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دیباچه

المپیــزم یــک روش اســت؛ روش زندگــی همــراه بــا درس هایــی کــه مــی توانــد بــرای
ورزشــکاران و هــر آنکــس کــه بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی ارزش مــی نهــد و بــه آن احتــرام
مــی گــذارد ،آموزنــده باشــد .گرچــه ،المپیــک بــا هــدف برگــزاری مســابقات ورزشــی در بیــن
بهترینهــای جهــان هــر چهــار ســال یکبــار انجــام میشــود ،ولــی در عیــن حــال بــا تشــکیل

پدیــدهای بــه نــام جنبــش جهانــی المپیــک در پــی آن اســت تــا ارزشهــا و خصوصیــات و
منشهــای ورزشــی را کــه میتواننــد در صحنههــای اجتماعــی و فرهنگــی بــکار گرفته شــده
و ســاختارهای اجتماعــی را بــه ســمت رفتارهــای مطلــوب ســوق دهنــد و در نهایــت بطــن و
متــن جامعــه را بــه اخــاق و آرمانهــای المپیــک بیاراینــد ،معرفی نماید .شــایان ذکر اســت که
بســیاری از مفاهیــم و ارزشــهای اخالقــی مطروحــه در آموزههای المپیک در تعالیم ارزشــمند
دیــن گرامــی مــا اســام دیــده میشــود.
جنبــش المپیــک فلســفه ای منحصــر به فرد اســت کــه با آرایــه های منطقی توانســته
اســت تحــوالت عظیــم فرهنگــی و اجتماعــی را باعــث شــده و مــردان و زنانــی را بــه جامعــه
معرفــی کنــد کــه هــم از حیــث ســامت جســمانی و هــم از حیــث ســامت روحــی و روانــی
ممتاز هســتند.
جنبــش المپیــک بــا آرمــان هــای المپیک آغــاز گردید تــا آغازی باشــد بــر تربيــت از طریق
ورزش و فعالیــت هــای ورزشــی .اصــوالً ،تربيــت از طریــق ورزش یکــی از هــدف هــای اصلــي
جنبــش المپیــک اســت تــا ورزشــکاران بــه صــورت تــک ســاحتی و صرف ـاً از جنبــه هــای
جســمانی پــرورش نیابنــد ،بلکــه ســاحت ها ،قلمروهــا و جنبه هــای عاطفــی ،فکــری و روانی
خــود را نیــز بــاز پــروری و بازنگــری نماینــد و از خویشــتن خویــش الگویی بــه جامعه معرفی
نماینــد بــا ســاحت هــای ممتــاز و متعالی بشــری.
بــا ایــن اهــداف ،ایــن کتــاب ترجمــه و رونمایــی گردیــد تــا معلمــان تربيــت بدنــي و مربيان
ورزش بــا الگــو بــرداری صحیــح از ایــن آرمــان ها ،خط مشــی هــای ذهنی ،رفتــاری و ورزشــی
دانــش آمــوزان را ترســیم نمــوده و آنهــا را در صــف برتریــن های اجتماعی قــرار دهنــد .امیدوار
هســتیم بتوانیــم بــا ایــن نــگاه آرمانــی بــه آرمــان هــای المپیــک ،بــه غنــای فرهنــگ ورزش و
ورزش فرهنگــی جامعــه کمــک نمــوده و در عرصــه هــای بیــن المللــی عــاوه بــر درخشــش
هــای فنــی ورزشــی  ،در عرصــه هــای اخــاق ،رفتــار و منــش هــای ورزشــی نیــز ممتــاز گردیــم.

کیومرث هاشمی
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مقدمه
کتابــی کــه در مقابــل شماســت ،برگرفتــه از کتاب(قهرمــان زندگــی باشــید،)1
اثــری از دیانــا ال باینــدر ، 2یــک شــخصیت فرهنگــی  -المپیکــی از کشــور کانــادا
اســت ،کــه بــه بخــش آمــوزش ارزشــها و فلســفه المپیــک در میــان معلمــان و مربیــان
ورزشــی اهمیــت ویــژه ای داده اســت .کمیتــه ملــی المپیــک جمهــوری اســامی
ایــران ،ایــن اثــر را بــه طــور ویــژه بــرای معلمــان تربیــت بدنــی و مربیــان ورزشــی در
ســطح مــدارس کشــور بــا هــدف نهایــی آمــوزش دانــش آمــوزان ،ترجمــه ،بازنگــری،
خالصــه و بــه چــاپ رســانده اســت.
ایــن کتــاب اهمیــت برجســتهی اخــاق ورزشــی و احتــرام بــه تفاوتهــای
فرهنگــی را کــه بعضــا ریشــه در اعتقــادات غنــی دینــی مــا نیــز دارد بــه عنــوان
عناصــر الزم در زندگــی اجتماعــی بــه روشــنی مطــرح و نقــش کمــال جویــی ،پویایــی،
شــیوههای صحیــح و ســالم زندگــی را در مدرســه و اجتمــاع بــه وضــوح مشــخص
مینمایــد .همچنیــن عــاوه بــر ارائــه پیــام هــای درخــور تامــل در خصــوص
آرمانهــا و فلســفه المپیــک ،اطالعــات ارزشــمندی از بازیهــای المپیــک باســتان و
کنونــی ارائــه مینمایــد تــا مخاطبــان بــه ریش ـههای کهــن المپیــک باســتان و نیــز
المپیــک مــدرن پــی بــرده و ارتبــاط ایــن دو را در دوره کنونــی بداننــد.
یکــی از ماموریتهــای کمیتههــای ملــی المپیــک 3کشــورها کــه بــا حمایــت
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک 4انجــام میشــود ،آمــوزش و ترویــج ارزشهــای
جنبــش المپیــک در میــان اقشــار مختلــف در ســطوح ملــی اســت .لــذا ترجمــه،
چــاپ و متعاقبــا اســتفاده از ایــن اثــر بــه عنــوان منبــع آموزشــی بــرای معلمــان و
مربیــان ورزشــی مــدارس بــه عنــوان یــک طــرح جامــع ملــی در راســتای انجــام ایــن
1. Be a Champion in life
2. Deanna L. Binder- University of Alberta, Canada
)3. National Olympic Committees (NOCs
)4. International Olympic Committee (IOC

ماموریــت و بــا تاییــد و مســاعدت بــی دریــغ بخــش (همبســتگی المپیــک -) 5کمیتــه
بیــن المللــی المپیــک کــه مســئول برنامــه ریــزی ،حمایــت و نظــارت بــر برنامههــای
آموزشــی و توســعهای کمیتههــای المپیــک کشورهاســت انجــام شــده اســت.
در راســتای ترجمــه و شــکل گرفتــن کتــاب مذکــور و نیــز تدویــن طــرح آمــوزش
تربیــت معلــم ورزش بــرای آمــوزش المپیــک در مــدارس کشــور افــراد بســیاری مــا را
یــاری نمــوده انــد .لــذا جــا دارد از آقــای ابوالقاســم دبــاغ مترجــم کتــاب از فدراســیون
دانــش آمــوزی ،آقــای حســین بابویــی بابــت بازنگــری ترجمــه و تطابــق بــا متــون
آموزشــی از معاونــت ورزش و ســامت آمــوزش و پــرورش ،آقــای محمــد عزیــزی
ناظــر تدویــن کتــاب و طــرح از کمیتــه ملــی المپیــک و خانــم ناهیــد کریمــی طــراح
و هماهنــگ کننــده طــرح از واحــد المپیــک ســولیداریتی  -کمیتــه ملــی المپیــک
قدردانــی گــردد.
ایــن اثــر در مرحلــه چــاپ نخســت میباشــد ،لــذا قطعــا خالــی از اشــکال نیســت،
کمیتــه ملــی المپیــک از نکتــه ســنجی و انتقــال هــر گونــه نقطــه نظــر از ســوی
معلمــان ،مربیــان ورزش و خواننــدگان عزیــز اســتقبال مینمایــد تــا بــا یــاری خداونــد
و همــکاری شــما بزرگــواران ،نســبت بــه رفــع اشــکاالت موجــود در چاپهــای بعــدی
اقــدام نمایــد.
امیــد اســت ،ایــن طــرح نقــش موثــری در آمــوزش ارزش هــای تربیــت بدنــی
و ورزش در میــان معلمــان ،مربیــان ورزش و بــه خصــوص دانــش آمــوزان عزیــز
کشــورمان داشــته و آنــان را در مســیر آرمانهــای المپیــک از طریــق ورزش بــه ســوی
جامع ـهای ســالم تــر و فرهنگــی ســوق دهــد.
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تحقیقــات نشــان میدهــد ،دانشآموزانــی کــه بــه فعالیتهــای ورزشــی میپردازنــد
و یــا فعالیتهــای جســمانی دارنــد ،در درک دروس خــود ســریعترند ،بــه جهــت ســامت
جســمانی از كيفيت زيســتي مطلوبی برخوردارند و نشــاط و شــادابی بیشتری احساس
میکننــد .در تمامــی جوامــع ،والدیــن و معلمــان در تشــویق دانشآمــوزان و جوانــان بــه
فعالیــت ورزشــی ،بهبــود ســامت جســمانی و فراگیــری رفتارهــای مطلــوب اجتماعــی
مســئولیت خطیــری دارنــد .یکــی از هدفهــای واقعــی و دغدغههــای دیکوربرتیــن،
بنيانگــذار جنبــش المپیــک در اواخــر ســدۀ نوزدهــم ،تشــویق جوانــان و دانشآمــوزان به
فعالیــت ورزشــی و جســمانی بــود تــا ضمــن بالندگی و رشــد بدنــی ،بتواننــد مهارتهای
جســمانی و تواناییهــای بدنــی خــود را افزایــش دهنــد .او میــل داشــت تــا بهتریــن
ورزشــکاران را از سراســر جهــان بــرای انجــام مســابقات و رقابتهــای ورزشــی گردهــم
آورد تــا از ایــن طریــق هــزاران جــوان دیگــر در سراســر جهــان بــه فعالیتهــای ورزشــی
تشــویق شــوند .خــود او تحــت تأثیــر شــیوة آمــوزش جوانــان در یونــان باســتان بــود.
در یونــان باســتان ،افــرادی کــه از تناســب بدنــی مطلــوب برخــوردار نبودنــد ،عالمــت
غفلــت از آمــوزش را بــه ذهــن متبــادر میکردنــد .خانوادههــای اصیــل و نجيــب ،عمومـاً
فرزنــدان خــود را بــه فعالیتهــای جســمانی و ورزشــی تشــویق میکردنــد .بــه اعتقــاد
مــردم یونــان باســتان ،عقــل ســالم در بــدن ســالم بــود.
امــروزه ،بســیاری از ســازمانهای پیشــرو و پیشــرفته بــه اهمیــت فعالیتهــای
جســمانی و تربیتبدنــی در زندگــی دانشآمــوزان پیبردهانــد .ســازمان علمــی،
فرهنگــی و آموزشــی ســازمان ملــل (یونســکو )1تمامــی اعضــای خــود را فراخوانــده
اســت تــا در برنامههــای تربیتبدنــی و ورزش ،بــرای تمامــی دانشآمــوزان و جوانــان
فرصتهایــی برابــر فراهــم کننــد.
«هــر انســانی ایــن حــق را دارد تــا بــه فعالیتهــای تربیــت بدنــی و ورزش
دسترســی داشــته باشــد کــه زمینهســاز رشــد و بهبــود شــخصیت وی
اســت .رشــد و بهبــود ابعــاد جســمانی ،عقالنــی و اخالقــی از طریــق فعالیــت
جســمانی و ورزشــی بایــد در چارچــوب نظــام آموزشــی کشــورها و دیگــر
)1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Education and Sport (UNESCO
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نظامهــای اجتماعــی گنجانــده و تضمیــن شــود».
ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHO2بــا برنام ـهای مبتکرانــه بــه نــام «زندگــی
پویــا» در صــدد اســت تــا فعالیتهــای جســمانی مســتمر را بــه ســامتی و
بهزیســتی فــرد پیونــد زنــد .زندگــی پویا مجموعـهای از فعالیتهای جســمانی اســت
کــه بــرای همــة زنــان و مــردان در هــر ســن و ســال فراهــم شــده اســت .عبــارت
«زندگــی پویــا» در بســیاری از مناطــق جهــان امــروز و در بســیاری از برنامههــای
درســی تربیتبدنــی اســتفاده میشــود .بــرای مثــال ،در کشــور برزیــل ،شــهر ســائو
پائولــو ،برنامــة زندگــی پویــا هــر روز بــه مــدت نیمســاعت بــرای تمامــی شــهروندان
اجــرا میشــود .ایــن برنامــه از طریــق تلویزیــون و رادیــو در سراســر مــدارس برزیــل
و شــبکههای ورزشــی پخــش میشــود.
برنامههــای تربیتبدنــی بــر اســاس برنامــة زندگــی پویــا بــر آمــوزش ارزشهــا و
تلقیهــای مربــوط بــه رفتارهــای هنجــار اجتماعــی ،مهارتهــای خودمدیریتــی و
تعامــل بــا افــراد ،همچنیــن مهارتهــای ورزشــی تأکیــد دارد.
«فرصتهــای ویــژة ورزشــی و تربیتبدنــی بــرای کودکســتانیها
تــا دبیرســتانیها ایــن امــکان را فراهــم خواهــد آورد تــا بــه مهارتهــا و
تلقیهایــی دســت یابنــد کــه آنهــا را توانمنــد میســازد .بدیــن ترتیــب،
کیفیــت زندگــی خــود را از طریــق زندگــی پویــا رشــد و بهبــود دهنــد و
فعالیتهــای جســمانی را مقولــهای ارزشــی بنگرنــد».
در برنامــة زندگــی پویــا ،اطالعــات و فعالیتهــای جســمانی مفــرح گنجانــده شــده
اســت تــا بــه معلمــان تربیتبدنــی نیــز کمــک کنــد برنامههــای درس تربیــت بدنــی
خــود را بــه صــورت پویــا و جامــع برنامهریــزی کننــد .درسهایــی کــه بــه بهبــود
جســمانی و قابلیتهــای آمادگــی بدنــی دانشآمــوزان ،مهارتهــا و ارزشمنــدی
ســامتی ،خودمدیریتــی و تعامــل ســازنده بــا دیگــران کمــک میکنــد .تجربــه نشــان
میدهــد ،دانشآموزانــی کــه بــا عالقــة بیشــتر در فعالیتهــای ورزشــی شــرکت
میکننــد یــا در فعالیتهــای ورزشــی بــه موفقیتــی دســتمییابند ،پویایــی
2. World Health Organization
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فراوانــی هماننــد بزرگســاالن از خــود نشــان میدهنــد.

شاخصهای فعالیت ورزشی در دانشآموزان

 .1دانشآمــوزان بهطــور طبیعــی از نظــر جســمانی پرتحرکانــد .بــا افزایــش
ســن از ایــن تحــرک کاســته میشــود .عمدهتریــن افــت فعالیتهــای جســمانی
دانشآمــوزان در ده ســالگی اتفــاق میافتــد .ایــن کاهــش در دختــران و خانمهــای
جــوان چشــمگیرتر اســت.
 .2احســاس موفقیــت و پیــروزی در فعالیتهــای ورزشــی و فعالیتهــای
جســمانی یکــی از عوامــل تعیینکننــده بــرای حضــور در فعالیتهــای ورزشــی در
طــول عمــر اســت .دانشآموزانــی کــه تصــور میکننــد در فعالیتهــای جســمانی
موفقانــد و احســاس رضایــت میکننــد ،از دانشآموزانــی کــه چنيــن تصــوري
ندارنــد فعالتــر و پرتحرکترنــد.
 .3نوجوانــان در مقایســه بــا بزرگســاالن ،توجــه همهجانبــة کمتــری بــه
فعالیتهــای ورزشــی دارنــد.
 .4دانشآمــوزان همــواره میــل دارنــد همــه چیــز را بــه صــورت عینــی ،نــه ذهنــی
تجربــه کننــد .آنهــا نیــاز بــه الگوهــا و شــواهد عینــی بــرای کســب موفقیــت دارنــد
تــا در فعالیتهــای جســمانی همچنــان مداومــت نشــان دهنــد.
 .5دانشآمــوزان در دوران موســوم بــه دوران رشــد ســریع یــا رشــد جهشــی،
انــرژی زیــادی مصــرف میکننــد .ایــن امــر نیــاز آنهــا را بــه دورة اســتراحت و
برگشــت بــه حالــت اوليــه تشــدید میکنــد .ایــن الگــو الگویــی کامـاً طبیعــی اســت.
 .6دانشآمــوزان در ســنین مختلــف و بــا قــد و قامتهــای مختلــف ،رشــد و
نمــو پیــدا میکننــد .چنانچــه نتواننــد بــه انتظــارات مــورد نظــر خــود بــا توجــه
بــه معیارهــای مشخصشــده دســت یابنــد ،ممکــن اســت دســت از فعالیتهــای
ورزشــی بردارنــد.
 .7تــاش بــرای ســرآمد بــودن و برتــر بــودن در محیطهــای ورزشــی ،یکــی از
اصلیتریــن منابــع ایجــاد انگیــزه در دانشآمــوزان اســت.
 .8بســیاری از مهارتهــا و نگرشهایــی کــه بزرگســاالن در ورزشهــای تفریحــی
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و فعالیتهــای جســمانی بــه کار میگیرنــد ،همــان مهارتهــا و نگرشهایــی اســت
کــه در دوران تحصیــل فراگرفتهانــد .بنابرایــن ،هیـچگاه بــرای یادگیــری مهارتهــای
حرکتــی در دانشآمــوزان دیــر نیســت.
 .9شــواهد نشــان میدهــد کــه فعالیتهــای ورزشــی بــا شــدت بــاال بــه کاهــش
انگیــزه در بســیاری از دانشآمــوزان میانجامــد ،بهخصــوص اگــر شــرکت در
فعالیتهــای ورزشــی مســتمر و بــدون اســتراحت و تجدیــد قــوای ورزشــکار باشــد.
 . 10دانشآمــوزان کمتحــرک ،نســبت بــه دانشآمــوزان از نظــر جســمانی فعــال
و پرتحــرک ،تمایــل بیشــتری بــه کمتحرکــی نشــان میدهنــد.

طرح برنامة زندگی پویا در مدرسه

تشــویق دانشآمــوزان بــه فعالیتهــای ورزشــی و جســمانی بایــد یکــی از
اولویتهــای جــدی مــدارس باشــد .فعالیتهــای ورزشــی بــرای ســامت جســمانی،
ذهنــی و عاطفــی دانشآمــوزان و مهمتــر از همــه ،احســاس خرســندی اهمیــت فراوانــی
دارد .طــرح «زندگــی پویــا در مــدارس» یکــی از شــیوههایی اســت کــه بــه تحقــق ایــن
امــر کمــک میکنــد و بــا رعایــت اصــول زیــر نتایــج مؤثــری بــه دســت میدهــد:
 .1فعالیتهایــی را بــه دانشآمــوزان معرفــی کنیــد کــه هــم انگیــزة انجــام آن
را پیــدا کننــد و هــم از طریــق انجــام آن بــه هدفهــای خــود دســتیابند .زمــان
اختصاصدادهشــده بــه ایــن فعالیتهــا ،شــدت تمرینــات و تکــرار هــر کــدام از
فعالیتهــا بایــد بــرای هــر دانشآمــوز متفــاوت باشــد.
 .2دانشآموزان را در انتخاب فعالیتها آزاد بگذارید.
 .3بــرای همــۀ دانشآمــوزان در انجــام فعالیتهــای ورزشــی ،فرصتهــای
برابــر ایجــاد کنیــد.
 .4فعالیتهــای ورزشــی را بــه تناســب ســن ،توانایــی و میــزان مهــارت
دانشآمــوزان ،همــواره تغییــر دهیــد.
 .5همـهروزه ،زمانــی را بــرای زنــگ تربیتبدنــی و ورزش دانشآمــوزان اختصــاص
دهیــد .ایــن عمــل بهتریــن برنامــه را بــرای فراگیــری و بهبــود مهارتهــای جســمانی،
نگرشهــای مثبــت و رفتارهــای هنجــار اجتماعــی دانشآمــوزان فراهــم میکنــد.
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 .6در فعالیتهــای ورزشــی رســمی و آزاد ،شــرایطی را بــرای دانشآمــوزان
فراهــم کنیــد کــه بتواننــد از ایــن شــرایط در بهبــود روابــط و رفتارهــای هنجــار
اجتماعــی و فــردی اســتفاده کننــد.
 .7دانشآمــوزان را تشــویق کنیــد کــه پدیدههــای جدیــد را کشــف کننــد ،نســبت
بــه دنیــای اطــراف خــود و جســم خــود کنجــکاوی نشــان دهنــد ،بــا دیگــران حــس
همــکاری داشــته باشــند و مرزهــای بالقــوة تواناییهــای جســمانی و فیزیکــی خــود
را بشناســند .بــا ایــن شــیوه ،حــس احتــرام بــه بــدن خــود را فرامیگیرنــد.
 .8بــرای دانشآمــوزان ،تجربههــای آموزشــی در فعالیتهــای ورزشــی و
جســمانی را بــه گونـهای ایجــاد کنیــد کــه بتواننــد از ایــن طریــق تواناییهــای خــود
را در تصمیمگیــری و حــل مشــکل ارتقــا دهنــد.
 .9برنامههــای تربیتبدنــی مدرســه را بــه بنیادهــای اجتماعــی ،برنامههــای
تفریحــی ســالم و مکانهــای ورزشــی پیونــد بزنیــد.

فراهمکردن محیط یادگیری امن

بزرگترهــا در ایجــاد محیطــی امــن بــرای انجــام فعالیتهــای ورزشــی
دانشآمــوزان ،مســئولیت ســنگینی بــه عهــده دارنــد .در کنوانســیون حقــوق کــودکان
و مــورد توافــق ســازمان ملــل و تأییــد  191کشــور آمــده اســت« :کــودکان بایــد از
تمامــی خشــونتهای جســمانی و روانــی ،هــر گونــه صدمــات ،سوءاســتفاده
یــا رفتارهــای مســامحهکارانه ،ســوءرفتارها یــا اســتثمار در امــان باشــند».
ســؤالهای زیــر از جملــه ســؤالهایی اســت کــه در ارتبــاط بــا برنامههــای
تربیتبدنــی و تفریحــی دانشآمــوزان مطــرح اســت:
• آیــا برنامههــای تربیتبدنــی دانشآمــوزان بــا شــرایط ســنی ،روانــی و
جســمانی آنهــا تناســب دارد؟
• آیــا انجــام مهارتهــای ورزشــی طــوری طراحــی شــده اســت کــه احتمــال
صدمــات را کاهــش دهــد؟
• آیــا بــه دانشآمــوزان آموزشهــای الزم بــرای اســتفادة صحیــح از وســایل
ورزشــی داده میشــود؟
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• آیــا وســایل ورزشــی از نظــر کیفــی مطلــوب اســت و آیــا چیدمــان ایــن وســایل
بهطــور صحیــح انجــام شــده اســت؟
• آیا بر فعالیتهای ورزشی دانشآموزان نظارت صورت میگیرد؟
• آیا وسایل ورزشی به شکلی درست تعمیر و مرمت میشود؟
• آیــا ایــن اطمینــان وجــود دارد کــه دانشآمــوزان حیــن فعالیتهــای ورزشــی ،از
لبــاس و کفــش مناســب اســتفاده کننــد ،مقــررات را رعایــتکننــد ،بــه عالیــم مراقبتــی
توجــه کننــد ،فعالیتهــای ورزشــی را متناســب بــا تواناییهــا و قابلیتهــای
جســمانی خــود انتخــابکننــد ،در فضــای ورزشــی مشــخصی بــه فعالیــت بپردازنــد،
بــه ورزشــکاران دیگــر احتــرام بگذارنــد ،و بــا خطــرات رشــتة ورزشــی خود آگاه شــوند؟

ترغیب همة دانشآموزان به شرکت در فعالیتهای ورزشی

بــه حضــور دانشآمــوزان در فعالیتهــای ورزشــی و ایجــاد محیطــی مفــرح
بــرای آنهــا تأکیــد داشــته باشــید .بــه مســابقات ورزشــی چنــدان اهمیــت ندهیــد.
فعالیتهــای ورزشــی را در صــورت ضــرورت ،تغییــر دهیــد تــا همــة دانشآمــوزان
بتواننــد در آن شــرکت کننــد.
از دانشآمــوزان بخواهیــد مهارتهــای فــردی را در خــود تقویــت کننــد تــا از
ایــن طریــق بــه اهــداف آمادگــی جســمانی دســتیابند.
در صــورت ضــرورت از موســیقی اســتفاده کنیــد .موســیقی دانشآمــوزان را بــه
وجــد مــیآورد و روح و جســم آنهــا را بــرای انجــام فعالیتهــای ورزشــی آمــاده
میســازد.
آمادگی جسمانی چیست؟
هــر کســی در فعالیتهــای روزانــه بــدن خــود را بــه فعالیــت درم ـیآورد .بــرای
مثــال ،بــا پــای پیــاده بــه مدرســه میرویــد؛ شــاید بــا دوســتان خــود بــازی میکنیــد؛
شــاید از پلههــا بــاال میرویــد؛ شــاید بــا مــادر خــود بــرای خریــد میرویــد؛ شــاید
چنــد کار در منــزل انجــام میدهیــد .در حقیقــت ،بــدن شــما بــا ایــن فعالیتهــا بــا
شــما کار میکنــد .بــدن شــما سیســتم شــبکهای پیچیــدهای دارد .بــدن شــما بــرای
انجــام فعالیتهــای مطلــوب و کیفــی ،نیــاز بــه ورزش و فعالیتهــای جســمانی دارد.
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در نهایــت ،هــر چقــدر بــدن خــود را بــه فعالیــت درآوریــد ،بهتــر و بهتــر کار میکنــد.
چرا به آمادگی جسمانی نیاز دارید؟
زمانی که بدن شما از آمادگی برخوردار باشد ،میتوانید:
• کارها را بلندمدت انجام دهید.
• کارهای جسمانی سخت را به آسانی انجام دهید.
• هوشیارانه عمل کنید و روی دروس خود تمرکز کامل نمایید.
• به راحتی بخوابید و با احساس بهتر از خواب بیدار شوید.
• هضــم و جــذب بهتــری در غــذا داشــته باشــید .بــدن شــما عــادات متفاوتــي در
بهرهمنــدي از غذاهايــي دارد كــه ميخوريــد.
• احســاس بهتــر و انــرژی بیشــتری داشــته باشــید .فعالیتهــای جســمانی
هماننــد محرکــی بــرای شــما عمــل میکنــد .ایــن فعالیتهــا اگــر بــه انــدازه باشــد،
بــه شــما انــرژی میدهــد .فرامــوش نکنیــد کــه در همــه چیــز تعــادل داشــته باشــید.
پنج حیطة آمادگی جسمانی
دســتگاههای مختلــف بــدن نیــاز بــه مراقبتهــای ویــژه دارد .اگــر واقعــاً از
«آمادگــی» برخــوردار باشــید ،تواناییهــای زیــر را خواهیــد داشــت:
• انعطافپذیــری .میتوانیــد بــدن را بــه راحتــی در جهتهــای مختلــف
چرخــش دهیــد.
• اســتقامت .میتوانیــد بــه مــدت طوالنــی بدویــد ،کار کنیــد و یــا بــازی کنیــد.
قلــب و ریههــای شــما بــرای فعالیتهــای شــدید بــا شــما هماهنــگ خواهــد شــد.
• قــدرت .از عضــات قویتــری برخــوردار خواهیــد بــود .میتوانیــد اشــیای
ســنگینتری را بلنــد کنیــد یــا بــا دوچرخــه ،ســریعتر حرکــت کنیــد.
• سرعت .میتوانید سریعتر شنا کنید ،بدوید و یا قدم بزنید.
• هماهنگی .همة اعضای بدن شما با هم به خوبی کار میکنند.
برنامــة کامــل آمادگــی جســمانی بــه شــما کمــک میکنــد تــا در پنــج حیطــة
فــوق بهبــود یابیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر مایلایــد بــه نتایــج خــوب
دســت پیــدا کنیــد بایــد در برنامههــای خــود اســتمرار داشــته باشــید.
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ورزش و زندگی
جمــات زیــر را همــواره بــا دانشآمــوزان تکــرار کنیــد .آنهــا بــا ایــن جمــات،
دیــدگاه مثبتــی بــرای آینــدة خــود رقــم خواهنــد زد:
• از شرکت در فعالیتهای جسمانی و ورزشی در سراسر عمرم لذت خواهم برد.
• اگر مرتب ورزش کنم ،به کارکرد بدن و نیازهای آن پی خواهم برد.
• اگر از فعالیتهای جسمانی لذت ببرم و اگر هر روز کمی ورزش کنم ،سالمتر و
شادترم.
نکات قابل بحث با دانشآموزان
• بســیاری فکــر میکننــد کــه شــرکت مســتمر در برنامههــای ورزشــی شــیوهای
از زندگــی اســت .شــما چــه نظــری داریــد؟ بــه نظــر شــما چــه کار متفاوتــی میتــوان
انجــام داد کــه هــر روز بتوانیــم ورزش کنیــم؟
• بســیاری معتقدنــد کــه فعالیتهــای جســمانی ،بایــد بخشــی از فعالیتهــای
روزانــه باشــد .شــما چــه فکــر میکنیــد؟
• بعضــی مــردم معتقدنــد کــه شــرکت در فعالیتهــای جســمانی در ســامت
جســم ،فکــر و روان مــا مؤثــر اســت .آیــا بــا ایــن عقیــده موافقایــد ؟
• دالیــل متفــاوت افــراد بــرای انجــام فعالیتهــای جســمانی چیســت؟ چــرا
مــردم دالیــل متفاوتــی دارنــد؟ دالیــل شــما بــرای شــرکت در فعالیتهــای جســمانی
چیســت؟ آیــا بعضــی دالیــل نســبت بــه بعضــی دیگــر منطقیتــر اســت؟ توضیــح
دهیــد کــه چــرا اینگونــه فکــر میکنیــد؟
• آیــا فکــر میکنیــد کــه هــر انســانی حــق شــرکت در فعالیتهــای ورزشــی و
جســمانی را دارد؟ چــرا؟ آیــا فکــر میکنیــد کــه هــر فــرد بایــد در اســتفاده از وســایل
و امکانــات ورزشــی بــرای انجــام فعالیتهــای ورزشــی خــود حقــوق مســاوی
داشــته باشــد؟ در کشــور مــا چــه افــرادی یــا چــه کســانی از امکانــات ورزشــی
بیشــتر اســتفاده میکننــد؟ آیــا هــر کســی در هــر ســن و ســال و هــر جنســیتی،
بهطــور مســاوی از امکانــات ورزشــی بهرهمنــد اســت؟ چــرا؟
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• آیــا فکــر میکنیــد کــه افــراد مســن از شــرکت در فعالیتهــای ورزشــی لــذت
میبرنــد؟ چــرا؟
• چــه معیارهــا و ارزشهــای فرهنگــی در کشــور باعــث میشــود کــه مــردم در
فعالیتهــای ورزشــی شــرکت کننــد یــا شــرکت نکننــد؟
• چــه جریانهایــی در زندگــی یــا جامعــه ،مــردم را دعــوت بــه انجــام فعالیتهــای
ورزشــی میکنــد یــا آنهــا را از انجــام فعالیتهــای ورزشــی منــع میکنــد؟
ورزش و قلب
قلــب انســان عضل ـهای قدرتمنــد اســت کــه خــون را از طریــق رگهــای خونــی
بــه تمامــی ســلولهای بــدن پمــپ میکنــد .قلــب مــا هــر روز و بــه صــورت مــداوم
میتپــد و از طریــق خــون ،مــواد مغــذی را بــه کل بــدن میرســاند و مــواد زایــد را
از ســلولهای بــدن دفــع میکنــد .بــرای داشــتن قلبــی ســالم ،بایــد ورزش کنیــم و
همــه روزه تغذیــة ســالم داشــته باشــیم.
ساختمان قلب
قلب من در حال استراحت در حدود  90بار در دقیقه میزند.
قلب من به بزرگی مشت من است.
قلب در وسط سینه و کمی به سمت چپ قرارگرفته است.
ســرخرگها رگهــای خون ـیای اســت کــه خــون را از ســمت چــپ قلــب بــه کل
بــدن میرســاند.
ســیاهرگها رگهــای خونــیای اســت کــه خــون را از بــدن بــه ســمت راســت
قلــب میرســاند.
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اطالعات مفید در خصوص بدن

الف) استقامت قلبی -تنفسی
قلــب و ریههــا عضالنــیاســت .ایــن دو ،چنانچــه در معــرض فعالیتهــای
ورزشــی قرارگیــرد هماننــد ماشــین دقیــق و قدرتمنــدی کارمیکنــد .ایــن دو،
چنانچــه در شــرایط مطلوبــی باشــد ،اکســیژن بیشــتری بــه تمامــی اندامهــای بــدن
پمــپ میکنــد .اندامهــای بــدن در صــورت شــرایط خــوب قلــب و ریههــا خواهــد
توانســت بــه نحــو مطلوبتــر کار خــود را انجــام دهــد.
ب) قدرت عضالنی
قــدرت عضالنــی یعنــی اینکــه تــا چــه مســافتی در شــرایط ســخت میتــوان بــدن
یــا شــیئی را جابهجــا کــرد (بــرای مثــال ،ضربــه بــه تــوپ یــا پــرش).
ج) استقامت عضالنی
اســتقامت عضالنــی یعنــی تــا چــه مســافتی میتــوان بــدن یــا شــیئی را مکــررا ً
جابهجــا کــرد.
د) انعطافپذیری
انعطافپذیــری یعنــی تــا چــه حــد میتــوان بــدن را کشــش داد ،خمیــده کــرد و
عضــات و مفاصــل را در جهتهــای مختلــف چرخانــد.
ﻫ) ترکیب بدنی
ترکیــب بدنــی یعنــی بــدن مــن از چــه چیــزی ســاخته شــده اســت .بخــش چربــی
یعنــی بافتهــای زیرپوســت و دور عضــات و اندامهــای بــدن .هرکســی بــرای
کســب انــرژی ،حفــظ گرمــای بــدن و محافظــت از اندامهــا بــه چربــی نیــاز دارد.
کــم یــا زیــاد بــودن چربــی شــخص را در انجــام فعالیتهــای ورزشــی دچــار مشــکل
میکنــد یــا منجــر بــه مشــکالتی در ســامت میشــود.
و) تفریح
خنــده بهتریــن داروســت .خنــده و شــادی باعــث تولیــد هورمونهــای خــوب در
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بــدن میشــود .فعالیتهــای ورزشــی نیــز شــادیبخش اســت ،تنشهــا را کاهــش
میدهــد و بــه ابقــای ســامتی فــرد کمــک میکنــد.

