها مشغول به کار با افراد مسن هستم و در ظرح چتر ورزش در پارک گلها
همکاری داشتم .پیشنهاد دارم که امکانات اجرایی پارکها به طور م ثال مکانی برای والیبال یا بسکتبال و یا امکان نصب پرده
برای حفظ حریم ورزشی خانم ها را برای ورزش بانوان بیشتر تجهیز نمایید .به نظر من برخی مناطق مانند حاشیه جادهها که
دستگاههای بدنسازی در آن نصب شده است ،زیاد مورد استقبال مردم واقع نمی شود لذا میتوان تعداد این وسایل را در
مکانهایی مانند پارکها که استقبال مردم باال است ،افزایش داد تا هجوم افراد برای کار کردن با دستگاهها صورت نگیرد.
خانم سامی :دانشجوی فوق دیپلم تربیت بدنی مربیگری ،دومیدانی ،کاراته و قهرمان در سطح کشور هستم .به نظر من اگر
دوره های ورزش همگانی را تعمیم دهیم تا افراد بصورت خانوادگی شرکت کنند ،استقبال بیشتری صورت می گیرد.
خانم عطایی :فوق دیپلم تربیت بدنی و مربی ماساژ درمانی ،آمادگی جسمانی و بدنسازی هستم 2 .سال در تربیت بدنی
کارکنان شهرداری هستم و روی حرکات اصالحی کار می کنم .فعالیتهای تحقیقاتی بر روی حرکات اصالحی افراد در استخر
سجاد و بچه های گوژپشت در مدرسه صدف انجام دادم .اگر امکان دارد موسیقی مالیمی هنگام ورزش کردن مردم در پارکها
پخش شود ،برای افزایش انگیزه مردم مفید می باشد.
دکتر عطارزاده :آیا افراد تجارب کسب شده حاصل از همکاری در طرح های شهرداری را به عنوان تجربه مثبت در جاهای
دیگر مورد استفاده قرار داده اند؟
اکثریت :موافق بودند که تجربههایی که در همراهی با شهرداری در زمینه طرحهای ورزش ،محله ،مدرسه یا چتر ورزش و .....
داشتند ،باعث رونق کاری و افزایش تجربه فردی خودشان شده است.
آقای حسین نخعی شریف :طبق دستورالعمل شهردار محترم از بهمن سال گذشته ،مدیریت امور تربیت بدنی بیشتر نقش
ستادی گرفته بیشتر نظارت و ارزیابی انجام میدهد و کلیه امور اجرایی را به مناطق واگذار کرده است و در واقع کار اجرایی
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اصلی بر عهده هیأتهای ورزشی نظیر هیأت ورزش همگانی و یا کشتی و  ....میباشد .برنامه ما این است که در هر منطقه
عالوه بر کارشناس تربیت بدنی آقا ،کارشناس تربیت بدنی خانم هم داشته باشیم .در حال تشکیل بانک اظالعات ورزشی
هستیم تا هر شهروند حداقل تا فاصله  1/5کیلومتری از خانه اش بتواند به ورزش بپردازد که در این راستا مساجد و مدارس و
اماکن ورزش را تجهیز نمودیم .مشهد  12منطقه و  41ناحیه و  141محله دارد و در حال حاضر به دنبال تجهیز محلهها می
باشیم تا در هر محله شهری یک مسجد را به عنوان پایگاه قرار دهیم .در واقع شهرداری هیچ بودجه دولتی دریافت نمیکند و
همه هزینه هایش را از محل دریافت اعتبارات و عوارض تأمین مینماید و از خود مردم به خودشان خدمات ارائه میدهد .هر
چند بودجه ما محدود می باشد ولی تاکنون از محل همین بودجه  15مکان شهری را به وسایل بدنسازی تجهیز نمودیم و 25
منطقه نیز در دست اقدام میباشد .عملکرد ورزشی شهرداری در حوزه ورزش بانوان ،ورزش محالت و اماکن ورزشی میباشد که
در هر کدام از این بحثها شما میتوانید پیشنهادات خود را ارائه دهید .اما دوستانی که پیشنهادات اجرایی دارند ،میتوانند با
ذکر نکات پیشنهادی ،به کارشناسان تربیت بدنی مناطق مراجعه نمایند .ما همه تالش خود را انجام میدهیم اما قطعاً کاستی-
های زیادی وجود دارد که با کمک ایدهها و نظرات شما تحصیل کردههای این رشته می توانیم در جهت رفع آنها قدم برداریم.
