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برگزارکننده

مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد

مدعوین به آقایان :سعید آثم (کارشناس تربیتبدنی آموزش و پرورش و مربی بسکتبال) ،جالل احمدیان (کارشناس تربیت-
بدنی) ،جواد اورعی (کارشناس مدیریت امور تربیتبدنی همگانی) ،اصغر بشتام (پیشکسوت بسکتبال و سرپرست
ترتیب
حروف الفبا فنی مسابقات بسکتبال) ،غالمعلی حقپناه (بازنشسته آموزش فنی و حرفهای) ،یوسف خالدی (خبرنگار پانا)،
محمدرضا خوشباطن (معاون اداره کل تربیت بدنی) ،حجت رحیمزاده (خبرنگار) ،علی رفسنجانی (خبرنگار مهر)،
پرویز دانایی (مسئول المپیاد ورزشی محالت مشهد) ،علی عبداحد (مربی و پیشکسوت بسکتبال) ،قاسم عزیزی
(کارشناس مدیریت امور تربیتبدنی همگانی) ،وحید عنوانی (کارشناس دانشکده تربیتبدنی دانشگاه فردوسی)،
امیر فروزان فر (مربی) ،سعید کاربر جعفرآبادی (کارشناس تربیت بدنی شهرداری منطقه یک) ،احمد کاوهداد
(بازنشسته تربیت بدنی آموزش و پرورش) ،محمد منتظری (پیشکسوت بسکتبال) ،مجید مظفریان (کارشناس
مدیری ت امور تربیت بدنی همگانی) ،عباسعلی میرسیستانی (مدیر گروه تربیتبدنی و تندرستی سازمان آموزش و
پرورش خراسان رضوی) ،حسین نخعی شریف (مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد) ،الیاس واعظی
(کمک مربی باشگاه بسکتبال پرسپولیس) ،احمد یغماییپور (پیشکسوت ورزشی).
خانمها:
اکرم احمدی نسب (مربی) ،ملیحه اکبری (پژوهشگر اجتماعی) ،ربابه برزگر (سرپرست مسابقات بسکتبال محالت
بانوان) ،سیما جاجرمی (مربی) ،شیرین خرقانی (مربی) ،ملیحه شیخ (مربی) ،صدیقه عرب قاینی (هفتهنامه
نخست) ،لیال قبول (مربی) ،اعظم مظلوم (مربی) ،صدیقه معارفی (مربی) ،جمیله نگهبان (مربی).

نهمین هماندیشی مدیریت امور تربیتبدنی همگانی شهرداری مشهد با موضوع "بررسی مسابقات بسکتبال محالت (جام والیت) و
ارائه راهکارها" با حضور مسؤوالن و مدیران تربیت بدنی استان و شهر مشهد ،مدیران و کارشناسان تربیت بدنی شهرداری ،مربیان
بسکتبال ،ورزشکاران ،صاحبنظران و در سالن اجتماعات خانه ورزشکاران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای قاسم عزیزی (کارشناس ارشد تربیتبدنی) ضمن بیان اینکه امروزه زندگی ماشینی و شهرنشینی باعث شده
انسانها تحرك بدنی خیلی کمی داشته باشند و این عامل باعث افزایش بیماریهای اکتسابی اعم از بیماریهای قلبی و عروقی،
بیماریهای پوکی استخوان ،دیابت و  ....گردیده است ،به این موارد اشاره نمودند که بیشک راهکارهای اصلی مقابله با این بیماری-
ها را باید در گسترش ورزشهای همگانی در شهرها جستجو کرد.