معجزة ویلچر

ســفر بــه دور دنیــا عمومــاً کار ســادهای نیســت ،امــا ریــک هانســن از ســال
 1985تــا  1987بــا ویلچــر بــه دور دنیــا ســفر کــرد.
او فقــط پانــزده ســال داشــت کــه در حادثــة رانندگــی بــرای همیشــه فلــج شــد.
هانســن همیشــه ورزشــکاری پرتحــرک بــود .زمانــی کــه فهمیــد دیگــر نمیتوانــد
دوبــاره راه بــرود یــا بــدود ،خــود را بــرای مبــارزهای جــدی آمــاده کــرد .او اولیــن
معلولــی بــود کــه توانســت مــدرک تحصیلــی خــود را در رشــتة تربیتبدنــی از
دانشــگاه کلمبیــای انگلســتان و کانــادا اخــذ کنــد .او روی ویلچــر بــه مســابقات
تیمــی والیبــال و بســکتبال میپرداخــت و در نــوزده مســابقة ماراتــن شــرکت کــرد.
یکــی از آرزوهــای هانســن ایــن بــود کــه بــا ویلچــر بــه دور دنیــا ســفر کنــد .او
میــل داشــت بــرای ورزشهــای ویلچــری و تحقیــق روی صدمــات نخاعــی اعانــه
جمــع کنــد .یکــی دیگــر از آرزوهــای او تغییــر دیدگاههــای مــردم نســبت بــه افــراد
معلــول بــود.
در ایــن ســفر ،هانســن از ســیوچهار کشــور در چهــار قــارة مختلــف گذشــت.
او از چهــار رشــتهکوه صعــود کــرد ،از ســیالبها عبــور کــرد و در مقابــل ســرما و
گرمــا از خــود مقاومــت تحســینبرانگیزي نشــان داد .او یکصــد الســتیک ویلچــر
بــه همــراه خــود داشــت کــه چهــار بــار از او ســرقت شــد .بــا ایــن حــال ،لحظــات
حیرتانگیــزی را پشتسرگذاشــت و بــه عنــوان قهرمــان در بیــن مــردم شــناخته
شــد .در حیــن ســفر ،کــودکان در کنــار او میدویدنــد و بــه او دســتههای گل هدیــه
میدادنــد .او بــا ایــن اقــدام توانســت بــه بســیاری از مــردم بفهمانــد کــه افــراد
معلــول میتواننــد بســیاری از کارهــا را انجــام دهنــد .آنهــا میتواننــد روی ویلچــر
بــه مســابقات ورزشــی بپردازنــد و حتــی قهرمــان باشــند.
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نکاتی برای بحث با دانشآموزان
 .1آیا کار ریک هانسن را تحسین میکنید؟ چرا؟
 .2ریــک هانســن میــل داشــت نشــان دهــد کــه افــراد معلــول هــم تواناییهایــی
برابــر بــا مــردم عــادی دارنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه افــراد معلــول میتواننــد در
فعالیتهــای بدنــی و ورزشــی بــا شــیوههای خــاص شــرکت کننــد .چــه موانعــی
وجــود دارد کــه بســیاری از افــراد معلــول میــل ندارنــد در فعالیتهــای ورزشــی
شــرکت کننــد یــا از نظــر جســمانی فعــال باشــند؟
 .3اگــر شــما روی ویلچــر بودیــد ،بــا چــه موانعــی در جامعــة خــود روبــهرو
میشــدید؟
 .4اگــر دوســتی داریــد کــه روی ویلچــر اســت ،از چــه طریــق میتوانیــد بــه او
کمــک کنیــد؟
 .5در مدرســه چــه اقداماتــی را بایــد انجــام داد کــه افــراد معلــول بــه امکانــات
ورزشــی دســترس بهتــر داشــته باشــند؟

زندگی فعال در سراسر جهان (تجربيات برخي كشورها)
نویسنده :جینی مکفارالن
بنگالدش
فوتبــال در كشــور بنــگالدش یکــی از رایجتریــن رشــتههای ورزشــی بــرای بازيکــن
و تماشــاچی محســوب ميشــود .ایــن کشــور لیگهــای حرفــهای خــاص خــود را
بــا تیمهــای خــودی و تیمهــای خارجــی برگــزار میکنــد .کریکــت در هــر کجــای
شــبهقارة هنــد محبــوب اســت .کبــدی و یــک نــوع کشــتی گروهــی از رشــتههای
ورزشــی ملــی بنــگالدش بــه شــمار میرونــد .در ورزش کبــدی هــر تیــم دارای شــش
بازیکــن اســت .یــک بازیکــن از تیــم مقابــل مبــادرت بــه عبــور از تیــم مقابــل میکنــد
کــه تیــم مقابــل ســعی میکنــد او را محاصــره و بــه چنــگ آورد .بدمینتــون هــم یکــی
از رشــتههای ورزشــی محبــوب ایــن ســرزمین اســت .ایــن رشــتة ورزشــی از معــدود
4
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رشــتههایی اســت کــه زنــان در آن شــرکت قابلتوجهــی دارنــد .میــدان بــازی ایــن
رشــتة ورزشــی را میتــوان حتــی در روســتاها مشــاهده کــرد .مــردم بنــگالدش از یــک
نــوع مســابقة قایقرانــی بــا دوازده نفــر در رودخانــة بورگیگانــگا نیــز لــذت میبرنــد.
نویسنده :شاهین عزمی
کویت
5ورزش و فعالیتهــای ورزشــی بــرای مــردم کویــت اهمیــت زیــادی دارد .در
ایــن کشــور رشــتههای ورزشــی متعــدد و امکانــات ورزشــی مطلوبــی در سراســر
کشــور دیــده میشــود .کشــور کویــت شــش ورزشــگاه در کالس جهانــی دارد .ایــن
کشــور مقــر شــورای المپیــک آسیاســت .از آنجــا کــه کشــوری ســاحلی اســت ،مــردم
بــه فعالیتهایــی مثــل شــنا ،اســکی روی آب ،غواصــی ،قایقرانــی و قایــق بــادی
میپردازنــد .فوتبــال یکــی از رشــتههای مــورد عالقــة مــردم ایــن کشــور اســت.
ایــن رشــتة ورزشــی در تمامــی مــدارس و کلوپهــای ورزشــی بهطــور چشــمگیر
فعــال اســت .ورزشهــای ســنتی مثــل اسبســواری و شــکار بــا قــوش ،هنــوز در ایــن
کشــور رایــج اســت .دیوانیــه هــم یکــی از فعالیتهایــی اســت کــه نــزد بســیاری
از مــردم کویــت محبوبیــت دارد .ایــن فعالیــت شــبیه بــه مهمانــی مردانــه اســت
کــه در گوش ـهای از منــزل شــخص انجــام میگیــرد .حالوهــوای فعالیــت دیوانیــه
حالوهــوای تجدیــد خاطــرات گذشــته و اســتراحت در چادرهــای صحرایــی و شــبیه
بــه کلــوپ اجتماعــی اســت.
نویسنده :جان اسپنس
ترینیداد و توباگو
مــردم ترینیــداد بــه لذتبــردن از زندگــی معروفانــد .در ایــن کشــور جشــن را
«فیــت »7مینامنــد .بنابرایــن ،جــای تعجــب نیســت کــه ترینیــداد و توباگــو میزبانــی
بزرگتریــن فســتیوال جهانــی یــا کارنــاوال جهانــی را بــه عهــده میگیــرد .ایــن
کارنــاوال رســماً دو روز طــول میکشــد ،امــا تمهیــدات آن ،یعنــی طراحــی لباسهــای
ســنتی ،تصنیــف اشــعار و ســرودها و تمریــن رقصهــای محلــی تمــام ســال بــه
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طــول میانجامــد .ورزش کریکــت یکــی از ورزشهــای رایــج در ترینیــداد و توباگــو
بــه شــمار مــیرود .تیــم کریکــت غــرب هندوســتان کــه بازیکنانــی از ترینیــداد و
توباگــو دارد ،ســالها ســکوهای بینالمللــی را قبضــه کــرده اســت .مــردم عمومـاً در
پارکهــا ،خیابانهــا و مکانهــای روبــاز و در فصولــی کــه بارندگــی نیســت ،کریکــت
بــازی میکننــد .فوتبــال ،نتبــال ،هاکــی میدانــی و والیبــال هــم از جملــه ورزشهــای
رایــج اســت .حضــور در ســواحل دریــا و اسبســواری نیــز از فعالیتهــای محبــوب
در ترینیــداد اســت.
نویسنده :دیوید تراتلز و لورا استارکی
کنیا
آیــا میدانســتید کــه کنیــا هشــت مــدال دو و میدانــی را در المپیــک تابســتانی
 1996بــه خانــه آورده اســت؟ انجمــن آماتــوری دو و میدانــی کنیــا در ســال 1951
تأســیس شــد .امــروزه ،ورزشــکاران دو و میدانــی کشــور کنیــا در ســطوح المپیــک
بــا موفقیــت تمــام پیــکار میکننــد ،بهخصــوص در دوهــای اســتقامت بــه شــهرت
رســیدهاند .فوتبــال یکــی از رشــتههای منتخــب مــردم کنیاســت .تیــم ملــی فوتبــال
ایــن کشــور بــه ســتارههای «هارامبــی» مشــهورند .مــردم کنیــا از بــازی در رشــتههای
ورزشــی کریکــت ،هاکــی میدانــی ،نتبــال و والیبــال نیــز لــذت میبرنــد .ورزش گلــف،
بهخصــوص در بیــن حرفهایهــای ایــن ورزش ،رو بــه پیشــرفت اســت .ورزشهــای
ســنتی نیــز در بیــن کــودکان و نوجوانــان ایــن کشــور رایــج اســت .از جملــه ورزشهای
ســنتی عبــارت اســت از ورزش «کیگوگــو» کــه بــا حفــر ســوراخهایی در زمیــن و
ســنگهای گــرد انجــام میشــود؛ کــودی یــا کــورا کــه مثــل بــازی بولینــگ اســت؛
بــازی پوتانــو کــه هماننــد تیلهبــازی اســت .ورزش شــنا در ســواحل و رودخانههــای
اطــراف نیــز از جملــه ورزشهــای لذتبخــش بــرای مــردم ایــن کشــور اســت.
8

نویسنده :وسیچ لیپونسکی
لهستان
کشــور لهســتان ســنتی دیرینــه در مســابقات ورزشــی ملــی دارد .قدیمیتریــن
ورزش در ایــن کشــور « ُرچ ویســت» اســت کــه نوعــی مســابقات اسبســواری روی
9

8. David Trattles & Leora Starkey
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تپههــا یــا ســطوح مــزارع اســت و ایــن در حالــی اســت کــه یــک تیــرک چوبــی بــه
دنبالــة اســب کشــیده میشــود .از ورزشهــای بومــی محلــی میتــوان از «بــرو وار»
ورزشــی هماننــد بــازی گلــف نــام بــرد کــه بــا یــک چــوب و یــک تــوپ گلــف بــازی
میشــود .رشــتههای ورزشــی جدیــداکنــون متــداول شــدهاند و ورزشهــای ســنتی
اهمیــت و محبوبیــت خــود را از دســت دادهانــد .فوتبــال ،بســکتبال و دو و میدانــی از
محبوبیــت زیــادی بیــن بزرگســاالن ،کــودکان و جوانــان لهســتان برخــوردار اســت.
نویسنده :جوی میکالسکی
پرو
رشــتههای ورزشــی فوتبــال ،والیبــال ،اسبســواری ،همچنیــن جنــگ خــروس و
گاوبــازی از ورزشهــا و تفریحــات مــردم پــرو بــه شــمار م ـیرود .تنیــس و بســکتبال
را هــم بایــد بــه ایــن ورزشهــا افــزود .بــا ســابقهای کــه از مــردم پــرو داریــم ،آنهــا
از نواختــن موســیقی و اجــرای رقصهــای ســنتی و محلــی لــذت میبرنــد .آالت
موســیقی ســنتی آنهــا عبــارت اســت از فلــوت ،ســاز دهنــی ،طبــل ،جغجغــه و
چنــگ .جشـنهای مقــدس مذهبــی و رویدادهــای غیرمذهبــی بــه صــورت مرتــب در
بیــن بســیاری از اقشــار اجتماعــی در سراســر کشــور رایــج اســت.
10

نویسنده  :فرحین حسن
کرة جنوبی
مــردم کــرة جنوبــی از انجــام ورزشهــای ســنتی مثــل تکواندو بــه عنــوان هنرهای
رزمــی و سیســیرام نوعــی ورزش شــبیه بــه ورزش کشــتی کــه ســرگرمکنندة
تماشــاچیان ورزشــی اســت ،لــذت میبرنــد .تکوانــدو در دو هــزار ســال پیــش در کشــور
کــره بــه عنــوان ورزش دفــاع شــخصی پــا بــه عرصــة وجــود گذاشــت .ایــن رشــتة
ورزشــی امــروز ورزش محبــوب جهانــی اســت .رزمــیکاران ردهبــاالی ایــن رشــتة
ورزشــی میتواننــد بــا دســت خالــی يــا بــا پــا ،الوارهــای چــوب و آجــر را تکهتکــه
کننــد .مربیــان تکوانــدو همــواره بــه ورزشــکاران ایــن ورزش رزمــی میآموزنــد کــه
اخــاق ورزشــی را رعایــت کننــد .آنهــا را تشــویق میکننــد کــه اعتمادبهنفــس
داشــته باشــند و بــه ســامت روحــی و روانــی خــود اهمیــت دهنــد .کشــور کــره در
11

10 . Joe Michalski
11. Farheen Hasan

فصل اول

جسم ،اندیشه ،روان

25

مســابقات جهانــی ،مدالهــای زیــادی را در رشــتههای هندبــال ،والیبــال ،تیروکمــان،
شــنا و کشــتی کســب کــرده اســت .رشــتههای ورزشــی بســکتبال ،فوتبــال و اســکی
نیــز از جملــه ورزشهــای متــداول در ایــن کشــور اســت .ســان کیجونــگ اولیــن
ورزشــکار کــرهای بــود کــه توانســت مــدال طــای المپیــک را در رشــتة ماراتــون در
ســال  1936کســب کنــد .در آن زمــان کشــور کــره جــزو مســتعمرات کشــور ژاپــن بــود
و ایــن مــدال بــه نــام کشــور ژاپــن ثبــت شــد .در ایــن کشــور ،همــة ردههــای ســنی
مــردم بــه پیــادهروی و صعــود بــه کوههــای اطــراف شــهرها عالقهمندنــد.
نویسنده :لورا سیمیچ
سودان
فوتبــال یکــی از ورزشهــای محبــوب و رایــج در کشــور ســودان اســت .بازیکنــان
فوتبــال ایــن کشــور جــزو بهتریــن بازیکنــان قــارة آفریقاینــد .در این کشــور ،بســکتبال
و والیبــال نیــز رایــج اســت .هــر چنــد مــردم ســودان همیشــه جــز بهتریــن ماهیگیران
و قایقســازان بودهانــد ،بــرای آنهــا ماهیگیــری ضرورتــی حیاتــی اســت تــا ورزش.
از ورزشهــای ســنتی ایــن کشــور میتــوان کشــتی و نوعــی ورزش رزمــی را نــام بــرد
کــه بــا چوبــی بلنــد و ســپر انجــام میشــود .مــردان ایــن کشــور هــم بــه شــکار آهــو
میپردازنــد و هــم بــه انجــام فعالیتهــای ورزشــی .زنــان و مــردان کشــور ســودان
از انجــام رقصهــای ســنتی نیــز لــذت میبرنــد .مــردم ســودان بــه نوعــی ورزش بــه
نــام «شــلل» میپردازنــد کــه در شـبهای مهتابــی بــا ســنگ و چــوب و حفــر ســوراخ
در چوبهــا یــا زمیــن انجــام میشــود .دختــران ایــن ســرزمین از بــازی بــا عروســک،
طنابزنــی و لیلــی کــه آریــکا نــام دارد ،لــذت میبرنــد.
12

رومانی
بیــش از ده رشــتة ورزشــی از جملــه فوتبــال بــه عنــوان ورزش ملــی و بــازیای
ســنتی شــبیه بــه بیســبال بــه نــام اُینــا در کشــور رومانــی رواج دارد .اولینبــاری کــه
ایــن کشــور در بازیهــاي المپیــک شــرکت کــرد ســال  1924بــود .از آن زمــان بــه بعد،
بســیاری از ورزشــکاران زن و مــرد توانســتند افتخــارات زیــادی را هــم در بازیهــای
12 . Laura Simich
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المپیــک و هــم در مســابقات جهانــی دیگــر کســب کننــد .رشــتههای ورزشــی مثــل
دو و میدانــی ،ژیمناســتیک ،بوکــس ،تیرانــدازی ،و قایقرانــی از جملــه ورزشهایــی
اســت کــه همــواره ورزشــکاران رومانیایــی در بازیهــای المپیــک در آنهــا مــدال طــا
کســب کردهانــد .ورزشــکاران کشــور رومانــی در رشــتههای فوتبــال و وزنهبــرداری
13
زبانــزد جهانیانانــد .مشــهورترین نامهــای جهانــی از ایــن کشــور نادیــا کومانچــی
در رشــتة ژیمناســتیک و ایلــی ناســتاس 14در رشــتة تنیــس اســت .ایــن کشــور دارای
مــدارس ورزش اســت کــه در آنهــا قهرمانــان ورزشــی تربیــت میشــوند .فعالیتهایــی
مثــل پیــادهروی و دوچرخهســواری از جملــه ورزشهــای محبــوب در بیــن عــدهای
از مــردم ایــن کشــور اســت .غارنــوردی نیــز یکــی از تفریحاتــي اســت كــه بســیاری
از مــردم بــه آن ميپردازنــد .ورزشهــای آبــی مثــل قایقرانــی ،اســکی روی آب و
غواصــی در محلــة توریســتی دریــای ســیاه انجــام میگیــرد .کانوســواری نیــز از
جملــه ورزشهــای محبــوب در رودخانههــا و دریاچههــای ایــن کشــور اســت.
بروز احساسات و رفتارها
 .1زمانــی کــه ورزشــکار یــا تیمــی را بــرای کســب پیــروزی یــا موفقیــت در
مســابقهای جــدی تشــویق میکنیــد چــه احساســی داریــد؟ چــرا چنیــن احساســی
پیــدا میکنیــد؟
 .2زمانــی کــه هیجــانزده و خوشــحالاید چــه رفتــاری از خــود بــروز میدهیــد؟
دیگــران در زمانــی کــه تیــم محبــوب آنهــا یــا ورزشــکار محبــوب آنهــا پیــروز
میشــود ،چــه رفتــاری از خــود بــروز میدهنــد؟ آیــا در بــروز رفتــار متفاوتانــد؟
اگــر پاســخ شــما مثبــت اســت ،چــرا ایــن رفتارهــا متفــاوت اســت؟
 .3زمانــی کــه بــرای باختــن تیــم یــا ورزشــکاری هلهلــه میکنیــد ،چــه احساســی
داریــد؟ چــرا چنیــن احساســی دارید؟
 .4زمانــی کــه عصبانــی یــا غمگینایــد ،چــه رفتــاری از خــود نشــان میدهیــد؟
دیگــران زمانــی کــه تیــم آنهــا یــا ورزشــکار محبــوب آنهــا شکســت میخــورد چــه
رفتــاری دارنــد؟ چــرا چنیــن رفتــاری دارنــد؟
13. Nadia Comaneci
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 .5طرفــداران تیمهــا در زمــان شکســت تیــم موردعالقهشــان چــه رفتــاری بایــد
نشــان دهنــد؟ چــرا؟
احترام به ورزشکاران
 .1مســابقات ورزشــی تنهــا گزینــة ممکنــی اســت کــه عــدهای از ورزشــکاران
بــا عــدهای دیگــر از ورزشــکاران مســابقه میدهنــد .تمامــی ورزشــکاران در خــور
احترامانــد .چــرا فکــر میکنیــد تمامــی ورزشــکاران قابلاحترامانــد؟
 .2طرفــداران تیمهــا در ورزشــگاهها ،در اســتخرهای شــنا و میادیــن یــا هــر
کجایــی کــه مســابقات ورزشــی برگــزار میشــود ،چگونــه بایــد بــه تمامی ورزشــکاران
حیــن مســابقات احتــرام بگذارنــد؟
 .3انجــام چــه رفتارهایــی نشــان از بیحرمتــی و اهانــت بــه ورزشــکاران تیــم
مقابــل اســت؟
 .4چــرا عــدهای از طرفــداران یــک تیــم بــه طرفــداران تیــم مقابــل یــا تیمهــای
دیگــر بیحرمتــی و اهانــت میکننــد؟ چــه رفتارهایــی بــه رفتارهــای غیرمحترمانــه
و اهانتآمیــز مرســوم اســت؟ ایــن رفتارهــا لــذت دیــدن مســابقات ورزشــی را بــرای
همــه از بیــن میبــرد .چــرا؟ چــرا ایــن رفتارهــا مغایــر بــا روح ورزش اســت؟
 .5وظیفــة مقامــات دولتــی در مســابقات ورزشــی چیســت؟ آیــا فکــر میکنیــد
کــه وظایــف آنهــا بیدغدغــه اســت؟ چــرا؟ چــرا بعضــی از مــردم گاهــی اوقــات بــه
مقامــات دولتــی در حیــن مســابقات ورزشــی اهانــت میکننــد؟
 .6چــه کاری میتــوان انجــام داد کــه مســابقات ورزشــی بــرای همــه لذتبخــش
و مفــرح باشــد؟
اعالمیة برایتون 15در خصوص ورزش زنان
اولیــن کنفرانــس بینالمللــی ورزش زنــان کــه نماینــدگان  82کشــور در آن شــرکت
داشــتند ،در مــاه مــه  1994در برایتــون انگلســتان برگــزار شــد .موضــوع کنفرانــس
بــر تســریع برابــری حضــور و شــرکت زنــان در فعالیتهــای ورزشــی متمرکــز بــود.
15. Braighton Declaration
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گزیــدهای از مصوبــات ایــن کنفرانــس و کنفرانســی دیگــر در نامیبیــا در ســال 1998
را نقــل میکنیــم:
«ورزش و فعالیتهــای ورزشــی ،بخشــی مهــم در فرهنــگ تمامــی
ملتهاســت .بــا اینکــه بیــش از نیمــی از جمعیــت دنیــا را دختــران و زنــان
تشــکیل میدهنــد ،میــزان حضــور و شــرکت آنهــا در مقایســه بــا پســران و
مــردان کمتــر از نصــف اســت».
«تجــارب ارزشهــا و نگرشهــای زنــان بــه غنابخشــيدن و رشــد ورزش
کمــک میکنــد .همچنیــن ،حضــور زنــان در فعالیتهــای ورزشــی بــه بهبــود
و ارتقــای كيفيــت زندگــی آنهــا کمــک میکنــد».
اهداف
هــدف اصلــی ایــن اســت کــه فرهنــگ ورزش در جامعــه بهبــود یابــد تــا از این
طریــق ،زنــان بتواننــد در تمامــی جنبههــای ورزشــی شــرکت کننــد .بــا بهبــود
سیاس ـتها ،ســاختارها و ســازوکارها ایــن اطمینــان حاصــل خواهــد شــد کــه
تمامــی زنــان و دختــران در فضایــی امــن و ســالم کــه حقوق ،شــأن و احتــرام فرد
فــرد آنهــا حفــظ میشــود بــه ورزش و فعالیتهــای ورزشــی بپردازنــد.
ورزش نوجوانان
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه دختــران و پســران بــا دیدگاههــای متفــاوت
بــه ورزش میپردازنــد .برنامهریــزان و طراحــان ورزشــی ،آموزشــی و تفریحــی
و تربیتبدنــی نوجوانــان بایــد ایــن اطمینــان را حاصــل کننــد کــه فرصتهــا و
تجربههــای آموزشــی برابــر را کــه مطابــق بــا ارزشهــا ،نگرشهــا و آرزوهــای
دختــران اســت در برنامــة خــود بگنجاننــد تــا آنهــا از ایــن طریــق بــه بهبــود آمادگــی
جســماني و مهارتهــای ورزشــی خــود کمــک کننــد.
کنفرانس نامیبیا
«کیفیــت برنامههــای تربیتبدنــی را بــه منزلــة ابــزاری در خدمــت بــه
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مهارتهــای ورزشــی یــا هــر نــوع بهــرهاي کــه دختــران از ورزش میبرنــد،
تقویــت کنیــد».
بیانیة سازمان بهداشت جهانی
حــق هــر کــودک ایــن اســت کــه بــرای او فرصتــی بــرای آمــوزش در مدرس ـهای
کامــاً ســالم و بهداشــتی فراهــم شــود .شــرکتکنندگان در چهارمیــن کنفرانــس
بینالمللــی «ارتقــای ســامت» از مؤسســات بینالمللــی و ملــی ،دولتــی ،اجتماعــی،
ســازمانهای غیردولتــی و بخشهــای خصوصــی درخواســت کردنــد کــه از طــرح
مدرســة ســالم حمایــت کننــد.
طرح مدرسة سالم
هرچنــد تعریــف طــرح مدرســة ســالم بــر اســاس نیازهــا و شــرایط در بین کشــورها
و مــدارس متفــاوت اســت ،مدرســة ســالم بــه مدرسـهای گفتــه میشــود کــه همــواره
در جهــت ارتقــای ســامت زندگــی ،آمــوزش و کار تــاش میکنــد .طــرح مدرســة ســالم
بــه تقویــت محیــط ســالم آموزشــی بــا بهکارگیــری تمامــی معیارهــای اصولــی
میپــردازد .مدرســة ســالم مدرس ـهای اســت کــه:
• مســئوالن آموزشــی ،معلمــان ،اتحادیــة معلمــان ،دانشآمــوزان ،والدیــن،
آموزشــیاران بهداشــتی و مســئوالن اجتماعــی را بــه کار میگیــرد تــا از مدرســه،
محیطــی ســالم ایجــاد کننــد.
• تــاش دارد محیطــی ســالم ،آمــوزش ســالم و خدمــات ســالم همــراه بــا
طرحهــای آموزشــگاهی ،اجتماعــی و امدادرســانی ،ارتقــای برنامههــای بهداشــتی
بــرای کاركنــان ،تغذیــه و برنامههــای ایمنــی غذایــی ،فرصتهــای تربیتبدنــی و
تفریحــی و برنامههــای مشــاورهای ،حمایتهــای اجتماعــی و ارتقــای ســامتی
روانــی را فراهــم کنــد.
• سیاسـتها و اقداماتــی را کــه بــه ســعادت و شــأن فــردی احتــرام میگــذارد بــه
کار میگیــرد و فرصتهــای فــراوان بــرای کســب موفقیــت و قدردانــی از تالشهــا و
نیــات خیــر ،همچنیــن دســتاوردهای فــردی فراهــم مـیآورد.
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• تــاش دارد تــا میــزان ســامتی کاركنــان مدرســه ،اعضــای خانــواده و اعضــای
اجتمــاع ،همچنیــن دانشآمــوزان را ارتقــا دهــد و بــا مســئوالن دولتــی ارتبــاط برقــرار
میکنــد تــا آنهــا را توجیــه کنــد کــه تــا چــه حــد جامعــه میتوانــد بــا پدیدة ســامتی
و آمــوزش ،مشــارکت کنــد یــا اینکــه تــا چــه حــد میتوانــد آن دو را تضعیــف کنــد.
• «زندگــی پویــا» نــام برنامــة جدیــدی اســت کــه ســازمان بهداشــت جهانــی کلیــد
آن را زده اســت تــا توجــه همــگان را بــه پدیــدة مهــم ورزش در طــول عمــر بــا هــدف
ســامتی شــهروندان تمامــی کشــورها جلــب کنــد .یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای
ســازمان بهداشــت جهانــی ،تأثیرســوء شــیوة زندگــی غیرفعــال بــر ســامتی فــردی
اســت.
بنابرایــن ،موضــوع تربیتبدنــی و ســامت در چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
ارتقــای ســامت در کشــور اندونــزی در ســال  1997یکــی از ده اولویــت ارتقــای
ســامتی و یکــی از مهمتریــن دغدغههــا و چالشهــای پیــشرو ،مــورد تحقیــق
و بررســی قرارگرفــت .ماحصــل ایــن کنفرانــس در خصــوص فعالیتهــای ورزشــی
ایــن بــود کــه کمتحرکــی و بیتحرکــی پدیــدهای همهگیــر شــده اســت و ســامتی و
بهزیســتی صدهــا میلیــون نفــر را در سراســر جهــان تهدیــد میکنــد.
بــر اســاس اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی ،آن دســته از فعالیتهــای جســمانی
و ورزشــی کــه بــه صــورت برنامهریزیشــده در طــول هفتــه انجــام میگیــرد بــه
ارتقــای ســطح ســامت بــا توجــه بــه مــوارد زیــر کمــک میکنــد:
 .1کاهش خطر مرگ ناگهانی
 .2کاهش خطر مرگ به علت بیماریهای قلبی
 .3کاهش خطر دیابت پیشرفته
 .4کاهش خطر افزایش فشار خون
 .5کمک به کاهش فشار خون در افرادی که قبالً فشار خون باال داشتهاند
 .6کاهش خطر سرطان پیشرفته
 .7کاهش افسردگی و اضطراب
 .8کمک به کنترل وزن
 .9کمک به ساخت و ابقای استخوانها ،عضالت و مفاصل سالم
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 . 10کمــک بــه تقويــت قــواي جســماني افــراد مســن بــه منظــور حرکــت بــدون
زمینخــوردن
 .11افزایش سالمت روانی.
زندگــی پویــا را ســازمان بهداشــت جهانــی طیفــی کامــل از «جنبــش بدنــی»
توصیــف کــرده اســت کــه هــر فــرد میتوانــد در زندگــی روزانــة خــود بــا فعالیتهایــی
در حــد معمــول تــا متوســط ،از طریــق فعالیتهــای تکــراری یــا جلســات تمرینــی
و فعالیتهــای ورزشــی دســتهجمعی ،بهویــژه ورزشهــای ســالم تفریحــی ،آن را
کســب کنــد .ایــن ســازمان اظهــار م ـیدارد کــه:
«حصــول ســامتی کامــل ،از طريــق انجــام فعالیتهــای ورزشــی
طوالنيتــر و شــديدتر ميســر خواهــد شــد».
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سخنی با معلمان تربيتبدني و مربيان ورزش

