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زمان

ساعت 13/83- 2/83صبح

برگزارکننده مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد
مدعوین

آقایان :علیرضا احتشام نیا(کارشناس تربیت بدنی) ،مسعود اسماعیلی نژاد(کارشناس تربیت بدنی) ،مجید امین
زاده(پیش کسوت) ،جواد اورعی(کارشناس تربیت بدنی) ،جواد بیوکی(کارشناس تربیت بدنی) ،محمد
حکیمی(مربی و پیش کسوت) ،سعید دررودی(کارشناس تربیت بدنی) ،حامد دست برآورده(کارشناس تربیت
بدنی) ،حسن صالحی مفرد(کارشناس تربیت بدنی) ،رضا صحابه تبریزی(پیش کسوت) ،قاسم
عزیزی(کارشناس تربیت بدنی) ،علی علم خواه(پیش کسوت و مربی) ،سعید عنبرانی(پیش کسوت) ،رحیم
غازی آذری(پیش کسوت) ،محمد کفشدار حسینی(مسئول برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت) ،وحید
کیوان شکوه(پیش کسوت) ،کاظم مستحقی راد (پیش کسوت) ،حسین نخعی شریف(مدیر امور تربیت بدنی
همگانی شهرداری) ،هوشنگ ولی پور(رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مشهد).
خانمها :الهام ابراهیم نژاد (کارشناس تربیت بدنی) ،زهرا اخگر اسالمیه(کارشناس تربیت بدنی) ،عفت السادات
پسنده(پیش کسوت) ،زهرا تدینی(پیش کسوت) ،هدیه حسن زاده(کارشناس تربیت بدنی) ،مریم خمسه(پیش
کسوت) ،شهین رحیمیان(پیش کسوت) ،هدی زمانی(کارشناس تربیت بدنی) ،سیده ملیحه سعادتی نیا
(کارشناس تربیت بدنی) ،فهیمه صداقت(کارشناس تربیت بدنی) ،فاطمه علیزاده (کارشناس تربیت بدنی)،
پروانه کاظمی ورندی(کارشناس تربیت بدنی) ،سمیه گروسی(کارشناس تربیت بدنی).

آقای حسین نخعی شریف مدیر امور تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد :با عرض سالم و خیر مقدم خدمت حضار
محترم و تشکر از همه شما بزرگواران که تشریف آوردید .امروز دوازدهمین هم اندیشی مدیریت امور تربیت بدنی همگانی را با
موضوع بررسی دو دوره برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت در خدمت بزرگواران هستیم .روال جلسه بر این منوال است
که ابتدا گزارشی در مورد برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت ارائه و بعد هم حضار محترم نقطه نظرات خودشان را ابراز
مینمایند.
آقای قاسم عزیزی(کارشناس وپژوهشگر تربیت بدنی) :امروزه ورزش یکى از امور بسیار مهم در زندگی بشر به شمار می
آید .اهمیت ورزش و تربیت بدنی تا حدی است که قانونگذار در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تربیت بدنی را
هم ردیف با آموزش و پرورش رایگان براى همه در تمام سطوح قرار داده است .ورزش را می توان به دو بعد همگانی و قهرمانی
تقسیم کرد .بعد قهرمانی که بسیاری از دولت ها به آن بیشتر می پردازند و تقریباً ده درصد افراد جامعه را در بر می گیرد و
بعد همگانی که اکثر افراد می توانند به آن بپردازند .اندیشمندان بر این باورند که ترویج ورزش های همگانی از نیازهای اساسی
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مردم به شمار می رود چرا که عدم پاسخگویی به این نیاز اساسی سبب آسیب های جسمی و روحی در مردم خواهد شد.
همچنین جامعه شناسان بر این باورند که پایه ورزش قهرمانی در ورزش همگانی ،و پایه ورزش همگانی در ورزش محالت
گذاشته می شود ،یعنی باید شرایطی فراهم شود که آحاد جامعه در سطوح مختلف و سنین مختلف بتوانند از امکانات ورزشی
نسبتاً مطلوبی بهرهمند شوند .اگر امروز کشورهای پیشرفته در ورزش قهرمانی حرفی برای گفتن دارند ،این امر متکی بر یك
بنیان و پایه بسیار قوی تحت عنوان "ورزش همگانی" است .در این کشورها یك هرم کامل برقرار است که قاعده آن در
حقیقت ورزش همگانی است و شرایطی فراهم شده که نخبگان بتوانند مراحل مختلف را طی کنند و به نوك قله هرم که
ورزش قهرمانی است برسند.