ایشان در ادامه صحبتهایشان به این نکته تأکید کردند که تحرك بدنی باعث افزایش اعتماد به نفس در افراد جامعه میشود که
این امر سبب افزایش روابط اجتماعی میگردد .از طرفی دیگر محالت ،کانون تحوالت شهری هستند و فضای محله بهترین مکان
برای نهادینه کردن برخی از مفاهیم شهروندی است .محالت پایه و اساس جامعه هستند و معضالت اجتماعی باید از محالت
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برطرف شود تا بهتدریج از سطح اجتماع برداشته شود .خدمات رسانی وظیفه مدیریت شهری است و تالش برای پیشبرد آن نیازمند
مشارکت همگانی و حضور همه مردم است و همانطور که میدانیم ،پایه ورزش قهرمانی در ورزش همگانی و پایه ورزش همگانی در
ورزش محالت خالصه میشود ،که این خود رسالتی را بر دوش شهرداریها قرار میدهد که شهرداریها میتوانند در استعدادیابی،
رشد و پرورش ورزش محالت نقش بسیار باالیی را ایفا کنند .در اینجا ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه در بحث ورزش
دانشآموزی آنچنان که باید رشد نکردیم و این عدم رشد یکی از نقاط ضعف بوده ،و این امر باعث میشود که نقش شهرداریها در
پرداختن به ورزش محالت و به خصوص ورزش همگانی پررنگتر شود.
ایشان همچنین هدف از برگزاری مسابقات بسکتبال محالت از سوی مدیریت امور تربیتبدنی همگانی شهرداری مشهد را شامل:
غنی سازی اوقات فراغت شهروندان ،توسعه و گسترش ورزش همگانی در سطح شهر ،بهرهگیری مناسب از امکانات و ظرفیتهای
موجود در سطح شهر ،ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان ،ایجاد محیط فرهنگی دوستانه بین جوانان و نوجوانان در سنین
مختلف ،بهرهگیری از مشارکت سایر ارگانها در برگزاری مسابقات محالت ،ایجاد بستر مناسب برای شرکت تمامی عالقمندانی که
امکان شرک ت در مسابقات سطح باال را ندارند و کشف استعدادهای بالقوه آنان در راهیابی به تیمهای شهری و استانی دانستند.
بیشک مسابقات بسکتبال محالت فرصتها و تهدیدهایی را به همراه دارد ،از جمله مهمترین فرصتهای برگزاری مسابقات بسکتبال
محالت میتوان به؛ تقویت شبکه دوستی و تعامالت اجتماعی بین جوانان در حین اجرای مسابقات ،تقویت بنیه جسمی و روانی
شرکتکنندگان در مسابقات محالت ،آشنایی جوانان و نوجوانان محالت با قوانین و مقررات بسکتبال ،افزایش روحیه همکاری تیمی
و آموزش جوانمردی و ایثار ،مشارکت هیأت بسکتبال و مدیریت امور فرهنگی تربیت بدنی همگانی در برگزاری مسابقات محالت،
کمک به رشد و توسعه بسکتبال کشور ،کاهش جرایم از طریق پر نمودن اوقات فراغت ،موقعیت مناسب زمانی و مکانی جهت رشد
و گسترش فرهنگ شهروندی  ،استفاده بهینه از فرصت بدست آمده جهت افزایش آگاهی علمی ورزشکاران و شهروندان ،تهیه قوانین
و مقررات بازی و ارائه به تیمها اشاره کرد.
مهمترین تهدیدهای برگزاری مسابقات بسکتبال محالت عبارتند از :عدم استفاده مناسب از فرصت بدست آمده جهت افزایش
آگاهی علمی ورزش شهروندان ،عدم استفاده متولیان از فرصت بدست آمده جهت استعدادیابی ،عدم مشارکت همه ارگانها و
سازمانها مانند آموزش و پرورش و دیگر ارگانها در اجرای مسابقات و عدم استفاده از فرصت بهوجود آمده در احداث زمینهای روباز
ورزشی و ....میباشد.