همــة مــردم آرزو دارنــد از طریــق ورزش ،اوضــاع و احــوال زندگــی و حتــی خــود
ورزش بهبــود یابــد .همــۀ مــا آرزو داریــم کــه ورزشــکاران ،مربیــان ،مســئوالن امــر
ورزش و طرفــداران تیمهــای ورزشــی بــا اجــرا و احتــرام بــه قوانیــن و مقــررات
ورزشــی ،گامــی فراتــر از چارچــوب ورزشــی بردارنــد .مــا میــل داریــم کــه آنهــا از
اصــول اخــاق ورزشــی پیــروی کننــد .مــا از آنهــا میخواهیــم کــه بــرای حریــف یــا
حریفــان خــود حرمــت قائــل باشــند ،بــه تماشــاچیان و طرفــداران تیمهــا بــه دیــد
احتــرام بنگرنــد ،از هرگونــه تقلــب ،ریــاکاری و فریــب اجتنــاب کننــد و نســبت بــه
دیگــران در زندگــی خــود و جامعــه مهربــان و فروتــن باشــند .اینهــا اصولــی از اصــول
روح ورزش اســت .ایــن رفتارهــا بایــد در زندگــی فــردی و اجتماعــی همــة مــردم نمــود
عینــی و عملــی پیــدا کنــد.
متأســفانه آنچــه اغلــب در تلویزیــون میبینیــم ،از طریــق رادیــو میشــنویم و
یــا در محیطهــای ورزشــی تجربــه میکنیــم ،مغایــر بــا روح ورزش و اخــاق ورزشــی
اســت .خشــونت تماشــاچیان و طرفــداران تیمهــا ،فحاشــی ،اســتفاده از داروهــای
انــرژیزا و حتــی رشــوه موضوعاتــی اســت کــه همــواره از رســانهها میشــنویم و یــا
اینکــه آنهــا را تجربــه میکنیــم .فحاشــی و اهان ـت اغلــب منجــر بــه برخوردهــای
فیزیکــی شــده اســت .بســیاری از مربیــان بــه خوبــی میداننــد کــه ارزشهایــی مثــل
اخــاق ورزشــی و احتــرام بــه دیگــران و داشــتن زندگــی ســالم ،خــود بــه خــود میســر
نمیشــود .تحقیقــات نشــان میدهــد بســیاری از جوانــان کــه بــه صــورت مســتمر
در فعالیتهــای ورزشــی و رقابتــی شــرکت میکننــد ،بهنــدرت میتواننــد الگــوی
اخالقــی خــود را در بیــن ورزشــکاران پیــدا کننــد .بســیاری از مربیــان ورزش بــه ایــن
مســئله واقفانــد کــه رفتارهــای مثبــت بایــد بــه ورزشــکاران بهویــژه جوانــان
آمــوزش داده شــود تــا ایــن رفتارهــا بــه مــرور زمــان در ذهــن آنهــا ملکــه شــود.
در بســیاری از کشــورها ،اخــاق ورزشــی و رفتارهــای ورزشــی نهتنهــا در
محیطهــای ورزشــی بلکــه در متــن زندگــی ،بخشــی مهــم از اهــداف آموزشــی
بــه شــمار م ـیرود .بســیاری از مربیــان کــه بــا کــودکان و نوجوانــان ســروکار دارنــد
معتقدنــد کــه کــودکان و نوجوانــان در صورتــی زنــان و مردانــی مفیــد بــرای جامعــة

فصل دوم

اخالق ش
ورز�

35

فــردای خــود خواهنــد شــد کــه اخــاق ورزشــی بــه آنهــا آمــوزش داده شــود .اصـاً
اخــاق ورزشــی بــه چــه معناســت؟ آیــا اخــاق ورزشــی را میتــوان آمــوزش داد؟ اگــر
اخــاق ورزشــی را میتــوان آمــوزش داد ،بهتریــن روش بــرای آمــوزش آن چيســت؟
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اخالق ورزشی چیست؟

اخالق ورزشی یعنی احترام به بازیکنان همتیمی و تیم مقابل
* گاهــی اوقــات احتــرام و اجــرای اخــاق ورزشــی ســختتر از بــازی اســت
(دانشآمــوزی 14ســاله).
* همــواره تــاش میکنــم بــا اخــاق ورزشــی بــازی کنــم؛ یعنــی ،بــه قوانیــن و
مقــررات احتــرام بگــذارم .امــا ،اگــر بخواهیــم فقــط برنــده شــویم ،بایــد چنــد خطــای
تاکتیکــی انجــام دهیــم کــه ایــن عمــل مغایــر بــا اخــاق ورزشــی اســت (دانشآمــوز
فوتبالیســت  14ســاله).
منشور بینالمللی اخالق ورزشی
اخــاق ورزشــی لزومـ ًا بــه معنــای وابســتگی بــه قوانیــن و مقــررات مکتوب
نیســت ،بلکــه برداش ـتها و نگرشهــای صحیــح زنــان و مــردان ورزشــکار و
روح راســتینی اســت کــه آنهــا خــود را بــا آن صفــات برجســته ،مدیریــت
میکننــد.
نکاتی برای اندیشیدن
• آیا با گفتههای فوق موافقاید؟ چرا؟
• در مورد معانی اخالق ورزشی چه فکر میکنید؟
• از شرایطی صحبت کنید که واقعاً نمیشود از روح اخالق ورزشی پیروی کرد.
داستانهایی از اخالق ورزشی
اوژن مونتــی 1تاریــخ اخــاق ورزشــی المپیــک را در شــهر کوچــک اینســبورگ
اتریــش طــی بازیهــای زمســتانی  1964رقــم زد .مونتــی ،ورزشــکار ایتالیایــی،
یکــی از بهتریــن ســورتمهرانان جهــان بــه شــمار میرفــت .ســورتمه وســیلهای
اســت کــه از فایبــرگالس ســاخته میشــود و بــا ســرعت  150کیلومتــر در ســاعت
روی یــخ ،فــرد را از طریــق ُســرخوردن جابهجــا میکنــد .ســورتمه عموم ـاً بــرای دو
1. Eugenio Monti
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یــا چهــار نفــر ســاخته میشــود .وظیفــة سورتمهســواران ایــن اســت کــه تعــادل
ســورتمه را در پیچهــا حفــظ کننــد.
مونتــی مــدال برنــز را در ســورتمة چهارنفــره کســب کــرده بــود .آرزو داشــت کــه
مــدال طــای المپیــک را در ســورتمة دونفــره نیــز بــه چنــگ آورد .همانطــور کــه
او همــراه بــا حریفــش در بــاالی ســورتمه منتظــر فرمــان حرکــت بودنــد ،بهنــاگاه
مشــاهده کــرد کــه ســردرگمی عجیبــی نزدیــک ســورتمة حریفــان اصلــی او از
انگلســتان ،بــه نــام دیکســون و تونــی 2پیــدا شــده اســت .آنهــا یکــی از پیچهــای
ســورتمه را گــم کــرده بودنــد .بــدون آن پیــچ نمیتوانســتند بــه مســابقه ادامــه
دهنــد .چــه کار میشــد کــرد ؟
مونتــی بیآنکــه ثانیـهای فکــر کنــد ،یــک جفــت پیــچ از ســورتمة خــود جداکــرد و
بــه آنهــا داد .در ایــن مســابقه ،دیکســون و تونــی صاحــب مــدال طــا شــدند و مونتی
مقــام ســوم را کســب کــرد .امــا پــس از چنــدی بــه خاطــر ایــن ســخاوتی کــه بــه
خــرج داد از طــرف یونســکو مفتخــر بــه دریافــت مــدال ویــژة اخــاق ورزشــی شــد.
مونتــی مصمــم بــود مــدال طــای المپیــک را کســب کنــد .بنابرایــن ،اگرچــه بــه ســن
 40ســالگی رســیده بــود ،بــا تمرینــات مــداوم بــه مــدال طــای بازیهــای زمســتانی
 1968دسـتیافت .مهــارت و تجربیــات چندیــن ســالۀ او باالخــره بــه بــار نشســت و
او صاحــب دو مــدال طــا در ســورتمة دونفــره و چهارنفــره شــد.
نکاتی برای اندیشیدن
• چــرا مونتــی پیچهــای ســورتمة خــود را بــه تیــم حریــف داد ،در حالــی کــه
آرزوی مــدال طــا را در ســر داشــت؟
• آیا افراد دیگری وجود دارند که اینگونه اعمال از آنها سرزند؟ چرا؟
• چه چیزی مهمتر از مدال طال برای مونتی است؟
• گفتگوی بین مونتی و تونی را بازی کنید.
• ایــن داســتان را طــوری تعریــف کنیــد کــه انــگار شــما تونی و دیکســون هســتید.
فکــر میکنیــد کــه چــه چیزهایــی بــه هــم خواهنــد گفــت؟
2. Dixon & Tony
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• ســورتمه وســیلهای اســت کــه کیفیــت وســایل آن بــرای کســب مــدال طــا
اهمیــت زیــادی دارد .آیــا بــه نظــر شــما ایــن امــر منصفانــه اســت؟ چــرا؟ چــه
ورزشهــای دیگــری میشناســید کــه نیــاز بــه وســایل گرانقیمــت و جدیــد داشــته
باشــد؟
اخالق ورزشی در امواج دریا
روز شــنبه  24ســپتامبر  ،1988لورنــس لمیکــس 3از کشــور کانــادا مقــام دوم را
در مســابقات قایــق بــادی بازیهــای المپیــک ســئول کســب کــرد .ایــن مســابقه
در دریایــی پــر از امــواج و بادهــای تنــد در یکــی از ســواحل کشــور کــره روی داد.
شــرایط بــه گونـهای بــود کــه الری کامـاً بــا آن آشــنا بــود .او مــاح کامـاً کارکشــته
و باتجربــهای بــه حســاب میآمــد .او در وضعیتــی قــرار گرفتــه بــود کــه بــا قایــق
جلویــی چنــدان فاصل ـهای نداشــت.
ناگهــان مشــاهده کــرد کــه قایقــی خالــی در امــواج دریــا گرفتــار شــده اســت و
مــردی در کنــار قایــق ،دســت خــود را بــه نشــانة کمــک تــکان میدهــد .یــک مــوج
ســنگین بیــن او و قایقــش فاصلــۀ زیــادی ایجــاد کــرده بــود.
لورنــس بــدون تأمــل بــا یــک ویــراژ خــود را بــه مــرد تنهــا رســاند .او مرد خســته را
ســوار قایــق خــود کــرد و بــه ســمت ســاحل روانــه شــد .لورنــس دوبــاره وارد مســابقه
شــد و مســابقه را درســت پشــت ســر نفــر اول بــه پایــان رســاند .بنابرایــن ،لورنــس
بــا ایــن عمــل ،فرصــت پیــروز شــدن را بــه دليــل کمــک بــه یــک انســان از دســت داد.
یوهــان آنتونیــو ســامارانژ ،رئیــس کمیتــة بینالمللــی وقــت ،در ازای ایــن عمــل
فداکارانــه بــه لورنــس هدیــة ویــژة المپیــک را اعطــا کــرد .او از اینکــه توانســته بــود
توجــه رســانهها را بــه ایــن عمــل جلــب کنــد ،بســیار خوشــحال و متعجــب بــود .در
یکــی از مصاحبههایــش میگویــد:
«اولیــن درس قایقرانــی ایــن اســت کــه اگــر کســی را در دریــا گرفتــار
دیــدی ،بــه او کمــک کنــی و او را نجــات دهــی».
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نکاتی برای اندیشیدن
• اگــر شــما گزارشــگر رادیــو یــا تلویزیــون بودیــد ،ایــن رویــداد را چگونــه گــزارش
میکردیــد؟
• داســتانی بنویســید کــه در آن از کشــتی بــه دریــا افتادهایــد و لمیکــس شــما را
نجــات داده اســت.
• فــرض کنیــد کــه ســخنگوی آنتونیــو ســامارانژید .ســخنی بگوییــد کــه ســامارانژ
در زمــان هدیـهدادن بــه لمیکــس ممکــن اســت بگویــد.
• به نظر شما چه چیز مهمتر از پیروزی برای لمیکس است؟
• اگر بهجای لمیکس بودید ،چه میکردید؟
میشل کوان :4مدال نقره تبدیل به لحظهای طالیی شد
هیــچ کــس دوســت نــدارد کــه در مســابقه شکســت را بپذیــرد .بــرای ورزشــکار
المپیکــی بســیار ســخت اســت کــه مدالــی را کــه همــه دوســت دارنــد بــه چنــگ
آورنــد ،از دســت بدهــد .بســیار ســخت اســت کــه نشــان دهیــد در ایــن وضعیــت اصـاً
افســرده و ناامیــد نیســتید .بســیار ســخت اســت کــه در ایــن حــال بــه ســؤالهای
رســانههای جمعــی پاســخ دهیــد .بســیار ســخت اســت کــه بــه زندگــی عــادی خــود
برگردیــد ،در حالــی کــه میدانیــد آرزوهــای شــما تحقــق پیــدا نکــرده اســت.
در مســابقة اســکیت زنــان در ســال  1998در کشــور ژاپــن و در بازیهــای
المپیــک زمســتانی ،جوانــی زیــر نــوزده ســال از کشــور ایــاالت متحــده بــه نــام
میشــل کــوان بــه دنیــا نشــان داد کــه چگونــه میتوانــد شکســت خــود را بــه احتــرام
روح اخــاق ورزشــی بپذیــرد .از کــوان ایــن انتظــار میرفــت کــه صاحــب مــدال طــا
شــود .او قهرمــان جهــان بــود .در تمامــی مســابقات همــان ســال ،جــزو بهترینهــا بــه
شــمار میرفــت امــا در مســابقات المپیــک ،یکــی از همتیميهــای او بــه نــام تــارا
لیپینســکی 5توانســت بــا برنامـهای خــوب کــوران را شکســت دهــد .کــوان بــه جــای
مــدال طــا ،مــدال نقــره را تصاحــب کــرد.
داســتان واقعــی از اینجــا شــروع میشــود کــه کــوان بعــد از ایــن شکســت ،چــه
4. Michelle Kwan
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عکسالعملــی از خــود نشــان داد .در مصاحب ـهای تلویزیونــی او از تــارا لیپینســکی
بــه عنــوان دوســت یــاد کــرد و چنیــن گفــت« :شــاید ایــن رنــگ مــدال ،آن رنــگ مدالــی
نبــود کــه میخواســتم ،امــا شایســتگی مــن همیــن قــدر بــود .ایــن هــم بخشــی از
زندگــی اســت».
یکــی از طرفــداران او چنیــن میگویــد« :شــیوة برخــورد کــوان بــا ایــن مســئله ،او
را بــرای همیشــه در ذهنهــا مانــدگار کــرد .او یکــی از ممتازتریــن ورزشــکارانی اســت
کــه شــما تاکنــون دیدهایــد».
یکــی دیگــر از طرفــداران او نیــز چنیــن گفــت« :تاکنــون کســی را ندیــدهام کــه در
مقابــل شکســت ،ایــن قــدر از خــود متانــت ،پختگــی و ســعة صــدر بــه انــدازة کــوان
نوجــوان نشــان دهــد».
فــرد دیگــری گفــت« :هــر ورزشــکاری میدانــد کــه مهربانــی در زمانــی کــه تمــام
رویاهایــت فرومیریــزد ،چقــدر ســخت اســت .او عمــل شــجاعانهای انجــام داد.
آنچنــان عمــل کــرد کــه مــردم از یــک قهرمــان انتظــار داشــتند .او وارد بازیهــای
المپیــک شــد و تمامــی ســعی و تــاش خــود را بــه انجــام رســاند و از ایــن کار بســیار
خوشــحال بــود .او چــه پیــروز شــود و چــه شکســت را بپذیــرد ،همــان محبوبیــت را
بــرای مــا دارد».
میشــل کــوان در کشــور خــود قهرمــان ملــی شــناخته میشــود .خــود او میگویــد:
«گرچــه در المپیــک عنــوان قهرمانــی را کســب نکــردم ،امــا زندگی ایدهآلــی دارم».
نکاتی برای اندیشیدن
• داســتانی بگوییــد کــه در آن ،خــود شــما یــا ورزشــکاری از کشــور شــما عنــوان
قهرمانــی را از دســت میدهــد .در ایــن مــورد چــه احساســی پیــدا میکنیــد؟ چــرا
چنیــن احساســی پیــدا کردهایــد؟
• میشــل کــوان صاحــب مــدال نقــره ،بــه جــای مــدال طــا شــد .چــرا مــردم بــاز
هــم او را تحســین میکننــد؟ آیــا شــما هــم او را تحســین میکنیــد؟ چــرا؟
• در مسابقهای که برنده یا بازندهای ندارد ،چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
• ورزشــکارانی کــه در مســابقات شکســت میخورنــد ،چــه عکسالعملــی از
خــود نشــان میدهنــد؟ چــرا چنیــن رفتــاری دارنــد؟ ایــن رفتارهــا چــه تأثیــری روی
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ورزشــکاران دیگــر دارد؟ روی تماشــاچیان چــی؟ و روی ورزش چــه تأثیراتــی دارد؟
• ادای احتــرام بــه حریــف یــا تیمهــای دیگــر را چگونــه نشــان میدهیــد؟
چگونــه نشــان میدهیــد کــه در حیــن شکســت ،رفتــاری منطقــی داریــد؟
راجر میال - 6جشن روح ورزش
فوتبــال در کشــور آفریقــا از محبوبیــت بیشــتری نســبت بــه ورزشهــای
دیگــر برخــودار اســت .فوتبــال در حقیقــت ،جشــن زندگــی اســت .اگــر تیــم ملــی
در مســابقات جهانــی مقامــی کســب کنــد ،روز بعــد مــردم دســت از کار و زندگــی
میکشــند و بــه پایکوبــی میپردازنــد .جوانــان آفریقایــی در هــر کجــا بــا تــوپ بــازی
میکننــد ،در هــر ســطح صــاف ،کنــار ســواحل ،خیابانهــا و پشــت حیــاط و حتــی
روی بالکنهــا .هــر وســیلة گــردی ممکــن اســت بــه عنــوان تــوپ اســتفاده شــود.
كنتــرل تــوپ روي ســینه ،حرکــت زیگزاگــی ،چرخــش تــوپ بــه ســمت چــپ ،پــاس
بــه ســمت راســت و زدن تــوپ بــه ســمت دروازه ،رویــای هــر جــوان آفریقایــی اســت.
فوتبــال واقع ـاً یــک ورزش مفــرح و لذتبخــش بــرای آنهــا بــه شــمار م ـیرود .راجــر
میــا یکــی از قهرمانــان بــزرگ ورزشــی در آفریقــا بــه عنــوان تفریــح ،فوتبــال بــازی
میکــرد .او بازیکــن آفریقایــی از ســال  1976تــا  1990بــود .نشــاط و شــادابی او در
ورزش باعــث خوشــحالی همــة آفریقاییهــا شــده اســت.
در ســال  1990تیــم کامــرون (شــیرها) بــا کاپیتانــی میــا در جــام جهانــی ایتالیــا
توفانــی بــه پــا کــرد .ایــن تیــم توانســت تیــم مدعــی قهرمانــی یعنــی آرژانتیــن را
در بازیهــای مقدماتــی شکســت دهــد .بــا تمــام وقایــع عجیــب و غریبــی کــه روی
داد ،تیــم کامــرون اولیــن تیــم آفریقایــی بــود کــه بــه مرحلــة یــک چهــارم نهايــي
جــام جهانــی دســت یافــت .آنهــا توانســتند بــا ایــن عنــوان قلــب هــزاران طرفــدار
خــود را در سراســر دنیــا تســخیر کننــد .چــه کســی میتوانــد پایکوبــی میــا را در
زمــان گلزدن در منطقــة کورنــر فرامــوش کنــد؟ چــه کســی میتوانــد ایــن احســاس،
فــداکاری و روحیــة او را از یــاد ببــرد؟ میــا در ســن  38ســالگی توانســت دوبــار دروازة
رومانــی و دوبــار دروازة کلمبیــا را بازکنــد .در مرحلــة یکچهــارم نهایــی در مقابــل
6. Tara Lipinski
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انگلســتان ،بــا کمــک او دو بــار تــوپ بــه ســمت دروازة انگلســتان شــلیک شــد کــه
نتیجــۀ آن دو گل زیبــا بــود .او در ســال  1994بــه عنــوان مســنترین بازیکــن بــه
جــام جهانــی برگشــت تــا در مرحلــة نهايــي جــام جهانــی ،صاحــب گل باشــد .او در
 42ســالگی تیــم روســیه را بــا یــک گل مغلــوب خــود کــرد.
راجــر میــا همــواره عاشــق پیــروزی اســت .او فوتبــال بــازی میکنــد چــون ایــن
ورزش را دوســت دارد .او نماینــدة واقعــی روح ورزش در جهــان ورزش بــه شــمار میرود.
نکاتی برای اندیشیدن
 .1آیا باید ورزش کنیم چون ورزش نشاطبخش و مفرح است؟
 .2چگونــه میتــوان واژة «مفــرح» را در ورزشهــای تیمــی ،مســابقات انفــرادی یــا
شــرکت در فعالیتهــای جســمانی گنجانــد؟ واژة «مفــرح» بــه چــه معناســت؟
 .3ورزشهای انفرادی را بیشتر دوست دارید یا ورزشهای تیمی را؟
.4ـ اگــر در ورزش ،همــة کســانی کــه بــازی یــا مربیگــری میکننــد یــا اینکــه
تماشــاچیاند نســبت بــه کســب پیــروزی نگــران باشــند ،چــه اتفاقــی روی خواهــد
داد؟ عواقــب تأکیــد بیــش از حــد بــر پیــروزی چــه خواهــد بــود؟
 .5بســیاری از جوانــان و دانشآمــوزان همــواره ترجیــح میدهنــد کــه در تیــم
دســتة ســه ،فرصتــی بــرای بــازی داشــته باشــند امــا در تیــم دســتة یــک نباشــند
بــه ایــن دلیــل کــه جــزو بازیکنــان ســتاره نیســتند و همیشــه روی نیمکــت ذخیــره
هســتند .شــما در ایــن خصــوص چــه فکــر میکنیــد؟
 .6فــرض کنیــد خبرنــگار ورزشــی هســتید .از یکــی از دوســتانتان بخواهیــد کــه
نقــش راجــر میــا را بــازی کنــد و شــما بــا ایــن ورزشــکار مشــهور مصاحبــه کنیــد.
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هدیة اخالق ورزشی
این گواهی به ورزشکار .........................................
کــه از آرمانهــای اخــاق ورزشــی ذیــل پیــروی کــرده و آنهــا را بــه منصــۀ عمــل
گذاشــته اســت ،هدیــه میشــود.
• احترام به قوانین
• احترام به مسئوالن ورزش و تصمیمهای آنها
• احترام به بازیکنان تیم حریف
• ایجاد فرصتهای برابر برای همة ورزشکاران در فعالیتهای ورزشی
• روحیة بردباری و شکیبایی

نام مدرسه ........................

تاریخ .........................

این گواهی توسط  ..........................................اهدا شد.
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سخنی با معلمان تربیتبدنی و مربيان ورزش