نقش برگزاری مسابقات تنیس روی میز در گسترش ورزش همگانی :امروزه شهرنشینی و به ویژه آپارتمان نشینی باعث
کاهش فعالیت بدنی در همه رده های سنی اعم از کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،بزرگساالن و سالخوردگان گشته است .این عامل
و عوامل اثر گذار دیگر همچون پیشرفت فناوری و افزایش وسایل رفاهی نیز به کاهش تحرك و افزایش چاقی و بیماری های
وابسته به چاقی دامن زده است .از این رو توسعه ورزش همگانی که ارزان قیمت و قابل اجرا در همه جا و متناسب با هر سنی
است می تواند بسیار حائز اهمیت باشد .با توجه به اینکه راه اندازی مقدمات بازی تنیس روی میز بسیار ارزان و قابل دسترس
می باشد و با قرار دادن یك میز و دو عدد راکت و توپ تنیس و با اشغال فضایی بسیار کم می توان به این ورزش جذاب
پرداخت ،همچنین برگزاری مسابقات محالت انگیزه ای برای تمرین و تالش بیشتر در این رشته ورزشی است ،بنابراین شاید
توسعه و گسترش این رشته ورزشی بتواند به توسعه ورزش همگانی بطور اهم و ورزش قهرمانی بطور اخص کمك نماید و این
مسأله میتواند یك تکلیف برای متولیان و دستاندرکاران کشور و شهرداری ها در هر منطقه باشد که ورزش تنیس روی میز را
در سطح محالت احیا نمایند.
تاریخچه تنیس روی میز :تنیس روی میز ورزش خیلی قدیمی نیست .مبدأ پیدایش تنیس روی میز هم مثل بسیاری از
ورزش های دیگر بدرستی معلوم نیست .اولین نشانه های مربوط به این رشته ورزشی مربوط به دهه های پایانی قرن نوزدهم
است که سربازان انگلیسی در هند و آفریقای جنوبی به وسیله ی بسته های سیگار و سرهای نوشابه ،یك میز و تعدادی کتاب
در وسط م یز بازی می کردند .عده ای از کارشناسان معتقدند که این بازی ابتدا در قرن نوزدهم و در انگلستان متداول شد و
مردم انگلیس در خانه ها به این بازی می پرداختند .و بعد از مدتی توسط افسران انگلیسی به سایر نقاط جهان نیز انتقال یافت.
این ورزش قبل از پینگ پنگ نام های دیگری از قبیل گوسیما( ،)gossimaپیم پام ،ویف واف( )Whiff Whaffو تنیس
داخل سالن داشته است .ایور مونتاگو نیز که از مسئولین ساعی و احیا کننده این ورزش بود به عنوان اولین رئیس فدراسیون
بین المللی تنیس روی میز انتخاب شد .برادران پارکر اولین افرادی بودند که لوازم مناسب برای این ورزش را تولید کردند .هر
چند این ورزش ابتدا به عنوان یك سرگرمی در بین افراد رایج شد که با هم بازی می کردند ولی به تدریج در انگلستان و اروپا
گسترش یافت .در سال های اولیه رقابت های جهانی تیم های مجارستان ،انگلیس ،چکسلواکی و تیم های اروپایی بر سایر تیم
ها برتری داشتند ولی با پیشرفت این رشته ورزشی در شرق آسیا ،ژاپن ،چین ،تایوان و کره جنوبی ،برتری ژاپنی ها و بعدها
کره ای ها و چینی ها به حدی رسید که امروزه اکثر رقابت های جهانی و المپیك به نفع ورزشکاران این کشورها به پایان می
رسد.
تنیس روی میز در ایران :ورزش تنیس روی میز نخستین بار در سال های  ۳۱۳۱و  ۳۱۳۱توسط خارجی های مقیم آبادان
و مسجد سلیمان به ایرانیان معرفی شد .تا سال  ۳۱۳۱که فدراسیون تنیس روی میز تأسیس شد ،بازیکنان ایرانی با انجام بازی
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های داخلی با خارجیان مقیم ایران در این رشته پیشرفت کردند .هفت سال پس از تأسیس فدراسیون اولین دوره مسابقه های
قهرمانی کشور در سال  ۳۱۱۳برگزار شد .در اولین دوره این رقابت ها  ۱تیم تهران ،آبادان و خراسان در تهران رقابت کردند.
تنیس روی میز محالت آقایان مشهد :اولین دوره مسابقات تنیس روی میز محالت در سه رده سنی نوجوانان ،جوانان و
پیشکسوتان به صورت انفرادی و به شکل دو حذفی و در دو مرحله منطقه ای و شهری برگزار شد .مرحله اول مسابقات با
محوریت استفاده از مساجدی که توسط مدیریت امور تربیت بدنی همگانی به میز پینگ پنگ تجهیز شدند با شرکت 1118
نفر و  8882مسابقه در سطح مناطق شهرداری برگزار شد .مرحله دوم مسابقات به صورت متمرکز توسط مدیریت امور تربیت
بدنی همگانی با شرکت  28نفر و  182مسابقه بین برترین های مناطق برگزار شد .در مجموع مسابقات با حضور  1118نفر و
با برگزاری  8118مسابقه به اتمام رسید.
