رئیس هیئت سوارکاری استان فارس:

رقابتهای جهانی هنرهای رزم سواره
نقطه عطفی در ورزش کشور بود

رئیس هیئت سوارکاری استان فارس گفت :برگزاری رقابتهای
جهانی هنرهای رزم سواره با حضور کشورهای خارجی در شیراز
نقطه عطفی در ورزش فارس و کشــور بــود .به گزارش روابط
عمومیو پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان
فارس شاپور طفیونی درباره برگزاری جام جهانی هنرهای رزمی
ســواره به میزبانی شیراز و بازتاب این رقابتها توضیحاتی داد
و در گفتوگــوی اختصاصی با خبرنــگار روابط عمومیگفت:
هدف اصلی مــا از برگزاری این تورنمنــت بینالمللی ارتقای
سطح ســوارکاری استان و کشور بود که خوشبختانه انتظارات
فدراســیون و هیئت فارس را بهخوبی برآورده کرد .وی تصریح
کرد :هر رویداد ورزشی جهانی که در شیراز برگزار شود از فواید
خوبی برای اســتان برخوردار است و باید از مدیر کل ورزش و
جوانان تشکر کرد که با نگاه دلسوزانه و ورزشی بهدنبال این است
که برای اکثر هیئتهای ورزشی بتواند شرایط میزبانی جهانی
فراهم سازد .طفیونی قهرمانی تیم جمهوری اسالمیرا در این
بازیها بهدلیل بومی-محلی بودن این ورزش دانست و تصریح
کرد :شــاید برخی از کارشناسان شرایط میزبانی را دلیل اصلی
ایــن افتخار قلمداد کردند ولی به عقیده من با توجه به اینکه
کمانگیری روی اســب وجهه تاریخی دارد و درحال حاضر هم
افراد مستعدی در این ورزش مشغول فعالیت هستند که حضور
ورزشکاران با کیفیت در این بازیها موجب قهرمانی تیم ملی
جمهوری اسالمیشد .طفیونی همچنین اشارهای به نامگذاری
شعار صلح و دوســتی برای این رقابتها کرد و بیان داشت :با
توجه به تبلیغات رسانههای معاند و بیگانه درباره عدم امنیت در
ایران ،خوشبختانه حضور این ورزشکاران بازتاب خوبی در این
زمینه داشت و زمانیکه با برخورد مناسب مردم شیراز روبهرو
شــدند و همچنین بهواسطه زحمتکشان و جانبرکفان مدافع
وطن در کمال آســایش و امنیت در نقاط مختلف شهر تردید
داشتند یا در مدت برگزاری مسابقات بدون کوچکترین توهین
و درگیری توانســتند هنرنمایی کنند بهطور کلی نگاه آنان را
نســبت به ایران تغییر داد و یکی از اهداف این میزبانی ترویج
فرهنگ فارس بود که خدا را شکر با خاطره خوبی شیراز را ترک
کردند و همین موضوع بهطور یقین میتواند بهترین مبلغ برای
جمهوری اســامیایران در زمینه جذب توریسم باشد .رئیس
هیئت سوارکاری استان با قدردانی از همکاران خود در هیئت
و اداره کل که بار ســنگین و موفقی را به دوش کشیدند گفت:
تالش همه عزیزان اجرایی موجب شــد که رئیس فدراسیون
جهانی از میزبانی مســابقات رضایت کافی داشــته باشد و این
رضایتمندی موجب شد ســال آینده و در همین تاریخ مجدد
شهر شیراز میزبان سومین مرحله از رقابتهای جهانی هنرهای
رزمیباشد و امیدوارم با رفع نقاط ضعف انشالله در آذرماه۹۸
با کیفیت بهتــری این بازیها را با افزایش تعداد کشــورها و
حضور ورزشکاران بیشتر در مجموعه زیبای لپویی برگزار کنیم.
طفیونی اشارهای به دعوت رئیس فدراسیون جهانی کمانگیری
روی اسب از حیدرعلی کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس
کرد و با این مطلب افزود :با توجه به اینکه کشور کره جنوبی
تاکنون رقابتهای جهانی زیادی را در زمینه سوارکاری برگزار
کرده اســت و زیرســاختهای خوبی برای این ورزش دارد از
کامیاب جهت بازدید از مجموعههای ســوارکاری کشــور کره
دعوت بهعمل آمده اســت .وی در پایان از حیدرعلی کامیاب
دبیر عالی شــورای ورزش استان و محســن ساالری معاونت
توسعه امور ورزش فارس و همچنین اعضای هیئت سوارکاری و
عوامل اجرایی و رسانهای تشکر و قدردانی کرد.