بســیاری از همفکــران جنبــش المپیــک معتقدنــد کــه شــرکت جوانــان در مســابقات
دوســتانة ورزشــی منجــر بــه گســترش و بهبــود صلــح و دوســتی در جهــان خواهــد شــد.
«هــدف جنبــش المپیــک ایــن اســت کــه دنیایــی پــر از صلــح و آرامــش را از
طریــق ورزش ایجــاد کنــد .ورزشــی کــه در آن تبعیــض نیســت و روح المپیــک
در آن جــاری اســت؛ ورزشــی کــه فهــم دوجانبــه ،روح دوســتی ،همبســتگی و
بــازی جوانمردانــه در آن حاکــم اســت» (منشــور المپیــک  1994اصــل .)6
در جوامعــی کــه صلــح و آرامــش حاکــم اســت ،مــردم زندگــی ســالم و امنــی دارند.
بســیاری از مــردم جهــان ،امنیــت و آرامــش را حــق خــود میداننــد .آنهــا هی ـچگاه
جنــگ ،گرســنگی یــا تنفــر را بــه دلیــل نــژاد ،مذهــب یــا جنســیت تجربــه نکردهانــد.
امــا در گوشـههایی از ایــن جهــان بــزرگ بــه نقاطــی برمیخوریــم کــه مــردم زندگــی
بیدغدغــه و آرامــی ندارنــد .همــواره بــا تبعیــض روبهروینــد ،چــون در بعضــی چیزهــا
بــا دیگــران تفــاوت دارنــد .در بعضــی دیگــر کشــورها نســبت بــه فقــرا ،نســبت بــه
افــرادی کــه فرهنــگ و ســنتهای متفــاوت دارنــد و نســبت بــه کســانی کــه معلــول
ذهنــی یــا جســمانیاند ،رفتارهــای غیرانســانی اعمــال میشــود .بدیــن گونــه اســت
کــه احســاس تــرس ،یــأس و ناامیــدی و خشــم اغلــب منجــر بــه تعارضهایــی در بیــن
گروههــای متفــاوت اجتماعــی میشــود.
احتــرام و حمایــت از حقــوق انســانی همــة مــردم و احتــرام بــه تنــوع فرهنگهــا،
یکــی از چالشهــای بــزرگ رهبــران در گوشــه و كنــار دنیــا محســوب میشــود.
چگونــه کشــوری میتوانــد آرامــش و آســایش را تجربــه کنــد در حالــی کــه در آن
احســاس تنفرهــای کشــنده ،ارزشهــای تعارضــی و اختالفــات طبقاتــی اقتصــادی
وســیع در بیــن مــردم دیــده میشــود؟
ایــن چالــش بــرای روشــنفکران اهمیــت زیــادی دارد .یکــی از کارکردهــای پدیــدة
آمــوزش در طــول تاریــخ ،حفــظ و انتقــال فرهنگــی خــاص ،بهویــژه فرهنــگ غالــب
در جامعــه بــوده اســت .امــا ،مربیــان آموزشــی در جامعـهای آرام همــراه بــا تنوعــات
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فرهنگــی ،وظایــف متفاوتــی دارنــد .یکــی از وظایــف آنهــا ایــن اســت کــه بــه
شــهروندان بیاموزنــد تــا بــه فرهنگهــای مختلــف احتــرام بگذارنــد و آنهــا را پذیــرا
باشــند .بــرای مثــال ،در آفریقــای جنوبــی و بعــد از پايــان نژادپرســتي (آپارتایــد) در
آن کشــور ،تمامــی مــردم بــا احتــرام و قبــول فرهنگهــا و نژادهــای مختلــف در کنــار
هــم بــرای ایجــاد جامع ـهای جدیــد و خــاق بــه تــاش و کوشــش مبــادرت کردنــد.
روشــنفکران جامعــه در ایــن رونــد ســهم عمــدهای را بــه عهــده داشــتند.
«اساس ـ ًا برنامــة درســی دانشآمــوزان بایــد مشــحون از آمــوزش حقــوق
انســانی ،تفــاوت زبانهــا و تفــاوت فرهنگهــا و حساســیت نســبت بــه
اهمیــت همدلــی در مســير ســاختن جامعــهای آبــاد و آزاد باشــد» (بیانیــة
پروفســور اس بنگــو.)1997 ،
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مردان و زنان مصلح
• زنــان و مــردان مصلــح چــه خصوصیاتــی بایــد دارا باشــند کــه نــام قهرمــان
زیبنــدۀ آنهــا باشــد؟
• در اینجــا الزم میدانیــم از زنــان و مــردان قهرمانــی نــام ببریــم کــه بــرای ایجــاد
جهانــی آکنــده از صلــح و دوســتی ،فداکاریهــای بیشــائبهای را از خــود نشــان
دادنــد .بعضــی از ایــن مــردان و زنــان عبارتانــد از نلســون مانــدال ،خواهــر تــرزا،
مارتیــن لوترکینــگ ،مهاتمــا گانــدی و دایلــی المــا.
• اگــر شــما هــم زن یــا مــرد قهرمانــی را در ذهــن خــود داریــد ،بــه ایــن ســؤالها
پاســخ دهیــد:
• قهرمــان شــما ســرانجام بــه چــه اهدافــی رســید؟ چــه نقــش برجســتهای را
بــازی کــرد کــه قابــل تحســین باشــد؟
• چگونــه میتوانیــد تجربــة کودکــی خــود را بــا زندگــی بزرگســالی قهرمانــان
پیونــد بزنیــد؟
• منبــع الهــام قهرمــان شــما چــه بــود کــه دســت بــه چنیــن کاری زد و قابــل
تحســین شــد؟
• چرا قهرمان خود را تحسین میکنید؟
من حقی دارم ،من مسئولیتی دارم
هر شهروندی در جامعه یا مدرسه ،حقی و مسئولیتی دارد .برای مثال:
مــن حــق دارم کــه از فرصــت مســاوی بــرای اســتفاده از تجهیــزات و فضــای
ورزشــی برخــوردار باشــم .بنابرایــن ،ایــن مســئولیت را نیــز دارم کــه بــرای همــۀ
شــهروندان ،امــکان فرصــت مســاوی بــرای اســتفاده از تجهیــزات و فضاهــای
ورزشــی را فراهــم کنــم.
با توجه به مفاهیم حق و مسئولیت ،جمالت زیر را کامل کنید:
 .1حق دارم که با من مؤدبانه رفتار شود.
بنابراین ،مسئولیت دارم که.................................................................................
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 .2حق دارم که در امنیت زندگی کنم و کسی به من تعرض نکند.
بنابراین ،مسئولیت دارم که..........................................................................
 .3حق دارم که با من مهربانانه و منصفانه رفتار شود.
بنابراین ،مسئولیت دارم که................................................................................
بخوانیم و فکر کنیم
• حــق چیســت؟ مســئولیت چیســت؟ چــرا کســانی کــه حــق دارنــد،
مســئولیت نیــز دارنــد؟
• حقــوق و مســئولیتهای مهــم در خانــوادة شــما بــه چــه چیزهایــی
اطــاق میشــود؟ در جامعــه بــه چــه چیزهایــی گفتــه میشــود؟
• حقــوق و مســئولیتهای کالس درس را فهرســت کنیــد .ایــن فهرســت را
روی دیــوار اتــاق یــا ســالن ورزشــی نصــب کنیــد.
• حقوقــی را فهرســت کنیــد کــه در جامعــه بــه آنها اهمیتــی داده نمیشــود.
مســئولیتهایی را فهرســت کنیــد کــه در جامعــه بــه آنهــا عمــل نمیشــود.
• یک چارت حقوقی برای کالس درس ،تهیه و تنظیم کنید.
بیگانهای در سرزمینی غریب
ســانجو 1نمیخواســت بیــش از ایــن زندگــی کنــد .او ســاعتها روی تخــت خــود
لمیــده بــود .او آنقــدر خســته بــود کــه نمیتوانســت خــودش را بــرای مدرســه آمــاده
کنــد .ســانجو خندههــا و شــادیهای زمــان کودکــی خــود را حیــن بــازی بــه یــاد
مـیآورد .او بــا درخــت کاج بزرگــی کــه در حیــاط آنهــا بــود و هــر روز بــا بــرادرش از آن
بــاال میرفتنــد ،ذهــن خــود را مشــغول میکــرد .امــا اکنــون خبــری از درخــت کاج،
دوســتانش و والدینــش کــه همگــی قربانــی جنــگ و درگیــری شــده بودنــد ،نبــود.
ســانجو از جنــگ چیــزی نمیدانســت .او فقــط میدانســت زمانــی کــه ارتــش وارد
شــهر او شــد ،همــه چیــز ویــران شــد.
اکنــون او بــا پســرعمویش در شــهر دیگــری زندگــی میکنــد .زبــان او بــا زبــان
1. Sunjee
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مــردم آن شــهر تفــاوت داشــت .بچههــا او را بــه دلیــل لبــاس و لهجــهاش بــه
بــاد مســخره میگرفتنــد .احســاس تنهایــی عجیبــی میکــرد .از غذاهــای آنجــا
خوشــش نمیآمــد .فقــط دوســت داشــت بــه زادگاه خــود برگــردد .نمیتوانســت
خاطــرات درگیریهــا ،جیــغ و دادهــا ،تیراندازیهــا و زمانــی را فرامــوش کنــد کــه
ســوار بــر کامیــون متعفنــی شــدند تــا فــرار کننــد.
او در مدرســه جــزو دانشآمــوزان خــوب بــه شــمار میرفــت .امــا حــاال
نمیتوانســت روی چیــزی تمرکــز کنــد .فکــر میکــرد کــه دیگــر کســی از او مراقبــت
نخواهــد کــرد و او بــرای دیگــران اصــاً اهمیتــی نــدارد.
امــا ،ناگهــان زنــگ در بــه صــدا درآمــد .ســانجو از تخــت خود پاییــن آمــد و باعجلة
فــراوان لباسهــای خــود را پوشــید و بــه ســمت در دویــد .زمانــی کــه در را بازکــرد در
مقابــل خــود معلــم مدرســة جدیــد خــود را دیــد کــه کیفــی در دســت داشــت .ســانجو
بــه معلــم خــود صبــح بخیــر گفــت و معلــم بالفاصلــه گفــت« :مــا نمیدانســتیم کــه
تــو کجایــی؟ فکــر کردیــم شــاید بیمــار هســتی و نیــاز بــه درمــان داری ».معلــم چنــد
جعبــه کیــک را از کیــف خــود درآورد .روی هــر جعبــه بــا روبــان و یــک پیــام پوشــیده
شــده بــود .همــۀ پیامهــا از طــرف همکالس ـیهای جدیــد ســانجو بــود.
یکــی از پیامهــا ایــن بــود« :لطفـاً تــوی جشــن تولــد مــن شــرکت کــن« ».میتونــی
پخــت برنــج خودتــان را بــه مــن یــاد بــدی؟» و یکــی دیگــر از دانشآمــوزان نوشــته
بــود« :مــن بهخاطــر ناراحتــی تــو ،ناراحتــم».
ســانجو از خوشــحالی گریــه کــرد و احســاس میکــرد ،انــگار در اشـکهای خــود
شــنا میکنــد .او بــه چشــمان معلــم خــود کــه پــر از مهربانــی بــود نــگاه میکــرد.
معلــم در ایــن موقــع بــه او گفــت« :هــر موقــع کــه آمــاده بــودی بــه کالس درس برگــرد.
مــا منتظرتیــم».
نکاتی برای اندیشیدن
پناهنــده بــه کســانی گفتــه میشــود کــه از کشــور خــود بهدلیــل جنــگ یــا
بدبختــی فرارمیکننــد .بســیاری از ایــن پناهنــدگان زنــان و کودکانیانــد کــه در
بســیاری از مواقــع بــه حقــوق انســانی آنهــا اهمیتــی داده نمیشــود .ایــن دســته از
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افــراد بهدلیــل رفتارهــای غیرانســانی در کشــورهای دیگــر ،دوســت دارنــد بــا تغییــر
شــرایط و اوضــاع بــه کشــور خــود بازگردنــد .امــا بایــد ســالها در اردوگاههــا زندگــی
کننــد.
مهاجــران آن دســته افرادیانــد کــه بهدلیــل زندگــی و معیشــت بهتــر ،از کشــور
خــود بــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت میکننــد .میــل دارنــد کــه زندگــی جدیــدی
آغــاز کننــد .امــا زندگــی در کشــورهای دیگــر آنقدرهــا هــم آســان نیســت .اوضــاع
آنهــا آن طــوری کــه تصــور میکننــد پیــش نمــیرود .غالبــاً بــرای بهدســت آوردن
غــذا و پــول ،دســت بــه گدایــی میزننــد .در کشــورهای دیگــر ،زبــان ،ســنتها ،غذاهــا
و همــه چیــز متفــاوت اســت.
• فکر میکنید چرا سانجو ناراحت است؟
• فکــر میکنیــد کــه ســانجو پــس از دریافــت هدیــه از طــرف همکالس ـیهایش،
چــه احساســی پیــدا کــرد؟
• فکر میکنید که سانجو در روزهای آتی چه خواهد کرد؟ چرا؟
• چگونــه میتوانیــد بــه دانشآمــوز تــازهواردی بــراي اينکــه مــورد پذیــرش
قرارگیــرد کمــک کنیــد؟
• جابهجایــی بــه مکانــی جدیــد تجربــة ســختی اســت .امــا ایــن مســئله فرصتــی
بــرای پیشــرفت شــخص تلقــی میشــود .در خصــوص ایــن جابهجاییهــا و
احتمــال فرصتهــای خــوب بــرای فــرد ،چــه فکــر میکنیــد؟
• افــرادی کــه بــه محیــط جدیــدی مهاجــرت میکننــد ،بــرای ایجــاد محیطــی
مناســب بــرای زندگــی ،چــه کارهایــی انجــام میدهنــد؟
نمادهای جهاني صلح و اخوت المپیک
 .1نمادهای صلح در بازیهای المپیک
 .2پنج حلقة المپیک سمبل پنج قارۀ به هم تنیدۀ جهان است.
 .3در حیــن بازیهــای المپیــک ،تمامــی پرچمهــای کشــورهای شــرکتکننده
در ورزشــگاه المپیــک بــه اهتــزاز درمیآیــد.
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 .4کبوتــر کــه ســمبل صلــح در یونــان باســتان بــوده اســت ،در مراســم افتتاحیــه
بــه پــرواز درمیآیــد تــا پیــام صلــح را بــه همــة کشــورهای جهــان برســاند.
 .5از ســال  1936مشــعل المپیــک در محــل بازیهــای المپیــک باســتان روشــن
میشــود .ایــن مشــعل در رالــی ملــی یــا بینالمللــی المپیــک بــراي رســیدن بــه
محــل بازیهــای المپیــک دســت بــه دســت میشــود .مشــعل المپیــک ،نمــاد روح
بــرادري اســت.
 .6در مراســم اختتامیــه ،تمامــی ورزشــکاران در کنــار هــم وارد ورزشــگاه میشــوند
تــا نمــادی از اتحــاد ورزشــی ،تحــت لــوای پرچــم المپیــک را نشــان دهند.
دهکــدة المپیــک مســئولیت اســکان ورزشــکاران ،مربیــان و کادر اداری را بــه
عهــده دارد .در ایــن دهکــده همــة ورزشــکاران هماننــد یــک خانــواده در کنــار هــم
بــه اســتراحت میپردازنــد ،بــا هــم غــذا میخورنــد و در کنــار هــم اوقــات خوبــی را
ســپری میکننــد.
نکاتی برای اندیشیدن
• آیــا میتوانیــد نمادهــای دیگــری از صلــح را پیــدا کنیــد؟ بــرای مثــال ،نمادهــای
صلــح در ســازمان ملل چیســت؟
• چــه تفاوتهایــی میــان لبــاس نیروهــای صلــح ســازمان ملــل و نیروهــای
مســلح ســازمانهای دیگــر مشــاهده میکنیــد؟
• نمــاد صلیــب ســرخ چیســت؟ چــرا صلیــب ســرخ ،ســازمان مهــم جهانــی بــه
شــمار م ـیرود؟
• نمادهای صلح در مذاهب مختلف دنیا چه شکلی است؟
• نمادهــای شــما در مقولــة صلــح چیســت؟ ایــن نمادهــا را روی پوســتر نشــان
دهیــد.
نژادپرستی در ورزش جایگاهی ندارد
در بازیهــای المپیــک برلیــن آلمــان در ســال  ،1936دو ورزشــکار برجســته
در رشــتة پــرش طــول حضــور داشــتند کــه یکــی از آنهــا از کشــور آلمــان بــه نــام
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لوتزالنــگ و دیگــری ورزشــکار آفریقاییتبــار آمریکایــی بــه نــام جســی آونــس بــود.
در آن زمــان ،حکومــت نازیهــا در مســند قــدرت بــود و پیشــوای ایــن حــزب آدولــف
هیتلــر دوســت داشــت کــه لوتزالنــگ ورزشــکار آمریکایــی را شکســت دهــد و ثابــت
کنــد کــه سفیدپوســتان برتــر از سیاهپوســتاناند .جســی آونــس در آخریــن پــرش
خــود ورزشــکار آلمانــی را شکســت داد .هیتلــر از ایــن رویــداد بســیار ناراحــت شــد و
جایــگاه ورزشــگاه را قبــل از اهــدای جوایــز تــرک کــرد.
ورزشــکار آلمانــی بــه نژادپرســتي هیتلــر توجهــي نكــرد و دســت در دســتان
جســی آونــس بــه دور ورزشــگاه مشــغول دویــدن شــد .ایــن نژادپرســتی هیتلــر بــه
ذایقــة هیــچ یــک از تماشــاچیان خــوش نیامــد .در آن بازیهــا جســی آونــس قهرمــان
بازیهــای برلیــن شــد و چهــار مــدال طــا را بــه گــردن خــود آویخــت و ورزشــکار
آلمانــی در جنــگ جهانــی دوم کشــته شــد.
جســی آونــس میگویــد« :مــن از ایــن اقــدام هیتلــر اصـاً ناراحــت نشــدم ،چــون
مــن بــه برلیــن نرفتــه بــودم کــه بــا هیتلــر دســت بدهــم ».در آن زمــان کشــور آلمــان
تنهــا کشــوری نبــود کــه مــردم تجربــة تلــخ نژادپرســتی را چشــیده باشــند .جســی
آونــس در یکــی دیگــر از صحبتهایــش گفتــه بــود« :همانطــور کــه مــن بــه کاخ
ســفید دعــوت نشــدم کــه بــا رئیــس جمهــور دســت بدهــم ،بــه برلیــن هــم دعــوت
نشــده بــودم کــه بــا هیتلــر دســت بدهــم».
بخوانید و فکر کنید
• بســیاری از مــردم سراســر جهــان تصــور میکننــد افــرادی از نــژاد دیگــر بــه
آنهــا برتــری دارنــد و ایــن مســئله آنهــا را رنــج میدهــد .چــرا گاهــی اوقــات ،مــردم
ایــن چنیــن فکــر میکننــد؟
• آیــا عواقــب بدرفتــاری بعضــی مــردم را نســبت بــه بعضــی دیگــر بهدليــل
تفــاوت نــژاد ،مذهــب ،فرهنــگ و جنســیت آنهــا میدانیــد؟
• آیــا اقــدام و عکسالعمــل لوتزالنــگ در المپیــک مونیــخ عکسالعملــی
شــجاعانه و الهامبخــش تلقــی میشــود؟ چــرا بعضــی مــردم عمــل وی را شــجاعانه
و الهامبخــش میداننــد؟
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• آیــا میتوانیــد از کســانی نــام ببریــد کــه زندگــی خــود را بــرای مبــارزه بــا
نژادپرســتی و تعصبــات بــه خطــر انداختنــد؟
• جوانان امروز چه اقدامی میتوانند علیه نژادپرستی انجام دهند؟
ابراز محبت در دهکدة المپیک
یکــی از مشــهورترین ارتباطــات در بازیهــای ملبــورن اســترالیا در ســال 1956
مربــوط بــه هارولــد کنولــی ،برنــدة طــای المپیــک در پرتــاب چکــش بــود کــه
عالقهمنــد بــه ازدواج بــا اُلــگا فیکــو تــوآ برنــدة مــدال طــای پرتــاب دیســک از کشــور
چکســلواکی شــد .کنولــی از او تقاضــای ازدواج کــرد و اُلــگا ایــن تقاضــا را پذیرفــت.
ایــن ابــراز محبــت ،مشــکالت زیــادی را در پــی داشــت .در آن زمــان روابــط بیــن
آمریــکا و چکســلواکی دچــار مشــکل شــده بــود .مــردم ایــن اجــازه را نداشــتند کــه بــه
راحتــی بیــن آمریــکا و چکســلواکی رفتوآمــد داشــته باشــند .اُلــگا بســیار عالقهمنــد
بــود کــه در آمریــکا بمانــد ،امــا کشــور چکســلواکی از وی خواســت کــه فــورا ً بــه
کشــور خــود برگــردد .بــا ايــن حــال ایــن دو ،روحیــة خــود را از دســت ندادنــد .آنهــا از
رئیــس جمهــور چکســلواکی درخواســت کردنــد کــه بــه آنهــا اجــازه دهــد بــا یکدیگــر
ازدواج کننــد .رئیــس جمهــور ایــن اجــازه را صــادر کــرد و آنهــا بــا یکدیگــر ازدواج
کردنــد و بعــد از آن هــم در ســه دورة بازیهــای المپیــک شــرکت نمودنــد.
بخوانید و فکر کنید
اتفــاق افتــاده اســت کــه بســیاری از مــردان و زنــان المپیکــی بــا یکدیگــر ازدواج
کننــد .ایــن نــوع ازدواج چــه نقشــي میتوانــد در صلــح و ثبــات جهانــی بــازی کنــد؟
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حکمتهای آموزنده در فرهنگهای مختلف جهان
از کشور چین
در فلســفة چیــن ،هارمونــی و تعــادل دو ایــده تلقــی میشــود .کنفوســیوس
یکــی از فیلســوفان باســتانی چیــن ،مبنــای اخــاق را بــر نقشهــا و مســئولیتهای
مــردم بناکــرد .وی معتقــد بــود کــه توجــه بــه وظایــف و مســئولیتها ،فــرد را بــرای
رســیدن بــه هارمونــی و تعــادل کمــک میکنــد.
• زمانی که میدانی کجا بایستی ،ثبات داری.
• زمانی که ثبات داشته باشی ،آرامش داری.
• زمانی که در آرامش هستی ،میتوانی راحت باشی.
• زمانی که راحت هستی ،میتوانی بیندیشی.
• و زمانی که میتوانی بیندیشی ،میتوانی به هدفهایت دستیابی.
از آمریکای جنوبی
هرگز دروغ نگو ،هرگز فریب نده و تنبل مباش.
حدیثی از پیامبر اسالم (ص)
همانطــور کــه همــۀ اعضــای بــدن در درد ،شــریک بــدن میشــود ،انســانهای
مؤمــن نیــز بایــد در دردهــای همکیشــان خــود شــریک شــوند و آن را التیــام بخشــند.
اگــر انســانی بــر مســند قــدرت باشــد و کســی را کــه به او آســیب رســانده ببخشــد،
او نزدیکتریــن بنــده بــه خداونــد اســت.
از آفریقای جنوبی
یــک بومــی آفریقــای جنوبــی :مــن بــه یــک مورچــه نــگاه میکنــم و خــودم را
میبینــم بــا قدرتــی فراتــر از انــدازة خــودم .بنابرایــن ،بایــد بــا نژادپرســتی کــه بــه
روح مــن هجــوم م ـیآورد ،مقابلــه کنــم .مــن بــه یــک پرنــده نــگاه میکنــم و خــودم
را میبینــم .اوجگرفتــن بیعدالتیهــای نژادپرســتي (آپارتایــد) بــر بالهــای غــرور،
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غــرور مردمــی نجیــب .مــن بــه رود نــگاه میکنــم و خــودم را میبینــم؛ جــاری بــر
موانعــی ســخت تــا زمانــی کــه ایــن موانــع نــرم شــود و روزی کــه ناپدیــد گــردد و
در دنیــای غمبــار جایــی کــه بســیاری از مــردم قربانــی میشــوند ،مــن بــه خــود
مغــرورم کــه مبــارزه میکنــم .همســرم ،کارم ،ســرودههایم و هــر آنچــه میســازم
بــه مصیبتهــای مــردم ایــن ســرزمین گــره خــورده اســت .زمانــی کــه بــه دنیــا
آمــدم ســه چیــز در دنیــا بــود و تــا زمانــی کــه بمیــرم ایــن ســه چیــز را نگــه خواهــم
داشــت :امیــد ،اراده و شــعر .از ایــن ســه چیــز بــه عنــوان وجهمشــترک مــردم ایــن
ســرزمین ،محافظــت خواهــم کــرد.
از ترکیه
در یــک روز گــرم تابســتان ،هــرکا در ســایة درخــت بــادام بــاغ خــود اســتراحت
میکــرد .بعــد از مدتــی متوجــه شــد کــه هندوانــهای بــزرگ در بوتــهای کوچــک
روییــده و انبــوه بــادام در درخــت بــاالی ســر او روییــده اســت .همچنــان کــه غــرق در
فکــر شــده بــود گفــت :گاهــی اوقــات از کار خداونــد ســردرنمیآورم .هندوانـهای بــزرگ
از بوتـهای کوچــک و بادامهــای کوچــک در درختــی تنومنــد .اگــر مــن خالــق هســتی
بــودم ،بــادام را در بوتــه و هندوانــه را در درخــت بــه عمــل م ـیآوردم.
در همیــن اثنــا ،بادامــی از درخــت روی ســر هــرکا افتــاد .از جــای خــود بلند شــد و رو به
آســمان کــرد و گفــت« :خداونــدا ،مــرا بهخاطــر بیخــردیام ببخــش کــه تــو خردمندتریــن
خردمندانــی .اگــر هندوانــه روی درخــت میروییــد ،اکنــون کجا بــودم».
از یونسکو
صلــح پایــدار یکــی از پیششــرطها بــرای اجــرای وظایــف و حقــوق همــۀ
انسانهاســت .ایــن نــوع صلــح صلــح ســکوت نیســت کــه زنــان و مــردان بــه دلیــل
گرفتاریهــا و مصیبتهــای خــود ســاکت باشــند .ایــن صلــح صلــح آزادی اســت.
بنابرایــن ،تحــت لــوای قانون ،مســاوات ،همبســتگی و ســعادت و خیــر در کنار هــم زندگی
میکننــد کــه تمامــی شــهروندان آرزوی آن را دارنــد و آنهــا را بــه اشــتراک میگذارنــد.
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بخوانید و فکر کنید
• هــر کــدام از ایــن گفتههــا یــا داســتانها پیــام ویــژهای دارد .یکــی از آنهــا را
انتخــاب و دربــارة پیامهــای آن بحــث کنیــد.
• چه پیامهایی از این داستانها در جامعة شما پیامهای مهم محسوب میشود؟
• آیــا پیامهایــی در ایــن داســتانها وجــود دارد کــه مغایــر بــا ارزشهــای
اجتماعــی شــما باشــد؟
• آیا میتوانید گفتههای حکمتآمیز از جامعه یا کشور خود مطرح کنید؟
• گفتههــای حکمتآمیــز را روی پوســتر بنویســید و آن را بــا همکالســیها،
جامعــه یــا کشــور خــود بــه اشــتراک بگذاریــد.
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سخنی با معلمان تربيت بدني و مربيان ورزش