آقای ضرغامی :کارشناس تربیت بدنی و مربی ورزش صبحگاهی پارک شاهد قاسم آباد و دبیر ورزش منطقه  5مشهد هستم و
دارای مدرک مربیگری و داوری در رشته های هندبال ،هاکی ،کبدی ،بدمینتون و آمادگی جسمانی می باشم .خدماتی که در
زمینه ورزش صبحگاهی پارکها و میادین ورزشی ارائه می شود خوب است اما کافی نیست .با توجه به محدودیتهای فرهنگی
در زمینه پوشیده بودن فضای ورزشی خانمها ،فضا برای ورزش آنها کم است و اگر امکانات بیشتری در هوای سرد ارائه شود
خوب است .اکثر شهرها جاده سالمت دارند که فعالیت ورزشی نظیر پیاده روی و دوچرخه سواری در آنجا اجرا می گردد اما در
مشهد ما چنین چیزی هنوز نداریم و برای برگزاری پیاده روی ها مشکل داریم .پیشنهاد می کنم که به سرویس کاری و
تعمیرات وسایل بدنسازی نصب شده توجه بیشتری صورت گیرد.
آقای محمد رضا بهمنی :لیسانس تربیت بدنی و ساکن منطقه  2و حائز مقام ورزش باستانی مسابقات دانشگاه آزاد هستم.
پیشنهاد میکنم امنیت پارکها تأمین گردد تا جلوی فعالیت افراد مزاحم گرفته شود و تمایل خانوادهها برای آمدن به پارکها
بیشتر گردد.
آقای چمنیان :بپیشنهاد می کنم برای استفاده مناسب از وقت نکاتی را که در مورد ورزش و نقش ورزشی شهرداری ذکر
نشده را بیان نمایند.
دکتر عطارزاده :در واقع شهرداری رسالت های عمرانی و خدماتی مهمی دارد و ورزش تنها مختص شهرداری نمی باشد .علت
اصلی حضور شما این است که در واقع شما سرمایه های این شهر هستید و برای شما هزینه شده است .لذا شما با نظراتتان
نشان خواهید داد که شایسته این توجه برای رفع مسائل و نیازهای جدید شهروندان در حوزه ورزش میباشید.
آقای نعمت ا ...یوسفی :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربیگری فوتبال ،والیبال و بدمینتون می باشم .پیشنهاد می
کنم به ورزش کوهپیمایی اهمیت بیشتری داده شود و امکانات بیشتری در این مورد نظیر سرویس دهی مناسب به شهروندان
ارائه گردد.
آقای علی پارنج :فوق دیپلم تربیت بدنی و دارای چند مقام در تیم کشتی و کبدی دانشگاه و ساکن منطقه  5می باشم .به
نظر من بهتر است در کنار هر سری دستگاههای بدنسازی نصب شده از یک متخصص استفاده شود تا جلوی آسیبها گرفته
شود.

4

یش
زگراش دومین هم راند ی دمرییت راموش رتبیت بدنی هم گانی
آقای محسن نامور :کارشناس تربیت بدنی و دارای مدرک مربی گری دوومیدانی و آمادگی جسمانی و هندبال می باشم .به
نظر من باید به ورزش عصرگاهی و شامگاهی نیز مانند ورزش صبحگاهی اهمیت داد و فضای پارکها را از جهت امنیتی آماده
تر سازیم.