آقای عزیزی در ادامه صحبتهای خود ضمن بیان تاریخچهای از استریتبال یا همان بسکتبال خیابانی ،به ارائه گزارشی در باب
برگزاری دورههای مختلف مسابقات بسکتبال محالت مشهد پرداختند .اولین دوره مسابقات بسکتبال محالت با عنوان جام والیت در
سال  8821و در دو بخش آقایان و بانوان با مشارکت اداره تربیتبدنی و هیأت بسکتبال مشهد و با برگزاری  881مسابقه و با
شرکت  11تیم که  42تیم آقایان و  81تیم بانوان در دوره سنی زیر  82سال و باالی  82سال در زمینهای رو باز آستان قدس و
پارکت ملت برای آقایان ،و سالنهای ورزشی مهران برای بانوان برگزار گردید .دومین دوره مسابقات بسکتبال محالت باز هم با
مشارکت اداره تربیتبدنی و هیأت بسکتبال با مجموع  888بازی با حضور  82تیم که  82تیم در بخش آقایان و  82تیم در بخش
بانوان برگزار گردید که این دوره هم در دو رده سنی باالی  82سال و زیر  82سال انجام گردید .سومین دوره مسابقات بسکتبال
در سال  22و به مدت یکماه با مجموع  888بازی و با حضور  882تیم که در بخش آقایان  82تیم در رده های سنی نوجوانان،
جوانان ،بزرگساالن و پیشکسوتان و  12تیم در قسمت بانوان که در دو رده سنی زیر  82سال و باالی  82سال شرکت داشتند.
در پایان بحث ،آقای عزیزی پیشنهاداتی را در ارتباط با برگزاری هر چه بهتر مسابقات بسکتبال محالت ارائه کردند که عبارتند از:
احداث زمینهای ورزشی روباز دارای حلقه بسکتبال برای توسعه ورزش بسکتبال ،اهدای حلقه و توپ بسکتبال به محالتی که
درخواست نصب آن در محله خودشان د ارند ،برگزاری مسابقات به صورت هفتگی و مستمر در طول سال ،افزایش ردههای سنی
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مسابقات ،همکاری آموزش و پرورش و دیگر ارگانها در برگزاری مسابقات ،افزایش مکانهای بازی برای بانوان ،سرمایهگذاری در
تیمهای پایه و تشکیل کمیتههای استعدادیابی و دعوت از افراد بلندقامت ،حمایت همه جانبه مالی و معنوی همه ارگانها و سازمان-
های دولتی و غیردولتی ،راهیابی تیمهای برتر مسابقات به ردههای استانی و باالتر ،آموزش بسکتبال خیابانی در محالت ،تهیه
جزوات آموزشی قوانین و مقررات بازی و توزیع بین تیمهای شرکتکننده ،آموزش داوران و مربیان ،حمایت از همه رشتههای
ورزشی و دوری از تک قطبی بودن ورزش در شهر ،توسعه زمین های ورزش در محالت کم برخوردار ،ایجاد مدارس بسکتبال با
برخورداری از مربیان با دانش و علم فنی ،و ایجاد خانه بسکتبال خیابانی.
در ادامه این جلسه هر یک از حاضرین به بیان دیدگاههای خود پرداختند:
آقاي عبداحد :خوشبختانه امسال استقبال بسیار خوبی از برگزاری مسابقات بسکتبال محالت در سطح شهر شده است ،بطوریکه
تا امروز حدود  422تیم در دو بخش خانمها و آقایان ثبت نام کردند و این ثبتنام همچنان ادامه دارد.
آقاي احمدیان :مطمئناً جلساتی از این دست و همفکری در این زمینه میتواند در برگزاری هر چه بهتر مسابقات بسکتبال
محالت راهگشا باشد .در این جلسه آمار و اطالعات خوشحال کننده ارائه شد و الزم است پیشنهاداتی که در ارتباط با مسابقات
بسکتبال محالت ارائه گردید ،را جهت بهتر برگزار شدن مسابقات عملیاتی کنیم.
آقاي واعظی :از جمله بزرگترین مشکالت در زمینهای ورزشی عمومی ،نبود سرویس بهداشتی ،انتظامات و تأسیسات میباشد.
نبود زمین ورزشی به منظور انجام بازیهای بسکتبال در بوستان کوهسنگی باعث شده است افراد مشتاق و عالقمند در کوچهها و
خیابانها حلقههای بسکتبال را نصب و بازی کنند؛ لذا الزم است برای احداث زمین در این بوستان اقدامات الزم صورت گیرد.