دومین دوره مسابقات تنیس روی میز محالت در چهار رده سنی نوجوانان ،جوانان ،امید و پیشکسوتان به صورت انفرادی و به
شکل دو حذفی و در دو مرحله منطقه ای و شهری و در قالب المپیاد ورزشی محالت برگزار شد .مرحله اول مسابقات بصورت
منطقه ای و با شرکت  8111نفر و  1882مسابقه در سطح مناطق شهرداری برگزار شد .مرحله دوم مسابقات به صورت
متمرکز توسط مدیریت امور تربیت بدنی همگانی و با شرکت  81نفر و  118مسابقه بین برترین های مناطق برگزار شد .در
مجموع مسابقات با حضور  8111نفر و با برگزاری  1882مسابقه به اتمام رسید.
تنیس روی میز محالت بانوان مشهد :اولین دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان محالت(جام فجر) با مشارکت هیأت
تنیس روی میز استان خراسان در دو رده سنی  11تا  83سال و  83سال به باال ،بصورت انفرادی برگزار گردید ،که در مجموع
 128نفر در این مسابقات شرکت نمودند .شرکت کنندگان در رده سنی  11تا  83سال(با حضور 12نفر) و رده سنی  83سال
به باال(با حضور  111نفر) بصورت تك حذفی ،به مدت سه روز به رقابت پرداختند ،که در مجموع  181بازی انجام گردید.
دومین دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان محالت(جام فجر) در دو رده سنی  11تا  83سال و  83سال به باال ,بصورت
انفرادی برگزار گردید ،که در مجموع  888نفر در این مسابقات شرکت نمودند .مسابقات در رده سنی  11تا  83سال(با
حضور 12نفر) و با برگزاری  18بازی ،بصورت دوحذفی و رده سنی  83سال به باال(با حضور 188نفر) و با برگزاری  838بازی،
بصورت حذفی -دوره ای ،به رقابت پرداختند ،که در مجموع  811بازی انجام گردید.
تجربه سایر شهرها در برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت:
اولین دوره مسابقات تنیس روی میز محالت در سال  22با حضور  ۳۱۱نفر در رده های سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و
بزرگساالن در سالن رودکی منطقه یازده شهرداری تهران برگزار گردید .تهران با برگزاری 1دوره مسابقات تنیس روی میز
محالت اولین برگزار کننده و مشهد با برگزاری دو دوره مسابقات دومین شهر برگزار کننده این مسابقات می باشد .در بررسی
های به عمل آمده و جستجو در سایت های اینترنتی اطالعاتی از سایر شهرها در این زمینه بدست نیامد.
اهداف برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت:


غنی سازی اوقات فراغت شهروندان



توسعه و گسترش ورزش همگانی در سطح شهر



ایجاد نشاط و شادابی بین شهروندان



ایجاد محیط فرهنگی دوستانه بین جوانان و نوجوانان



هویت بخشی به جوانان عالقمند به رشته تنیس روی میز در محالت
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بهره گیری از مشارکت سایر ارگانها در برگزاری مسابقات ورزشی برای شهروندان



ایجاد بستری مناسب برای شرکت تمام عالقه مندانی که امکان شرکت در مسابقات سطح باال را ندارند



تقویت هویت محله ای و افزایش سرمایه اجتماعی

فرصت ها:
 -تقویت شبکه دوستی و تعامالت اجتماعی بین جوانان و نوجوانان و بزرگساالن
 -کسب تجربه ورزشی برای نوجوانان و جوانان
 -تقویت بنیه جسمانی و روانی شرکت کنندگان در مسابقات محالت
 -آشنایی جوانان و نوجوانان محالت با قوانین و مقررات به روز تنیس روی میز
 -مشارکت هیأت تنیس روی میز استان خراسان و مدیریت امور تربیت بدنی همگانی در برگزاری مسابقات
 -کمك به رشد و توسعه ورزش تنیس روی میز و ورزش همگانی
 -اهداء میزهای تنیس روی میز به مساجد
 -پر نمودن اوقات فراغت با ورزش و کاهش جرایم و بزهکاری در جوانان
 -ایجاد انگیزه در بین نوجوانان و جوانان جهت روی آوردن به ورزش و آشتی شهروندان با ورزش بویژه ورزش همگانی
پیشنهادات:









نصب میز مناسب در پارکها و فضاهای سبز و فضاهای روباز ورزشی
برگزاری مسابقات تنیس روی میز در محالت چند دوره در طول سال
همکاری آموزش و پرورش و دیگر ارگانها و هماهنگی برگزاری مسابقات محالت با مسابقات دانش آموزی
تشکیل کمیته های استعدادیابی
حمایت همه جانبه مالی و معنوی همه ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی اعم از صدا و سیما از مسابقات
برگزاری کالس های داوری و مربیگری در این رشته در حین برگزاری مسابقات
اهداء میز تنیس به مدارس و مساجد
ارائه میز تنیس ارزان قیمت به مجتمع های مسکونی و افراد متقاضی


آقای محمد کفشدار(مسئول برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت) :از همه حضار تشکر می کنم همانطور که آقای
عزیزی مطرح نمودند مسابقات تنیس محالت در سالن ایثار پارك ملت برگزار شد که از امکانات بسیار خوبی در حد مسابقات
قهرمانی کشور برخوردار است .این سالن همچنین دارای پارتیشن بندی ،میز های استاندارد جایگاه ویژه تماشاگران میباشد و
موقعیت خوب و فضای پارك ملت که در مجاورت این سالن وجود دارد نیز از مزایای دیگر این سالن به شمار می رود .به روال
جلسه از حاضرین خواهش می کنم نظرات خود را در زمینه مسابقات تنیس روی میز محالت عنوان نمایند.