با برگزاری مجمع انتخاباتی

فرهاد دریانوش سکاندار هیئت
ورزشهای دانشگاهی شد

مدیر کل ورزش وجوانان استان فارس:

الزمه تحرک در ورزش دانشگاهها تفویض اختیار به هیئتهای استانی است
مدیــرکل ورزش و جوانــان فارس گفت :الزمــه تحرک در ورزش
دانشــگاهها تفویض اختیار به هیئتهای استانی ورزش دانشگاهی
ی و پایگاه خبری و اطالعرسانی اداره
است .به گزارش روابط عموم 
کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،حیدرعلی کامیاب که عصر روز
دوشنبه 12آذرماه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای دانشگاهی
سخن میگفت ،تصمیمگیری برای ورزش قشر جوان و تحصلیکرده
جامعه را حســاس و مهم دانســت و افزود :برای ایجاد تعامل بین
دســتگاهی ،پرهیز از موازیکاری ،و ایجاد وحــدت رویه و بهبود
عملکرد در حوزه ورزش دانشگاهها و مراکز عالی آموزش در استان
الزم اســت تا مخاطب اداره کل ورزش و جوانان هیئت ورزشهای
دانشگاهی باشد .وی با اشاره به موارد تأکید شده در آخرین جلسه
شورای عالی ورزش اســتان پیرامون لزوم ایجاد تحرک در ورزش
دانشگاهی افزوود :باید برنامهریزیها بهگونهای باشد تا با تدوین یک
آییننامه رســمی ،در کنار برگزاری المپیادهای کشوری ،مسابقات
ورزشــی دانشــجویان با حضور تیمهای تمام دانشــگاهها و مراکز

آموزش عالی مستقر در استان برگزار شود .مدیرکل ورزش و جوانان
فارس زیرساختهای ورزشی اســتان را برای میزبانی از مسابقات
مختلف دانشــجویی مهیا دانســت و با اشــاره به برگزاری المپیاد
دانشجویان دانشــگاههای کشور در شــیراز افزود :تجربه برگزاری

این مسابقات نشــان داد که فارس در کنار تمام پیشرفتهایی که
در حوزه ورزش داشته اســت ،در ورزش دانشگاهی نیز حرفهای
بســیاری برای گفتن دارد .کامیاب با تأکید بر لزوم توسعه ورزش
همگانی در دانشــگاهها ،مخاطب خاص ورزش در این مراکز علمی
را قهرمانان ملی در رشتههای مختلف دانست و افزود :شرایط سنی
قهرمانان و ملیپوشــان ما در رشــتههای ورزشی اقتضا میکند تا
در ســالهایی که در اوج دوره قهرمانی خود قرار دارند به تحصیل
در دانشگاه مشــغول باشند .وی در بخش دیگری از صحبتهایش
ورزش دانشــگاهی را نیاز به بازنگری کلی دانست و گفت :میتوان
بهوســیله ورزش سالمت عمومیقشر دانشــجو را تأمین کرد و از
ســوی دیگر باعث سالمت روح و روان آنها شد .گفتنی است دراین
مجمع انتخاباتی فرهاد دریانوش با کسب 8رأی از مجموع 12رأی
مأخوذه به عنوان رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی انتخاب شد.
دریانوش درحال حاضر مدیرت تربیت بدنی دانشــگاه شیراز را به
عهده دارد.