آقاي عنوانی :برگزاری جلسات هماندیشی در خصوص مسابقات بسکتبال با محوریت محالت و ارائه پرسشنامهای در این خصوص
مفید است و پاسخهایی که به سؤاالت این پرسشنامه داده خواهد شد ،میتواند در کاهش مشکالت مسابقات بسکتبال مفید بوده و
توسعه این ورزش را به همراه داشته باشد .بسکتبال یکی از نجیبترین رشتههای ورزشی و کمحاشیهترین ورزشها میباشد.
مدارس در زمینه رشد و توسعه ورزش کشور نقش کلیدی دارند و شهرداریها هم میتوانند در استعدادیابی ،رشد و پرورش ورزش
محالت نقش بسیار باالیی به همراه سایر نهادها و به خصوص آموزش و پرورش داشته باشند .در سطح شهر مشهد ،هفت ناحیه
آموزش و پرورش وجود دارد که از این  7ناحیه ،کانونهای ناحیه  1و  8در بسکتبال فعال هستند ،علت اینکه نواحی دیگر کانون-
هایشان فعال نیست این است که به دلیل مشکالت مالی نمیتوانند مربیان خوب را جذب کنند تا بتوانند در استعدادیابی آن منطقه
فعال باشند .مربیان بسکتبال از جمله آقایان بشتام ،آث م ،شفیعی ،و شفا ،در حال بازنشسته شدن هستند ،لذا از وجود این افراد باید
بهرههای الزم را برد .مربیان آموزش و پرورش که وارد عرصه آموزش میشوند ،بیشتر مربیان رشته فوتبال هستند تا بسکتبال ،از
سوی دیگر آموزش و پرورش نیروی آموزشی بسکتبال ندارد و قوانین و مقررات نیز آموزش پرورش را ملزم نموده است که مربیان
بسکتبال باید از معلمان آموزش و پرورش باشند .با توجه به این موضوع ،شهرداری باید امکان برقراری تعامل و همکاری را با نواحی
آموزش پرورش داشته باشد ،زیرا آموزش و پرورش دارای سالن و امکانات آموزشی است و شهرداری نیز میتواند مربی بسکتبال را
معرفی نماید و حمایتهای مالی را انجام دهد.
در کشورهای پیشرفته بحث استعدادیابی توسط آموزش و پرورش صورت میگیرد و این امر باعث میشود تعاملی بین شهرداری و
آموزش و پرورش به منظور شناسایی استعدادهای بسکتبال بوجود آید .شهرداری گامهای مناسبی در زمینه بسکتبال خیابانی
برداشته است ،به این منظور ،برای بهتر برگزار شدن مسابقات بسکتبال ،باید در مناطق مختلف شهر ،سبدهای بسکتبال ،تور والیبال
یا زمینهای فوتبال تجهیز و فعال شوند ،تجهیزات ورزش والیبال و فوتبال به خوبی در زمینهای ورزشیِ احداث شده وجود دارد،
اما سبدهای بسکتبال به اندازه کافی در زمینهای ورزشی روباز وجود ندارد .در این رابطه باید به زیبایی و جذابتر شدن زمین
بسکتبال نیز توجه شود و تجهیزات الزم برای تماشاچیان نیز فراهم گردد.