خانم مریم خمسه(پیش کسوت تنیس روی میز) :ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از شهرداری محترم که این جلسه را
برگزار کردند .به نظر بنده اگر مسابقات تنیس روی میز محالت در طول سال و به بهانه اعیاد و مناسبت های مختلف بصورت
چند دوره و در سطح همگانی برگزار شود و از مربیان و پیش کسوتان شهر و کارشناسان و دانشجویان رشته تربیت بدنی در
این مسابقات استفاده شود در توسعه ورزش همگانی بیشتر نقش دارد تا اینکه بخواهیم یك دوره در سال مسابقات را برگزار
نماییم.
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خانم زهرا تدینی(پیش کسوت تنیس روی میز) :در حال حاضر نسبت به دوره ای که ما بازی میکردیم ،شاهد افت زیادی
در رشته تنیس روی میز در استان و شهرستان مشهد هستیم ،به نظر میرسد که به دالیل زیر باشد :اوالً تعداد سالنهای
تنیس روی میز موجود بسیار کم میباشد .ثانیاً تعداد مربیان جدیدی که در رشته تنیس روی میز فعالیت میکنند ،بدلیل عدم
رسیدگی به مربیان و حق الزحمه اندك که به مربیان داده می شود ،بسیار محدود میباشد و اگر سالنها مربی نداشته باشند،
استقبال هم از این رشته ورزشی کاهش مییابد .این در حالیست که مربیان قدیم چون هنوز عشق و عالقه به این رشته دارند،
با همین حق الزحمه در گود ماندهاند .ثالثاً هزینه شرکت در کالسهای تنیس روی میز باالست و برخی افراد توان مالی کافی
را ندارند و لذا باعث کاهش متقاضیان این رشته میشود .به نظر بنده مسابقات باید در مکانهایی برگزار گردد که همه برای
شرکت کردن به آن دسترسی داشته باشند و همچنین باید برای مربیان ارزش زیادی قائل شد .اطالع رسانی در زمینه برگزاری
مسابقات نیز بسیار ضعیف بود .مجدداً از مسئولین شهرداری جهت برگزاری چنین جلساتی تشکر می کنم .چنین جلساتی
بیانگر حمایت و پشتیبانی از پیشکسوتان و مربیان و باعث دلگرمی آنان میگردد.
خانم عفت السادات پسنده(پیش کسوت تنیس روی میز) :ضمن تشکر و عرض خیر مقدم ،از برگزاری چنین جلسه ای با
حضور پیشکسوتان تنیس روی میز بسیار خوشحالم .در گذشته ورزش تنیس روی میز خراسان چه در بخش آقایان و چه
بانوان حرف اول را در این رشته در کشور میزد .اما االن علی رغم گسترش نواحی آموزش و پرورش تنیس روی میز خراسان
جایگاهی در ورزش کشور ندارد و تیم ضعیفی محسوب می گردد .که این به دلیل عدم تمرین و کارکردن مربیان با دانش
آموزان می باشد .به نظر بنده برای گسترش و رونق دوباره رشته تنیس روی میز باید از سنین پایه در دبستان ها با کودکان
کار شود تا مربیان در سطوح باالتر بتوانند استعدادها را پرورش دهند .از مربیان و عالقمندان با تجربه در این رشته برای تربیت
استعدادها استفاده شود  .همچنین به دلیل گران بودن وسایل و امکانات این رشته ورزشی اگر سرمایه گذاری انجام گیرد به
رونق این رشته کمك خواهد کرد .برای توسعه ورزش تنیس روی میز پیشنهاد دارم که شهرداری کالسهای آموزشی این
رشته را در مساجد و مدارس به صورت رایگان و یا با هزینه بسیار کم برگزار نماید .عالوه بر این ایجاد مدارس و کانون های
تنیس روی میز در سطح پایه نیز باعث رونق این رشته میگردد .سوالی دارم که آیا بر روی نحوه استفاده از میزهای اهدایی
شهرداری به مساجد نظارت دقیق انجام می گردد و آیا مربیانی بچه ها را هدایت و تمرین می دهند؟ در برگزاری این مسابقات
باید اطالع رسانی بیشتر انجام شود تا همه عالقمندان به ویژه پیشکسوتان حضور داشته باشند .حضور پیشکسوتان باعث رونق
مسابقات و نیز استعداد یابی در این رشته ورزشی میبا شد .حضور جوانان در کنار پیشکسوتان باعث ارائه تجربه پیشکسوتان و
استفاده جوانان از این تجارب میگردد .امیدوارم تنیس روی میز خراسان جایگاه اولیه خود را پیدا نماید.