رئیس فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشور:

امیدوارم در چهار سال آینده شاهد تحول در ورزش دانشگاهی فارس باشیم
رئیس فدراســیون ورزشهای دانشگاهی کشور گفت :امیدوارم با
تالشهایی که صورت خواهد گرفت در چهار ســال آینده شاهد
تحول در ورزش دانشگاهی استان فارس باشیم .به گزارش روابط
عمومیو پایگاه خبری و اطالعرســانی اداره کل ورزش و جوانان
فارس ،محمدرضا دهخدا که عصر دوشــنبه 12آذرماه در مجمع
انتخاباتی هیئت ورزشهای دانشــجویی اســتان سخن میگفت
با تبریک به انتخاب فرهــاد دریانوش بهعنوان رئیس هیئت ،این
فدراســیون تازه تأسیس شــده را نوپا و جوان دانست و افزود :هر
تصمیم مهمیکه در وزارت ورزش و جوانان گرفته میشود بهطور
حتم در پیشرفت ورزش همگانی و قهرمانی کشور تأثیر بهسزایی
دارد .وی تصریــح کرد :همه مدیران و زحمتکشــان ورزش باید
بــا کمک و حمایت خود موجب شــوند این فدراســیون نماینده
خوبی برای ورزش قهرمانی باشــد .رئیس فدراسیون ورزشهای
دانشگاهی کشور با بیان اینکه خدمت کردن در این جایگاه فقط
عشق و عالقه میخواهد گفت :افرادی که بهعنوان کاندید معرفی
و به رقابــت پرداختند همگی واقف هســتند که بهجز زحمت و
دوندگی چیز دیگری عایدشان نمیشود و امیدوارم با فعالیتهای
دریانوش در چهارســال آینده شــاهد تحوالتی شگرف در ورزش
دانشجویی فارس باشیم .محمدرضا دهخدا با اشاره به اینکه نگاه
ویژه فدراسیون خروج از موازیکاری میباشد خاطرنشان کرد :با

توجه به اینکه دانشــجویان در سن مناسبی برای قهرمان پروری
میباشند ،همه مسابقات دانشجویی باید بهصورت دانشگاه محور
برگزار شــود تا بتوانیم المپیادها را در سطح هیئتها برگزار کنیم
و این امر موجب میشود رقابتهای دانشجویی در سطح آموزش
عالی کشــور صورت گیرد و هر کدام از مؤسســات دانشگاهی در

مســابقات مســتقل عمل نکنند .رئیس فدراســیون ورزشهای
دانشگاهی کشور با بیان اینکه مسابقات ورزشی دانشجویان جهان
بزرگترین تورنمنت بعد از المپیک میباشــد اظهار داشــت :در
دوره گذشته سیزده هزار ورزشــکار از ۱۶۰کشور حضور داشتند
و حمایتهای وزارت ورزش و جوانان باعث شــد که موفقیتهای
خوبی را کســب کنیم و بهترین عملکرد ما تاکنون رتبه ۹در بین
۱۷۰کشــور عضو فدراسیون جهانی بوده اســت .وی با اشاره به
اینکه سازمان ملل ۲۰ستامبر برابر با ۲۹شهریورماه را بهنام ورزش
دانشجویی انتخاب کرده است گفت :شعار فدراسیون جهانی این
است که ورزشکاران امروز مدیران موفق فردا هستند و این موضوع
نشان میدهد مهارتهای اجتماعی بهخوبی تفاوت ورزشکاران و
قهرمانان تحصیل کرده را نشان میدهد .دهخدا با اشاره به اینکه
فدراسیونهای موفق میتوانند الگوی خوبی برای ما باشند اظهار
کرد :بهطور یقین وظایف این هیئت بسیار سنگتر است زیرا باید
با همه هیئتها تعامل و هماهنگی خوبی داشــته باشند و نسبت
به همه بخشها و شهرســتانهای اســتان نــگاه مثبت و عدالت
محوری در جهت احداث هیئت ورزشهای دانشــگاهی داشــته
باشــد .محمدرضا دهخدا در پایان گفت :امیدوارم با درایت مدیر
کل موفق ورزش فارس بتوانیم در جهت توسعه ورزش دانشجویی
کشور نقش آفرینی کنیم.