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آقاي آثم :تحقیق و مطالعه در زمینه بسکتبال به منظور نشان دادن تهدیدها و فرصتهای آن مفید خواهد بود .برای این تحقیقات
باید سازمانها و نهادها ،اطالعات مورد نیاز محققین ر ا فراهم و در اختیار این افراد قرار دهند .اطالعات سایت فدراسیون بسکتبال از
نظر محتوا غنی نیست و این از مشکالت جامعه ورزش محسوب میشود .برای اطمینان از صحت اطالعاتی که در تحقیقات بیان
میشود باید به متخصصان و صاحبان فن در آن زمینه رجوع شود تا کار علمی و پرمحتوایی ارائه گردد .از فارغالتحصیالن رشتههای
تربیتبدنی میتوان در زمینههای علمی و تجربی استفاده نمود .برای رشد و ارتقای ورزش بسکتبال باید از مدیریت متمرکز که
قدیمیترین روش مدیریت است دوری جست؛ و به شیوههای جدید مدیریت در تربیتبدنی نزدیک شد .در این زمینه باید به
مناطق شهرداری تمام امکانات الزم را داد و به آنها اجازه داد تا از توان و پتانسیل خود برای شهروندان استفاده نمایند .بهتر است
همانند سازمان تربیتبدنی شهرداری تهران ،جشنوارهای از فعالیتهای تربیتبدنی را هر چند ماه یکبار برگزار نمود تا ضعفها و
قوتهای ورزشهای مختلف مورد شناسایی قرار گیرد .اگر قرار است مسابقات بسکتبال محالت مشهد پیشرفت کند باید بودجه و
هزینه الزم و کافی را در این زمینه صرف نماید ،و مسؤوالن هیأت بسکتبال و متخصصان این رشته نیز همکاریهای الزم را با
مدیریت امور تربیتبدنی همگانی شهرداری به عمل آورند .آسیبشناسیهایی که در زمینه ورزش بسکتبال از سوی مدیریت امور
تربیتبدنی همگانی شهرداری صورت میگیرد مفید است و به پیشرفت این ورزش کمک خواهد نمود .افرادی با صالحیت فنی و
سابقه اخالقی مناسب به منظور ارائه گزارشات صحیح از آمار و ارقام استخدام شوند تا اطالعات صحیح به شهروندان و مسؤوالن
ارائه گردد .همچنین اگر مسابقات به صورت منطقهای و جدا انجام گیرد مفیدتر است ،و اگر مناطقی امکان برگزاری مسابقات در
آنها وجود ندارد در مناطق همجوارشان این مسابقات برگزار گردد ،و در نهایت مسابقات پایانی به صورت متمرکز انجام شود.
آقاي دانایی  :ورزش همگانی در کانال اصلی خودش از طرف شهرداری پیگیری میشود ،که کمیت تیمهای شرکتکننده دال بر
این مدعاست .آمارها نیز نشان میدهد تمام ردههای سنی در این مسابقات شرکت میکنند که این از ویژگیهای ورزش همگانی
محسوب میشود .ورزشهای حرفهای و مسابقات حرفهای با حساسیتهای خاص دنبال میشود ،بویژه از نظر اعمال مقررات ورزشی
و فضایی که میخواهد مسابقات در آنجا برگزار شود ،عالوه بر این باید سرانهای برای فعالیت در رشتههای خاص در نظر گرفته شود.
در بسکتبال خیابانی باید تعدیلهایی صورت گیرد و فرصتی فراهم شود که افراد بیشتری را تحت حمایت خویش قرار دهد .برای
این منظور با حمایت و همکاری خانواده بسکتبال که در رأس آن مدیریت امور تربیتبدنی همگانی شهرداری مشهد قرار دارد باید
بتوانیم فرصتی را ایجاد ،و تدابیر الزم را بهوجود آوریم تاافراد بیشتری جذب این رشته ورزشی شوند .در این رابطه باید بر روی
تکنیکهای خاص از قبیل برگزاری جشنوارههای ورزشی ،تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد.
خانم معارفی :حدود  8-4سال است که با ورزش بسکتبال در شهر مشهد همکاری میکنم و واقعاً خوشحال هستم از اینکه در
خدمت بسکتبال مشهد هستم ،چون واقعاً به این ورزش عشق میورزم ،در سالهای گذشته مشهد در بسکتبال بانوان ،چه در
مسابقات کشوری و چه مسابقات تیم ملی همیشه حرف اول را میزد ،ولی متأسفانه در چند سال گذشته فعالیت بانوان در این
رشته خیلی کم شده است .شاید بتوان مهمترین دلیل این امر را تک بعدی شدن بسکتبال بانوان شهر مشهد دانست که باعث شده
تعداد زیادی از ورزشکاران در یک تیم بهخصوص جمع شوند و به دیگران اجازه فعالیت ندهند.