آقای مصطفی گورکن :کا رشناس تربیت بدنی و مربی فوتبال و آمادگی جسمانی میباشم .پیشنهاد دارم که افراد توانمند و
عالقمند در دو حوزه اجرا و علمی جدا شوند و کمیته های علمی تشکیل گردد تا بصورت تخصصی مسایل ورزشی مانند
ناهنجاری اسکلتی و  ...را مورد بررسی قرار دهد .ورزش دوچرخه سواری را بین خانم ها بیشتر گسترش دهیم .همکاری بین
شهرداری و هیأت ورزش همگانی با آموزش و پرورش صورت گیرد تا جذب بچه ها به سمت ورزش از مدارس به صورت پایه ای
انجام گیرد تا به ورزش عادت داده شوند .درمورد نقش ورزش در بیماری شایع پوکی استخوان در خانمها ،بیشتر آگاهی داده
شود.
آقای محمد حسین کارگر مقدم :همه ما می دانیم که نقص های زیادی در مورد ورزش و تربیت بدنی وجود دارد اما به هر
حال بودن چنین طرحهایی از نبودنشان بهتر است ،ما باید پایه و اساس ورزش را از آموزش و پرورش آغاز کنیم و به نظر من
بیشترین ضعف مربوط به اطالع رسانی میباشد که میزان جذب افراد را کم میکند.
آقای وحید حسنیان :کارشناس تربیت بدنی و مربیگری ورزش در آب در منطقه  5میباشم .به نظر من فضای ورزشی روباز
در محالت باید بیشتر گردد تا از هدر رفتن استعدادهای جوانان جلوگیری شود.
آقای عصاری  :به نظر من اطالع رسانی در مناطق محروم شهر کم می باشد.
آقای اکبری :کارشناس تربیت بدنی منطقه  11ومدرک مربیگری آمادگی جسمانی و چند رشته دیگر دارم .به نظر من تعداد
و تنوع وسایل بدنسازی نصب شده کم میباشد.
آقای حمید ساالری :کارشناس ارشد تربیت بدنی هستم .به نظر من چتر ورزش فقط پاسخگوی سواالت و مشاوره مردم بود
اما چون نسخه ورزشی به مردم ارائه نمی شد و افراد شرکت کننده برای ارزیابی اثر آن کنترل نمی شدند زیاد کارایی نداشت و
تأمین کننده اهداف تخصصی ورزش نبود .پیشنهاد دارم که پایگاه تندرستی مردمی در سطح شهر ایجاد که مردم را بعد از
مشاوره به آنجا ارجاع دهیم ،به آنها برنامه ورزشی دهیم و داده ها را در پایگاه ثبت و تغییرات را کنترل و پیگیری نماییم.
همپچنین می توانیم آن را به کلینیک ورزشی جهت بررسی آسیب ورزشکاران و یا اصالح ناهنجاریهای اسکلتی با ورزش
تبدیل نماییم که در همه دنیا در حال انجام می باشد .البته جا افتادن قعالیت بین مردم ،پروسه زمان بر می باشد .به نطر من
در سطح عمومی همه افراد می دانند که باید ورزش کنند؛ اما اگر ورزش همگانی تخصصی شود ،مردم از آن بهره و لذت
بیشتری می برند.
آقای صداقت :کارشناس ارشد تربیت بدنی هستم .به نظر من کارشناسان تربیت بدنی در مورد کیفیت زندگی مردم صحبت
می کنند و اطالعات عملی ورزشی و نه اطالعات علمی به شهروندان ارائه میدهند .در طرح چتر ورزش شرکت نداشتم اما با
توجه به بازخوردها فکر میکنم بدالیل زیر کیفیت الزم را نداشته است :کارشناس طرح نمیتواند تمام جزئیات علم تمرین و
حرکات اصالحی را به مردم مشاوره دهد .به نظر من برای افراد شرکت کننده در ورزش همگانی پرونده تشکیل شود تا
خصوصیات فیزیولوژیکی و یا روانشناسی و اصالحی ساختار بدن ثبت گردد و برنامه ارائه شود و میزان بازخورد و پیشرفت افراد
در زمینه روحی ،کاهش وزن و ..بعد از مثالً  2ماه ارزیابی گردد .تشکیل چنین جلساتی در باال بردن سطح آگاهی مردم نسبت
به رشته تربیت بدنی مفید و ارزنده میباشد.