تاج و کفاشیان در گروه موافق؛

دو دستگی درهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درحالی
تأکید کردهاند برای ماندن بر مواضع قبلی اصرار
دارند و منتظر اعالم نظر وزارت ورزش هستند که
بین خودشــان هم برای ماندن یا رفتن اختالف
نظر دارند .به گزارش خبرنگار مهر ،پس از آنکه
ماندن مهدی تاج در فدراســیون فوتبال قطعی
شــد ،مهمترین موضوع تعییــن تکلیف اعضای
بازنشسته هیئت رئیسه بود که باید مسئولیتشان
را تــرک میکردند .مهدی تاج ،علی کفاشــیان،
حیدر بهاروند ،محمود اسالمیان ،محمود شیعی،
عبدالکاظــم طالقانی ،فریــدون اصفهانیان ،لیال
صوفی زاده و هدایت الله ممبینی اعضای هیئت
رئیسه فدراســیون فوتبال هســتند که در بین
آنها صوفی زاده و ممبینی بازنشســته نیســتند
اما ســایر نفرات باید تابع قانون منع بهکارگیری
بازنشستهها باشند .درحالی که قرار بود فدراسیون
فوتبال با برگزاری مجمع تکلیف بازنشستههایش
را مشــخص کند ،نشســت روز دوشنبه اعضای
هیئت رئیســه ابهامات را افزایش داد و مشخص
نیســت تا پایــان روز ۱۵آذر کــه مهلت تعیین

شده برای ترک پســت بازنشستههاست ،تکلیف
فدراسیوننشینان مشــخص خواهد شد یا خیر.
هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال در پایان جلسه
روز دوشــنبه خود اعالم کرد«:با اشاره به ارسال
دو نامه قبلی به وزیــر ورزش و جوانان مبنی بر
ادامه فعالیت هیئت رئیســه فدراسیون بار دیگر

شمشیربازان فارس دو مقام کشوری کسب کردند

با حضور رئیس فدراســیون ،مجمع انتخاباتــی هیئت ورزشهای
دانشــگاهی استان برگزار شد و رئیس این هیئت برای مدت 4سال
انتخاب شد .به گزارش روابط عمومیو پایگاه خبری و اطالع رسانی
اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،در مجمع انتخاباتی هیئت
ورزشهای دانشگاهی استان فارس که عصر روز دوشنبه۱۲آذر ماه
با حضور محمد رضا دهخدا رئیس فدراسیون ورزشهای دانشگاهی
کشــور ،حیدر علی کامیاب مدیر کل ورزش و جوانان فارس و کلیه
اعضا در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد ،دکتر فرهاد دریانوش
با کســب 8رأی از مجموع ۱۲آرای مأخوذه بهعنوان رئیس هیئت
ورزشهای دانشگاهی استان فارس برای مدت چهار سال برگزیده
شد ضمن اینکه محسن کریمیدیگر نامزد این هیئت ۴رأی کسب
کرد .ورزشهای دانشــگاهی که بهتازگی در ســطح کشور فعالیت
خود را آغاز کرده اســت دارای فدراســیون است و در استانها نیز
باید هیئتهای استانی تشکیل شده و برابر قوانین و مقررات شروع
به فعالیــت نماید که انتخاب رئیس این هیئت نیز همانند ســایر
هیئتهای ورزشی بهصورت انتخاباتی است که این امر روز گذشته
در استان فارس محقق شد و با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس این
هیئت در استان انتخاب و معرفی شد .در این مجمع که دو کاندیدا
داشــت ابتدا کاندیداها به ارائه برنامههای خود پرداختند سپس با
حضور 12نفر اعضای مجمع انتخابات برگزار شد و در نهایت دکتر
فرهاد دریانوش بهعنوان رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی استان
فارس برای مدت چهار ســال انتخاب شد .در کارنامه رئیس هیئت
ورزشهای دانشگاهی استان فارس مسئولیت در حوزه تربیت بدنی
دانشگاه شــیراز به مدت 15سال دیده میشود ،وی دارای دکترای
تربیــت بدنی و ورزش با گرایش فیزیولوژی ورزشــی اســت و در
رشته فوتبال و فوتســال فعالیت دارد .گفتنی است در این مجمع
رئیس فدراســیون و مدیر کل ورزش و جوانان فارس به ایراد سخن
پرداختند.
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رقابتهای المپیاد اســتعدادهای برتر در رشته
شمشیربازی به پایان رسید و ورزشکاران فارسی
ی دســت یافتنــد .به گزارش
به دو مقام ســوم 
روابــط عمومیو پایگاه خبری و اطالعرســانی
اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،فرزاد
فرزانه رئیس هیئت شمشــیربازی اســتان در
گفتوگــو بــا خبرنگار مــا در اینبــاره اظهار
داشــت :درپی برگزاری رقابتهای پســران در
المپیاد اســتعدادیابی کشــور در مشهد در رده
 13تا 15ســال تیم فارس با 6شرکتکننده در
بخش پســران و در بخش دختران با 5شرکت
کننده در یزد برای نخستینبار در تاریخ ورزش
شمشیربازی استان فارس در اسلحه سابر هم در
انفرادی و هم در تیمیمفتخر به کســب مقام
ســوم و کاپ سومیشــدند .وی افزود :کورش