آقاي میرسیستانی :در ابتدا از مدیریت امور تربیتبدنی همگانی شهرداری که دلسوزانه برای ورزش مشهد کار میکنند ،تشکر
میکنم .همانطور که استحضار دارید؛ ما با توجه به جمعیت دانشآموزی و امکانات و فضاهای موجود در آموزش و پرورش ،قطعاً از
ظرفیت بسیار خوبی برخودار هستیم ،و در نظر داریم که با همه کسانی که تمایل به همکاری دارند ،هر نوع تعامل و همکاری را در
جهت پیشرفت ورزش داشته باشیم.
آقاي خوش باطن :برگزاری جلسات هماندیشی باعث شده است فضایی بوجود آید که دست اندرکاران ،پیشکسوتان ،مربیان و
صاحبنظران بسکتبال دور هم جمع شوند و مسائل و مشکالت خود را مطرح نمایند .اقداماتی که مدیریت امور تربیتبدنی همگانی
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شهرداری انجام میدهند ،کارهای بسیار خوبی است ،لذا باید کارهای خوب را پذیرفت ،تعریف و تمجید نمود .یکی از اقدامات خوبی
که صورت گرفته است ،مسابقات بسکتبال محالت بوده است ،که مطمئناً در پیشبرد ورزش شهر مشهد تأثیر بهسزایی دارد.
متأسفانه تا به حال هیأت بسکتبال استان نتوانسته است در این راستا قدم بردارد ،ولی وظیفه کارشناسان و مربیان بسکتبال این
است که بدون تعارف کمک کنند .به هر حال شهرداری در اکثر رشتههای ورزشی ،خوب وارد شده است ،و جای تقدیر و تشکر
دارد .همچنین از کارهای خوب و واقعاً بزرگ مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری ،بی شک بازسازی ،راه اندازی و تأسیس
زمینهای ورزشی بوده است .این مدیریت توانسته است به خوبی رسالت و وظیفه اصلی خود را در حوزه ورزشهای همگانی با
برگزاری مسابقات فوتبال محالت ،والیبال محالت ،بسکتبال محالت ،کشتی محالت ،دو و پیادهروی عمومی و کوهپیمایی عمومی
و....انجام دهد .لذا هماکنون وظیفه هیأتهای ورزشی است که در کنار زمینهای ورزشی حضور پیدا کنند و از بین نونهاالن،
نوجوانان و جوانانی که در مسابقات مختلف محالت شرکت کردهاند ،افراد بااستعداد را شناسایی نمایند ،در بعد قهرمانی باید هیأت-
های ورزشی و کارشناسان ورزشی که در هیأتها مشغول به کار هستند ،اقدامات الزم را انجام دهند .برگزاری مسابقات محالت
توسط شهرداری ،به بحث قهرمانی ناخواسته کمک میکند ،یعنی تعدادی از قهرمانان تیمهای مشهد از همین محالت انتخاب شده-
اند.
خالصه و نتیجهگیري
کارشناسان بسکتبال معتقد بودند برگزاری جلسات و تشکیل اتاق فکر در زمینه بسکتبال محالت میتواند از مشکالت این ورزش
بکاهد و به بهتر برگزار شدن این مسابقات کمک قابل توجهی نماید ،زیرا در این جلسات اندیشمندان و متخصصان این رشته با هم
فکری با یکدیگر میتوانند راهکارها و پیشنهادات مفیدی ارائه نمایند .البته این جلسات زمانی مفید خواهد بود که تمام نهادها و
ارگان های ذیربط در جلسات حضور داشته باشند تا مسائل و مشکالت مورد نقد و بررسی قرار گیرد و راهحلهای کاربردی و عملی را
به دنبال داشته باشد.