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آقای ابراهیم نژاد :کارشناس تربیت بدنی و مربی آمادگی جسمانی و شنا و بسکتبال و ساکن منطقه  7هستم .پیشنهاد می
کنم ،رشته تربیت بدنی به کل افراد جامعه شناسانده و فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد .ورزش همگانی بانوان در محالت
بیشتر گسترش یابد .باید در چتر ورزش حق الزحمه مناسب پرداخت گردد.
آقای معینی :کارشناس تربیت بدنی و مربی دوومیدانی ،تنیس روی میز و داور تنیس و فوتبال هستم .زمین های روباز
ورزشی نو ر کافی ندارد و فضای آنها خیلی به هم نزدیک می باشد .ارتفاع حصار این زمین ها کوتاه است و توپ در خیابان
میافتد و ممکن است باعث تصادف گردد.
آقای احمدی :کارشناس تربیت بدنی و مربی آمادگی جسمانی و وزنه برداری هستم .اطالع رسانی در مورد ورزش همگانی
خصوصاً در بین بانوان مهم می باشد چون اگ ر بخواهیم بستر تأثیر گذار در ورزش همگانی داشته باشیم ،الزم است ورزش
همگانی را بین خانم ها مانند آقایان یا حتی بیشتر گسترش دهیم .افراد مربی در پارک ها از لحاظ شرایط سنی و اطالعات باید
شایستگی کافی داشته باشند تا باعث دلسردی و دفع افراد نشوند .برای آنان کالسهای توجیهی و آموزشی گذاشته شود تا
پاسخگوی سواالت علمی مراجعین باشند.
آقای ثروتی :کارشناس تربیت بدنی و مربی آمادگی جسمانی ،تنیس ،فوتبال و مربی فوتبال ،ساکن منطقه 11هستم .با تشکر
از فعالیت شهرداری برای ورزش مردم پیشنهاد می کنم که روی فضاهای ورزشی مدیریت بیشتری صورت گیرد تا جلوی
آسیب ها را بگیرد و همچنین مردمی که از این فضاها استفاده می کنند مورد تشویق قرار گیرند تا سایر افراد نیز جذب شوند.
آقای محمدی :کارشناس تربیت بدنی ساکن منطقه  2و داور فوتبال و مربی والیبال و تغذیه هستم .تخصصی شدن ورزش کار
بسیار خوبی است که جای تشکر از مسئولین دارد .انتقاد دارم که چرا اصالً هیچ نوع همکاری با صدا و سیما در جهت اطالع
رسانی و گسترش ورزش صورت نمی گیرد.
آقای زاهدی :کارشناس تربیت بدنی و مربی رزمی و هاکی و آمادگی جسمانی هستم .به نظر بنده شهرداری بیشتر به ورزش
مناطق باالی شهر توجه دارد ،در حالیکه معضالت ورزشی بیشتر به مناطق پایین شهر و فرهنگ سازی در آنجا مربوط میشود.
برای اطالع رسانی گسترده به جای صدا و سیما (بدلیل باال بودن هزینه ها) می توان از بروشورها استفاده کرد .اما بیشتر
بروشورهای شهرداری در بحث بازیافت می باشد و توزیع گسترده بروشورهای ورزشی در باشگاهها و بین مردم به صورت نمی
گیرد .اگر تعدادی زمین چمن مصنوعی در مشهد مانند تهران ایجاد شود ،عالوه بر زیباسازی شهر باعث جذب بیشتر
ورزشکاران می شود .به نظر من وجود شورای محالت و رابط ورزشی در هر محله در گسترش ورزش همگانی نقش بسزایی
دارد.
آقای مسعود مهدوی  :مربی دوچرخه سواری و رشته های ورزش سه گانه هستم .پیشنهاد می کنم که مسیر جدیدی برای
دوچرخه سواری تعیین گردد و پیست دوچرخه سواری تأسیس گردد تا عالقمندان بدون آزار و اذیت دیگران بتوانند در آن جا
تمرین نمایند.