آقای رحیم غازی آذری(پیشکسوت تنیس روی میز) :ا ز زحمات همه دست اندرکاران این همایش تشکر میکنم و فکر
نمیکردم ،چنین جلساتی برای بهبود ورزش تنیس روی میز برگزار گردد .همانطور که در همه امور داشتن روابط عمومی و
تبلیغات الزم میباشد ،مسابقات محالت هم باید تبلیغات و اطالع رسانی خوبی داشته باشد .بنده هم با خانم بسنده موافقم که
باید از همه پیشکسوتان و مربیان در مسابقات محالت دعوت شود تا بتوانند از بین شرکت کنندگان جوان و نوجوان استعداد
یابی نمایند و پس از برگزاری هم مستعدهای این رشته ورزشی به حال خود رها نشوند.
آقای کاظم مستحقی راد(پیشکسوت تنیس روی میز) :از همه دست اندرکاران مسابقات محالت تشکر می کنم .طبق
گزارش برگزاری مسابقات محالت ،امسال مدیریت امور تربیت بدنی توانسته جمعیتی حدود سه هزار نفر را در این رشته
ورزشی گرد بیاورد ،به نظر بنده با اطالع رسانی قوی تر می توان جمعیت های بیشتر از این را نیز جذب نمود .اگر قبل از
برگزاری مسابقات با تربیت بدنی ادارات و ارگان ها ارتباط خوبی برقرار گردد ،ما می توانیم از ظرفیت همه ادارات برای اعزام
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ورزشکار به مسابقات استفاده نماییم که این موجب رشد سطح فرهنگی و ارتقاء سطح فنی مسابقات در این رشته ورزشی می
شود .پیشنهاد میکنم تعداد میز های تنیس روی میز در پارك ها بیشتر گردد زیرا تعداد میز ها پاسخگوی نیاز افراد نمی
باشد .پیشنهاد دیگر این است که سطح میز ها از حالت بتنی خارج و از سطوح شیشه ای استفاده شود ،زیرا سیمان بر اثر نزول
باران و برف و ضرباتی که به آن اصابت میگردد ،تخریب میشود .همه پیشکسوتان در مسابقات شرکت داشته باشند ،بهتر می-
باشد .از شما خواهش میکنم این جلسات را مستمر برگزار کنید زیرا باعث انسجام بخشی بین پیشکسوتان و مربیان و استفاده
از نظرات آنان در جهت رشد و توسعه این رشته ورزشی می گردد .درگذشته ما افراد زیادی در خراسان داشتیم که مقام های
باال را در کشور بدست میآوردند ،اما عدم انجام کار ریشه ای و پایهای باعث رکود این رشته ورزشی شده و این ضعف به همه
ما مربیان و فدراسیون تنیس روی میز برگردد .یکی دیگر از ضعف های ما این بوده که ارتباط خوبی بین هیأت تنیس استان با
تربیت بدنی مشهد نبوده است .اختالفاتی که در مدیریت قبلی تربیت بدنی مشهد و هیأت استان وجود داشته باعث شده است
که هیأت تنیس روی میز مشهد نداشته باشیم .از آقای ولیپور خواهش میکنم به این قسمت توجه بیشتری نمایند و هیأت
تنیس روی میز را احیاء نمایند.
آقای مجید امین زاده(پیش کسوت) :بنده به عنوان مسئول انجمن تنیس روی میز آموزش و پرورش از برگزار کنندگان
این جلسه تشکر میکنم .ما در آموزش و پرورش در هر یك از نواحی انجمن های تنیس روی میز تاسیس کردیم و همه نواحی
سالن اختصاصی تنیس روی میز دارند و امیدواریم نتایج خوبی در بر داشته باشد .اگر مسابقات به صورت مستمر در طول سال
برگزار شود ،بسیار مناسب است زیرا در آموزش و پرورش امکانات بسیار محدودی داریم بعضی از مدارس حتی میز تنیس روی
میز هم ندارند و وقتی امکانات هر رشته ای وجود داشته باشد ،مطمئناً طرفدار هم پیدا خواهد کرد .در برگزاری مسابقات
محالت به این خاطر که فرد در مسابقات نقاط ضعف و قوت خودش را پیدا میکند ،می تواند در رشته تنیس روی میز تاثیر
گذار باشد .مربیان کار آزموده هم انتخاب و از نظر مالی به آنها رسیدگی شود تا بتوانند استعداد محالت را پرورش دهند.
امکانات هیأت تنیس روی میز هم محدود است و نیازمند توجه بیشتری میباشد .ما هم در خدمت شما هستیم و اگر کاری در
توان ما باشد ،دریغ نمیسازیم.