کارشناسان و صاحبنظران تربیتبدنی در این زمینه حضور پررنگ آموزش و پرورش را به دلیل دارا بودن امکانات ،زمینه و شرایط
مناسب و همچنین ارتباط مستقیم با دانشآموزان را الزامی قلمداد نمودند و عنوان نمودند که آموزش و پرورش با همکاری مدیریت
امور تربیت بدنی همگانی شهرداری و هیأت بسکتبال میتواند در کشف و شناسایی استعدادها اقدامات مناسبی انجام دهد .در این
زمینه شهرداری می تواند با در اختیار قرار دادن مربیان و کارشناسان کارآزموده و باتجربه در آموزش صحیح قوانین و مقررات ورزش
بسکتبال ،کمک قابل توجهی به آموزش و پرورش در زمینه پیشرفت ورزش بسکتبال نماید .در ادامه این مباحث ،کارشناسان
بسکتبال عنوان نمودند صرف هزینه و بودجه الزم و مکفی میتواند در بهتر برگزار شدن مسابقات مفید باشد ،از سوی دیگر تجهیز
زمینهای ورزشی به حلقه و توپ بسکتبال و فراهم نمودن شرایطی برای تماشاچیان نیز در این زمینه سودمند خواهد بود.
برخی از صاحبنظران و کارشناسان تربیتبدنی نیز بر این اعتقاد بودند کمک به احداث زمین بسکتبال و حلقه بسکتبال در مدارس
و اهدا سبد و توپ بسکتبال به محالت و تیم های پایه باعث رشد و اعتالی بسکتبال می شود .همچنین عالوه بر کمکهای مالی،
باید به بعد آسیبشناسی ورزش بسکتبال نیز توجه نمود ،زیرا توجه به این امر به پیشرفت ورزش بسکتبال کمک خواهد نمود ،به
عالوه باید افرادی با صالحیت فنی و اخالقی مناسب به منظور ارائه گزارشات صحیح از آمار و ارقام استخدام شوند تا اطالعات
صحیح به شهروندان و مسؤوالن ارائه گردد و با زمینهسازی ورود مربیان و کارشناسان جوان و استفاده از تجربیات پیشکسوتان
ضمن احیای ورزش بسکتبال محالت به پشتوانهسازی این رشته در شهر یاری رسانند.
کارشناسان و صاحبنظران این رشته همچنین بیان نمودند؛ باید اختیارات الزم و کافی به شهرداریهای مناطق واگذار گردد تا در
این زمینه هر منطقه بتواند از توان و پتانسیل خود برای شهروندان استفاده نمایند .دوری از مدیریت متمرکز میتواند در این زمینه
راهگشا باشد و به رشد و پیشرفت ورزش بسکتبال کمک نماید .در این زمینه میتوان با برگزاری جشنوارهای از فعالیتهای تربیت-
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بدنی هر چند ماه یکبار ،ضعفها و قوتهای ورزشهای مختلف را نیز مورد شناسایی قرار داد .در این راستا ،میتوان با انجام و ارائه
تحقیقات و استفاده از فارغالتحصیالن رشتههای تربیت بدنی به غنا و رشد این ورزش با استفاده از مطالب علمی و تجربی کمک
نمود.
در انتهای این جلسه کارشناسان و صاحبنظران یادآور شدند ،اگر برگزاری مسابقات به صورت منطقهای و جدا انجام گیرد مفیدتر
خواهد بود  ،و اگر مناطقی امکان برگزاری مسابقات در آنها وجود ندارد در مناطق همجوارشان این مسابقات برگزار گردد ،و در
نهایت مسابقات پایانی به صورت متمرکز انجام شود.
در همین رابطه ،پرسشنامهای جهت نظرسنجی در خصوص مسابقات بسکتبال محالت؛ در بین  88نفر از کارشناسان و مسؤوالن
تربیتبدنی حاضر در جلسه و تعداد  842عدد در بین کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش ،تربیت بدنی ادارات و مراکز علمی
و پیشکسوتان و صاحبنظران و در سطح پاركها توزیع شد که از تحلیل سؤاالت پرسشنامه بسکتبال محالت ،میتوان به نتایج زیر
اشاره نمود :از  818نفر 87 ،درصد پاسخگویان مرد ،و  18درصد پاسخگویان زن میباشند 84 .درصد پاسخگویان دارای تحصیالت
لیسانس 87 ،درصد دیپلم88 ،درصد فوق دیپلم 82 ،درصد پاسخگویان فوقلیسانس و 82درصد پاسخگویان زیر دیپلم میباشند.