آقای یاسر پاهندگان :دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی هستم .پیشنهاد می کنم که با دانشگاهها تعامل بیشتری برقرار
گردد ،بطوریکه بتوان از موضوعات پایان نامه دانشجویان تربیت بدنی در راستای بررسی جنبه های اجرای طرح های ورزشی
نظیر چتر ورزش استفاده بیشتری نمود.
آقای شهسوار :دانشجوی کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی هستم .به نظر بنده شهرداری در بحث ورزش همگانی گوی
سبقت را از اداره تربیت بدنی ربوده و فعالیت های ارزنده ای را ارائه نموده است .طرح های ورزشی نظیر ورزش محله و مدرسه
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و چتر ورزش و....پله های نردبان ورزش همگانی می باشد که شهرداری را به سمت رسیدن به اهدافش پیش میبرد .برای
موفقیت بیشتر طرح ها باید به مشورت و همفکر ی در شروع کار اهمیت و آن را در اختیار انجمنی از افراد با تجربه (کمیته
طرح) قرار دهیم و بدنبال این نباشیم که بعد اجرای طرح بدنبال ارزیابی موفقیت آن باشیم .عالوه بر این برای تبدیل ورزش به
یک ارزش در بین مردم ،باید افرادی ورزشی و مردمی (نه افراد کمیته طرح) در حوزه های اجرایی طرح ها وارد گردند.
دکتر عطارزاده :اساتید نمی توانند دانشجویان را به سمت خاصی متمایل نمایند بلکه خود شهرداری می تواند موضوعاتی را
تعیین و به دانشجویان اطالع رسانی نماید تا برای نظارت و ارزیابی طرح از آنان استفاده گردد .همچنین شهرداری می تواند با
اجرای طرح پژوهشی و تقبل هزینهها به گسترش ورزش مساعدت مضاعف نماید.
آقای برادران :واقعیت مطلب این است که پژوهش های صرفاً نظری چه در زمینه ورزش و یا زمینه های دیگر در اجرا بازتاب
زیاد موفقی نداشته است .اما با این وجود ما از این پیشنهاد استقبال کرده و انشااهلل طی مشورت با مدیر پژوهش شهرداری
آمادگی شهرداری را برای همکاری در اجرای طرح های پژوهشی دانشجویی اعالم می داریم.
آقای نخعی شریف :شهرداری در راستای همگانی کردن ورزش در مناطق مختلف شهری زمین هایی را برای ورزش
شهروندان تجهیز کرده است .مشکل ما تجهیز زمین های ورزشی نیست چون بعد از تجهیز با وجود اینکه محیط از آلودگی و یا
فساد پاک گردید اما مورد استقبال مردم واقع نشد .به نظر بنده باید در زمینه ورزش همگانی فرهنگ سازی شود تا گرایش
مردم به ورزش افزایش یابد .زمانی می توان گفت تا حدودی به اهدافمان (که همان همگانی نمودن ورزش بین اقشار جامعه
است)نزدیک شده ایم که بتوانیم این فرهنگ را نهادینه کنیم ،که مردم ورزش های همگانی را از نهادهای مسئول طلب کنند و
صرفاً به دنبال ورزش قهرمانی نباشند .پیرو فرمایشات جناب آقای برادران باید عرض کنم ،شهرداری مصوبه ای را از سال 71
در مورد طرح های پژوهشی تعریف نموده است؛ که اگر موضوعات پایان نامه دانشجویان ارشد و یا دکتری مرتبط با موضوعات
شهرداری باشد ،ضمن حمایت ،بخشی از هزینه های آن را تقبل می نماید .در این راستا سعی خواهیم کرد تا با نشستی در
حضور کارشناسان و مدیران و دانشجویان ارشد و اساتید موضوعاتی را تعیین و به دانشگاهها ارسال نماییم .از همه دوستانی که
حضور داشتند و از اساتید محترم که وقتشان را در اختیار ما قرار دادند ،تشکر می کنم و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می
گردد.