فرزانه مدال برنز انفــرادی و همچنین با کاوان
عادلی و امیرکیان آزادمهر موفق به کسب کاپ
سومیاسلحه سابر شــدند .فرزانه گفت :کسب
دو جایگاه با افتخار ســوم انفرادی و سوم تیمی
در اسلحه ســابر در رقابتهای المپیاد کشوری
برای نوجوانان فارسی بسیار با ارزش است چراکه
جوان بودن فعالیت هیئت شمشــیربازی استان
فارس و پرورش اســتعدادهای پایه و کسب این
عناوین که در اسلحه ســابر تاکنون در این رده
عنوانی نداشته است .رئیس هیئت شمشیربازی
اســتان همچنین افزود :کسب پر افتخار این دو
جایــگاه از نظر مســئولین و مربیان تیم ملی و
فدراسیون شمشــیربازی ارزشمند بوده است و
حرکت و ارتقای شمشــیربازی فارس را مثبت
ارزیابی کردند.

تمجید ویژه  AFCاز جادوگر ایرانی
حساب رسمیجام ملتهای آسیا با انتشار فیلمی
از علیرضا جهانبخش به تواناییهای دفاعیهافبک
تیم ملی ایران پرداخت .بــه گزارش خبرگزاری
تســنیم ،کنفدراسیون
فوتبال آســیا ( )AFCاز
طریق حســاب توییتری
مسابقات جام ملتهای
آســیا  ،2019بخشی از
عملکــرد دفاعی علیرضا
جهانبخــش را در دیدار
تیــم ملی ایــران مقابل
عــراق در جام ملتهای
آســیای 2015منتشر و
از او تمجید ویژهای کرد.

ی مسابقات با انتشار این فیلم نوشت:
حساب رسم 
علیرضــا جهانبخش ،جادوگــر ایرانی هیچوقت
توانایی دفاعی خود را فراموش نمیکند.

ضمن تأکید بر رعایــت قانون و اولویت بودن در
انتظار اعالم نظر وزیر ورزش و جوانان جهت ادامه
فعالیت خود هستند تا طبق نظر وزیر ورزش عمل
شود».
این تصمیم درحالی از سوی هیئت رئیسه به طور
رسمیاعالم شــد که خبرنگار مهر کسب اطالع