آقای رضا صحابه تبریزی(پیش کسوت) :بسیار خوشحالم که بعد از سالها چهره های نورانی پیشکسوتان عزیز را زیارت
نمودم .ورزش تنیس روی میز یك ورزش پرهزینه می باشد و خصوصاً در مشهد که چند ماه از سال هوا سرد می باشد ،نیاز به
سالن برای بازی تنیس و میز اختصاصی میباشد .همچنین افرادی با تجربه باید در سطح محالت و مدارس استعدادها را پیدا
کنند و با آنها کار پایهای انجام دهند تا تنیس روی میز نه تنها در استان بلکه در کشور و جهان حرفی برای گفتن داشته
باشد .قبالً قهرمانان با هزینه شخصی خود در مسابقات شرکت میکردند و تربیت بدنی هیچ گونه کمکی به این افراد نمی کرد
و عشق و عالقه باعث می شد تا فرد بتواند ادامه دهد .برای همگانی کردن و توسعه ورزش تنیس نیاز به بودجه مناسبی دارد.
برای این کار ما باید در کنار متولی اصلی ورزش یعنی آموزش و پرورش قرار گیریم و عالوه بر این شهرداری هم نه تنها در
این رشته بلکه در همه رشته های ورزشی می تواند کمك کننده باشد .باید برای پیشرفت بیشتر وقت زیادی را برای برنامه
ریزی گذاشت و استعدادها را تحت نظر مربیان رشد داد تا ما شاهد این باشیم که در این رشته قهرمان کشور شویم .بدون
برنامه ریزی و بدون آمار و با برگزاری چند مسابقه این امر محقق نمی شود .برگزاری این جلسات نیز باید برنامه ای را ارائه
کند تا ما را به آن سطح برساند.
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آقای علی علم خواه(پیش کسوت) :از همه دوستان تشکرمی کنم .برای توسعه این رشته باید با تشکیل کمیته استعدادیابی
افراد را از تمرین کردن در منازل و پارکینگها به سمت باشگاهها و هیأت تنیس روی میز سوق دهیم که زیر نظر مربی تمرین
نمایند.
آقای هوشنگ ولیپور(رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مشهد) :ضمن خیر مقدم خدمت حضار ،من از پیشنهادات و
نظرات صاحب نظران و پیشکسوتان استفاده کردم که برایم مفید و آموزنده بود .برگزاری این هم اندیشی ها می تواند به
پیشرفت همه رشته های ورزشی در مشهد کمك نماید و باعث تلفیق انرژی جوانترها و تجربه پیشکسوتان می شود .به محض
اینکه تکلیف هیأت تنیس استان مشخص شود ،به فکر این هستم که هیأت تنیس روی میز مشهد را راه اندازی نماییم .در قبل
هم مشهد خیلی از هیات های ورزشی را نداشت و هیأت استان بود که بسیاری از وظایف هیأت ها را انجام می داد .باید
شهرداری و اداره تربیت بدنی و دیگر ارگانها کمك نمایند تا ورزش تنیس روی میز رونق پیدا کند و هیأت استان با هماهنگی
فدراسیون به ورزش شهرستان ها بپردازد .ما حاضریم استعدادهایی را که در مسابقات محالت و یا سایر مسابقات شناسایی
شوند را با هزینه خود پرورش دهیم ،تا بدین وسیله بتوانیم تا حدی خالء کاهش استعدادها را پر نماییم.
آقای نخعی شریف :مجدداً از حضور صمیمانه دوستان تشکر می کنم و اجازه می خواهم دو مورد را خدمت دوستان عرض
کنم ،متأسفانه سرانه ورزشی مشهد با توجه به جمعیت دو میلیون و هشتصد هزار نفری آن در مقایسه با شهرهای اطراف مانند
فریمان به نسبت جمعیتی بسیار کمتر است و اگر سه ارگان شهرداری ،تربیت بدنی و آموزش و پرورش در کنار یکدیگر قرار
گیرند می توانیم این کمبود را جبران نماییم .شهرداری مسابقات محالت را در هشت رشته ورزشی کشتی ،والیبال ،بسکتبال،
تنیس روی میز ،فوتبال ،فوتسال ،آمادگی جسمانی ... ،برگزار می کند .ما در کف هرم هستیم و هدف از برگزاری مسابقات
ایجاد شادی و نشاط در جامعه ،غنی سازی اوقات فراغت ،تقویت هویت محله ای و استعدادیابی می باشد .یکی از مزایای
برگزاری چنین جلساتی این است که سبب جمع شدن پیش کسوتان ،مربیان و مسئولین در کنار هم می شود که این خود
باعث حل بسیاری از مسائل و مشکالت در ورزش می شود .همانطور که آقای ولی پور قول دو مورد را دادند که یکی تشکیل
هیأت تنیس روی میز مشهد و دیگری حمایت از استعدادهای شناسایی شده در رشته های ورزشی محالت می باشد و ما این
را به فال نیك می گیریم تا بتوانیم هم به توسعه ورزش همگانی و هم به رشد ورزش قهرمانی کمك نمود .همانطور که مقام
معظم رهبری فرمودند ورزش قهرمانی قله ورزش همگانی است و پیشرفت در ورزش قهرمانی بیانگر پیشرفت ورزش همگانی