نتایج نشان میدهد 74درصد پاسخگویان معتقدند برگزاری مسابقات بسکتبال محالت باعث افزایش شبکه دوستی و گسترش
روابط اجتماعی در بین شهروندان مناطق مختلف شهر میشود 78 .درصد پاسخگویان موافق  1درصد مخالف و  88درصد بی نظر
هستند که برگزاری مسابقات بسکتبال محالت موجب افزایش آگاهسازی نوجوانان و جوانان با قوانین بسکتبال میگردد .نتایج نشان
میدهد  82درصد موافق 88 ،درصد مخالف و  88درصد بی نظرند که مسابقات بسکتبال محالت باعث ایجاد نشاط و شادابی بین
شهروندان میشود .همچنین  17درصد پاسخگویان نیز موافق 4 ،درصد مخالف و  88درصد بی نظر هستند که مسابقات بسکتبال
محالت باعث افزایش روحیه همکاری تیمی میشود 87 .درصد موافق  88درصد مخالف و  82درصد بی نظر هستند که وجود
زمینهای مناسب باعث رشد و ارتقای سطح بسکتبال میگردد 81 .درصد پاسخگویان نیز موافق 88 ،مخالف و  88درصد بی نظر
هستند که عدم نظارت ،باعث افت بسکتبال استان شده است .عالوه بر این 88 ،درصد پاسخگویان معتقدند که ضعف بسکتبال به
دلیل ضعف مدیریتی در ورزش استان است  82درصد مخالف این موضوع هستند و  87درصد در این باره بی نظرند .اگرچه 18
درصد پاسخگویان نیز معتقدند نبود کارشناس و مربی ورزش بسکتبال در محالت باعث کاهش کیفیت بسکتبال محالت میگردد و
 7درصد مخالف و  82درصد افراد در این باره اعالم بی نظری کردند .همچنین  12درصد پاسخگویان موافق 8 ،درصد مخالف و 88
درصد بی نظر هستند که سطح پایین دانش مربیان بزرگترین معضل عدم توسعه مسابقات محالت می باشد .نتایج نشان میدهد
 88درصد پاسخگویان موافق 82 ،درصد مخالف و  87درصد بی نظر هستند که سطح پایین داوری باعث عدم توسعه ورزش
بسکتبال میشود .در این راستا  18درصد پاسخگویان موافق 8 ،درصد مخالف و  88درصد بی نظر هستند که برگزاری مسابقات در
بسترسازی بسکتبال کشور نقش دارد 88 .درصد پاسخگویان مخالف 88 ،درصد موافق و  88درصد بی نظر هستند که برگزاری این
مسابقات نوعی وقتگذرانی است 18 .درصد پاسخگویان مخالف 88 ،درصد موافق و  87درصد بی نظر هستند که این مسابقات
کمکی به کشف استعدادهای بالقوه محالت نمیکند .در ارتباط با برگزاری مسابقات بسکتبال پاسخگویان به ترتیب اولویت معتقدند
این مسابقات باید برای همه رده های سنی برگزار شود .کارشناسان همچنین افزایش مکانهای بازی برای بانوان ،تشکیل کمیته
استعدادیابی ،احداث زمینهای ورزشی روباز ،برگزاری چندین دوره مسابقه در طول سال ،ایجاد خانه بسکتبال ،ارتقاء سطح علمی
ودانش داوران و مربیان ،همکاری با آموزش وپرورش و دیگر ارگانها ،حمایت از تیمهای پایه ،و در نهایت استفاده از داوران سطح
باال؛ را در اولویتهای دوم تا دهم جهت رشد و ارتقای بسکتبال محالت مهم تلقی نمودند.
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