کرد بین اعضا اختالف نظر شــدیدی وجود دارد
و بــرای اتخاذ تصمیم نهایی دچار دو دســتگی
شــدهاند .درحالی که برخی عنوان کردهاند علی
کفاشیان هدایت کننده ماجرای تصمیمات هیئت
رئیســه برای ماندن است اما وی بههمراه مهدی
تاج جزو موافقان ترک پست اعضای هیئت رئیسه
هستند .اما در جبهه مخالف گروهی قرار دارند که
سردسته آنها مسئولیت مهمیدر فوتبال دارد و
بهشدت مخالف رفتن بازنشستههاست .سردسته
گروه مخالفان که سابقه چندانی هم در مدیریت
فوتبال ندارد و در دوره جدید مســئولیت مهمی
گرفته اســت ،بههمراه چند عضــو دیگر هیئت
رئیسه موافق ماندن هستند .اتفاقات روزهای اخیر
وضعیت فوتبال را با ابهامات زیادی مواجه کرده و
بعید بهنظر میرسد وزارت ورزش بخواهد بهطور
رسمیپاسخ هیئت رئیسه را بدهد .وزارت ورزش
پیــش از این بارها اعالم کرده بــود که در مورد
فدراســیون فوتبال باید اعضــای مجمع تصمیم
بگیرند اما با وضعیت فعلی مشــخص نیست چه
اتفاقی رخ خواهد داد.

در راه عدم صعــود ایران به جام جهانــی ندارد .جام
جهانی بسکتبال قرار اســت در سال 2019بهمیزبانی
کشور چین برگزار شــود .در مرحله نهایی رقابتهای
جام جهانی 32تیم شرکت دارند که از آسیا هفت تیم
حضــور دارند و بهترین تیم این قــاره در این بازیها
بهعنوان نماینده آســیا بهصورت مستقیم جواز حضور
در المپیک 2020ژاپن را کسب خواهد کرد و 2سهمیه
دیگر آســیا برای حضور در المپیک باید در دیدارهای
انتخابی شرکت کنند.

اعالم آمادگی مهدیان برای خرید باشگاه استقالل
یک مدیر ورزشــی برای خرید باشــگاه استقالل
اعــام آمادگی کرد .به گزارش خبرنگار ورزشــی
خبرگزاری تسنیم ،بعد از اعالم وزیر ورزش مبنیبر

• هومن برزگر
متخصص رفتار حرکتی

نقش ورزش بر اجتماع

امروزه ورزش یکى از امورى اســت که بهعناوین مختلف در جهان
مطرح شده و گروه زیادى بهاشــکال گوناگون با آن سروکار دارند.
برخى از مردم ،ورزشــکار حرفهاىاند و گروهى ورزشــکار آماتور.
گروهى طرفدار و عالقهمند به ورزش و دیدن برنامهها ،مســابقات
و نمایشهاى ورزشــى بوده ،و عدهاى نیز از راه ورزش امور زندگى
خویش را مىگذرانند.
وزارتخانههــا و ادارات فراوانــى در ارتباط با آن در سراســر جهان
تأسیس شــده و مخارج زیادى صرف ورزش ،ساختن استادیومها،
مجتمعها و باشــگاههاى ورزشــى و نیز تهیه وســایل و لباسهاى
ورزشــى و یا تماشاى مسابقات ورزشى مىشــود .بخشهاى قابل
توجهى از برنامههاى تلویزیون ،رادیو ،مجالت و ســایر رســانههاى
گروهى ،به ورزش و اخبار ورزشــى اختصاص دارد و خالصه ورزش
یکى از امورى اســت که در جهان بهصورت جدى مطرح بوده و از
جهات مختلف داراى اهمیت مىباشد که در این جا به بررسی نقش
ورزش در اجتماع خواهیم پرداخت.

تأثیر ورزش در زندگی اجتماعی

بشر طبیعتاً موجودی اجتماعی است که میخواهد با دیگران رابطه
برقرار کند و دیگران هم بهطور متقابل با او ارتباط داشــته باشند.
این غریزه اجتماعی را میتوانند از طریق ورزش برآورده ساخت .با
ورزش در زمینه نیل به ارزشهــای اجتماعی دیگری همچون کار
گروهی ،وفاداری و روحیه ورزشکاری میتوان توفیق یافت .محیط
صمیمانه و مطلوب ورزشی اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط
انســانی و شکلگیری روحیات است و محیط ورزشی مناسب باعث
میشــود زنان و دختران که کمرو هستند به این گروههای ورزشی
روی آورنــد تــا بتوانند از این طریق با افراد ارتبــاط برقرار کرده و
همچنین در زندگی روزانه خویش با افراد مختلف سازگاری بهتری
حاصل نمایند.