یکــی از اهــداف مهــم جنبــش المپیــک ایــن اســت کــه جوانــان را تشــویق کنــد تــا
آنجــا کــه میتواننــد بــه ســمت خوبــی و خیــر حرکــت کننــد و ارزشهــای ذهنــی،
جســمانی و روحــی خــود را بــه نحــو احســن تعالــی دهنــد .کوبرتــن بازیهــای
المپیــک را بــا ایــن هــدف بــه جهانیــان معرفــی کــرد تــا جوانــان از طریــق شــرکت در
فعالیتهــای ورزشــی بــه تعالــی همهجانبــة خــود همــت کننــد.
کمــک بــه دانشآمــوزان و جوانــان بــرای رســیدن بــه تعالــی همهجانبــه وظیفــة
همــة مســئوالن جامعــه اســت .ایــن وظیفــه و مســئولیت از خانــه شــروع و در جامعــه
تکمیــل میشــود .در ایــن راســتا ،دیدگاههــای مختلفــی در اینبــاره بیــان شــده
اســت کــه جوانــان چگونــه میتواننــد شــیوة زندگــی ســالم را برگزیننــد تــا بتواننــد
تالشهــای خــود را بــه ســمت تعالــی ســوق دهنــد .بــا طــرح ایــن دیدگاههــا ،تمامــی
دانشآمــوزان و جوانــان بــه اهمیــت ســامت روحــی ،روانــی و جســمانی خــود
پیمیبرنــد و هویــت فــردی خــود را بازخواهنــد یافــت.
این دیدگاهها عبارت است از:
• حضور مستمر در فعالیت ورزشی و جسمانی
• استفاده از غذاهای سالم
• نظافت و بهداشت
• عدم استعمال دخانیات
• اجتناب از هر گونه مواد تخدیری
• در جستجوی دوستان و روابط خوب و سالم
• امنیت فردی و اجتماعی
• آگاهی از مسئولیتها در جامعه و خانواده
• شناخت مشخصهها و استعدادهای فردی
• فهم درست اصول و اهمیت ارتباطات در جامعه با برخوردهای متعارف.
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مشخصات مدارس سالم
دانشآمــوزان نیــاز بــه جامعــه و محیــط فیزیکــی امــن دارنــد تــا بــه رشــد مطلــوب
دس ـتیابند و درســت انتخــاب کننــد .مدرســة ســالم بنــای آرامــش فکــری و روانــی
کــودک را بــه منزلــة ضــرورت ایجــاد میکنــد.
مدرسة سالم:
• نظیف و امن است.
• نیازهــای تمامــی دانشآمــوزان اعــم از دختــر و پســر ،دانشآمــوزان معلــول
ذهنــی ،دانشآمــوزان نابینــا ،دانشآمــوزان ناشــنوا و دانشآمــوزان معلــول
جســمانی را تأمیــن میکنــد.
• بــرای تمامــی دانشآمــوزان رده هــای ســنی ،فرصــت شــرکت در برنامههــای
تربیتبدنــی و ورزش را فراهــم میکنــد.
• در این مدرسه ،تبعیض نژادی ،آزار و اذیت و ترس و دلهره جایگاهی ندارد.
• در ایــن مدرســه ،تفاوتهــای فــردی و فرهنگــی محتــرم و ارزشمنــد شــمرده
میشــود.
• در ایــن مدرســه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه والدیــن و جامعــه نقــش ارزنــدهای در
ارتقــای ســامتی دانشآمــوزان و جوانــان دارنــد.
• ایــن مشــخصات بــرای یادگیــری مطلــوب اهمیــت زیــادی دارد .ایــن
مشــخصهها از ایــن جهــت بااهمیــت تلقــی میشــود کــه بــرای کــودکان و جوانــان
فرصــت انتخابهــای ســالم و رفتارهــای متعــارف اجتماعــی را فراهــم میکنــد.
سهم والدین و اجتماع در تربیت کودکان
خانــواده اولیــن مــكان در شــکلدادن تلقیهــا و ارزشهــای فــردی و اجتماعــی
کــودکان بــه شــمار مـیرود .والدیــن و اجتمــاع در آمــوزش المپیــک و ورزش نقشهــای
ارزنــدهای بــازی میکننــد .ایــن نقــش دوجانبــه بــا مــوارد زیــر تحقــق عملــی خواهــد
یا فت :
 .1والدیــن و اجتمــاع بایــد از طریــق ارتباطــات ،کارگاههــای آموزشــی و جلســات
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اطالعرســانی بــا یکدیگــر تبــادل اطالعــات کننــد.
 .2والدیــن و اجتمــاع بایــد در رویدادهــای روز المپیــک ( 23ژوئــن) ،روزهــای
جهانــی ورزش و رویدادهــای ورزشــی مدرســه شــرکت کننــد.
 .3والدیــن و اجتمــاع بایــد در تأمیــن منابــع مالــی مــورد نيــاز بــرای تجهیــز
کتابخانــة مدرســه ،مراکــز تغذیــه ،تجهیــزات ورزشــی و برگزارکننــدگان روز المپیــک
مشــارکت داشــته باشــند.
 .4والدیــن و اجتمــاع بایــد در تدویــن و تهیــة داســتانهای حکیمانــه و تجربیــات
فــردی افــراد موفــق و مشــهور بــه یکدیگــر کمــک کننــد.
ورزشکاران نیاز به غذای سالم دارند
بعضــی مــردم معتقدنــد شــخصیت و هویــت فــردی شــما بســتگی بــه غذایــی
دارد کــه میــل میکنیــد .انتخــاب درســت غــذا بــرای ســالم نگهداشــتن بــدن و ذهــن
اهمیــت فراوانــی دارد .انتخــاب درســت غــذا ،بهویــژه بــرای ورزشــکاران ،اهمیتــی دو
چنــدان دارد .آنهــا بــه غــذای ســالم بــرای تأمیــن انــرژی در تمرینــات و مســابقات
نیــاز مبرمــي دارنــد .نــوع غذایــی کــه ورزشــکاران میــل میکننــد ،اساســاً همــان
غذاهایــی اســت کــه همــة مــردم از آن اســتفاده میکننــد .همــۀ مــا بــه غذاهایــی
نیــاز داریــم کــه:
الــف) انــرژی تولیــد کنــد .انــرژی بــا کربوهیدراتهــا تأمیــن میشــود .بــرای
کســب انــرژی از منابــع غذایــی کربوهیدراتــی اســتفاده کنیــد.
ب) قــدرت تولیــد کنــد .بــرای تولیــد و مرمــت بافتهــای بــدن و تأمیــن و تولیــد
قــدرت ،مصــرف پروتئینهــا اهمیــت زیــادی دارد .بــرای تولیــد قــدرت بدنــی بــه
منابــع غذایــی پروتئینــي نیــاز داریــد.
ج) قــدرت را بــروز دهــد .بــروز قــدرت از فراینــد شــیمیایی ویــژهای ناشــی
میشــود .ویتامینهــا و مــواد معدنــی باعــث بــروز قــدرت میشــود .مصــرف ایــن
مــواد بــرای ورزشــکاران و بــرای ســامت بدنــی هــر انســانی بــه مقــدار کــم الزم و
ضــروری اســت .بســیاری از ویتامینهــا و مــواد معدنــی در میوههــا و ســبزیجات
یافــت میشــود .از میوههــا و ســبزیجاتی اســتفاده کنیــد کــه دارای ویتامیــن و مــواد
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معدنــی سرشــار اســت.
د) پمپــاژ قــدرت کنــد .آهــن تأمینکننــدة پمپــاژ قــدرت بــه سیســتم خونــی
اســت .بــرای انجــام مطلــوب ایــن عمــل از غذاهــای آه ـندار اســتفاده کنیــد.
بخوانید و فکر کنید
 .1چــه غذاهایــی کربوهیــدرات ،پروتئیــن ،آهــن ،ویتامیــن و مــواد معدنــی را بــرای
بــدن تأمیــن میکنــد؟
 .2غذاهــای رایــج کشــور خــود را بــه صــورت پوســتر نشــان دهیــد و گروههــای
غذایــی مهــم و متنــوع را در آنهــا مشــخص کنیــد.
 .3آیــا ورزشــکاران رشــتههای مختلــف ورزشــی بــه شــیوههای مختلــف غــذا
میــل میکننــد؟ چــرا؟
اطالعات ارزشمند دربارة غذا
کربوهیدراتهــا .کربوهیدراتهــا اصلیتریــن منابــع غذایــی بــرای
ت بیــش از هــر غــذای
فعالیتهــای ورزشــی اســت .بــدن هــر انســانی بــه کربوهیــدرا 
دیگــری نیــاز دارد .کربوهیدراتهــا در بــدن انســان بــه گلوکــز تبدیــل میشــود.
گلوکــز از طریــق خــون در تمامــی بــدن گــردش میکنــد تــا انــرژی ســلولها را تأمیــن
کنــد .ایــن مــادة غذایــی در صــورت مــازاد بــر نيــاز بــدن ،در عضــات و کبــد جمــع
میشــود تــا هنــگام نیــاز بــه مصــرف برســد .ذخیــرۀ بیــش از مصــرف ایــن مــادة
غذایــی بــه چربــی تبدیــل میشــود.
پروتئینهــا .پروتئینهــا اولیــن خشــت در ســاخت تمامــی ســلولهای بــدن
بــه شــمار م ـیرود .ایــن مــادة غذایــی در رشــد و مرمــت بافتهــای بــدن و بســیاری
از بخشهــاي دیگــر بــدن مــورد نیــاز انســان اســت .پروتئینهــا از منابــع گیاهــی و
حیوانــی تأمیــن میشــود .پروتئیــن حیوانــی ُپراســتفادهترین منبــع غذایــی بــرای
بــدن اســت .پروتئینهــای گیاهــی بــه پروتئینهــای ناقــص معــروف اســت .چنانچــه
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پروتئینهــای حیوانــی از رژیــم غذایــی انســان حــذف شــود ،بایــد از پروتئینهــای
گیاهــی بــرای تأمیــن پروتئیــن الزم اســتفاده کــرد.
آهــن .آهــن بخشــی از مــادهای بــه نــام هموگلوبیــن (جــزء ســازندة ســلولهای
قرمــز خونــی) اســت .هموگلوبیــن اکســیژن الزم را از شــشها دریافــت و آن را بــه
بســتر خونــی تمامــی ســلولهای بــدن منتقــل میکنــد .ایــن اکســیژن در ســلولها
مصــرف میشــود تــا انــرژی غذایــی را کــه انســان میــل میکنــد رهــا ســازد .بنابرایــن،
آهــن اهمیــت زیــادی در رژیــم غذایــی مــا دارد .آهــن بــه دو شــکل در غذاهــا يافــت
میشــود .غذاهایــی مثــل گوشــت ماهــی و پرنــدگان نوعــی آهــن دارد کــه بــه راحتــی
جــذب بــدن میشــود .غذاهایــی مثــل تخممــرغ ،نــان ،غــات ،ســبزیجات و میوههــا
نوعــی آهــن دارد کــه بــه راحتــی جــذب بــدن نمیشــود .اگــر غذاهــای آهــندار
اســتفاده نکنیــد ،ممکــن اســت در روز احســاس خســتگی کنیــد و قــدرت تمرکــز شــما
کاهــش پیــدا کنــد.
تصمیمگیری
هــر کســی در طــول زندگــی خــود تصمیمهایــی اتخــاذ میکنــد .آمــوزش و
انتخــاب شــیوة صحیــح زندگــی مهمتریــن تصمیمهایــی اســت کــه هــر انســانی
بایــد یــاد بگیــرد و نســبت بــه آنهــا اقــدام کنــد .گاهــی اوقــات ،والدیــن در ایــن مســیر
مــا را راهنمایــی میکننــد .گاهــی اوقــات نیــز مذهــب بــه کمــک مــا میآیــد و بــه مــا
راهــکار نشــان میدهــد .در پایــان ســفر زندگــی ،همــۀ مــا نســبت بــه تصمیمهایــی
کــه گرفتهایــم مســئولایم .داســتان زیــر را بخوانیــد و راجــع بــه آن فکــر کنیــد.
چیو-لی 1بر سر دوراهی
دیــروز یکــی از روزهــای هیجانانگیــز در زندگــی چیو-لــی بــود .تیــم فوتبالــی
کــه چیو-لــی در آن بــازی میکــرد ،مقــام قهرمانــی را کســب کــرد .امــروز ،چیو-لــی
مــدال طــا بــر گــردن دارد .چیو-لــی یکــی از بازیکنــان ســتاره در ایــن تیــم اســت .او
بیــش از هــر فوتبالیســت دیگــری مقامهــا و عنوانهــای قهرمانــی کســب کــرده
اســت .همــۀ اهالــی شــهر بــه او تبریــک و شــادباش میگوینــد .تیمــی کــه او در آن
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بــازی میکنــد در ردة مســابقات قهرمانــی در ســطح ملــی اســت .ایــن مســابقه قــرار
اســت در شــهر دیگــری برگــزار شــود .چیو-لــی بایــد از ایــن واقعــه بســیار خوشــحال
باشــد .امــا خوشــحالی در چهــرة او دیــده نمیشــود ،چــون امــروز بایــد تصمیــم
بزرگــی بگیــرد.
از یکطــرف ،دوســت دارد در مســابقات قهرمانــی تیــم خــود شــرکت کنــد؛ از
طرفــی دیگــر ،ناگزیــر بــه خوانــدن درس ریاضــی ،بــرای امتحــان اســت .درس ریاضــی
چیو-لــی خیلــی خــوب نیســت .امســال اوقــات زیــادی را صــرف تمریــن بــا تیــم
کــرده و از درس ریاضــی خیلــی عقــب افتــاده اســت.
چیو-لــی هــم اکنــون بــر ســر دوراهــی تصمیمگیــری مانــده اســت .اگــر بــا تیــم
بــه مســابقات اعــزام شــود ،احتمــاالً درس ریاضــی را قبــول نخواهــد شــد و اگــر
تصمیــم بــه درس خوانــدن بگیــرد ،تیــم او ممکــن اســت مقــام قهرمانــی فوتبــال را از
دســت بدهــد .او چــه تصمیمــی بایــد بگیــرد؟
 .1اگر شما به جای چیو-لی بودید چه تصمیمی میگرفتید؟ چرا چنین
تصمیمی میگرفتید؟
 .2بعد از اینکه تصمیمی میگیرید ،چه احساسی پیدا میکنید؟
 .3بعضی مردم معتقدند که هیچ تصمیمی نه درست است و نه غلط؟ آیا با این
گفته موافقاید؟
 .4چه رفتاری از خود بروز میدهید وقتی که تصمیم شما غلط بوده است؟
 .4چرا بعضی مردم تصمیمهایی میگیرند که به سالمتی آنها یا به سالمتی
دیگران آسیب میزند؟
بر سر دوراهی
گاهــی اوقــات ،مــردم بایــد تصمیمهــای ســختی در زندگــی خــود بگیرنــد.
صحنههــای زیــر را بــه دقــت بخوانیــد .هرکــدام از آنهــا بــه مســئلة تصمیــم و
تصمیمگیــری اشــاره دارد .در ایــن خصــوص بــا دوســتان خــود نیــز تبادلنظــر
کنیــد.
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جيم 2بر سر دوراهی
جیــم همــراه دوســت خــود بــا اتوبــوس بــه مدرســه میرونــد .آنهــا همیشــه از
کنــار تابلــوی تبلیغاتــی ســیگار رد میشــوند .روی ایــن تابلــو ،تصویــر مــردی بــا
لباسهــای ســفید بــه چشــم میخــورد .در ایــن تصویــر ،آن مــرد در کنــار باتالقــی
ایســتاده و خورشــید نیــز در حــال غــروب اســت .ایــن مــرد یــک نــخ ســیگار نیــز در
بیــن انگشــتان خــود دارد.
جیــم دوســت دارد شــبیه بــه ایــن مــرد بــا لباسهــای ســفید باشــد .جیــم
والیبالیســت اســت و تمامــی خطــرات و ضررهــای ســیگار را بــرای ســامتی انســان
میدانــد .چنــد روز بعــد ،دوســتان مدرســهای جیــم چنــد نــخ ســیگار میخرنــد.
آنهــا برنامــه دارنــد داخــل پــارک ســیگار بکشــند و از جیــم هــم دعــوت بــه ایــن کار
میکننــد.
نکاتی برای اندیشیدن
• تصمیم جیم چه خواهد بود؟
• تصمیمهای مشکل ،دقیقاً چه تصمیمهایی است؟
• پیام تابلوی تبلیغاتی چیست؟ این پیام چه تأثیری روی جیم دارد؟
• مردم از جیم چه انتظاری دارند؟ دوستان ،مربی ،همتیمیها و والدین او چه؟
• اگر جای جیم بودید ،چه تصمیمی میگرفتید؟
• انتخاب و تصمیم سالم کدام است؟
آیا می دانستید؟
سیگار کشیدن روی همة بخشهاي زندگی انسان اثرگذار است.
منــو اکســید کربــن ،جلــوی حرکــت اکســیژن در بــدن را میگیــرد و بــه ایــن دلیــل،
قلــب ســختتر کار میکنــد .نفــس کشــیدن بــا مشــکل روب ـهرو میشــود .عضــات
زودتــر خســته میشــود .ســرفه زیــاد و نفــس کشــیدن نیــز کمتــر میشــود.
بیــش از  60مــادة ســمی در دود تنباکــو وجــود دارد کــه ایــن مــواد بــه قلــب
و ریههــا صدمــه میزنــد .در ایــن وضعيــت ،فــرد زيــاد ســرما ميخــورد و دچــار
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آنفالنــزا و برونشــيت ميشــود.
نیکوتیــن مــادهای اعتیــادآور در ســيگار اســت كــه باعــث اعتيــاد افــراد بــه ســیگار
ميشــود .اگــر شــخصي شــروع بــه ســیگار کشــیدن کنــد ،تــرک آن بســیار مشــکل
خواهــد بــود.
عابد بر سر دوراهی
عابــد از دانشآموزانــی اســت کــه ســخت تمریــن میکنــد تــا بتوانــد در تیــم دو
و میدانــی مدرســه انتخــاب شــود .دو نفــر از دوســتان او تقریبـاً همپــای اوینــد .فقــط
دو نفــر بایــد بــرای تیــم انتخــاب شــوند .عابــد واقعــاً دوســت دارد کــه جــزو تیــم
مدرســه باشــد.
یــک روز ،یکــی از دوســتان بــرادر بزرگتــر او بــه رختکــن میآیــد و دســتش را
روی شــانة عابــد میگــذارد و بــه او میگویــدِ « :هــی عابــد ،مــا خیلــی دوســت داریــم
کــه تــو عضــو تیــم دو و میدانــی مدرســه باشــی .امــا میدونــی کــه تــو بــا آن دو نفــر
دوســتانت بــه مشــکل میخــوری .مــن میتوانــم چنــد تــا قــرص بــه تــو بدهــم کــه
در دو و میدانــی بــه تــو کمــک کنــه .اگــر روزی یــک قــرص بخــوری ،بعــد از چنــد
هفتــه چنــان قدرتــی پیــدا میکنــی کــه واقع ـاً جــزو برندههــا میشــی ».عابــد چــه
تصمیمــی بایــد بگیــرد؟
• تصمیم عابد چه خواهد بود؟
• چرا این تصمیم سخت است؟
• انتظــار مــردم از عابــد چیســت؟ دوســتان ،مربــی ،والدیــن و خانــواده از او چــه
انتظــاری دارنــد؟
• اگر شما جای عابد بودید ،چه تصمیمی میگرفتید؟
• تصمیم درست کدام است؟
آیا میدانستید ......؟
• مصرف مواد تخدیری و نیروزا در مسابقات المپیک ممنوع است؟ چرا؟
• مصرف مواد مخدر به سالمت روحی ،روانی و جسمانی فرد صدمه میزند؟
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شخصیتهای مهم در زندگی من
در زندگــی هــر کــس میتوانیــم رد پــای یــک یــا چنــد شــخصیت را ببینیــم کــه
توانســتهاند راهنمــا و الهامبخــش او باشــند .داســتان زیــر را بخوانیــد و دربــارۀ
خودتــان و ایــن شــخصیتها بنویســید.
چگونه معلمی توانست زندگیای را تغییر دهد؟
زمانــی کــه ده ســال داشــتم ،فــرد ُپرســروصدا ،بیقــرار و مســئولیتگریزی
بــودم .نوجوانــی بــودم کــه همیشــه بــرای دیگــران زحمــت درســت میکــردم .امــا
ورزشــکاری خــوب بــه حســاب میآمــدم و والیبــال و بســکتبال هــم خیلــی خــوب
بــازی میکــردم.
زمانــی کــه بــه چهــارده ســالگی رســیدم در کمــپ تیــم جوانــان کــه جــای بســیار
زیبــا و قشــنگی در کنــار دریــا بــود ،حضــور پیــدا کــردم .برنامــة مــا ایــن بــود کــه از
طریــق دریــا بــه زادگاهمــان ،شــهر تســالونیکی ،ســفر کنیــم .متأســفانه ،ســه نفــر از
بازیکنــان تیــم ،دچــار کســالت و بيمــاري شــدند .از آنجــا کــه نمیتوانســتند بــا قایــق
ســفر کننــد ،قــرار شــد کــه بــا اتوبــوس برگردنــد و یــک نفــر هــم مراقــب آنهــا باشــد.
تصــور کنیــد زمانــی را کــه آقــای هربــرت ،رئیــس کمــپ ،مــرا بــه چــادر خــودش
دعــوت کــرد و گفــت« :آنتونیــو ،مــن از تــو میخواهــم کــه مســئولیت ایــن مأموریــت
را قبــول کنــی و مراقــب بچههــای مریــض باشــی .چــون تــو تنهــا کســی هســتی کــه
مــن میتوانــم بیشــترین اعتمــاد را بــه او داشــته باشــم ».مــن از ایــن حــرف شــوکه
شــده بــودم .فریــاد زدم« :آه خــدای مــن ،مــن نمیتوانــم ایــن وظیفــه را انجــام دهــم».
بایــد بگویــم کــه تــا آن زمــان هیــچ کــس بــه مــن ایــن چنیــن اعتمــاد نکــرده بــود کــه
مســئولیتی را بــه مــن واگــذار کنــد.
بــا اعتــراض گفتــم« :چطــوری مســئولیت ایــن ســفر را بــه عهــده بگیــرم؟» امــا
آقــای هربــرت اصــرار داشــت کــه مــن ایــن مســئولیت را قبــول کنــم و حتی دســتورات
الزم را هــم بــه مــن داد .در ایــن ســفر و اجــرای ایــن دســتورات ،کارهــا بــه خوبــی و
خوشــی پایــان یافــت و مــا ســالم و ســامت بــه شــهرمان رســیدیم.
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روز شــنبه آقــای هربــرت از مــن خواســت کــه در یکــی از ســخنرانیهای او در
کنــارش بنشــینم .او دســتانش را روی شــانههای مــن گذاشــت و در مقابــل دیگــران از
مــن تمجیــد کــرد .البتــه ،میدانســتم کــه کار خاصــی انجــام نــدادهام ،امــا از آن زمــان
بــه بعــد ،احســاس عمیــق عشــق و عالقــه نســبت بــه ایشــان پیــدا کــردم .او زندگــی،
رفتــار ،گفتــار و تفکــر مــرا تغییــر داد .نگرانــی همیشــگی مــن ایــن بــود کــه ایشــان را
از کاری کــه بــرای مــن انجــام داده ناامیــد نکنــم و ایمانــم را نســبت بــه وی محکمتــر
و قویتــر کنــم .ایــن مــرد بــزرگ بــا عمــل ارزشمنــد خــود احتــرام بــه طبقــة جــوان
را بــه مــن نشــان داد و زندگــی مــرا در همــۀ ابعــاد دس ـتخوش تغییــر کــرد.
نکاتی برای اندیشیدن
• زمانــی کــه فــردی بــه شــما اعتمــاد و مســئولیتی را واگــذار میکنــد ،چــه
احساســی پیــدا میکنیــد؟ چــرا چنیــن حســی پیــدا میکنیــد؟
• زمانــی کــه فــردی از شــما تمجیــد میکنــد چــه احساســی پیــدا میکنیــد؟
چــرا چنیــن حســی پیــدا میکنیــد؟ بعــد از ایــن تمجیــد ،چــه فعالیتهایــی را در
آینــده دوســت داریــد انجــام دهیــد؟
• زمانــی کــه شــخصی از شــما انتقــاد میکنــد چــه حســی پیــدا میکنیــد؟ چــرا
چنیــن حســی بــه شــما دســت میدهــد؟ پــس از آن دوســت داریــد چــه کارهایــی
انجــام دهیــد؟
• چــه مســئولیت خاصــی در خانــواده ،جامعــه یــا مدرســه داریــد؟ چــه
مســئولیتهایی را دوســت داریــد داشــته باشــید؟ چــرا چنیــن مســئولیتهایی را
دوســت داریــد؟
• داســتانی بنویســید از یــک معلــم ،عضــو خانــواده یــا فــردی بزرگســال کــه
زندگــی شــما را تغییــرداده اســت.
حفظ محیط زیست ،وعدۀ المپیک
در ســال  12 20کشــور انگلســتان (شــهر لنــدن) میزبانــی بازیهــای المپیــک را
بــه عهــده گرفــت .همــۀ کســانی کــه مســئولیت برگــزاری ایــن مســابقات را بــه عهــده
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داشــتند ،وعــده داده بودنــد کــه از محیــط زیســت حفاظــت کننــد .طبقهبنــدی زیــر
نشــان میدهــد کــه بــه حیطههــای مختلفــی در بازیهــای المپیــک لنــدن توجــه
ویــژه شــده اســت.
عالوهبــر آن ،هــر عنــوان نیــز نشــان میدهــد کــه افــراد جامعــة شــما ،چــه
اقداماتــی میتواننــد در حفاظــت از محیــط زیســت انجــام دهنــد تــا بتوانیــم دنیــای
ســالمتر و شــادتر بــرای همــة مــردم جهــان ایجــاد کنیــم.
میتوانیم انرژی ذخیره کنیم
فهرســتی از تمامــی منابعــی تهیــه کنیــد کــه مــردم جهــان بــرای تأمیــن انــرژی
بــه منظــور پختــن غــذا ،گرمایــش ،تولیــد بــرق و ســوخت حمــل و نقــل و ماشــین آالت
اســتفاده میکننــد .چــرا بایــد از ایــن منابــع حفاظــت کنیــم؟
چگونه مردم جامعة شما میتوانند انرژی ذخیره و محیط جهانی را آباد کنند؟
میتوانیم آب ذخیره کنیم
بســیاری از مــردم جهــان آب کافــی بــرای رفــع نیازهــای خــود ندارنــد .بایــد
بــرای پیداکــردن آب مســافتهای طوالنــی طــی کننــد .چگونــه مــردم جامعــة شــما
میتواننــد در حالــی کــه آب فــراوان دارنــد ،از آن کمتــر مصــرف کننــد تــا مــردم
سراســر جهــان دسترســی بــه آب داشــته باشــند؟
میتوانیم میزان نخالهها و زبالهها را کاهش دهیم
ایــن گفتــه بــه ایــن معناســت کــه همــة مــا بایــد راهــی پیــدا کنیــم کــه بتوانیــم
میــزان زبالههــا و نخالههــای صنعتــی و تجــاری را کاهــش دهیــم .در ایــن ارتبــاط،
مــردم یــک جامعــه و یــک کشــور چگونــه میتواننــد میــزان زبالههــا را کاهــش دهنــد؟
چــرا بعضــی افــراد زبالههــای خــود را در معابــر عمومــی و یــا خیابانهــای اطــراف
شــهرها بــدون هیــچ احســاس مســئولیتی از شــیوع بیماریهــا رهــا میکننــد؟
زمانــی کــه زبالههــا را در اطــراف محیــط زندگــی خــود میبینیــد ،چــه احساســی
پیــدا میکنیــد؟ چــه پیشــنهادهایی بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه نظرتــان میرســد؟
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میتوانیم به هوا ،آب و خاک پاک دسترسی داشته باشیم
حفــظ ســامت انســانها بــه هــوای پــاک ،آب ســالم و خــاک حاصلخیــز بســتگی
دارد .ورزشــکاران هی ـچگاه نخواهنــد توانســت بــه شــرایط مطلــوب عملکــرد خــود
برســند ،اگــر چنیــن شــرایطی بــرای آنهــا فراهــم نشــده باشــد .چــه فعالیتهایــی
از انســانها ســرمیزند کــه نتیجــۀ آن کاهــش کیفیــت هــوا ،آب و خــاک اســت؟
چــرا بعضــی مــردم بــرای کوتاهتریــن مســافت از اتومبیــل اســتفاده میکننــد؟ چــرا
ســیگار میکشــند و چــرا مخــازن آبــی را بــه زبالـهدان تبدیــل میکننــد؟ در حالــی کــه
همــة آنهــا میداننــد کــه چنیــن اقداماتــی محیــط زندگــی آنهــا را آلــوده میکنــد.
مــردم جامعــة شــما بــرای پاکــی آب ،هــوا و خــاک چــه اقداماتــی انجــام میدهنــد؟
میتوانیم محیط فرهنگی و طبیعی خود را حفظ کنیم
هــر گوش ـهای از جهــان از شــرایط محیطــی خــاص بــا زیس ـتبوم ویــژة گیاهــي
و حیوانــي برخــوردار اســت .تمامــی بخشهــای زیســتبومهای طبیعــی بــرای
بقــای زیس ـتبومهای دیگــر ،از جملــه محیــط زندگــی انســانها ،اهمیــت خاصــی
دارد .همــۀ مــا انســانها مســئولایم تــا از تمامــی گونههــای گیاهــی و حیوانــی در
معــرض انقــراض ،بــا حفــظ و بازســازی زندگــی طبیعــی آنهــا ،محافظــت و مراقبــت
نماییــم .چــه منطقـهای از کشــور شــما گونههــای گیاهــی و حیوانــی یــا ارزشهــای
فرهنگــی و طبیعــی خــاص و در معــرض انقــراض و نابــودي دارد؟ مــردم کشــور شــما،
چــه اقداماتــی میتواننــد بــرای حفــظ و آبادانــي ایــن مناطــق انجــام دهنــد؟
بخوانید و اقدام کنید
طومــاری بــا عنــوان « محیــط زندگــی خــود را دوســت داریــم» تهیــه کنیــد و
پیشــنهادهای خــود را بــرای حفــظ محیــط زندگــی خــود روی آن بنویســید.
سخنانی از بزرگان
«هرچــه بزرگتــر میشــوی ،آنچــه بــرای تــو پشــیمانی مــیآورد ،کارهایــی
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اســت کــه فرصــت انجــام آنهــا را داشــتی ولــی انجــام نــدادی» (اســکات).
«کســانی کــه دیگــران را نمیبخشــند ،پلهایــی را کــه روزی خــود آنهــا بایــد از
آن عبــور کننــد خــراب میکننــد» (کنفوســیوس).
«شکســت هماننــد تاریکــی اوایــل صبــح اســت کــه بــه دنبــال آن ســپیدهدم
موفقیــت در پیــش اســت» (گمنــام).
«اگــر میخواهیــد همــۀ تخمهــا تبدیــل بــه جوجــه شــود ،خــودت روی آنهــا
بخــواب» (ضربالمثــل مــردم هائیتــی).
«تنهایــی همچــون توفــان خاموشــی اســت کــه شــاخههای خشــک و مــردة
درخــت زندگــی را از بیــن میبــرد ،امــا ریشــههای آن را بــرای جاودانگــی در عمــق
زمیــن زنــده نگــه م ـیدارد» (خلیــل جبــران).
«بدترین گولزدن ،گولزدن خود است» (افالطون).
«زندگــی ،زندگــی بــه بــار مــیآورد .انــرژی ،انــرژی تولیــد میکنــد و گذشــتن از
خویــش موجــب ثــروت میشــود» (ســارا بنهــارت).
بخوانید و نظر دهید
دربارۀ معانی و مفاهیم یکی از این ضربالمثلها با دوستان خود تبادل نظر کنید.
بــا بیــان خودتــان ،چنــد ســطر از درسهــای مهــم زندگــی بنویســید کــه در ایــن
ســخنان هــم آمــده اســت.
سخنان بزرگان کشورتان را که شاعر یا نویسندهاند ،پیدا کنید و بنویسید.
سخنان یکی از بزرگانی را که الهامبخش شما بوده است ،به صورت پوستر درآورید.
به سوی برتری در زندگی
هــر کســی از شــما میتوانــد در المپیــک زندگــی ،قهرمــان باشــد .قهرمــان
المپیــک تنهــا کســی نیســت کــه در مســابقات و بازیهــای المپیــک ،صاحــب مــدال
طــا میشــود .قهرمانــان المپیــک در زمانــی کــه تالششــان بــه بــار مینشــیند،
جشــن تــاش میگیرنــد .ایــن قهرمانــان زمانــی کــه بــه اهــداف شــخصی خــود
دســت مییابنــد ،جشــن میگیرنــد .آنهــا از قوتهــا و ضعفهــای خــود باخبرنــد.
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همــواره ،در همــه جــا و هــر زمــان مراقــب خودنــد.
شــما هــم ،زمانــی کــه کار قهرمانانــهای انجــام میدهیــد و یــا بــه آرزوی
شــخصی خودتــان میرســید ،دقیق ـاً پیــروز شــدهاید و بایــد از ایــن موفقیــت لــذت
ببریــد .شکســتهای خــود را بــا دوســتان و خانــوادة خــود بــه اشــتراک بگذاریــد.
شــادی و غــم بخشــی از زندگــی هــر انســانی اســت .هــر کــدام از ایــن چالشهــا باعــث
میشــود کــه درک بهتــری از خــود و دیگــران پیــدا کنیــم .وقتــی درک درســتی از
خودمــان داریــم ،دیگــران را نیــز بهتــر درک میکنیــم .ایــن امــر در برگیرنــدۀ شــیوهها
و راههایــی اســت کــه بســیاری از مــا را شــبیه بــه هــم یــا متفــاوت از یکدیگــر
میســازد .در کالس درس هــم فرصتهایــی وجــود دارد کــه میتوانیــم از آن طریــق
بــه حــس درک بهتــر ،از خودمــان و دیگــران کمــک کنیــم و بنیــان عــزت نفــس فــردی
را پایهریــزی نماییــم.
«مهمتريــن هــدف بازیهــای المپیــک كســب پیــروزی نیســت ،بلکــه
شــرکت در بازیهاســت و مهمتریــن هــدف در زندگــی ،پیــروزی نیســت
بلکــه تــاش و کوشــش اســت».
بخوانید و فکر کنید
گفتــة زیبــای فــوق را چنــد بــار بخوانیــد .ایــن گفتــه در بازیهــای المپیــک
بارهــا روی اســکوربرد اســتادیومهای المپیــک نوشــته میشــود .همیــن گفتــه را بــا
کلمــات خودتــان بنویســید.
گفتة باال را روی بنر با کلمات خودتان بنویسید.
دوســت داریــد بــر چــه شکس ـتهایی در زندگــی فائــق شــوید؟ تنهــا چیــزی کــه
میتوانیــد شــادی را در ایــن شــرایط بــه خودتــان برگردانیــد ،چیســت؟
گرچــه میدانیــد کــه ممکــن اســت بازنــده باشــید ،ولــی چــرا نهایــت تــاش خــود
را بــه کار میگیریــد؟
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آخرین دونده
یکــی از خاطرهانگیزتریــن وقایــع بازیهــای المپیــک در بازيهــاي المپيــك
مکزیکوســیتی رقــم خــورد .زمــان زیــادی گذشــت کــه آخریــن دونــدة ماراتــن بــه
خــط پایــان رســید .همــۀ تماشــاچیان در حــال تــرک اســتادیوم بودنــد .اســتادیوم
تقریب ـاً خالــی شــده بــود .یکبــاره یــک دونــده در خــط ماراتــن ،وارد اســتادیوم شــد.
جــان اســتفان 3از کشــور تانزانیــا لنگلنــگان وارد خــط دو شــد .پاهــای او خونآلــود
و بانــداژ شــده بودنــد .در جلــوی چشــمان حیــرتزدة تماشــاچیان ،او مســیر دویــدن
را بــا حالــت دردنــاک و اســفباري ادامــه داد .در ابتــدا ،تمامــی جمعیــت حاضــر در
اســتادیوم ســاکت بودنــد امــا پــس از چنــد لحظــه ،شــروع بــه تشــویق او کردنــد.
تماشــاچیان ایــن دونــدة ســختکوش و تســلیمناپذیر را طــوری تشــویق کردنــد
انــگار کــه او پیــروز مســابقة ماراتــون اســت.
او مســیر را بــه پایــان رســاند و در ایــن زمــان خبرنــگاران از او پرســیدند کــه چــرا
بــا پــای زخمــی مســابقه را ادامــه داده اســت .او در جــواب گفــت:
«کشــور مــن ،مــرا بــه مکزیکــو نفرســتاده کــه مســابقه را شــروع کنــم.
آنهــا مــرا فرســتادهاند کــه مســابقه را تمــام کنــم».
نکاتی برای اندیشیدن
فکر میکنید چرا استفان با پای مجروح ،دست از مسابقه بر نداشت؟
چــرا بعضــی مــردم ،بعضــی کارهــای ســخت یــا تــوأم بــا موانــع زیــاد را ادامــه
نمیدهنــد؟
داســتانی از شــروع کاری بگوییــد کــه بــه علــت ســختی آن را ادامــه ندادهایــد.
اگــر بــاز هــم بــا ایــن موقعیــت روب ـهرو شــوید ،آن را ادامــه نمیدهیــد یــا متفــاوت
عمــل میکنیــد؟
داســتانی از شــروع کاری بگوییــد کــه در عیــن حــال کــه ســخت بــود ،ولــی شــما
موفــق بــه انجــام آن شــدهاید .دربــارة خودتــان چــه چیزهایــی در ایــن موقعیــت
یادگرفتیــد؟
3. John Stephen
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آرزوها
• به آرزوهایت فکرکن
• زیرا اگر آرزوها زنده و جاودانه نباشند
• زندگی همانند پرندهای بالشکسته میشود
• که نمیتواند پرواز کند
• به آروزهایت فکرکن
• زیرا اگر آرزویی نداشته باشی
• زندگی همچون زمینی خشک و منجمد خواهد شد
• در ایــن شــعر ،النگســتون هیــوز از اهمیــت آرزوهــا صحبــت میکنــد .دو
تصویــری کــه شــاعر از زندگــی بــدون آرزو میدهــد چیســت؟ چــرا فکــر میکنیــد
کــه داشــتن آرزو در زندگــی اهمیــت زیــادی دارد؟
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المپیک باستان و نوين
گرامیداشت روح المپیک
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سخنی با مربیان ورزش و معلمان تربیتبدنی