است .تا کنون تعداد  111مسجد به وسایل ورزشی تجهیز شده اند و به مساجدی که حداقل مساحت  13متر فضای مسقف به
امر ورزش اختصاص داده اند میز تنیس روی میز اهدا نموده ایم .در جواب پرسش خانم پسنده باید بگویم که بر وسایل اهدایی
به مساجد و نحوه استفاده نظارت کلی می شود اما نظارت دقیقی بر نحوه استفاده از میزهای اهدایی نداریم که جزء ضعف
مدیریت می باشد که در صدد رفع آن هستیم .در رشته ورزشی آمادگی جسمانی مربی ورزشی در مساجد بکار گرفته شده
است و اگر پیش کسوتان به ما کمك نمایند حاضریم در همه رشته های ورزشی که مسابقات آن را برگزار می نماییم در
مساجد مربی قرار دهیم .در مورد مشکالت میز تنیس روی میز بتونی که آقای مستحقی بیان نمودند نیز باید بگویم که سه
نمونه از میزهای جدید تنیس روی میز در پارك ملت بصورت آزمایشی نصب شده است که در صورت مناسب بودن نمونه های
آن را در پارکها و فضاهای روباز ورزشی در سال  1813نصب خواهیم نمود .همچنین در سال  1813برنامه مدیریت امور
تربیت بدنی همگانی این است که از بحث نصب وسایل ورزشی بدنسازی پارکی خارج شویم و وسایلی مانند فوتبالدستی و میز
تنیس روی میز پارکی و  ...را در مجاورت وسایل بدنسازی در پارکها نصب نماییم .در سال  1888اولین مسابقات تنیس روی
میز با حضور سه استان خراسان ،تهران ،آبادان برگزار شده که این نشان از تاریخچه درخشان و قدمت این رشته ورزشی در
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خراسان دارد که غبطه می خوریم که متأسفانه امروز شاهد افت این رشته ورزشی هستیم .مشهد 11درصد جمعیت استان را
داراست و از نظر جمعیت شهری تنها یك منطقه مشهد به اندازه استان سمنان جمعیت دارد لذا مشهد به عنوان مرکز استان
نیازمند توجه بیشتر است .نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم با توجه به آماری که آقای عزیزی در بحث تعداد شرکت
کننده بانوان ( 811نفر) در مسابقات تنیس روی میز به آن اشاره کرد ،همچنین تعداد  8333شرکت کننده در مسابقات
مشابه آقایان نیز نسبت به جمعیت شهر بسیار کم می باشد که امیدواریم با آمدن کارشناسان خانم تربیت بدنی در مناطق
شهرداری بتوانیم شاهد رشد چشمگیر آمار در رشته های ورزشی باشیم .مجدداً از همه پیش کسوتان حاضر و غایب در جلسه
عذرخواهی می کنم ان شاء ا ...در سال آینده از برآیند این جلسه استفاده و همه پیش کسوتان را دعوت نماییم که در مسابقات
حضور یابند که حضورشان باعث دلگرمی همه خواهد بود.
محمدکفشدار حسینی :ما در جلساتی که با آقای نخعی و دوستان شهرداری داشتیم نتیجه گرفتیم که مسابقات همه ماهه
در مساجد برگزار شود ،یك یا چند سالن سرپوشیده در فضاهای روباز ورزشی ایجاد شود .ما شاهد این هستیم که فضاهای
ورزشی خوبی در سطح شهر احداث شده که همه می توانند در آن ورزش کنند که من در کمتر شهری شاهد آن بودم .حال
می توان یم در این فضاها سالن سرپوشیده تنیس روی میز احداث نماییم که ما در مشهد شاهد کمبود این گونه فضاها هستیم.
شهرداری یك سالن ورزشی بزرگ و استاندارد تنیس روی میز احداث نماید .برگزاری کالس های مربیگری و داوری با
هماهنگی هیأت تنیس روی میز نیز می تواند برگزار شود .ب رگزاری مسابقات با دیگر استانها و تعامل برگزار کنندگان هر هشت
رشته ورزشی با هیأت های مربوطه و آموزش و پرورش و تربیت بدنی از دیگر پیشنهادات می باشد.
آقای ولی پور :سرانه ورزشی مشهد نسبت به سرانه ورزشی استان کمتر است که البته در همه شهرهای پرجمعیت شاهد آن
هستیم مثالً تهران و شیراز و  ...نیز همین طور است .همکاری خوبی را در زمینه مشارکت دراحداث اماکن ورزشی در پارك
ورزشی نصرت با شهرداری شروع کردیم که البته در مشهد اگر زمینی به تربیت بدنی اختصاص داده شود ما حاضریم سالن
ورزشی احداث نماییم زیرا مشکل ما کمبود زمین است.
کاظم مستحقی راد :با توجه به کمبود سالن اختصاصی و استاندارد ،شهردار منطقه  18که از پیش کسوتان و قهرمانان
ورزش تنیس روی میز هستند در جلسه ای قول واگذاری زمین برای احداث سالن اختصاصی را داده اند که اگر شما هم قول
ساخت سالن اختصاصی را بدهید تا حدی می توانیم مشکالت را کاهش دهیم.
آقای ولی پور :با بررسی جانمایی احداث سالن حاضر به همکاری هستیم.