نتیجه گیری:
در همین رابطه ،پرسشنامهای جهت نظرسنجی در خصوص طرح چتر ورزش محالت؛ در بین  45نفر از کارشناسان و مسئوالن
تربیتبدنی حاضر در جلسه ،1توزیع شد که از تحلیل سؤاالت پرسشنامه طرح چتر ورزش ،میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:
 71درصد از افراد شرکت کننده مدرک لیسانس و  12درصد فوق لیسانس بودند 12/4 .درصدد از شدرکت کننددگان معتقدد
بودند که رشد و توسعه ورزش همگانی در مشهد جزو وظایف اصلی هیات ورزش های همگدانی و اداره تربیدت بددنی مشدهد و
شهرداری می باشد 51 .درصد افراد بیان کردند که مدیریت امدور تربیدت بددنی همگدانی شدهرداری مشدهد در زمینده ورزش
همگانی و  42درصد در زمینه ورزش همگانی ،قهرمانی و کارکنان فعالیت میکند 57 .درصد افراد بیان کردندد کده طدرح «مدرسده –
محله – ورزش» ،طرحی است پیرامون استفاده از فضای ورزشی مدارس در ساعات غیردرسی جهت فعالیت ورزشی اهالی محل
و  25درصد طرح را پیرامون تجهیز فضای ورزشی مدارس به وسایل ورزشی ،و  7درصد استفاده از مربیان ورزشی مددارس در
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 -همچنین تعداد  151پرسشنامه مشابه در بین کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش ،تربیت بدنی ادارات و مراکز علمی و پیشکسوتان و صاحب-

نظران توزیع که نتایج آن در آینده(پایان سال) در کتابچهای منعکس و ارائه میگردد.

7

یش
زگراش دومین هم راند ی دمرییت راموش رتبیت بدنی هم گانی
محالت را از اهداف این طرح بیان کردند 12 .درصد مشاوره ورزشی را جدز خددمات طدرح چتدر ورزش بده شدهروندان مدی-
دانستند .به نظر  11/5درصد ورزش صبحگاهی و شامگاهی 22 ،درصد ایجاد فضاهای ورزشی روبداز از جملده فعالیدت هدای
مدیریت می باشد که در جامعه نمود بیشتری داشته است 71 .درصد از افراد تشکیل کمیته هدای ورزشدی و 11درصدد افدراد
مشارکت شهرداری با هیأت های ورزشی و  15درصد شناسایی شرکتهای ورزشی را در استفاده بهینه از فضاهای ورزشی روبداز
موجود در سطح شهرکه توسط شهرداری مشهد احداث گردیده است ،مفید مدیدانندد .بده نظدر شدرکت کننددگان  11درصدد
کمبود فضاهای مناسب و امکانات ورزشی و عدم اطالع رسانی مناسب و  22درصد عددم اطدالع رسدانی مناسدب و  11درصدد
کمبود امکانات ورزشی را جز بیشترین مشکل شهروندان برای پرداختن به ورزش شهروندی می دانسدتند .شدرکت کننددگان
 21درصد ورزش صبحگاهی 22 ،درصد ایجاد فضاهای ورزشی روباز و  11درصد نصب وسایل بدنسازی پارکی را در گسترش
ورزش همگانی مؤثر می دانند 77 .درصد افراد شرکت کنندگان تا به حدال بروشدورهای درمدانی مددیریت امدور تربیدت بددنی
همگانی شهرداری را مطالعه کرده و  22درصد مطالعه نکردند 54.درصد شرکت کنندگان در صدورت تدأمین بودجده و اعتبدار
کافی و تعیین یک پیمانکار (طبق ضوابط) جهت حفاظدت و نگهدداری از فضداهای ورزشدی موجدود  21 ،درصدد اسدتفاده از
مشارکت و همکاری نهادهای محلی مانند مساجد و شناسایی یک نفر ورزشدکار یدا معتمدد محدل را جهدت اسدتفاده بهینده از
فضاهای ورزشی روباز موجود در سطح شهر که توسط شهرداری مشهد احداث گردیده است ،مفیدتر می دانستند.
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