بســیاری از دانشآمــوزان و نوجوانــان سراســر جهــان ،از طریــق رســانههای
تصویــری ،شــنیداری و نوشــتاری ،مطالبــی دربــارة بازیهــای المپیــک میشــنوند،
میبیننــد و میخواننــد .اطالعــات عرضهشــده در ایــن بخــش از کتــاب بــه
دانشآمــوزان و نوجوانــان کمــک خواهــد کــرد تــا نمادهــا ،جشــنها ،مســابقات و
اهمیــت پیامهــای بازیهــای المپیــک باســتان و نويــن را بشناســند و آنهــا را بــه
رویدادهــای ورزشــی محلــی و ســنتی جامعــه و کشــور خــود پیونــد دهنــد.
 .1کــودکان و نوجوانــان مــا میفهمنــد کــه چــرا بازیهــای المپیــک الهامبخــش
مــردم سراســر جهــان اســت:
• چــون بازیهــای المپیــک مــردم کشــورهای مختلــف بــا فرهنگهــای مختلــف
را در محیطــی صلحآمیــز گردهـم مـیآورد.
• چون بازیهای المپیک آرمانهای گذشته و حال را به هم پیوند میدهد.
• چــون بازیهــای المپیــک الهامبخــش مــردم سراســر جهــان بــا نمادهــا و
جشــنهای مشــترک اســت.
• چون بازیهای المپیک بین اندیشه ،جسم و روح توازن برقرارمیکند.
• چون بازیهای المپیک بین ورزش ،فرهنگ و محیط زندگی ارتباط برقرار میکند.
 .2نمادهــا ،جشــنها ،مســابقات و پیامهــای مهــم بازیهــای المپیــک باســتان
و نويــن را بــا یکدیگــر مقایســه میکننــد.
 .4تفــاوت و تشــابه نمادهــا ،جشــنها ،مســابقات و پیامهــای بازیهــای
المپیــک را بــا رویدادهــای محلــی و کشــوری خــود کشــف میکننــد.
 .3دربــارة انتقادهــا و چالشهــای جنبــش المپیــک ،مطالــب باارزشــی
میخو ا ننــد .
 .5در خصــوص چالشهــای جنبــش المپیــک و بهطــور کلــی ورزش ،بحــث و
گفتگــو میکننــد .ایــن چالشهــا عبــارت اســت از:
• سوءاستفاده از داروها ،فریب و بازیهای غیرمنصفانه
• حفاظت از محیط زیست در طول مسابقات المپیک
• تجارتگرایی و حرفهگرایی
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• نابرابــری عدالــت اجتماعــی مثــل نژادپرســتی و محرومیــت زنــان از مســابقات
المپیــک و محرومیــت افــراد معلــول
• فساد.
روز المپیک در مدرسه یا جامعه
روز المپیــک بــه دانشآمــوزان کمــک خواهــد کــرد تــا از آرمانهــای المپیــک،
اخــاق ورزشــی ،مســابقات دوســتانه ،احتــرام بــه دیگــران و تالش بــرای بهترشــدن در
فعالیتهــای ورزشــی فهــم بیشــتری پیــدا کننــد .کمیتــة بینالمللــی المپیــک23 ،
ژوئــن را بــه عنــوان روز المپیــک نامگــذاری کــرده اســت .همــه ســاله ،در بســیاری از
کشــورهای جهــان ،بــه مناســبت گرامیداشــت ایــن روز بینالمللــی ،مراســم ویــژهای
از رویدادهــای ورزشــی ،فعالیتهــای مدرس ـهای و دیگــر رویدادهــا را شــاهدیم .امــا
میتوانیــد در هــر زمــان کــه شــرایط فراهــم باشــد ،روز المپیــک را برگــزار کنیــد.
در برگــزاری روز المپیــک از والدیــن و مســئوالن دعــوت کنیــد کــه در ایــن رویــداد
شــرکت نماینــد .آنهــا قطعــاً باعالقــه و حمایتهــای همهجانبــه در ایــن رویــداد
بینالمللــی شــرکت خواهنــد کــرد.
اهداف
• به اهمیت ارتباط بین فعالیتهای جسمانی ،هنر و سایر موضوعها تأكید کنید.
• تمــام معلمــان ،مربیــان و مدرســان رشــتههای مختلــف درســی را بــا موضــوع
المپیــک آشــنا کنیــد.
• در دانشآمــوزان ،والدیــن و جامعــه ایجــاد عالقــه کنیــد و بدیــن وســیله شــأن و
منزلــت مدرســة خــود را بــاال ببریــد.
• بــرای همــة دانشآموزانــی کــه در گرامیداشــت روز المپیــک تــاش کردهانــد
هدایایــی در نظــر بگیریــد.
برنامهریزی
• کمیتــة برنامهریــزی و هماهنگــی ایجــاد کنیــد .ایــن کمیتــه بایــد شــامل تمامــی
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معلمــان و دبیــران رشــتههای مختلــف درســی و ریاســت مدرســه باشــد .هــر کــدام از
اعضــای ایــن کمیتــه بایــد یکــی از وظایــف زیــر را بــه عهــده بگیــرد :مراســم ،اعطــای
هدایــا ،رویدادهــا ،مســابقات ،تبلیغــات و ســاماندهیهای عمومــی.
• بــه مناســبت گرامیداشــت روز المپیــک ،چنــد رویــداد ورزشــی مثــل دو و میدانی،
بازیهــای رقابتــی و غیررقابتــی و مســابقات تیمــی را انتخــاب کنیــد.
• این اطمینان را پیدا کنید که همة دانشآموزان در این رویدادها شرکت کنند.
• مراسم اعطای مدال به دانشآموزان را همانند بازیهای المپیک واقعی برگزار
کنید.
• کمکهای اولیه و پرستار را در برنامههای سالمتی خود بگنجانید.
• برای شرکتکنندگان و تماشاچیان ،سایهبان و نوشیدنیهای مناسب تهیه کنید.
• از دانشآمــوزان بخواهیــد بــا وســایل ورزشــی و قوانیــن و مقــررات بزرگســاالن
مســابقه دهنــد.
شرکت تمامی اعضای مدرسه
در کالسهای تربیتبدنی باید:
• مهارت مديريت رویدادهای مختلف روز المپیک را فرابگیرند.
• در حمل مشعل المپیک از منطقهای امن و بیخطر عبور نمایند.
• عوامــل دخیــل در ســامتی مثــل تغذیــه ،نظافــت ،آب شــرب ،کمکهــای اولیــه
و ســامت ذهــن و روح را بشناســند.
• از بازيهاي بومي محلی و سنتی در مراسم روز المپیک استفاده کنند.
• از ورزشکاران سرشناس برای سخنرانی دعوت کنند.
در کالسهای تشریفات باید:
• از مسئوالن جامعه برای افتتاحیة روز المپیک دعوت کنند.
• مقالهای از روز المپیک در روزنامههای محلی به چاپ برسانند.
• چند بيت شعر به مناسبت روز المپیک برای مراسم افتتاحیه تصنیف کنند.
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در کالسهای تاریخ و جغرافیا باید:
• جغرافیا و سنت کشورهای المپیکی را فرابگیرند.
رشــتههای ورزشــی و بازیهــای ســنتی کشــور خــود را فرابگیرنــد و آنهــا را بــا
کشــورهای دیگــر مقایســه کننــد.
تاریخ یونان باستان را از طریق بازیهای المپیک فرابگیرند.
شهرهایی که در آنها بازیهای المپیک انجام شده مشخص کنند.
در کالسهای هنری باید:
• پوستر روز المپیک را طراحی کنند و آن را در محیط مدرسه و جامعه به نمایش بگذارند.
• مدالها ،هدایا و گواهینامهها برای شرکتکنندگان طراحی کنند.
• پرچم کشورهای دیگر را برای حمل در روز افتتاحیه آماده کنند.
• نشانها و لوگوهای مختلف را طراحی کنند.
در کالسهای موسیقی باید:
• با استفاده از آهنگهای المپیک و حالوهوای ورزشی ،قطعهای تصنیف کنند.
• مراسم افتتاحیه را با نواختن موسیقی همراه کنند.
• سرود کشورهای دیگر را نیز اجرا کنند.
در کالسهای علوم و ریاضی باید:
• اهمیت ورزش و فعالیتهای جسمانی را در سالمتی بیان کنند.
• نحوة عملکرد عضالت را ترسیم کنند.
• اشکال وسایل ورزشی را اندازهگیری و دربارة آنها تحقیق کنند.
• دربــارة فنــاوری ورزشــی مثــل مــواد مــورد اســتفاده در انــواع توپهــا ،اســتفاده
از رايانــه و وســایل وزنهبــرداری تحقیــق کننــد.
• دربارة خواص فیزیکی آب ( ،)H2Oبرف ،یخ ،مه ،باران و تگرگ تحقیق کنند.
• بــا دانشآمــوزان در خصــوص شــیوههای حفاظــت از محیــط زیســت بحــث و
تبــادل نظــر نماینــد و خاطــر نشــان کننــد کــه بــرای حضــور در فعالیتهــای ورزشــی
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بایــد محیطــی امــن و ســالم داشــته باشــند.
در کالسهای برنامهریزی فردی باید:
• به برگزاری روز المپیک کمک کنند.
• دربــارة محرومیــت شــرکتکنندگان در فعالیتهــای جســمانی تحقیــق کننــد؛
مثــل معلــوالن ،زنــان ،و دختــران ،افــرادی کــه در فعالیتهــای حرکتــی اعتمادبهنفــس
ندارنــد ،و افــرادی کــه از فرهنگهــا و ســنتهای دیگرنــد.
آرزوی المپیک محقق شد
ســرژی 1نمیتوانســت شــبها بخوابــد .او روی تخــت خــود تــا صبــح غلــت
مــیزد .همیشــه بــه فــردا فکــر میکــرد .ســرژی کشــتیگیر بــود .او زمــان زیــادی
را در ایــن رشــتة ورزشــی ســپری کــرده بــود .از جنگندگــی خاصــی در ایــن رشــته
برخــوردار بــود و اســتعداد زیــادی داشــت .بهعــاوه ،عالقــة زیــادی هــم بــه ايــن
رشــتة ورزشــي داشــت .تمرینــات ســختی را دنبــال میکــرد تــا هــر روز بهتــر و بهتــر
شــود .در مســابقات زیــادی در داخــل و خــارج از کشــور شــرکت کــرده بــود.
فکــر میکــرد« :فــردا در اســتادیوم المپیــک رژه خواهــم رفــت ».گاهــی اوقــات از
ایــن فکــر آنقــدر بــه هیجــان میآمــد کــه نفســش میگرفــت.
یــک روز از همیــن فرداهــا ،او بــه ســرعت صبحانهاش را خــورد .غذای دهکــدة المپیک
خیلــی خوشــمزه بــود ،امــا او بــه مــزة غــذا توجهــی نداشــت .بــا چنــد تــا از ورزشــکاران
کشــور جاماییــکا ســامعلیک کــرد .او شــب قبــل آنهــا را در یکــی از اتاقهــای دهکــدة
المپیــک مالقــات کــرده بــود .آنهــا بــرای ســرژی دوســتان خوبــی بودنــد.
بعــد از چنــد لحظــه ،بــه اتاقــش برگشــت و لباسهــای زیبــای المپیــک را پوشــید.
بــا نگاهــی شــکوهمندانه ،بــا چنــد تــا از همتیمیهــای خــود بــه ســمت اتوبــوس
رفتنــد تــا بــه ســمت اســتادیوم حرکــت کننــد .در داخــل اســتادیوم ،عوامــل اجرایــی
المپیــک در همهجــا مشــغول انجــام کارهــا بودنــد .تــاش داشــتند تمهیــدات الزم
را بــرای مراســم افتتاحیــه بــه ســرانجام برســانند .پرچمهــا در حــال اهتــراز بــود.
1. Sergei
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داوطلبــان بــا یونیفورمهــای روشــن بــه مســائل ترافیــک رســیدگی میکردنــد.
فیلمبــرداران و عکاســان تــاش میکردنــد تــا در موقعیــت خوبــی بــرای گرفتــن
عکــس و فیلــم قراربگیرنــد .هــزاران نفــر هماننــد ســیل بــرای دیــدن ایــن مراســم وارد
اســتادیوم میشــدند .تیــم ســرژی در یــک صــف قرارگرفتنــد و ســاعتها منتظــر
شــروع ایــن مراســم شــدند .ســرژی گاهــی فکــر میکــرد کــه ایــن انتظــار بدتریــن
بخــش زندگــی ورزشــکار اســت.
باالخــره ،مراســم افتتاحیــه آغــاز شــد و زمــان آن بــود کــه ورزشــکاران در داخــل
اســتادیوم بــه رژه بپردازنــد .زمانــی کــه تیــم یونــان وارد اســتادیوم شــد ،مــردم یونــان
بــه هلهلــه و شــادی پرداختنــد .کشــور یونــان ،بــه عنــوان خاســتگاه بازیهــای
المپیــک باســتان ،ایــن افتخــار را دارد کــه اولیــن تیــم بــرای شــروع رژه باشــد.
قلــب ســرژی بــه شــدت میتپیــد .اکنــون نوبــت او بــود .دکمههــای یونیفــورم
خــود را محکــم بســت .خانــوادة او از طریــق تلویزیــون ،شــاهد ایــن صحنــه بودنــد.
فکــر میکــرد کــه خانــوادهاش بــه او افتخــار میکننــد و اکنــون آن زمــان بــه ســر
رســیده بــود .در پشــت پرچــم یونــان ،ســرژی بــا تیــم یونــان در داخــل اســتادیوم
المپیــک بــه رژه پرداختنــد .در میــان مــردم ،موجــی از شــادی و هلهلــه برپــا شــده
بــود .آنهــا بســیار خوشــحال و شــادمان بودنــد.
ســرژی هیـچگاه فکــر نمیکــرد کــه صاحــب مــدال طــا شــود .هنــوز بــه پختگــی
کامــل نرســیده بــود ،امــا بــه خــودش قــول داده بــود کــه بــرای مســابقهای دیگــر
بــه بازیهــای المپیــک برمیگــردد .اکنــون خوشــحال بــود کــه در بیــن ورزشــکاران
المپیــک قرارگرفتــه اســت .بســیار خوشــحال بــود کــه داخــل اســتادیوم المپیــک بــا
همتیمیهــای خــود رژه مــیرود و میدانســت کــه در چنــد روز آینــده بــا بهتریــن
ورزشــکاران مســابقه خواهــد داد .خوشــحال بــود کــه بــا دیگــر ورزشــکاران یونانــی به
تماشــای برافراشــته شــدن پرچــم المپیــک نشســته اســت .غرورآفریــن لحظــه بــرای
او زمانــی بــود کــه آتشــدان المپیــک بــه دســت او و بــا مشــعل المپیــک روشــن شــد
کــه نشــان از شــروع بازیهــای المپیــک بــود .ســرژی در ایــن لحظــه بــا شــادمانی
بســیار پــی بــرد کــه آرزوی شــرکت او در بازیهــای المپیــک ،محقــق شــده اســت.
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با توجه به این داستان به سؤالهای زیر فکر کنید:
• فکــر میکنیــد چــرا ســرژی بــرای شــرکت در مراســم افتتاحیــة بازیهــای
المپیــک هیجــانزده بــود؟ اگــر شــما هــم جــای او بودیــد ،هیجــانزده میشــدید؟
• چــرا خانــوادة ســرژی بــه او افتخــار میکردنــد؟ والدیــن شــما چــه زمانــی بــه
شــما افتخــار کردنــد؟
• سرژی چند سال انتظار کشید تا در بازیهای المپیک مسابقه دهد؟
• بســیاری از ورزشــکاران و مربیــان حیــن مســابقات المپیــک در جایــی زندگــی
میکننــد کــه بــه آن دهکــدة المپیــک میگوینــد .در ایــن دهکــده جایگاههایــی بــرای
غذاخــوردن ،خریدکــردن و تفریــح وجــود دارد .کمیتــة بینالمللــی المپیــک معتقــد
اســت کــه دهکــده بــه ســاختن جهانــی بهتــر و صلحآمیــز کمــک میکنــد .بــه چــه
دلیــل چنيــن میگوینــد؟
• اگــر شــما بــه عنــوان ورزشــکار در دهکــدة المپیــک زندگــی میکردیــد ،چــه
چیزهایــی بــرای شــما اهمیــت داشــت تــا احســاس آرامــش و امنیــت کنیــد؟ بــا
ورزشــکاران کشــورهای دیگــر چگونــه دوســت میشــدید؟ آیــا دوســت پیداکــردن
بــرای شــما آســان بــود؟ چــرا؟
• مســابقات المپیــک در بیــن ورزشــکاران اهمیــت زیــادی دارد .بــرای ورزشــکار
المپیکــی شــدن ،چــه ویژگیهایــی بایــد داشــت؟
• مربــی ســرژی بــا او بــه مســافرت میرفــت .چــرا مربــی در زندگــی ورزشــکار
خــوب اهمیــت زیــادی دارد؟
• افــراد خــاص بــه چــه کســانی میگوینــد؟ آیا بــه کســانی میگویند کــه از ورزشــکاران
کامـاً حمایــت میکننــد تا در رشــتة ورزشــی مــورد عالقهشــان پیشــرفت کنند؟
• آیا همة بچههای دنیا این فرصت را دارند تا ورزشکار المپیکی باشند؟ چرا؟
• چه چیزهایی در ورزش الزم است که بتوان ورزشکار المپیکی شد؟
• خطراتی که فرد را تهدید میکند تا ورزشکار المپیکی شود چیست؟
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• مراســم و جشـنها بــرای همــة مــردم جهــان اهمیــت دارد .چنــد جشــنی را نــام
ببریــد کــه در کشــور شــما برگــزار میشــود .چــه چیــزی ایــن مراســم و جش ـنها را
ویــژه ســاخته اســت؟ بــرای مدرســة خودتــان یــک جشــن برگــزار کنیــد.
روح تکریم در بازیهای المپیک نوين
هــر چهــار ســال یکبــار ،ورزشــکاران نامــدار جهــان جمــع میشــوند تــا تحــت لوای
بازیهــای المپیــک بــا هــم بــه مســابقه بپردازنــد .هــر ورزشــکار بــا رویــای پیــروزی
در المپیــک ،قــدم بــه ایــن وادی میگــذارد .هــزاران نفــر از سراســر جهــان بــه محــل
بازیهــای المپیــک ســفر میکننــد تــا از نزدیــک شــاهد پيروزيهــا و شكس ـتها در
رقابتهــای بــزرگ ورزشــی باشــند .میلیونهــا نفــر نیــز نتایــج همیــن رقابتهــا را
از طریــق تماشــای تلویزیــون یــا گــوشدادن بــه رادیــو خبــردار میشــوند .صاحبــان
مــدال المپیــک نیــز بالفاصلــه بعــد از بازیهــای المپیــک در کشــور خــود بــه عنــوان
قهرمــان شــناخته میشــوند.
بازیهــای المپیــک را میتــوان بــه دو نــوع تقســیم کــرد :بازیهــای زمســتانی
و بازیهــای تابســتانی .بازیهــای زمســتانی شــامل بازیهایــی اســت کــه روی
بــرف و یــخ انجــام میشــود .هرکــدام از بازیهــا ،هــر چهــار ســال یــک بــار برگــزار
میشــود .بــرای مثــال ،بازیهــای تابســتانی  1996در آتالنتــا برگــزار شــد و
بازیهــای  0 0 20در ســیدنی (اســترالیا) .بازیهــای المپیــک در ســال  4 0 20بــه
شــهر آتــن (یونــان) بازگشــت .در ســال  1998ژاپــن میزبانــی بازیهــای زمســتانی
را بــه عهــده گرفــت و در ســال  2 0 20کشــور ایــاالت متحــده میزبانــی بازیهــای
زمســتانی را تقبــل کــرد.
شــهرهایی کــه میزبانــی بازیهــای المپیــک را بــه عهــده میگیرنــد ،مســئولیت
ســنگینی بــر دوش دارنــد .ایــن شــهرها بایــد اســکان ،غــذا ،ایــاب و ذهــاب و
مهماننــوازی ویــژهای بــرای هــزاران ورزشــکار ،مربــی ،همراهــان ،خبرنــگاران،
عوامــل رادیــو و تلویزیــون و تماشــاچیان تمهیــد کننــد .بایــد مســابقات را برگــزار
کننــد ،ورزشــگاه بســازند و زمینهــای ورزشــی زیــادی بــرای انــواع رشــتههای
ورزشــی مهیــا نماینــد .بایــد رویدادهــای ویــژه و جشــنها را برنامهریــزی کننــد و
از نماینــدگان رادیــو ،تلویزیــون و مطبوعــات مراقبــت کننــد .آنهــا ســالها بــرای
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تــدارکات خــود وقــت صــرف میکننــد.
نســخة نويــن بازیهــای المپیــک ،بیــش از یکصــد ســال پیــش آغــاز شــد .در
آن زمــان ،گروهــی از اروپاییهــا کمیتــهای تشــکیل دادنــد تــا رویــدادی ورزشــی
بــرای ورزشــکاران کشــورهای مختلــف برگــزار کننــد .ایــن گــروه ،در واقــع ،اولیــن
بازیهــای المپیــک نويــن را پیریــزی کردنــد .آنهــا ایــن رویــداد را بازیهــای
المپیــک نامیدنــد ،چــون بــه ارزشهــای بازیهــای المپیــک باســتان یونــان خیلــی
عالقهمنــد بودنــد .آنهــا کمیتــة خــود را کمیتــة بینالمللــی المپیــک  IOCنامیدند.
شــهر آتــن ،پایتخــت کشــور یونــان ،میزبــان اولیــن بازیهــای المپیــک بــود کــه
برگــزاری آن را کمیتــة بینالمللــی المپیــک بــه عهــده گرفــت .آتــن ورزشــگاه زیبایــی
از جنــس مرمــر ســفید بــرای مســابقات دو و میدانــی ســاخت.
در ســال  1896تعــداد  311ورزشــکار از ســیزده کشــور بــرای اولیــن بازیهــای
المپیــک وارد شــهر آتــن شــدند.
یکصــد ســال بعــد در ســال  1996در آتالنتــا ،بیــش از ده هــزار ورزشــکار از 197
کشــور ،وارد ایــن شــهر شــدند .بازیهــای المپیــک در زمــان مــا رویــدادی بــاارزش و
پراهمیــت ،بــرای ورزشــکاران سراســر جهــان بــه شــمار مـیرود.
بخوانیم ،بدانیم و پاسخ دهیم
• چــرا دو نــوع بــازی -زمســتانی و تابســتانی -تــدارک دیــده شــده اســت؟ آیــا
میتوانیــد بگوییــد کــه چــرا بعضــی کشــورها در مســابقات زمســتانی شــرکت
نمیکننــد؟
• بســیاری از رویدادهــای بــزرگ بــا همتــی کوچــک آغــاز میشــود .بازیهــای
المپیــک را گروهــی آغــاز کردنــد کــه عالقــه داشــتند مســابقات ورزشــی جوانــان
را برگــزار کننــد .ایــن بازیهــا اکنــون از شــأن اجتماعــی جهانــی برخــوردار اســت
و کمیتــة بینالمللــی المپیــک از ســازمانهای پراهمیــت در جهــان محســوب
میشــود.
• آیــا میتوانیــد رویــدادی تاریخــی در کشــور خودتــان نــام ببریــد کــه بــا تعــداد
کمــی از افــراد شــروع شــده باشــد؟
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• فکــر میکنیــد چــرا بازیهــای المپیــک محبوبیــت خاصــی در بیــن مــردم
جهــان دارد؟
• یکــی از چالشهــای بازیهــای المپیــک ایــن اســت کــه بــه جهــت محبوبیــت
جهانــی ،گروههــای متعــددی را بــرای شــرکت در مســابقات بــه ســوی خــود جلــب
کــرده اســت .بســیاری از ایــن شــرکتکنندگان بــرای کســب پیــروزی در مســابقات و
کســب مــدال المپیــک بــه هــر شــیوة غیرمعقــول و غيرمنطقــی دســت میزننــد تــا
بــه اهــداف خــود ،دســت پیــدا کننــد .عواقــب ایــن اقدامهــا و تأثیــر آنهــا را بــر روح
المپیــک و اهــداف جنبــش المپیــک بــا توجــه بــه مشــکالت زیــر بیــان کنیــد:
• ورزشــکاران داروهــای نیــروزا مصــرف میکننــد تــا عملکــرد ورزشــی خــود را
ارتقــا دهنــد (فریــب).
• شــرکتهای بــزرگ ،از جملــه شــبکههای تلویزیونــی ،میلیونهــا دالر بــه
کمیتــة بینالمللــی المپیــک پرداخــت میکننــد تــا نمــاد بازیهــای المپیــک (پنــج
حلقــه) را در تبلیغــات خــود قراردهنــد (تجــارت).
• داوران یا مسئوالن ورزشی رشوه میگیرند تا به نفع یک ورزشکار قضاوت کنند (فساد).
• اعضــای کمیتــة بینالمللــی المپیــک رشــوه میگیرنــد تــا بــه نفــع یــک کشــور،
بــرای میزبانــی بازیهــای المپیــک رأی دهنــد (فســاد).
• گاهــی اوقــات ،حیــن بازیهــای المپیــک ،منازعــات سیاســی بیــن کشــورها
منجــر بــه خشــونت یــا دیگــر اقدامــات سیاســی میشــود کــه ایــن امــر ،نوعــی
بههمریختگــی روح المپیــک اســت (سیاســت).
جوانان ،بازیهای المپیک و آموزش
بازیهــای المپیــک نويــن تولــد یکصــد ســالة خــود را جشــن گرفــت .اولیــن
دورة بازیهــای المپیــک در ســال  1896در شــهر آتــن ،یونــان برگــزار شــد .ایــن
بازیهــا را گروهــی از مردانــی برگــزار کردنــد کــه رویــای چنیــن مســابقاتی را
داشــتند .ایــن مــردان آرزو داشــتند کــه جوانــان بیشــتری در فعالیتهــای جســمانی
مســتمر شــرکت داشــته باشــند .آنهــا عقیــده داشــتند کــه اگــر ورزشــکاران مشــهور
از سراســر جهــان را بــه ایــن بازیهــا دعــوت کننــد ،ایــن اقــدام بــرای جوانــان دیگــر
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برانگیزاننــده و الهامبخــش اســت.
ایــن گــروه را پیــر دو کوبرتــن از کشــور فرانســه مدیریــت میکــرد .کوبرتــن نــام
کمیتــة خــود را کمیتــة بینالمللــی المپیــک نامیــد .وی وظیفــة خــود را وظیف ـهای
آموزشــی بــرای جوانــان سراســر دنیــا میدانســت .او و کمیت ـهاش بــرای بازیهــای
المپیــک جدیــد ،منشــور ویــژهای را تقریــر کردنــد کــه ایــن منشــور بــه اهــداف
آموزشــی تأکیــد بســیار داشــت:
• ارتقای شاخصههای اخالقی و جسمانی به عنوان اساس بازیهای المپیک
• آمــوزش جوانــان بــرای درک بهتــر یکدیگــر و ایجــاد دوســتی بیــن آنهــا و در
نتيجــه ســاختن جهانــی آرام و صلحآمیــز
• نشر اصول المپیک در سراسر جهان و به دنبال آن خلق ارادة جهانی
• گردآوردن ورزشکاران از سراسر جهان در فستیوال بزرگی به نام بازیهای المپیک.
• ایــن اهــداف بــه آرمانهــای اخــاق ورزشــی ،ورزش اخالقــی ،صلــح و رقابتهــای
دوســتانه در بین ورزشــکاران سراســر جهــان تأکید دارد.
امــروزه ،کمیتــة بینالمللــی المپیــک مســئولیت بازیهــای المپیــک را بــه عهــده
دارد .ایــن کمیتــه یکصــد عضــو از  199کشــور موجــود در جهــان دارد که ورزشــکاران
آنهــا در بازیهــای المپیــک شــرکت میکننــد .ریاســت فعلــی کمیتــة بینالمللــی
المپیــک را تومــاس بــاخ بــه عهــده دارد.
نکاتی برای اندیشیدن
• بازیهای المپیک چگونه به صلح جهانی کمک میکند؟
• بازیهای المپیک چگونه الهامبخش ورزشکاران و جوانان است؟
آیين بازیهای المپیک
هــر جشــنواره و فســتیوال ســنتی دارای نمادهــا و مراســم خاصــی اســت.
بازیهــای المپیــک نیــز دارای نمادهــا و مراســمی اســت کــه آن را از دیگــر جشــنوارهها
و فســتیوالها متمایــز میکنــد و تعریــف دیگــری از خــود ارائــه میدهــد.
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حلقههای المپیک
همــة مــردم جهــان پنــج حلقــة المپیــک را میشناســند .ایــن حلقههــا نمایانگــر
عالیتریــن ســطح ورزشــی در سراســر جهــان اســت .عــدهای از مــردم معتقدنــد پنــج
حلقــة المپیــک ،نشــانة دوســتی و محبــت در بیــن مــردم پنــج قــارة جهــان اســت.
رنگهــای ســه حلقــة بــاال ،آبــی ،مشــکی و قرمــز (از ســمت راســت بــه چــپ) و
حلقههــای پاییــن بــه رنــگ زرد و ســبز اســت .حداقــل یکــی از رنگهــای پنــج
حلقــه در تمامــی پرچمهــای کشــورهای جهــان دیــده میشــود.
پرچم المپیک
پرچــم جنبــش المپیــک دارای پنــج حلقــة رنگیــن آبــی ،مشــکی ،قرمــز ،زرد و
ســبز اســت کــه ماننــد زنجیــری در زمینـهای کامـاً ســفید بــه هــم متصــل شــدهاند.
در طــول بازیهــای المپیــک ،در هــر کجــا کــه پرچمهــای دیگــر در شــهر میزبــان بــه
اهتــزاز درآینــد ،پرچــم المپیــک نیــز بــه اهتــزاز در خواهــد آمــد .در مراســم افتتاحیــة
بازیهــای المپیــک ،پرچــم المپیــک بــه ســمت ورزشــگاه حمــل میشــود و در وســط
ورزشــگاه روی میلــة پرچــم بــه اهتــزاز درمیآیــد .ســپس ،ســرود گروهــی المپیــک
خوانــده میشــود .ایــن پرچــم نشــانگر آن اســت کــه کشــور میزبــان ،اکنــون تحــت
لــوای روح المپیــک قرارگرفتــه اســت.
در مراســم اختتامیــة بازیهــا ،پرچــم پاییــن آورده میشــود و بــه شــهردار شــهر
میزبــان بعــدی بازیهــای المپیــک تحویــل میشــود.
شعار المپیک
سریعتر ،باالتر ،قویتر
ایــن کلمــات بــه زبــان اروپایــی قدیــم یــا التیــن نوشــته شــده اســت .امــروزه،
بســیاری از رشــتههای ورزشــی المپیکــی بــر اســاس ایــن کلمــات ،قضــاوت
نمیشــود .بــرای مثــال ،در رشــتة ژیمناســتیک ،کنتــرل بــدن ،اســتیل و ســختی
حــرکات اهمیــت بیشــتری دارد تــا ســریعتر ،باالتــر و قویتــر بــودن.
2

2. Citius, Altius , Fortius
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 .1شعار یعنی چه؟ چرا مردم این اصطالحات را دارند؟
 .2چه ورزشهایی با اين شعارهای ورزشی مناسبت دارد؟
 .3آیــا میتوانیــد ورزشهایــی را نــام ببریــد کــه بــا ســریعتر دویــدن ،باالتــر پریــدن
یــا قویتــر بــودن در ارتبــاط نباشــد؟ ایــن ورزشهــا بــه چــه صــورت قضاوت میشــود؟
 .4بعضــی مــردم معتقدنــد کــه ســریعتر ،باالتــر و قویتــر شــعار خوبــی بــرای
بازیهــای المپیــک نیســت .آنهــا فکــر میکننــد کــه ایــن شــعارها مغایــر بــا روح
المپیــک اســت .آیــا میتوانیــد دالیلــی را ذکــر کنیــد کــه چــرا اینگونــه فکــر میکننــد؟
 .5چنــد شــعار ورزشــی را نــام ببریــد کــه در کشــور شــما مرســوم اســت .ســپس،
یــک شــعار بــرای روز المپیــک درســت کنیــد.
پیام المپیک
مهمتریــن پیــام المپیــک ،شــرکت در ایــن بازیهاســت و نــه پیــروزی در ایــن
بازیهــا؛ درســت ماننــد ایــن پیــام کــه مهمتریــن مســئله در زندگــی انســان ،تــاش
و کوشــش اســت و نــه رســیدن بــه قلههــای کامیابــی .در نهایــت ،اینکــه موفقیــت و
غلبهکــردن مهــم نیســت ،بلکــه خــوب مبارزهکــردن ارزشمنــد اســت.
نکاتی برای اندیشیدن
ایــن پیــام همیشــه روی اســکوربورد بازیهــای المپیــک بــه نمایــش درمیآیــد.
آیــا بــا ایــن پیــام ،موافقایــد؟ چــرا؟
مشعل المپیک
در بســیاری از آیيــن ســنتی کشــورها ،معمــوالً از آتــش ،شــمع یــا المــپ اســتفاده
میشــود .بــرای مثــال ،در  0 250ســال پیــش و طــی بازیهــای المپیــک باســتان،
مراســم ویــژة مذهبــی در مقابــل آتــش مقــدس ،نزدیــک بــه معبــد زئــوس و قبــل از
شــروع مســابقات ورزشــکاران انجــام میشــد.
بازیهــای المپیــک نويــن دارای آتــش یــا مشــعل ویــژة خــود اســت .ایــن آتــش،
طــی مراســم بســیار جالبــی و چنــد مــاه قبــل از بازیهــای المپیــک در کشــور یونــان
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روشــن میشــود .ایــن مراســم در بیــن خرابههــای المپیــای باســتان ،یعنــی محــل
اصلــی بازیهــای المپیــک ،برگــزار میشــود .امــا امــروز چگونــه برگــزار میشــود؟
در ایــن مراســم ،نــور آفتــاب بــه آین ـهای میتابــد و انعــکاس آن باعــث ســوختن
روغنــی میشــود کــه در داخــل آتشــدان اســت .مشــعل کــه در محفظـهای مخصوص
قرارگرفتــه اســت ،از ایــن آتــش روشــن میشــود .ســپس ،ایــن مشــعل بــه کشــوری
حمــل میشــود کــه میزبانــی بازیهــای المپیــک را بــه عهــده گرفتــه اســت .تصــور
کنیــد کــه ایــن مشــعل بایــد بــا قایــق یــا هواپیمــا ،هــزاران کیلومتــر ســفر کنــد.
در کشــور میزبــان ،مشــعل المپیــک کــه ســمبل روح بازیهــای المپیــک اســت
از ایــن مشــعل روشــن میشــود .گاهــی اوقــات ،ایــن مشــعل در ســفری طوالنــی
در داخــل کشــور میزبــان ،دســت بــه دســت میشــود .ایــن ســفر را امــداد مشــعل
مینامنــد .در پایــان ســفر ،آخریــن نفــر حملکننــدة مشــعل بــه ورزشــگاه وارد
میشــود و بــه عنــوان مراســم افتتاحیــة بازیهــای المپیــک ،آتشــدان المپیــک
را روشــن میکنــد کــه انبوهــی از مــواد اشتعالزاســت .ایــن مشــعل در مراســم
اختتامیــه خامــوش میشــود.
مشــعل المپیــک ،ســمبل تــاش بــرای کمــال مطلــوب ،تــاش بــرای پیــروزی و
صلــح و دوســتی اســت .ایــن مشــعل همــة کســانی را کــه بــرای بازیهــای المپیــک
گــرد هــم آمدهانــد ،متحــد میکنــد و باالخــره ،ایــن مشــعل همــة مــردم امــروز را بــه
همــة ورزشــکاران دوران باســتان پیونــد میدهــد کــه در بازیهــای المپیــک باســتان
شــرکت میکردهانــد.
نکاتی برای اندیشیدن
• در کشور خودتان در چه رویدادهایی از مشعل یا آتش استفاده میکنید؟
• فکر میکنید چرا آتش یا چراغ در مراسم اهمیت دارد؟
• آتش ویژه یا نوری را تصویر کنید که سمبل دوستی و صلح است.
• امــداد مشــعل را در جامعــة خودتــان بــا هــدف صلــح و دوســتی جامعــه بــا
مــدارس برگــزار کنیــد.
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مراسم بازیها
مراسم افتتاحیه
یکــی از آیينهــاي المپیــک مراســم افتتاحیــه اســت .مراســم افتتاحیــة
بازیهــای المپیــک دارای مراحــل زیــر اســت:
رژة ورزشــکاران کشــورهای شــرکتکننده .ایــن ورزشــکاران بایــد تحــت لــوای
پرچــم کشــور خــود در ورزشــگاه المپیــک ،مراســم رژه را اجــرا کننــد .کشــور یونــان
همیشــه اولیــن کشــوری اســت کــه بــرای مراســم رژه وارد اســتادیوم المپیــک
میشــود .ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه کشــور یونــان خاســتگاه بازیهــای
المپیــک باســتان و کشــوری اســت کــه اولیــن بازیهــای المپیــک نويــن را برگــزار
کــرده اســت .تیــم کشــور میزبــان بازیهــای المپیــک آخریــن تیمــی اســت کــه بــرای
مراســم رژه ،وارد ورزشــگاه میشــود.
• برافراشتهشدن پرچم المپیک
• روشنکردن آتشدان المپیک
• قرائت سوگندنامه توسط ورزشکار یا مسئول ورزشی یا داور.
مراسم اهدای مدال
مــدال بــه مقامهــای اول ،دوم و ســوم مســابقات اهــدا میشــود .ایــن مراســم
عبــارت اســت از نواختــن ســرود ملــی ورزشــکار مقــام اول و برافراشتهشــدن
پرچمهــای مقامهــای اول ،دوم و ســوم.
مراسم اختتامیه
مراســم اختتامیــه عبــارت اســت از پاییــنآوردن پرچــم المپیــک ،خاموشکــردن
مشــعل المپیــک و خارجشــدن از ورزشــگاه .در ایــن زمــان ،همــة ورزشــکاران
کشــورهای مختلــف بــا هــم دســت دوســتی میدهنــد تــا دوســتی بیــن یکدیگــر را
جهانــی و مســتحکمتر نماینــد.
سوگند المپیک
«بــه نــام ورزشــکاران قســم میخــورم کــه مــا در ایــن بازیهــای المپیــک بــا
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رعایــت عدالــت کامــل شــرکت کنیــم و بــا روحیــة کامـاً ورزشــی بــه قوانیــن و مقررات
حاکــم بــر ایــن بازیهــا احتــرام بگذاریــم و بــه آن پایبنــد باشــیم».
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المپیک و محیط زیست
مراقبــت و محافظــت از محیــط زیســت بایــد یکــی از مهمتریــن دغدغههــای
عوامــل برگــزاری بازیهــای المپیــک باشــد.
مطالــب زیــر را در خصــوص تالشهــای ژاپنیهــا بــرای حفاظــت از محیــط
زیســت در زمــان برگــزاری بازیهــای المپیــک زمســتانی  1988بخوانیــد.
ورزشهای دوگانه ،اسکی صحرانوردی و پرش اسکی
قبــل از اینکــه شــهر ناگانــو خــود را بــرای احــداث بناهــای ورزشــی بازیهــای
المپیــک آمــاده کنــد ،دانشآمــوزان آن شــهر ،نهالهــای بومــی مثــل بنفشــة
چهارخانــه و درختــان بزرگجثــه ،مثــل درختــان گیــاس را در اطــراف بناهــای
المپیــک ،غــرس کردنــد.
ایــن دانشآمــوزان النههــای پرنــدة زیــادی را بــا چــوب درختانــی ســاختند کــه
قراربــود بــرای احــداث بناهــا بریــده شــود.
در منطقــة پــرش اســکی ،بیــش از دو هــزار قلمــه درخــت کاج و هشــت هــزار
درخــت گیــاس و درختــان کوهــی زبانگنجشــک کاشــته شــد تــا آن منطقــه بــه
شــکل زیبــای گذشــتة خــود برگــردد.
دانشآمــوزان دبیرســتانی آن محــل بــه کاشــت درختچههــای میامیــا در منطقــة
پــرش اســکی پرداختنــد تــا شــرایط بــرای تخمگــذاری پروانههــای کمیــاب مثــل
پروانــة گیفــو فراهــم شــود.
اسکی آلپاین
کمیتــة برگــزاری ناگانــو بــرای حفاظــت از زیســتگاه حیوانــات در قلــة کــوه ،طــول
شــیب مســابقه را کوتــاه کــرد .ایــن امــر باعــث ناراحتــی بســیاری از ورزشــکاران و
همراهــان تیمهــا شــد.
جنــگل هاپــون منطق ـهای بــود کــه پایــان مســابقة اســکی بــه شــمار میرفــت.
ایــن منطقــه جــزو مناطقــی بــود کــه پروانههــای گیفــو در آن پــرورش داده میشــد.
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بیــش از ســیصد نفــر از جملــه داوطلبــان المپیــک و دانشآمــوزان دبیرســتانی،
درختچههــای میامیــای زیــادی را کاشــتند تــا غــذای آن پروانههــا باشــد.
پــروژة درختــکاری بعــد از اتمــام بازیهــای المپیــک در رشــتة اســکی ادامــه
داشــت .چنیــن بــود کــه انــدازه و طــول جنــگل بــه مراتــب بعــد از بازیهــا افزایــش
بیشــتری پیــدا کــرده بــود.
نکاتی برای اندیشیدن
• چــرا عوامــل اجرایــی بازیهــای المپیــک میــل دارنــد کــه از محیــط زیســت
حفاظــت کننــد؟
• شــما و دوســتانتان چگونــه میتوانیــد بــه حفاظــت از محیــط زیســت در
کشــورتان کمــک کنیــد؟
رشتههای ورزشی در بازیهای المپیک زمستانی
در ســال  1896در شــهر آتــن ،بازیهــای المپیــک بــا نــه رشــتة ورزشــی شــروع
شــد .در حــال حاضــر ،رشــتههای ورزشــی المپیکــی بــه  29رشــته افزایــش یافتــه
اســت .در اولیــن بازیهــای المپیــک زنــان نمیتوانســتند شــرکت داشــته باشــند .در
ســال  0 190زنــان در ســه رشــتة ورزشــی تنیــس ،گلــف و قایقرانــی در بازیهــای
المپیــک شــرکت کردنــد .درســال  1996آمریــکا ،زنــان در  23رشــتة ورزشــی شــرکت
داشــتند.
رشتههای ورزشی در بازیهای المپیک سیدنی استرالیا ،سال 0 0 20
والیبال
					