نتیجه گیری:
در همین رابطه ،پرسشنامهای جهت نظرسنجی در خصوص مسابقات تنیس روی میز محالت؛ در بین  121نفر از کارشناسان
تربیت بدنی آموزش و پرورش ،تربیت بدنی ادارات و مراکز علمی و پیشکسوتان و صاحبنظران توزیع ،توزیع شد که از تحلیل
سؤاالت پرسشنامه تنیس روی میز محالت ،میتوان به نتایج زیر اشاره نمود 18 :درصد پاسخگویان مرد و  12درصد زن بودند.
 18درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس 88 ،درصد دیپلم و  12درصد پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم2 ،
درصد نیز دارای تحصیالت فوقلیسانس میباشند.
در زمینه برگزاری مسابقات تنیس روی میز محالت ،کارشناسان و مسئوالن تربیتبدنی معتقدند مسابقات تنیس روی میز
محالت باید بصورت دوره ای و نه تك حذفی و دوحذفی برگزار گردد .پاسخگویان همچنین به ترتیب اولویت در ردههای دوم تا
پنجم موارد زیر را بیان نمودهاند :ارتقاء سطح علمی و دانش داوران و مربیان ،همکاری و مشارکت دیگر ارگانها همچون
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آموزش و پرورش در اجرای مسابقات ،برگزاری چند دوره مسابقات تنیس روی میز در طول سال ،تشکیل کمیته استعدادیابی
در مسابقات تنیس روی میز محالت.
نتایج نشان میدهد  18/2پاسخگویان معتقدند کمك و مشارکت همه ارگانها به مسابقات محالت می تواند به توسعه ورزش
تنیس روی میز کمك نماید 81/1 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که برگزاری این مسابقات ،به گسترش
ورزش همگانی کمك می کند 21/2 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که مسابقات تنیس روی میز محالت
باعث ایجاد نشاط و شادابی بین شهروندان میشود 28/1 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که برگزاری
مسابقات تنیس روی میز محالت موجب افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان با قوانین تنیس روی میز می گردد 28/1 .درصد
پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که برگزاری این مسابقات در بسترسازی تنیس روی میز نقشی اساسی دارد21/8 .
درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که این مسابقات به کشف استعدادهای بالقوه تنیس روی میز محالت کمك
میکند 82/8 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که هماهنگی مسابقات تنیس روی میز محالت با مسابقات
دانشآموزی می تواند به توسعه این ورزش در شهر کمك نماید 81/2 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که
برگزاری کالسهای داوری و مربیگری در خالل مسابقات تنیس روی میز محالت باعث توسعه این ورزش می شود 28/8
درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که مسابقات تنیس روی میز محالت می تواند در عالقه مند سازی و جذب
کودکان در این رشته ورزشی کمك نماید 21/1 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که باال بودن سطح کیفی
مسابقات نسبت به سطح کمی آن ارجحیت دارد 21/2 .درصد پاسخگویان موافق و خیلی موافق هستند که نصب میز مناسب
در پارکها و فضاهای سبز و فضاهای روباز ورزشی به توسعه ورزش تنیس روی میز کمك می نماید 22/8 .درصد پاسخگویان
موافق و خیلی موافق هستند که ارائه میز تنیس ارزان قیمت به مجتمع های مسکونی و افراد متقاضی باعث توسعه ورزش
همگانی می شود .پاسخگویان همچنین پیشنهادات خود را پیرامون مسابقات تنیس روی میز چنین عنوان نمودند که؛
فراهم آوردن امکانات ورزشی در هر رشته ای باعث نشاط و شادابی و سالمت جامعه خواهد شد و در کنار آن باید بستر های
فرهنگی الزم نیز ایجاد گردد تا باعث افزایش اقبال عمومی گردد .برگزاری مسابقات خانوادگی تنیس روی میز در سطح پارك
های بزرگ مانند پارك ملت با اطالع رسانی گسترده تر و اهدا جوایز نفیس به شرکت کنندگان می تواند به همگانی نمودن
تنیس روی میز کمك نماید .همچنین آنان افزودند :شهرداری با توجه به هدف همگانی نمودن ورزش اقدام به برگزاری کالس-
های آموزشی نماید که در آن رشته های مختلف ورزشی را به شهروندان بصورت رایگان آموزش دهند .حداقل یك یا دو
مدرسه تنیس روی میز در محالت مشهد احداث شود و از مربیان و پیشکسوتان این رشته ورزشی در آن و در سطح محالت
جهت آموزش استفاده شود .نصب میزهای تنیس استاندارد پارکی در پارکها و فضاهای روباز ورزشی و ترجیحاً در نزدیك
وسایل بدنسازی پارکی با حضور مربیان جهت نظارت و آموزش می تواند به اعتالی تنیس روی میز در محالت مشهد کمك
کند .برگزاری مسابقات تنیس روی میز چند مرحله در سال و به مناسبت های مختلف  ،قوانین و مقررات جدید تنیس روی
میز تهیه و روی بنر ها نوشته و در محل نزدیك میز های تنیس نصب و در حین و قبل از مسابقات ارائه گردد تا مردم با اطالع
کافی به این ورزش عالقمند گردد.
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