تأثیر ورزش در اجتماعی شدن

اغلب مطالعات اجتماعی شــدن در ورزش ،حول دو مسئله متمرکز
بوده اســت :اجتماعی شــدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق
ورزش .در اولی فرد در نقش ورزشــی مانند «ورزشکار» اجتماعی
میشــود و در دومی به یادگیری نگرشهــا ،ارزشها ،مهارتها و
گرایشهایــی کلی؛ مانند جوانمــردی ،انضباط و . . .اشــاره دارد.
اجتماعی شــدن از طریــق ورزش عبارت اســت از تأثیر ورزش بر
باورها ،نگرشها.

تأثیر ورزش در شخصیت

بسکتبالیست شیرازی به جام جهانی راه یافت
محمــد حســن زاده مهاجــم شــیرازی تیــم ملی
بســکتبال ایران بــه همراه این تیم جــواز حضور در
جام جهانی 2019چین را کســب کرد .رئیس هیئت
بســکتبال فارس سهشنبه به ایرنا گفت :حسن زاده با
تیم ملی شــامگاه دوشنبه در مقابل تیم ملی فیلیپین
خوب بازی کرد و در پیروزی این تیم نقش تأثیرگذاری
داشت .فریدون رئیسی ادامه داد :تیم ملی ایران مقابل
تیم قدرتمند فیلیپین که چند بازیکن مطرح خارجی
را بهخدمت گرفته ،بــازی خوبی ارائه داد و در نهایت
هم  78بر  70از ســد این تیم گذشــت و با وجودی
کــه تیم ایران دو بازی دیگر در این مرحله دارد ،جواز
حضور در جام جهانی بســکبال در سال 2019از آن
خود کرد .وی بیان داشــت :تیم ملی ایران در آخرین
بازیهای مرحله مقدماتی خود به ترتیب دوم و پنجم
اسفند ماه ســال 97در تهران به مصاف تیمهای ژاپن
و اســترالیا میرود و در صورت شکســت هم تأثیری

ورزش را زندگی کنیم

خصوصی شــدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
یکنفر برای خرید باشــگاه اســتقالل پیش قدم
شــد .محمد مهدیان که مدیریــت یک هولدینگ
ورزشــی -اقتصادی را بر
عهــده دارد در گفتوگو
با خبرنــگار خبرگزاری
تســنیم اعــام آمادگی
کرد تا باشگاه استقالل را
خریــداری کند .مهدیان
اعالم کرد درصورتی که
قیمــت در نظــر گرفته
شــده از ســوی سازمان
خصوصیســازی بــرای
فروش ســهام باشــگاه
اســتقالل معقول باشــد
حاضر به خرید آن است.

شخصیت اجتماعی بیانکننده رشــد صحیح و طبیعی روانی افراد
اســت .لذا افراد ورزشکار را از فردگرایی و خود محوری خارج کرده
و رشــد روحیات طبیعی را در فرد بهبود میبخشد که در نتیجهی
شکوفا شدن این استعداد ،فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط
برقرار کــرده و در کنار آنها زندگی مینماید .دیدگاهی اعتقاد دارد
که ورزش بهعنوان واســطه و عامل ارتباط بیــن فرد با خودش یا
دیگران است .این شناخت چند جنبهای میتواند در سازگاریهای
اجتماعی و شــخصیت دخیل باشــد .تغییرات ناشــی از ورزش در
شخصیت ،بهتدریج و به آهستگی و پس از سالها روی میدهد.

تأثیر ورزش در اخالق و رعایت حقوق دیگران

شــرکت در برنامههای ورزشــی شــرایطی را بهوجــود میآورد تا
شــخصیت و ماهیت افراد بروز نماید ،لذا رفتار و اعمال ناشایســت
جایگزین خصایص انســانی و رعایت قوانین میشود .بدینگونه هر
فردی میتواند از احترام الزم در بین دسته و جامعه خود برخوردار
شــود .این ارتباط مطلوب بهمرور شکل گرفته و بهصورت اخالق در
آمده و به قلمروهای خارج نیز انتقال مییابد.