شیرجه
دوچرخهسواری
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رشتههای ورزشی در بازیهای المپیک زمستانی
ورزشهــای زمســتانی مثــل اســکیت ،اســکی و سورتمهســواری در بســیاری
از کشــورهایی مرســوم اســت کــه میــزان دمــای هــوا ،آب را بــه یــخ و بــاران را بــه
بــرف تبدیــل میکنــدُ .ســرخوردن و پریــدن بــا انــواع وســایل از روی تپههــا ،روی
اســکیت یــا روی صندلــی یکــی از تفریحــات و ســرگرمیهای روحافــزا بــرای کــودکان
و بزرگســاالن در کشــورهایی اســت کــه زمســتانهای پربــرف دارنــد.
اولیــن بازیهــای زمســتانی المپیــک در ســال  1924در فرانســه برگــزار شــد .از
آن زمــان بــه بعــد ،هــر چهــار ســال ایــن مســابقات در حــال انجــام اســت.
روح المپیک؛ هم اکنون و گذشته
دو داســتان زیــر را بخوانیــد .ایــن دو داســتان روح المپیــک را در قالــب شــخصيت
دو کــودک توضیــح خواهــد داد .کودکــی کــه در یــک شــهر متعلــق بــه عصــر حاضــر
زندگــی میکنــد و کودکــی کــه در یونــان باســتان زندگــی میکــرده اســت.
عصر حاضر
جیســون روی تخــت خــود غلــت میخــورد .او نمیتوانســت بخوابــد ،چــون
فــردا بایــد در مســابقة دو شــرکت ميكــرد .او همــراه بــا والدینــش ده کیلومتــر را
دویــده بــود .او هــر روز ،دور ســاختمانهای شــهرک محــل زندگــی خــود ،دوازده دور

98

ها� از
درس ی

الـمـپـیـک

میدویــد .هــر روز ده بــار ،دور زمیــن ورزش مدرســه را بــرای چنــد مــاه دویــده بــود .او
فکــر میکــرد کــه بهتریــن دونــدة شــهر اســت .امــا واقع ـاً یــک چیــز را نمیدانســت.
دانشآمــوز دیگــری بــود کــه در جنــوب همــان شــهر زندگــی میکــرد .شــاید او بهتــر
از جیســون باشــد .شــاید او اینقــدر احســاس هیجــان نمیکنــد .شــاید انتظــار
م ـیرود کــه او برنــدة مســابقه باشــد.
جایــزة ایــن مســابقه اعطــای بلیــت مســابقات قهرمانــی فوتبــال بــود و جیســون
یکــی از طرفــداران فوتبــال بــود .او هرگــز اســتطاعت پرداخــت پــول بلیــت را نداشــت.
او بایــد برنــده میشــد.
 2500سال قبل در یونان باستان
در قــارهای دیگــر و عصــري دیگــر ،جیســون دیگــری روی تخــت خــود غلــت
میخــورد .او در چــادری در دشــت المپیــا خوابیــده بــود و منتظــر طلــوع خورشــید بــرای
مســابقهای بــزرگ بــود .پــدر او کــه پیشکســوت المپین بــود در کنــار او آرام خوابیــده بود.
جیســون نگــران بــود و بــا خــود میگفــت« :مــن بــه انــدازة او خــوب نیســتم».
پــدر و پســر کیلومترهــا بــا قایــق و پیــاده آمــده بودنــد تــا در بازیهــای المپیــک
شــرکت کننــد .جیســون ماههــا تحــت راهنماییهــای پــدرش ،تمرینــات ســختی را
پشــت سرگذاشــته بــود .فقــط بهترینهــا میتوانســتند در مقابــل چشــمان هــزاران
بیننــده بــه مســابقه و رقابــت ادامــه دهنــد .او مــاه گذشــته زیــر نظــر مربیــان رســمی
المپیــک بــه تمرینــات مربــوط پرداختــه بــود.
میدانســت کــه در بیــن ورزشــکاران همســن و ســال خــود بهتریــن اســت .امــا آیــا
بــه انــدازة کافــی خــوب بــود؟ زمانــی کــه او و ورزشــکاران دیگــر در یــک صــف ،وارد
اســتادیوم شــدند ،پــدرش بــه او گفــت« :بــه اولشــدن فکرکــن ».او بــه ســرعت خســته
شــد ،امــا روی پاشــنههای خــود ایســتاد و از انتهــای صــف ورزشــکاران ،خــود را بــه
خــط پایــان رســاند .در ایــن لحظــه پــدرش فریــاد زد« :تــو برنــده شــدی ».جیســون از
ایــن پیــروزی مطمئــن نبــود ،امــا حاضــر بــود همــه چیــز خــود را بدهــد و برنــدة ایــن
مســابقه باشــد .باالخــره ،او جایــگاه خــود را در اولیــن بازیهــای المپیــک پیــدا کــرد.
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رشتههای ورزشی در بازیهای المپیک باستان
مــردم یونــان باســتان بــه رقابــت در تمامــی رشــتههای ورزشــی عالقهمنــد
بودنــد .رشــتههای دو و میدانــی جــزو آیيــن ایــن رقابتهــای دوستداشــتنی
بــود .ایــن بازیهــا از قوانیــن و مقــررات بســیار محــدود و ســختی برخــوردار بــود و
کســانی کــه متوســل بــه فریــب میشــدند تنبیــه میشــدند .مســابقات ورزشــی آن
دوره بــا مســابقات کنونــی المپیــک تفــاوت بســیار داشــت.
دو و میدانی
ورزشــکاران دور یــک میــدان بیضیشــکل نمیدویدنــد .خــط مســتقیمی بــه
طــول  192متــر را طــی میکردنــد و دوبــاره برمیگشــتند و بــه همیــن ترتیــب ادامــه
میدادنــد .مســافت  192متــر یــک «اســتاد »3نامیــده میشــد .ایــن واژه از اثــری
یونانــی بــه نــام  stadionبــه معنــای اصلــی «اســتادیوم» گرفتــه شــده اســت.
اسبسواری و ارابهرانی
در آن زمــان ،انــواع زیــاد و متفاوتــی از مســابقات اسبســواری وجــود داشــت .در
مســابقات ارابهرانــی ،دســتههای گل بــه اســب برنــده اهــدا میشــد نــه بــه ارابـهران.
زنــان ایــن اجــازه را داشــتند کــه اس ـبهای خــود را وارد مســابقات ارابهرانــی کننــد.
کینیســاکا ،خواهــر پادشــاه اســپارتا ،دوبــار پیــروز مســابقات ارابهرانــی شــد .او زنــی
قهرمــان و الگویــی تمــام عیــار بــرای مــردم شــهر خــود بــود .مجســمة او در المپیــا
ســاخته و نصــب شــد.
پنجگانه (پرش طول ،نیزه ،دیسک ،دو و کشتی)
پرنــدگان پــرش طــول بــا اســتفاده از وزنــه میپریدنــد تــا مســافت خــود را
افزایــش دهنــد .ایــن وزنههــا زمانــی کــه بــه مرحلــة فــرود میرســیدند ،از آنهــا جــدا
میشــد .پرتابکننــدگان نیــزه حلق ـهای چرمــی بــه نیــزه وصــل و آن را بــه انگشــت
خــود قــاب میکردنــد تــا مســافت پرتــاب خــود را افزایــش دهنــد.
بوکس
بوکســورها نوارهــای مخصــوص پارچــهای را بــه دور مــچ و انگشــتان خــود
میبســتند .آنهــا آنقــدر مبــارزه میکردنــد تــا یکــی از آنهــا بــا عالمــت یــک یــا دو
3. stade
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انگشــت خــود ،اعــام شکســت کنــد.
کشتی
کشــتیگیران بازیهــای المپیــک بهطــور ایســتاده مبــارزه میکردنــد .هــدف
ایــن بــود کــه حریــف خــود را بــه بیــرون از تشــک هلدهنــد .نکتــة مهــم در هـلدادن
ایــن بــود کــه آن را بــا اســتیل خــاص و بــدون خشــونت انجــام دهنــد.
پانکراتون
کشــتی زمینــی بخشــی از پانکراتــون بــود .ضربـهزدن بــا دســت و لگــدزدن در ایــن
رشــتة ورزشــی مجــاز بــود .گازگرفتــن یــا فروبــردن انگشــت بــه چشــم ،ضرب ـهزدن
بــه دهــان یــا نقــاط آســیبپذیر ممنــوع بــود .در ایــن رشــتة ورزشــی مبــارزه آنقــدر
ادامــه پیــدا میکــرد تــا یکــی از کشــتیگیران دســت از کار بکشــد و اعــام شکســت
کنــد .ایــن رشــتة ورزشــی یکــی از رشــتههای ورزشــی خطرنــاک بــود.

در محل المپیای باستان

گذشته ( 2500سال قبل)
روزی در ســالهای بســیار دور ،در محــل مقــدس المپیــا ،همــه منتظــر طلــوع
خورشــید بودنــد .جنبوجــوش عجیبــی در مســیر منتهــی بــه ورزشــگاه بــه چشــم
میخــورد .همــة تماشــاچیان بــه دنبــال محــل خوبــی بــرای دیــدن کامــل مســابقات
بودنــد .دســتفروشها و دلقکهــا میخواســتند مطمئــن شــوند کــه در جــای
خوبــی بــرای پــولدرآوردن قرارگرفتهانــد .همــه جــای معابــد ،محــل تمرینــات،
هتلهــا ،جايگاههــاي مختــص مســئوالن برگزارکننــده و محــل مجســمهها مملــو
از جمعیــت بــود .جیســون و پــدرش بــه ایــن شــلوغی پیوســتند .جیســون آنجــا
حضــور داشــت تــا در اولیــن بازیهــای المپیــای خــود شــرکت کنــد.
معبــد بــزرگ از همــه جــای شــهر نمایــان بــود .المپیــا مکانــی مذهبــی بــود کــه
هــزاران ســال بــه همیــن شــکل مانــده بــود .بســیاری از خدایــان و الهههــا مکانــی
خــاص در المپیــا داشــتند .معبــد اصلــی بــه افتخــار هــرا ،مــادر الهــه ،ســاخته شــده
بــود .امــا اکنــون زئــوس اســت کــه مــاورای قدرتهاســت .پنــج روز از بازیهــای
المپیــک بــه افتخــار او رقــم خواهــد خــورد .معبــد او بــا هــزاران ســتون مرمــری،
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بزرگتریــن معبــد در آن حوالــی اســت .همانطــور کــه آنهــا از کنــار معبــد بــه ســمت
ورزشــگاه میرفتنــد ،جیســون بــه یــاد مراســم مذهبــیای افتــاد کــه قبــاً تجربــه
کــرده بــود .او فرامــوش نمیکــرد کــه کشیشــان بســیار موعظــه میکردنــد .واقعــاً
دلــش میخواســت بــه تمرینــات ورزشــی خــود ادامــه دهــد .امــا مراســم مذهبــی
بــرای ورزشــکاران و تماشــاچیان اهمیــت زیــادی داشــت .او بــا خــودش فکــر میکــرد:
«اگــر بخواهــم بهتریــن باشــم ،بایــد از خداونــد کمــک بخواهــم».
امروز
امــروز ،جیســون دیگــری از دهکــدة المپیــا دیــدن میکنــد .او همــراه با خانــوادهاش
بــه عنــوان گردشــگر آمدهانــد .او بــه ســمت بــازار ایــن شــهر کوچــک مــیرود .وی
مغازههــای جواهرفروشــی و فروشــگاههای ســوغاتی زیــادی را از جلــوی چشــم
میگذرانــد .ســپس ،بــه ســمت منطقــة بزرگــی نزدیــک بــه شــهر حرکــت میکنــد.
ایــن منطقــه از ســنگها و خرابههــای باســتانی پوشــیده شــده اســت .ســتونهای
مرمــری زیــادی نیــز روی زمیــن پخــش اســت.
جیســون از زیــر آتشــدان باســتانی اســتادیوم گذشــت و بــه ســمت سراشــیبی
ســبزرنگ ورزشــگاه رفــت .او در ایــن لحظــه ،چشــمان خــود را بســت و به ورزشــگاهي
فکــر کــرد کــه در عهــد باســتان پــر از جمعیــت بــود .او روی خــط شــروع مســابقه
ایســتاد و مســیر را یــک دور دویــد .ســرازیریهای ســبز رنــگ دو طــرف پیســت
دو و میدانــی خالــی از تماشــاچی بــود .هیــچ صدایــی از هلهلــه و شــادی شــنیده
نمیشــد .تنهــا صــدا ،صــدای کلیــک دوربیــن جهانگردهــا بــود .هــوا خیلــی گــرم
بــود ،امــا بــاد ســردی بــه ســبزههای نزدیــک ســاحل رودخانــه میوزیــد.
جیســون از کنــار خرابههــا بــه تپــة کرانــوس نگاهــی میانــدازد .یــک نفــر
داســتانی دربــارة ایــن تپــه بــه او میگویــد« :اگــر بــه بــاالی تپــه صعــود کنــی،
میتوانــی خــدای خورشــید ،آپولــو ،را ببینــی .ورزشــکاران یونــان باســتان قبــل از
شــروع مســابقات بــه بــاالی تپــه میرفتنــد تــا طلــوع خورشــید را ببیننــد».
صبــح روز بعــد جیســون از تپــه بــاال مــیرود .صعــود ســخت اســت و هــوا
کمــی تاریــک .او در تاریکــی بــه انتظــار مینشــیند و ســپس هماننــد داســتان ،نــور
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طالییرنــگ ،تاریکــی را میشــکافد .ایــن نــور طالیــی از کــوه بــاال مــیرود .آپولــو
ســوار بــر ارابــة خــود میشــود و جیســون خــود را هماننــد ورزشــکاران باســتان
احســاس میکنــد.
او بــه ســمت خرابههــای عهــد باســتان برمیگــردد .راهنمــای تــور از بناهــای
تخریبنشــده بــا او صحبــت میکنــد .جیســون فقــط دیوارههــای مخــروب و کــف
ایــن معبــد بــزرگ را میبینــد .چنــد ســتون دیگــر ،محــل معبــد دیگــری را نشــان
میدهــد .جیســون چنــد کارتپســتال مربــوط بــه المپیــای باســتان را میخــرد کــه
مــردم حاضــر در جشــن بازیهــای المپیــک قدیــم را نشــان میدهــد.
آن روزهــا روزهایــی بــود کــه جیســون دیگــری ،حلقــۀ برگهــای زیتــون را بــه
گــردن آویخــت و قهرمــان کشــور خــود شــد.

داستانهای بزرگ المپیک

دیاگوراس ،قهرمان یونان باستان
دیاگــوراس اهــل جزیــرهای زیبــا و عضــو خانــوادهای ســلطنتی بــود .در دوران
جوانــی ،اولیــن پیــروزی خــود را در رشــتة بوکــس بازیهــای المپیــک کســب کــرد.
او یکــی از متشــخصترین و موفقتریــن ورزشــکاران یونــان باســتان بــه شــمار
میرفــت .بارهــا عنــوان قهرمانــی را در رشــتة بوکــس در شــهرهای مختلــف کســب
کــرد .شــعرای زیــادی ،شــعرهای حماســي فراوانــی بــرای او سرودند.کســانی کــه
نمایشــنامهنویس بودنــد از او نیــز در نمایشــنامههای خــود یــاد میکردنــد .در
همــه جــا زبانــزد شــده بــود.
دیاگــوراس از جهــت شــخصیتی نیــز منحصربهفــرد و شــهره بــود .یکــی از
پیکــر» نامیــد .همیشــه
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شــدند ،از خوشــحالی ســر از پــا نمیشــناخت .زمانــی کــه پســرانش تــاج بــرگ
زیتــون را بــه دلیــل پیــروزی در المپیــک بــر ســر نهادنــد ،بــه ســرعت بــه ســمت پــدر
دویدنــد و آن تــاج را بــر ســر پــدر نهادنــد .ســپس ،او را بــر شــانة خــود قراردادنــد و بــا
احتــرام تمــام ،بــه دور ورزشــگاه چرخاندنــد .جمعیــت حاضــر در ورزشــگاه همچنــان
دیاگــوراس را بــا لــذت تمــام تحســين ميكردنــد ،زيــرا او قهرمــان آنهــا بــه شــمار
میرفــت .ناگهــان از میــان جمعیــت ،صــدای مهیبــی بلنــد شــد کــه تمامــی جمعیــت
ســاکت شــدند« .هماکنــون دیاگــوراس مــرده اســت .شــما هرگــز نخواهیــد توانســت
بلنــدی کــوه اليمپیــس را انــداز ه بگیریــد».
بهنظــر میرســید کــه پیرمــرد قهرمــان ایــن فریــاد را شــنیده بــود .او در دســتان
پســرانش ،چشــمان خــود را بســت .قلــب او از کار ایســتاد .ســر او پاییــن افتــاد و آخرین
نفــس خــود را کشــید .جســد او بــه آرامــی از دس ـتهای فرزندانــش بــه پاییــن آمــد.
امــا روح جاودانــة او از میــان گــذر قرنهــا ،هنــوز بــه راهنمایــی مــا مشــغول اســت.
یــادآوری :کــوه الیمپیــس مرتفعتریــن کــوه در کشــور یونــان اســت .ایــن کــوه در
بخــش شــمالی کشــور یونــان قــرار دارد.
بخوانید و فكر كنيد
 .1ایــن داســتان را کــه میخوانیــد چــه تصویــری بــه ذهــن شــما میرســد؟ چــه
احساســی پیــدا میکنیــد؟
 .2فکــر میکنیــد چــرا دیاگــوراس قهرمــان شــد؟ چــرا فرزندانــش او را بــر بــاالی
شــانههای خــود بردنــد؟
 .3قهرمانان زن و مرد در کشور شما چه کسانیاند؟
 .4در زمان ما ،مردم چگونه صحبتهای قهرمانان خود را میشنوند؟
چند سؤال و جواب از بازیهای المپیک باستان
 .1المپیــا کجاســت؟ در کشــور یونــان ،نزدیــک بــه ســاحل غربــی شــبهجزایر
پنینســوال .از روی نقشــه پیــدا کنیــد.
 .2اولیــن بازیهــای المپیــک در چــه ســالی اتفــاق افتــاد؟  776ســال قبــل از