تأثیر ورزش بر فرهنگ

فرهنــگ را میتوان بهعنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و عقیدتی
اکتســابی اعضای یک جامعه خاص تعریف کرد ،واژه تعیینکننده
در این تعریف همان واژه اکتســابی اســت .ورزش بخش مهمیاز
فرهنگ ملل در جهان معاصر اســت .بحثهــای محافل گوناگون،
ســرفصل روزنامهها ،برنامههای رادیوئی و تلویزیونی جایگاه آن را
روشن ساخته اســت .اعالم موفقیت در مسابقات ملی و بینالمللی
میلیونها نفر را شــاد و شکســت در برنامهها مــردم را غمگین و
خشــمگین میســازد .ورزش ،تمرین تفکر واقعگرایانه و پرهیز از
تفکر ذهنگرایانه است.
ابعاد غیرمادی فرهنگ نظیر اعتقادات ،آداب و رسوم و ارزش و نیز
ابعاد مادی فرهنگ نظیــر معماری و تکنولوژی ،تحت تأثیر ورزش
وارد ســیر تکاملی میشــوند .یکی از جلوههای غیرمادی فرهنگ،
جایگاه زن در جامعه اســت .در جهــان ورزش تجلی آزادی زن از
قیومیت مرد مشاهده میشــود .پس از تربیت ورزشی زن بهعنوان
یک انسان شجاع و سرسخت به جامعه باز میگردد.

تأثیر ورزش در خانواده

سالمت هریک از اعضای خانواده بهویژه زن ،مستقیماً بر تصویر کلی
ســامت خانواده تأثیر میگذارد .نگرش کلی زن نسبت به جسم و
عملکرد فیزیکی بدنش در نگرشهای کلی او تأثیر مســتقیم دارد،
زیرا سالمت جسم و روان او ،روابط اجتماعی وی با دیگران را شکل
میدهد .امنیت عاطفی او بر امنیت کل خانواده میافزاید و بهترین
نشــانه رشــد و پختگی عاطفی او بر هوش و توانایی ســازگاری با
موفقیتهای جدید ،هنگام مواجهه با فشارها و ناراحتیها با حداقل
آسیبپذیری فردی و گروهی است.
تأمین بهداشــت جســم و روان برای زنانی که در مراحل مختلف
زندگــی مراحلی چون بارداری ،زایمــان و از همه مهمتر پرورش و
تربیت فرزندان را پشــت ســر میگذارند از اهمیتی واال برخوردار
است .شخصیت کودک با نگرشهای مادر در دوران بارداری آغاز و
از آن پس در آغوش و درکنار او از نظر جســمانی ،روانی ،اخالقی،
اجتماعی و معنوی رشد و تکامل مییابد .بدون شک مادر سالم و با
نشاط بهتر از انجام این مسئولیت بر میآید و خود نیز الگوی عملی
و طبیعی سالمتری برای فرزندان خویش خواهد بود .زنان با ورزش
کردن میتوانند خصوصیات رفتاری ،اخالقی و شــخصیتی مطلوب
برای یک زندگی سالم و شاداب را کسب کنند.
ورزش و فعالیــت بدنــی درصورتی که بهصورت منظم و مســتمر
صورت گیرد آثار مفیدی در فرد برجــای میگذارد .آثار اجتماعی
و روانــی ورزش در فرد عبارت اســت از کمک به فــرد در جریان
اجتماعی شــدن و ســازگاری با محیط ،کمک به فــرد در تکامل
شخصیت مناســب ،پرکردن اوقات فراغت و جلوگیری از انحرافت
اجتماعــی بهخصوص در دوران جوانی ،تصحیــح و تکمیل اخالق
مناســب و آماده کردن فرد برای رعایــت حقوق دیگران ،کمک به
فرد در جریان فرهنگســازی و داشتن فرهنگی مناسب .همچنین
هنگام ورزش با توجه به فعل و انفعاالتی که در بدن صورت میگیرد
بیماریهایی از قبیل :افسردگی ،اضطراب و استرس ،آلزایمر که در
طول عمر به سراغ آدمیمیآیند بهتدریج از میان میروند.