104

ها� از
درس ی

الـمـپـیـک

میــاد مســیح.
 .3بازیهــای المپیــک هــر چنــد ســال یــک بــار انجــام میشــد؟ هــر چهــار ســال
یــک بــار در طــول تابســتان.
 .4ایــن بازیهــا تــا چنــد ســال ادامــه داشــت؟ تــا هــزار ســال .آیــا میتوانیــد
تصــور کنیــد کــه رویــدادی ورزشــی هــر چهــار ســال یــک بــار بــه مــدت هــزار ســال
ادامــه داشــته باشــد؟ نــام مــدالآوران بســیار زیــادی از ایــن بازیهــا ثبــت شــده اســت.
 .5چــه تعــداد مــردم بــه تماشــای ایــن بازیهــا عالقــه نشــان میدادنــد؟ تعــداد
 40هــزار نفــر (فقــط مــردان و راهبههــا) .زنــان متأهــل حــق تماشــای ایــن بازیهــا
یــا شــرکت در ایــن بازیهــا را نداشــتند.
 .6جوایــز قهرمانــان چــه بــود؟ تاجــی از برگهــای زیتــون .برگهــای زیتــون
هدیــة خداونــد تلقــی میشــد .ایــن بازیهــا در حقیقــت جشــنوارهای مذهبــی بــود.
امــا قهرمانــان ایــن بازیهــا قهرمــان شــهر خــود شــناخته میشــدند و بقیــة عمــر
خــود را در راحتــی بــه ســر میبردنــد.
 .7ورزشــکاران چــه لباســی میپوشــیدند؟ هیــچ لباســی بــه تــن نداشــتند .مــردم
یونــان بــه انــدام خــود و آمادگــی بدنــی خــود افتخــار میکردنــد و بدنهــای ورزشــی
را تحســین میکردنــد.
 .8چــه رشــتههای ورزشــیای در بازیهــای المپیــک انجــام میشــد؟ دو،
اسبســواری ،ارابهرانــی ،پنجگانــه شــامل پــرش طــول ،پرتــاب نیــزه ،پرتــاب
دیســک ،کشــتی و دو ،بوکــس ،کشــتی ایســتاده ،کشــتی نشســته.
 .9در طــول جنگهــا ،چــه اتفاقــی بــرای بازیهــای المپیــک افتــاد؟ ایــن بازیهــا
همچنــان ادامــه داشــت .قبــل و در مــدت ایــن بازیهــا ،اعــام آتشبســت میشــد.
بــه ایــن معنــا کــه همــة کســانی کــه در ایــن بازیهــا حضــور پیــدا میکردنــد از
امنیــت کامــل در همــۀ شــهرها برخــوردار بودنــد.
 . 10چه زمانی این بازیها متوقف شد؟  393سال بعد از میالد مسیح.
 .11چــرا بازیهــای المپیــک متوقــف شــد؟ یکــی از امپراتــوران مســیحی آن
دســته از رویدادهــای ورزشــی را کــه وقــف خدایــان یونانــی میشــد دوســت نداشــت.
بــه همیــن جهــت دســتور توقــف آنهــا را داد .تمامــی بناهــای ورزشــی مخروبــه شــد
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و زلزلــه و ســیل نیــز بــه پایــان ایــن بازیهــا کمــک کــرد .بناهــای ورزشــی المپیــک
باســتان در تلــی از خــاک مدفــون شــد.
تقلب و مجازات آن در بازیهای المپیک باستان
بازیهــای المپیــک باســتان بــا قوانیــن و مراســم ویــژة خــود پایهگــذاری شــد.
ایــن بازیهــا در نــزد زئــوس از قداســت و احتــرام خاصــی برخــوردار بــود .ورزشــکاران،
والدیــن و بــرادران آنهــا و برگزارکننــدگان ،قبــل از مســابقات در مقابــل زئــوس قســم
یــاد میکردنــد کــه از تمامــی قوانیــن و مقــررات پیــروی و اطاعــت کننــد .امــا ،گاهــی
اوقــات ورزشــکاران متوســل بــه تقلــب میشــدند .جریمــة ایــن گونــه تقلبهــا بســیار
ســنگین بــود .بــه ایــن معنــا کــه ورزشــکار خاطــی بایــد مجســمۀ زئــوس را بســازد.
نــام ورزشــکار ،نــام پــدر او ،نــوع تقلــب او و نــام شــهر او روی مجســمه حــک میشــد.
ایــن مجســمهها در ســر در ورودی اســتادیوم نصــب میشــد .نــام ایــن مجســمهها
زانیــس بــود .صدهــا ســال بعــد زمانــی کــه ورزشــکاران دیگــر از کنــار ایــن مجســمهها
رژه میرفتنــد ،عاقبــت تقلــب و فریــب بــه ذهــن آنهــا متبــادر میشــد.
بعضــی از ایــن مجســمهها را میتــوان امــروز در المپیــای باســتان مشــاهده
کــرد .نــام ورزشــکاران خاطــی هنــوز و بعــد از ســه هــزار ســال بــه چشــم میخــورد.
بخوانید و فكر كنيد
 .1اگــر در مســابقهای ورزشــی تقلــب کنیــد ،آیــا دوســت داریــد کــه نــام شــما روی
مجســمه و جلــوی مدرســه حــک شــود؟ چــرا؟
 .2پدر و مادر شما چه احساسی پیدا میکنند؟
 .3امروزه ،برای ورزشکاران خاطی چه تنبیههايی در نظر گرفته میشود؟
 .4آیا این تنبیهات ،ورزشکاران را از تقلبهای بعدی بازمیدارد؟
زنان قهرمان در مسابقات المپیک
در المپیــک باســتان زنــان متأهــل حــق شــرکت یــا تماشــای ایــن مســابقات را
نداشــتند .در اولیــن بازیهــای المپیــک جدیــد ،زنــان حــق شــرکت در ایــن بازیهــا را
پیــدا کردنــد .امــا بــه تدریــج ،رشــتههای ورزشــی زیــادی بــرای زنــان بــه برنامههــای
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المپیــک اضافــه شــد .تفکــرات غلــط نســبت بــه حضــور زنــان در مســابقات المپیــک
بــه آرامــی تغییــر کــرد .امــا در بســیاری از کشــورها ،هنــوز هــم زنــان نمیتواننــد
در مســابقات ورزشــی شــرکت کننــد .در ادامــه بــه داســتانهایی از زنــان قهرمــان
المپیــک اشــاره میکنیــم .شــاید ایــن داســتانها بــرای شــما الهامبخــش باشــد.
تگال الروپ 4از کشور کنیا ـ ماراتن
الروپ دونــدة ماراتــن اســت کــه توانســت مــدال طــای ماراتــن نیویــورک ســیتی
را در ســال  1994بــه عنــوان زنــی سیاهپوســت و آفریقایــی تصاحــب کنــد .الروپ کــه
 23ســال داشــت ،عالقهمنــد بــود کــه همــراه بــا مــادر و خواهــرش بــه عنــوان دونــدة
کنیایــی شــرکت نمایــد .او در دوی  10هــزار متــر در المپیــک شــرکت کــرد تــا بــه
خــودش بعــد از ماراتــن نیویــورک ســیتی ،اســتراحت داده باشــد .هــر چنــد نتوانســت
در ایــن مســابقات پیــروز شــود ،موفقیتهــای گذشــتة او همچنــان الهامبخــش
بســیاری از زنــان در کنیــا و سراســر جهــان اســت.
قاده چوآ 5از کشور سوریه
قــاده در رشــتة هفتگانــة بازیهــای المپیــک در ســال  1996آتالنتــا صاحــب
مــدال طــا شــد .مــدال طــای او ،اولیــن مدالــی بــود کــه کشــور ســوریه توانســته بــود
صاحــب آن شــود .او در ســال  1995نیــز در همیــن رشــته ،قهرمــان المپیــک شــد.
بســیاری معتقدنــد زنانــی کــه در رشــتة هفتگانــة هپتاتلــون صاحــب مــدال طــا
میشــوند زنانیانــد کــه از حیــث آمادگــی جســمانی و روانــی در جهــان برترینانــد.
فاطمه روبا 6از کشور اتیوپی
فاطمــه روبــا ،پلیســی از کشــور اتیوپــی ،اولیــن مــدال خــود را بــه عنــوان زنــی
آفریقایــی در رشــتة دو ماراتــن کســب کــرد .در ســال  1996در بازیهــای المپیــک
آتالنتــا ،مســابقه را طــی دو ســاعت و بیســت دقیقــه و پنــج ثانیــه بــه پایــان بــرد .او
4. Tegla Loroupe
5. Ghada Choua
6. Fatuma Roba
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دو دقیقــه از مقــام دوم ایــن مســابقات ،والنتینــا یگــوروف کــه در ســال  1992مــدال
طــا را کســب کــرد ،ســریعتر بــه خــط پایــان رســید.
بخوانید و فكر كنيد
• آیــا کشــور شــما بــه زنــان و دختــران حــق شــرکت در فعالیتهــای جســمانی
را میدهــد؟ چــرا؟
• آیــا فکــر میکنیــد کــه دختــران بایــد در فعالیتهــای جســمانی و ورزشــی
شــرکت کننــد و مســابقه دهنــد؟
• چــرا فعالیتهــای جســمانی بــرای زنــان اهمیــت دارد؟ زنــان بــه چــه
حمایتهایــی بــرای شــرکت در فعالیتهــای ورزشــی نیــاز دارنــد؟
• آری ،تو میتوانی
ویلما رودولف
ویلمــا در ایالــت تنســی آمریــکا در ژوئــن  1940بــه دنیــا آمــد .او بیســتمین فرزند
خانــواده بــود .در ســن چهــار ســالگی بــر اثــر بیمــاری فلــج اطفــال معلــول شــد .تــا
ســن هفــت ســالگی قــادر بــه راهرفتــن ،دویــدن و بازیکــردن بــا همســن و ســالهای
خــودش نبــود .والدیــن او نمیتوانســتند قبــول کننــد کــه او هرگــز نخواهــد توانســت
راه بــرود یــا بــازی کنــد .مــادر او هــر روز پاهــای او را ماســاژ مــیداد تــا خــون در
عضــات پاهــای او بــه جریــان افتــد .در نهایــت ،او توانســت بــا بســتن یراقهــای
مخصــوص بــه پاهــای خــود ،راه رفتــن را تجربــه کنــد .امــا ویلمــا دوســت داشــت
کــه بســکتبال بــازی کنــد .بــرای انجــام ایــن کار بســیار مصمــم بــود .زمانــی کــه بــه
 9ســالگی رســید ،تمامــی یراقهــا را از پاهــای خــود بازکــرد و دور انداخــت .یــک روز،
مــادرش او را در حــال بــازی بســکتبال دیــد .ویلمــا هــر روز تــاش میكــرد کــه دویــدن
را تمریــن کنــد .در  16ســالگی ،یکــی از ســتارههای بســکتبال مدرســهاش شــد .در
همــان ســال ،عضــو تیــم المپیــک شــد و مــدال المپیــک را در چهــار صــد متــر امــدادی
در ســال  1956بازیهــای المپیــک ملبــورن بــه گــردن آویخــت.
او همچنــان بــه دویــدن ادامــه م ـیداد .چهــار ســال بعــد ،در بازیهــای المپیــک
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 1960روم ،ســه مــدال طــا را در رشــتة دو و میدانــی تصاحــب کــرد .موفقیتهــای
او الهامبخــش نســل ورزشــکاران آفریقایــی -آمریکایــی مثــل طــاآوران فلورانــس
جوینــرِ ،کرســی و ژوکــی جوینــر شــد.
لیز هارتل
لیــز هارتــل دانمارکــی بــه ورزش شــدیدا ً عالقــه پیــدا کــرده بــود .عالقــة او بیشــتر
بــه ورزش اسبســواری بــود .حتــی زمانــی کــه ازدواج کــرد بــاز هــم بــه مســابقات
اسبســواری عالقــه داشــت .او بــه یکبــاره بيمــار شــد .در  22ســالگی دیگــر
نمیتوانســت راه بــرود .در واقــع ،بــدن او هیچگونــه حرکتــی نداشــت .تالشهــای
بســیاری بــه خــرج داد تــا بتوانــد بــه عضــات خــود توانایــی اولیــه را برگردانــد.
باالخــره بعــد از چنــد ســال تــاش ،شــرایط او بهتــر شــد ،ولــی هنــوز نمیتوانســت از
عضــات پایینتــر از زانــوی خــود اســتفاده کنــد.
اسبســواری را شــروع کــرد .گرچــه در ســوار و پیادهشــدن از اســب نیــاز بــه کمــک
داشــت ،دســت از اسبســواری برنداشــت .یکــی از برجســتهترین اسبســواران در
رشــتة درســاژ شــد و در ســال  1952و  1956بازیهــای المپیــک ،مــدال برنــز را بــه
گــردن آویخــت .عکاســان آن زمــان ،لیــز را بــا دامــن بلنــد مشــکی و کاله نشســته روی
اســب عکســبرداری کردنــد .تماشــاچیان معتقــد بودنــد کــه در طــول مســابقه ،او و
اســبش در اجــراي حــرکات بــه پیکــری واحــد تبدیــل شــده بودنــد.
در رشــتة اسبســواری ،مــردان و زنــان پــا بــه پــای یکدیگــر بــه مســابقات
المپیــک ادامــه میدهنــد .لیــز هارتــل گرچــه نمیتوانســت راه بــرود ،یکــی از بهتریــن
اسبســواران زمــان خــود شــد.
بخوانید و فكر كنيد
 .1مهمترین پیام این دو داستان چیست؟
 .2فــردی کــه میــل دارد در حرفــة خــود بهتریــن باشــد بایــد چــه خصوصیــات
فــردیای داشــته باشــد؟
 .3داســتانی از فــردی در کشــور خودتــان بنویســید کــه بــا تــاش فــراوان بــه
هــدف خــود رســیده باشــد.
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کیپ چوگ کینو
کیــپ چــوگ کینــو در خانــوادهای کشــاورز در کشــور کنیــا بــه دنیــا آمــد .زمانی که
دانشآمــوز بــود در مســابقات دو شــرکت میکــرد .بعــد از اتمــام دبیرســتان ،همــراه
بــا پــدرش بــه مــدت یــک ســال بــه شــغل چوپانــی پرداخــت .ســپس ،وارد آکادمــی
پلیــس کنیــا شــد .بــا مســابقاتی کــه در آنهــا شــرکت میکــرد ،اســتعدادهایش در
دویــدن نمایــان شــد .طولــی نکشــید کــه بــه صــورت جــدی در مســابقات شــرکت
میکــرد .تــا ســال  1962رکوردهــای ملــی در یــک مایــل ،دو مایــل و ســه مایــل را
از خــود بهجاگذاشــت .کینــو در زمــان شــرکت در مســابقات ،کاله نارنجــی بیســبال
روی ســرخود میگذاشــت و زمانــی کــه برنــدة مســابقات میشــد ،کاله خــود را بــه
آســمان پرتــاب میکــرد .کینــو در ســال  1964رون کالرک ،دونــدة  0 0 50متــر
اســترالیایی را در المپیــک توکیــو شکســت داد.
بازیهای المپیک
در ســال  1968بازیهــای المپیــک در مکزیکوســیتی برگــزار شــد .ایــن شــهر
 235متــر باالتــر از دریاســت .هــوا در ارتفاعــات ایــن منطقــه رقیقتــر اســت.
بســیاری از ورزشــکاران کــه در ارتفــاع پایینتــر از ســطح دریــا تمریــن میکننــد ،در
ایــن منطقــه بــا مشــکل تنفــس روبهروینــد .کیــپ کینــو و ورزشــکاران دیگــر کنیــا ،در
ایــن خصــوص مشــکلی نداشــتند ،چــون بســیاری از آنهــا در مناطــق مرتفــع کشــور
خــود بــه دنیــا آمــده و تمریــن کــرده بودنــد.
کینــو فکــر کــرد کــه  0 150متــر بــرای او بهتریــن فرصــت بــرای پیــروزی
اســت .البتــه ،ابتــدا بایــد بــه ورزشــگاهي کــه محــل مســابقات بــود ،وارد میشــد.
روز مســابقات کینــو گرفتــار ترافیــک شــد .بــه ســرعت مســیر خــود را بــه ســمت
ورزشــگاه عــوض کــرد .تاکســی گرفــت و بــه محــض برخــورد بــا ترافیــک بــه ســمت
اســتادیوم دویــد.
کینــو خــودش را گــرم کــرد تــا بــه رقابــت در دو  0 150متــر و کســب مــدال طــا
بپــردازد و رکــورد جدیــدی در المپیــک بــه جــای بگــذارد کــه البتــه بــه ایــن موفقیــت
دســت یافــت .کینــو یــک مــدال نقــره نیــز در دو  0 0 50متــر کســب کــرد.
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بخوانید و تفكر كنيد
 .1داســتان را دوبــاره بــه دقــت بخوانیــد .چــرا کیــپ کینــو در مســابقات دوي
مکزیــک نســبت بــه دیگــران برتــری داشــت؟
 .2بســیاری از ورزشــکاران در مســابقات ورزشــی خوششانســی میآورنــد.
خوششانســی کیــپ کینــو چــه بــود؟
 .3کینــو خوشــحالی خــود را بــا پیــروزی در المپیــک چگونــه نشــان مـیداد؟ آیــا
همــۀ ورزشــکاران المپیــک بــه همیــن صــورت خوشــحالی خــود را نشــان میدهنــد؟
آیــا بایــد خوشــحالی کننــد؟ چــرا؟
 .4آیا کینو میتواند الهامبخش جوانان ورزشکار آفریقا باشد؟
بازیهای المپیک نوين
مســابقات ورزشــی محلــی کــه بازیهــای المپیــک نامیــده میشــد در چنــد
منطقــه از کشــورهای اروپایــی از جملــه یونــان ،قبــل از تجدیــد حیــات جنــش
نويــن المپیــک ،و در ســال  1894در فرانســه روی داد .پیــر دو کوبرتــن روشــنفکری
فرانســوی بــود کــه از  79نماینــده از  12کشــور درخواســت کــرد در کنگــرهای
بینالمللــی شــرکت نماینــد .پیشــنهاد او تجدیــد حیــات بازیهــای المپیــک بــود،
کــه بــا موافقــت تمامــی نماینــدگان بــه تصویــب رســید .بــه افتخــار بازیهــای
المپیــک باســتان مقــرر شــد کــه اولیــن دورة بازیهــای المپیــک نويــن در ســال
 1896در کشــور یونــان برگــزار شــود .دمیتریــوس یکــی از حامیــان قدرتمنــد ایــن
پیشــنهاد بــود کــه بــه عنــوان اولیــن رئیــس کمیتــة بینالمللــی انتخــاب شــد.
بازیهــای آتــن در ســال  1896یکــی از موفقتریــن ادوار بازیهــا قلمــداد شــد.
المپیــک بــه خانــة خــود بازگشــته بــود .در پنجــم آوریــل ،ایــن بازیهــا را پادشــاه
یونــان ،در حضــور جمعیتــی بالــغ بــر  60هــزار نفــر افتتــاح کــرد .اولیــن مســابقة
المپیــک نويــن ،دوي  0 10متــر بــود کــه فرانســیس لیــن از کشــور آمریــکا در 12/5
ثانیــه پیمــود .جیمزکنولــی اولیــن طــای ایــن بازیهــا را در پــرش سـهگام بــه طــول
 13/71متــر تصاحــب کــرد .بازیهــای المپیــک  0 190و  4 190بــه ترتیــب در
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پاریــس و ســنت لوئیــس برگــزار شــد .متأســفانه ،ایــن بازیهــا ،تحتالشــعاع
نمایشــگاههای تجــاری قرارگرفــت کــه همزمــان بــا بازیهــا برپــا شــده بــود .در
ســال  ،6 190ایــن بازیهــا بــه صــورت موقــت در شــهر آتــن بــا هــدف احیــای
اهتــزاز پرچــم المپیــک برپــا شــد کــه نتوانســت بازتابهــای چشــمگیری بــه جــای
بگــذارد .تعــداد بیســت کشــور در ایــن بازیهــای شــرکت کردنــد .در نهایــت ،مفهــوم
واقعــی المپیــک تحقــق کامــل پیــدا نکــرد.
بازیهــای المپیــک در ســال  8 190لنــدن ،بهطــور چشــمگیری برنامهریــزی
و اجــرا شــد .کمیتــة بینالمللــی المپیــک در ســال  7 190تصمیــم گرفتــه بــود کــه
عالوهبــر مقــام اول ،بــه مقامهــای دوم و ســوم نیــز مــدال اعطــا کنــد .در ســال
 1912اســتکهلم ،امکانــات الکترونیکــی در رویدادهــای دو و میدانــی بــرای اولیــن
بــار اســتفاده شــد .بعــد از جنــگ جهانــی اول و شــروع بازیهــای المپیــک در ســال
 1920در بلژیــک ،از پرچــم المپیــک در مقابــل  29کشــور شــرکتکننده در ایــن
بازیهــا رونمایــی شــد .ســوگندنامة المپیــک نیــز در همیــن بازیهــا معرفــی شــد.
در ســال  1924بازیهــای المپیــک در شــهر پاریــس فرانســه بــا حضــور بیــش از
چهــار هــزار ورزشــکار از  44کشــور برگــزار شــد .بــرای اولیــن بــار بــود کــه تمامــی
رشــتههای ورزشــی را هیئــت مدیــرة بینالمللــی در ایــن شــهر برگــزار میکــرد.
در بازیهــای المپیــک  1928آمســتردام ،معمــاری آلمانــی بــه نــام «جــان ویلــز»
جدیدتریــن ورزشــگاه را در ایــن شــهر بنــا کــرد .در ایــن بازیهــا مشــعل المپیــک
تــا انتهــای بازیهــا روشــن بــود ،کبوترهــای ســفید بــه نشــانة صلــح بــه پــرواز
درآمدنــد و بــرای اولینبــار از تابلوهــای اعــام نتایــج اســتفاده شــد .در ســال 1932
در لوسآنجلــس ،بــرای اولینبــار از دهکــدة ویــژهای بــرای ورزشــکاران ،ورزشــگاهی
بــزرگ و پرداخــت حقــوق بــه ورزشــکاران اســتفاده شــد .دســتگاه فتوفینیــش ،در
دو و میدانــی بــرای قضــاوت صحیحتــر در ایــن بازیهــا معرفــی شــد .در ســال
 1936و در یازدهمیــن دورة مســابقات المپیــک در برلیــن ،فضــای سیاســی و حــس
برتريجويــي از میزبانــان قبلــی ،در اجــرای بازیهــای المپیــک حاکــم شــد .در
ســالهای  1940و  1944بهواســطة جنــگ جهانــی دوم ،بازیهــای المپیــک
لغــو شــد .دوازده ســال بعــد ،یعنــی در ســال  1948ایــن بازیهــا در لنــدن آغــازی
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دوبــاره داشــت .کشــورهای آلمــان و ژاپــن در ایــن مســابقات شــرکت نداشــتند ،امــا
 59کشــور دیگــر در ایــن بازیهــا شــرکت فعــال پیــدا کردنــد.
در ســال  1952کــه بازیهــای المپیــک در هلســینکی فنالنــد برگــزار شــد،
کشــورهای آلمــان و ژاپــن حضــور دوبــاره یافتنــد .بــرای اولینبــار کشــور شــوروی
در ایــن مســابقات شــرکت کــرد .شــهر ملبــورن جایــگاه بازیهــای المپیــک در
ســال  1956بــود .تهدیــدات نظامــی در مجارســتان و مصــر باعــث شــد کــه پنــج
کشــور در ایــن بازیهــا شــرکت نکننــد ،امــا ایــن تهدیــدات هیچگونــه مداخلــهای
در برنامههــای ایــن رویدادهــای ورزشــی نداشــت .بــرای اولینبــار و در اختتامیــة
بازیهــا ،تمامــی ورزشــکاران از تمامــی کشــورها وارد زمیــن اســتادیوم شــدند تــا
نشــانهای از صلــح و دوســتی را در بیــن ملتهــا نشــان دهنــد .ایــن ایــده را جــان
لــن وینــگ ،چینــی اســترالیاییتبار ،طــي نامــهاي بــه ریاســت کمیتــة برگــزاری
مســابقات پیشــنهاد کــرد.
در هفدهمیــن دورة مســابقات ایــن بازیهــا در ســال 1960روم ،هیــچ گونــه
منازعــات سیاســی بیــن کشــورها اتفــاق نیفتــاد و بازیهــا طبــق برنامــه پیشرفــت.
در ســال  1964ایــن بازیهــا در کشــور آســیایی توکیــو روی داد کــه بازتابــی مطلــوب
در اجــرای مســابقات داشــت .در بازیهــای المپیــک مکزیکــو ،در ســال ،1968
کشــورهای آمریکایــی ،آفریقایــی و شــوروی ســابق از کمیتــة برگــزاری درخواســت
کــرده بودنــد کــه از حضورکشــور آفریقــای جنوبــی بــه واســطة سیاســتهای
آپارتایــدی ،ممانعــت بــه عمــل آورنــد .ایــن بازیهــا در ســال  1972در شــهر مونیــخ
آلمــان روی داد کــه در ایــن بازیهــا تعــدادی از جوانــان فلســطینی بــه ورزشــکاران
اســرائیلی حملــه کردنــد .در ایــن حملــه نــه اســرائیلی ،پنــج فلســطینی و یــک
پلیــس آلمانــی کشــته شــدند.
بیســت و دومیــن دورة ایــن بازیهــا در ســال  1980در مســکو برگــزار شــد.
در ایــن دوره از بازیهــا ،کشــور ایــاالت متحــده و  35کشــور دیگــر در اعتــراض
بــه حملــة شــوروی بــه افغانســتان شــرکت نکردنــد .در ســال  1984لوسآنجلــس،
بــرای اولینبــار کشــور چیــن بعــد از ســال  1952در ایــن بازیهــا شــرکت کــرد ،امــا
شــوروی ســابق همــراه بــا متحدانــش بــه بهانــة عــدم امنیــت کامــل آنهــا ،از حضــور
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در ایــن بازیهــا اســتنکاف کردنــد .فقــط کشــور رومانــی از بلــوک کمونیســت در
ایــن بازیهــا شــرکت کــرد .در بازیهــای المپیــک ســئول در ســال  ،1988هیــچ
گونــه منازعــات جــدی روی نــداد .بیســت و پنجمیــن دورة ایــن بازیهــا در ســال
 1992اســپانیا بــا شــعار «دوســتی بــرای زندگــی» برگــزار شــد .یــک صدمیــن دورة
بازیهــای المپیــک در ســال  1996و در شــهر آتالنتــا روی داد کــه همــراه بــا
جشـنهای ویــژه بــود .در ســال  0 0 20نیــز شــهر ســیدنی اســترالیا میزبانــی ایــن
مســابقات را بــه عهــده گرفــت.
بازیهــای تابســتانی المپیــک را بازیهــای المپیــاد میشناســند .بازیهــای
المپیــک تحــت هــر شــرایطی نبایــد بــه ســال بعــد موکــول شــود .بازیهــای
زمســتانی المپیــک از قاعــدة دیگــری پیــروی میکنــد .اولیــن دورة بازیهــای
زمســتانی المپیــک در ســال  1924در فرانســه برگــزار شــد .از آن زمــان بــه بعــد ،ایــن
بازیهــا هــر چهــار ســال یکبــار (بــه جــز دورة وقــوع جنــگ جهانــی دوم) بــه صــورت
مســتقل از بازیهــای تابســتانی برگــزار میشــود .در ســال  1986اعضــای کمیتــة
بینالمللــی المپیــک تصمیــم گرفتنــد کــه بازیهــای زمســتانی در دومیــن ســال
بعــد از بازیهــای تابســتانی روی دهــد .اولیــن بازیهــای زمســتانی بعــد از ایــن
تصمیــم در ســال  1994در نــروژ برگــزار شــد.
کمیتة بینالمللی المپیک
جنبــش المپیــک و کمیتــة بینالمللــی المپیــک دو نهــادی اســت کــه بــا هــم،
مســئولیت برگــزاری بازیهــای المپیــک را بــر عهــده دارنــد .تمامــی وظایــف و
مســئولیتهای ايــن دو نهــاد در چارچــوب منشــور المپیــک بــه صراحــت و روشــنی
بیــان شــده اســت .بیــش از یکصــد عضــو کمیتــة بینالمللــی المپیــک ،اکنــون در
سراســر جهــان بهطــور مســتقل بــه وظایــف و مســئولیتهای خــود خــارج از
ضوابــط دولتهــا عمــل میکننــد .بعضــی کشــورها در کمیتــة بینالمللــی المپیــک،
دو نماینــده در کشــور خــود دارنــد .بازیهــای المپیــک بــا همــکاری فدراســیونهای
بینالمللــی ورزش ،کمیتههــای ملــی المپیــک و کمیتههــای برگــزاری بازیهــای
المپیــک برگــزار میشــود.
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منشور المپیک
المپیســم نويــن را پیرکوبرتــن و اقدامــات کنگــرة بینالمللــی ورزش در پاریــس و
در ســال  1894پایهریــزی کــرد .کمیتــة بینالمللــی المپیــک نیــز در ســال 1894
تأســیس شــد .در ســال  1994هفتمیــن کنگــرة قــارهای المپیــک بــا عنــوان «کنگــرة
وحــدت» در پاریــس برگــزار شــد.
المپیســم فلســفة زندگــی اســت کــه مشــخصههای بــدن ،اراده و ذهــن را
بهصــورت متعــادل رشــد میدهــد .المپیســم بــا آمیــزهای از ورزش ،فرهنــگ و
آمــوزش ،بــه دنبــال شــیوهای از زندگــی بــر اســاس لــذت از طریــق تــاش و پویایــی،
ارزشهــای آموزشــی و احتــرام بــه اصــول اخالقــی جهانــی اســت.
هــدف المپیســم ایــن اســت کــه ورزش را در همــه جــا در خدمــت بــه بهبــود
هماهنــگ انســانها قراردهــد و از طریــق ورزش بــه جامعـهای آرمانــی بــا حفــظ شــأن
و منزلــت انســانی دســت یابــد .بــرای تحقــق ایــن منظــور ،جنبــش المپیــک همــراه
بــا دیگــر ســازمانهای ورزشــی بــا همــۀ محدودیتهــای ابــزاری توانســته اســت در
ارتقــای صلــح منطق ـهای و بینالمللــی موفــق باشــد.
جنبــش المپیــک را کمیتــة بینالمللــی المپیــک اداره میکنــد و شــاخهای از
المپیســم جدیــد بــه شــمار مــیرود.
جنبــش المپیــک تحــت حمایــت مدیریــت کالن کمیتــة بینالمللــی المپیــک ،خــط
فکــری ســازمانها ،ورزشــكاران و همــۀ مردمــی را تعییــن میکنــد کــه میــل دارنــد
در چارچــوب منشــور المپیــک حرکــت کننــد .معیــار تعلــق بــه جنبــش المپیــک ،بــه
رســمیت شــناختن کمیتــة بینالمللــی المپیــک اســت .ســازمانها و مدیریتهــای
ورزشــی بایــد تحــت نظــارت ســازمانهای ورزشــی مســتقل و شناختهشــده باشــند.
هــدف از جنبــش المپیــک ایجــاد جهانــی زیبــا و صلحآمیــز از طریــق آمــوزش
و تشــویق جوانــان بــه فعالیتهــای ورزشــی ،بــدون تبعیــض و در چارچــوب روح
المپیــک اســت .روح المپیــک یعنــی فهــم دوجانبه همــراه با روح دوســتی ،همبســتگی
و اخــاق ورزشــی.
فعالیتهــای جنبــش المپیــک کــه بهصــورت پنــج حلقــه نشــان داده شــده اســت،
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فعالیتــی جهانــی و دائمــی اســت .ایــن فعالیتهــا مشــمول پنــج قــارة جهــان اســت.
فعالیتهــای جنبــش المپیــک بــا گردهــمآوردن ورزشــکاران جهــان در فســتیوال
بــزرگ ورزشــی بــه نــام بازیهــای المپیــک بــه اوج خــود میرســد.
انجــام فعالیتهــای ورزشــی حــق هــر انســان اســت .هــر فــرد بایــد بــرای انجــام
فعالیتهــای ورزشــی بــه امکانــات ورزشــی بــر اســاس نیــاز خود دسترســی داشــته باشــد.
منشــور المپیــک یعنــی تدویــن اصــول اساســی ،قوانیــن و مقــررات و قوانیــن
ضمنــی مــورد قبــول کمیتــة بینالمللــی المپیــک .ایــن قوانیــن تمامــی فعالیتهــای
ســازمانی جنبــش المپیــک را مدیریــت میکنــد و بــر تهیــة شــرایط و فضــای مطلــوب
بــرای برگــزاری بازیهــای المپیــک تصریــح دارد.

کمیتههای ملی المپیک

مأموریتها و نقش
مأموریــت کمیتههــای ملــی المپیــک عبــارت اســت از توســعه و حمایــت از
جنبــش المپیــک در کشــور متبــوع خــود بــر اســاس منشــور المپیــک.
کمیتههای ملي المپیک
 .1 .2موظفانــد اصــول اساســی و راهبــردی المپیســم را در ســطح ملــی و در
چارچــوب فعالیتهــای ورزشــی تبلیــغ و المپیســم را در برنامههــای آموزشــی
تربیتبدنــی و ورزش مــدارس و دانشــگاهها معرفــی کننــد .بنیادهایــی را بــرای
آمــوزش المپیــک تأســیس نماینــد .بــه تأســیس آکادمیهــای ملــی المپیــک،
موزههــای المپیــک و برنامههــای فرهنگــی مربــوط بــه جنبــش المپیــک بپردازنــد.
 .2 .2به رعایت منشور المپیک در کشورهای خود ملزم باشند.
 .3 .2در توســعه و ترویــج فعالیتهــای ورزش حرفــهای هماننــد ورزشهــای
همگانــی ،کوشــا و پویــا باشــند.
 .4 .2بــرای مدیــران ورزشــی ،کالسهــای توجیهــی برگــزار کننــد و مطمئــن شــوند
کــه ایــن نــوع کالسهــا در تبلیــغ اصــول المپیســم مؤثــر واقــع شــود.
 .5 .2هر نوع تبعیض نژادی و خشونت را از فضای ورزش دور کنند.
 .6 .2اســتفاده از داروهــای مخــدر و انــرژیزا را تقبیــح و بــا نزدیککــردن نظــرات
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مســئوالن ذیصــاح در خصــوص نظارتهــای دارویــی ،مســیر اســتفادة صحیــح از
داروهــا را اصــاح کننــد.

فدراسیونهای بینالمللی

نقشها
 .1تبییــن ،تدویــن و تصویــب قوانیــن و مقــررات ورزشــی بــر اســاس روح المپیــک
و ضمانــت اجرایــی آنهــا
 .2اطمینان از توسعه و ترویج رشتههای ورزشی در سراسر جهان
 .3مســاعدت در کســب اهــداف مطــرح در منشــور المپیــک از طریــق نشــر
المپیســم و آمــوزش المپیــک
 .4تدویــن و تعییــن معیارهــای شایســتگی در مســابقات بازیهــای المپیــک بــر
اســاس منشــور المپیــک و ارائــة آنهــا بــه کمیتــة بینالمللــی المپیــک جهــت تصویــب
 .5پذیــرش مســئولیت در نظارتهــای فنــی و هدایــت رشــتههای ورزشــی بــه
ســمت بازیهــای المپیــک و بازیهایــی کــه تحــت حمایــت کمیتــة بینالمللــی
المپیــک اســت.
 .6پیشبینی همکاریهای فنی در تحقق عملی برنامههای همبستگی المپیک.

نمادها و جشنهای بازیهای المپیک نوين

حلقههای المپیک
عینیتریــن نمــاد بازیهــای المپیــک پنــج حلقــة بههمتنیــده بــا رنگهــای
آبــی ،زرد ،مشــکی ،ســبز و قرمــز در زمینـهای ســفید اســت .کوبرتــن ایــن نمــاد را در
ســال  1913طراحــی کــرد.
حداقــل یکــی از ایــن پنــج رنــگ در پرچــم هرکشــور شــرکتکننده دیــده میشــود.
پنــج حلقــه بــه نشــانۀ پنــج قــارة جهــان ،شــامل اروپــا ،آســیا ،اقیانوســیه ،آفریقــا و
آمریکاســت کــه در بازیهــای المپیــک شــرکت میکننــد.
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پرچم المپیک
پرچــم المپیــک دربردارنــدۀ حلقههــای رنگیــن در زمین ـهای ســفید اســت .ایــن
پرچــم را در ســال  1914کوبرتــن معرفــی کــرد و در ســال 1920در اســتادیوم
المپیــک بازیهــای آنتــروپ بلژیــک بــه اهتــزاز درآمــد .مــدل ایــن پرچــم در تمامــی
ســازمانهای المپیــک در سراســر جهــان بــه نشــانة اســتمرار بازیهــا در حــال
اهتــزاز اســت.
شعار المپیک
شــعار المپیــک ســریعتر ،قویتــر و باالتــر اســت .ایــن شــعار را در ســال 1920
هنــری دودیــدان ،دوســت کوبرتــن ،ابــداع کــرد.
پیام المپیک
پیــام المپیــک همــواره در تابلــوی اســکوربرد بازیهــای المپیــک نويــن بــه
چشــم میخــورد.
«مهمتریــن چیــز در بازیهــای المپیــک پیــروزی نیســت ،بلکــه
شــرکتکردن اســت و مهمتریــن چیــز در زندگــی نیــز پیــروزی نیســت بلکــه
تــاش و کوشــش اســت».
این پیام المپیک است.
سرود المپیک
ســرود المپیــک را موســیقیدانی یونانــی بــه نــام کاســتیس پاالمــوس در ســال
 1896ســرود و موزیــک آن را شــخصی یونانــی بــه نــام اســپیرو ســامارا روی ســرود
گذاشــت .ســرود المپیــک در ســال  1957مــورد تأییــد و تصویــب کمیتــة بینالمللــی
قرارگرفــت .ســرود المپیــک در تمامــی مراســم رســمی کمیتــة بینالمللــی المپیــک
نواختــه میشــود.
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نشانههای خوششانسی المپیک (مسکات)7
اولیــن نشــانة خوششانســی المپیــک در ســال  1972مونیــخ در قالــب ســمبلیک
اتفــاق افتــاد .ایــن نشــانههای خوششانســی ،بــه شــخصیت بازیهــا اضافــه شــده
و بازتابــی از آئيــن ،س ـ ّنتها و فرهنــگ کشــور میزبــان را در شــکل یــک حیــوان ،نشــان
میدهــد .نشــانههای خوششانســی یــک کار نمادیــن اســت کــه مــورد توجــه جوانــان
مــی باشــد ،جوانانــی کــه همــواره الهامبخــش جنبــش المپیــک بودهانــد .نشــانههای
خوششانســی در کشــورهای میزبــان بــه اشــکال متفــاوت بــوده اســت .مثـاً ،در مونیــخ
« 1972ســگ پــا کوتــاه» بــه نــام «والــدی» ،مونتــرال « 1976ســگ آبــی» بــه نــام
«آمیــک» بــه شــکل کاله پوســت ،مســکو  1980بــه شــکل خرســی به نــام «میشــا» ،در
لوسآنجلــس  1984عقــاب ،در ســئول  1988بــه شــکل ببــر ،در بارســلونای  1992بــه
شــکل ســگ و آتالنتــای .......1996

مشعل المپیک
مشــعل المپیــک ســمبل تــاش بــرای رســیدن بــه تعالــی و کوشــش بــرای پیروزی
و نشــانۀ صلــح و دوســتی اســت .بنــای ســنت مشــعل المپیــک نويــن در ســال 1936
در بازیهــای برلیــن گذاشــته شــد و از آن زمــان تــا کنــون ســنت المپیکــی باقیمانــده
اســت .مشــعل المپیــک بــا نــور خورشــید در المپیــاد یونــان روشــن میشــود و
دونــدگان امــدادی بــه شــهر میزبــان حمــل میکننــد .آتشــکدة اســتادیوم المپیــک
در مراســم افتتاحیــه بــا همیــن مشــعل روشــن میشــود .آتــش همــواره در طــول
بازیهــا زبانــه میکشــد و در مراســم اختتامیــه خامــوش میشــود.
مراسم افتتاحیه
مراســم افتتاحیــه ،اولیــن رویــداد عمومــی بازیهــای المپیــک اســت کــه
مســئولیت آن بــه عهــدة کمیتــة برگــزاری شــهر میزبــان اســت .ترتیــب اجــرای
مراســم افتتاحیــه در منشــور المپیــک بــه شــرح ذیــل اعــام شــده اســت:
7. Olympic Mascot
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• رژة هیئتهــای اعزامــی بــه مســابقات المپیــک .اولیــن کشــور ،کشــور یونــان
و آخریــن کشــور ،کشــور میزبــان خواهــد بــود .کشــورهای دیگــر بــه ترتیــب حــروف
الفبــا ،مراســم رژه را اجــرا میکننــد.
• سخنرانی ریاست کمیتة برگزاری و ریاست کمیتي بینالمللی المپیک
• باالترین مقام کشور ميزبان ،افتتاحیة بازیها را اعالم میکند.
• پرچم المپیک همراه با سرود المپیک به اهتزاز درمیآید.
• مشعل المپیک ،آتشگاه المپیک را روشن خواهد کرد.
• تعدادی کبوتر به نشانة صلح به پرواز در خواهند آمد.
• سوگند المپیک را یک ورزشکار یا مقام رسمی قرائت میکند.
• سرگرمیها و اجرای پیرامیدها را کمیتة برگزاری شهر میزبان برگزار میکند.
سوگند ورزشکار
ســوگند ورزشــکار را کوبرتــن نوشــته اســت و نمــادی از جوانمــردی را نشــان
میدهــد .ایــن ســوگندنامه اولینبــار در بازیهــای المپیــک آنتــروپ بلژیــک قرائــت
شــد .یــک ورزشــکار از کشــور میزبــان بــه نیابــت از تمامــی ورزشــکاران بــه قرائــت ایــن
ســوگند میپــردازد.
«بــه نــام ورزشــکاران ســوگند یــاد میکنــم کــه در تمامــی بازیهــای
المپیــک بــا حرمــت نهــادن بــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر بازیهــا و
روحیــة ممتــاز جوانمــردی بــرای مقــام و شــأن ورزش و ســربلندی تیمهــا
شــرکت کنــم».
مراسم اختتامیه
مراســم اختتامیــه ،یعنــی پایــان بازیهــای المپیــک کــه نســبت بــه مراســم
افتتاحیــه ،کوتاهتــر و ســادهتر اســت.
ترتیب اجرای مراسم اختتامیه
• ورزشــکاران المپیــک در صفهــای نامنظــم و پراکنــده بــا تیمهــای دیگــر
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ترکیــب میشــوند تــا نشــانهای از وحــدت و دوســتی بازیهــا را معرفــی کننــد.
• ســه پرچــم بــا ســرود ملــی بــه اهتــزاز درمیآیــد :پرچــم یونــان ،پرچــم کشــور
میزبــان و پرچــم کشــور میزبــان بعــدی.
• پرچم المپیک به شهردار شهر میزبان بعدی تقدیم میشود.
• ریاست کمیتة بینالمللی المپیک اختتام بازیها را اعالم میکند.
• مشعل المپیک خاموش میشود.
• پرچم المپیک با سرود المپیک پایین آورده میشود.
• سرگرمیها و پیرامیدها را کمیتة برگزاری شهر میزبان به اجرا درمیآورد.
بیانیة پايان بازیها
ریاســت کمیتــة بینالمللــی المپیــک ( )IOCبــا بیــان زیــر اختتــام بازیهــا را
اعــام میکند.
مــن اختتــام بازیهــا را بــر اســاس ســنت بازیهــای المپیــک اعــام
میکنــم .از تمامــی جوانــان سراســر جهــان میخواهــم کــه در چهــار ســال
آینــده در  ....................گردهــم آینــد تــا  ......................دورة بازیهــای
المپیــک را جشــن بگیریــم.
مراسم اهدای جوایز
در یونــان باســتان ،تمامــی برنــدگان بازیهــا یــک شــاخه درخــت زیتــون دریافــت
میکردنــد کــه بــا چاقویــی طالیــی از درخــت خــودروی زیتــون بریــده شــده بــود.
یونانیهــا معتقــد بودنــد کــه نشــاط و حیــات درخــت مقــدس بــه دریافتکننــدة
شــاخة آن منتقــل میشــود.
در بازیهــای المپیــک نويــن ،بــه ورزشــکاران پیــروز کــه در پایــان بازیهــا روی
ســکو میایســتند مــدال اعطــا میشــود .مــدال طــا بــرای مقــام اول ،مــدال نقــره
بــرای مقــام دوم و مــدال برنــز بــرای مقــام ســوم .شــهر میزبــان مســئولیت طراحــی
مدالهــا را بــر اســاس چارچوبهــای کمیتــة بینالمللــی المپیــک بــر عهــده دارد.
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در زمــان اهتــزاز پرچــم كشــور ورزشــکار مقــام اول ،ســرود ملــی آن کشــور نیــز
نواختــه میشــود.
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منابع و مآخذ:

(عینا از منبع التین)

!!Be a Champion in Life
Lead Writer: Deanna L. Binder
2000
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Introduction
The book in your hands is based on the book “Be a champion in life” by
Deanna L. Binder who is a cultural figure from Canada and has attached
a special importance to Olympic values and philosophy amongst sports
teachers and coaches. The National Olympic Committee of the Islamic
Republic of Iran has translated, revised and summarized this book
particularly for physical education teachers and coaches who are missioned
to impart their knowledge gained in this area to students subsequently.
This book vividly highlights the importance of sports ethics and respect
to our cultural differences which are at times rooted in our rich religious
believes and consider them as the necessary factors of a healthy social life
both at school and in the society. In addition to certain insightful messages
on the Olympic ideals and philosophy, this book provides valuable
information about the ancient and modern Olympic Games so that readers
could appreciate the origins and existing interactions of the modern and
ancient Olympics.
One of the missions of the NOCs materialized through the support rendered
by the Olympic Solidarity Commission of the International Olympic
Committee is promotion of the Olympic Movement values among all walks
of life at national level. It is therefore in line with this mission that the book
was translated and printed as an educational source to act as a national
comprehensive plan for sports teachers and coaches.
Our appreciation and gratitude go to those who furnished us with their
assistance and support in this project namely Mr. Abolghasem Dabagh
from school federation who translated and sumresied this book, Mr. Hossein
Babooei, scientific editor of the book from Sport & Health Deputy Office
of the Ministry of Education, Mr. Mohammad Azizi, Technical Supervisor of
the book and Mrs. Nahid Karimi, the Project Coordinator from the Olympic
Solidarity department.
This book which is presently undergoing its initial printing procedure is
doubtless with certain shortcomings. The National Olympic Committee
of the Islamic Republic of Iran welcomes any comments or proposals from
sports teachers and coaches as well as other respectful readers so as to
remove and revise the same in our upcoming editions.
It is hoped that this project could play an effective role as to familiarizing
our sports teacher in general and students in particular with true valuable
Olympic ideals through sport with an eye to a healthy cultural society.
National Olympic Committee
of the Islamic Republic of Iran-2016
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Foreword:
Olympism is a way of living filled with lessons which could bring about
invaluable insights for athletes and those who respect it through their
individual and social life. Although its prime objective is organization of
the Olympic Games once every four years, the Olympic Movement aims at
disseminating the true sports characteristics and ethics as well as Olympic
ideals within the context of the society. It is worth mentioning that many
invaluable precepts of the Olympic values could also be traced in our
religious teachings.
The Olympic Movement is a unique philosophy which has managed to
establish significant cultural and social developments by introducing men
and women who are exemplary from mental, physical and spiritual aspects.
The Olympic Movement came into being through its ideals to embark upon
educating people through sport and physical activities. Basically, education
and training through sport is one of the pivotal objectives of the Olympic
Movement through which every effort is made to educate athletes from
all dimensions of intellectual, psychological, affectional rather than merely
from physical aspect thereby promoting an exemplary valuable humanistic
pattern in the society.
Having the above into consideration, this book was translated and
edited as a proper pattern for sports teachers and coaches to follow and
subsequently form their students’ intellectual behaviors in line with the
respective valuable social values.
It is hoped that we could afford setting a remarkable symbol of attitude and
sportsmanship in international scenes by pursuing this approach.

Kiumars Hashemi

President National Olympic Committee
of the Islamic Republic of Iran

Lessone from the

Olympic
Shcools’ Physical Education teachers & Coaches

Abolghasen Dabaghan
Translated & Summerised

Madreseh Publication
2016

