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اهمیت زمان بندی تغذیه ای در ورزش

وتاثیرکربوهیدراتها برعملکرد ورزشکاران

مکمل هایی که باعث

افزایش ریکاوری می شوند
دکتر صالحی امیری:

برای رسیدن به قله توسعه
نیازمند انسان های توسعه یافته هستیم

افتتاح سالن تمرینات عملکردی
آکادمیملی المپیک
روش های مقابله با مشکالت
خواب درشب قبل مسابقه

پیشگفتار:

خیلیها بر این باورند که برخی موفقیتها با چاشنی شانس رقم
میخورد ،اما باید بپذیریم که حتی اگر موفقیتی با شانس کسب شده
باشد ،آن موفقیت در وجود آن فرد پنهان بوده که البته پیش از آن
چندان به چشم نیامده است .در واقع شانس هم میتواند حاصل یک
انرژی مثبت درونی و تفکر و تامل زیاد درخصوص آن موفقیت باشد.
بیراه نگفتهایم که هر موفقیت بیجهت حاصل نمیشود و به طور قطع
تدبیر و تفکری پشت آن نهفته است .الاقل این موضوع را ما در چند
سال اخیر در ورزش ایران به وضوح دیدهایم و خیلی از موفقیتهایی
که نصیب ورزشکاران ،تیمها و کاروانهای ورزشی کشورمان شده،
مرهون برنامهریزی دقیق و اجرای درست آن برنامه ها بوده است.
در المپیک  2020توکیو به رغم همه مشکالت و موانعی که ویروس
منحوس کرونا برای ورزش ایران بوجود آورد ،به لطف خدا و اتکا به
برنامهریزی دقیق و حساب شده کمیته ملی المپیک ،وزارت ورزش،
فدراسیونهای ورزشی و صد البته ورزشکاران و مربیان ،نتایجی
برای کاروان کشورمان حاصل شد که به طور حتم امیدوارکننده بود.

در چهارسالی که گذشت ،کمیته ملی المپیک هرگز قائم به
تصمیمات فرد نبوده و هر اقدام و عملی که به اجرا درآمد ،حاصل
تفکر ،برنامهریزی و اجرای کارگروهی متشکل از کارشناسان و
افراد زبده در قالب کمیسیون های مشورتی و هفده گانه بود.
در کمیته ملی المپیک این باور بوجود آمده که موفقیت ،یک نتیجه
از پیش طراحی شده است ،نه یک تصادف .در واقع برای رسیدن
به موفقیت باید تفکر کرد ،برنامهریزی داشت و مهمتر از دو مورد
قبلی برای رسیدن به هدف و موفقیت باید زحمت کشید .هیات
اجرایی در این دوره نقش موثرتر و پررنگ تری نسبت به دوره های
گذشته ایفا کرد که در راس آن دکتر صالحی امیری حضور داشتند.
خدا را شکر میکنم که حاصل کار چهارساله مجموعه کمیته ملی المپیک
به این منجر شد که تعریف درستی از موفقیت به بدنه ورزش کشور تزریق
شود .کار گروهی ،برنامهریزی منظم و اصولی ،اتحاد و همدلی و تالش
عامل اصلی موفقیت چهار سال اخیر مجموعه کمیته ملی المپیک بوده که
جا دارد از همه اعضای موثر در این مسیر موفقیت تشکر و قدردانی کنم.
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سخن رسدبیر:
موفقیت اتفاقی نیست! دست یابی به موفقیت نیازمند تالش
پیوسته و تحمل فشارهای جسمانی ،روانی و اجتماعی فراوان
است.
در همین رابطه ،آنچه مفهوم اتفاقی نبودن موفقیت را کامل
می کند ،واژه تمرین هوشمندانه است.

نگاهی به موفقیت های ورزشکاران نخبه دنیا بیانگر این واقعیت
است که موفقیت نه تنها اتفاقی نیست بلکه وابسته به تمرینات
هوشمندانه و نه رنج بی هدف بردن است .تالش نشریه المپین
هم این است که با ارائه یافته های به روز در حوزه آماده سازی
ورزشکاران نخبه مسیر موفقیت را به آنها نشان دهد.
دکتر حمید آقا علی نژاد

دکترالمیرا کیانی پور
روان شناس ورزشی

گزارش

روش های مقابله با مشکالت
خواب درشب قبل مسابقه

برخی ورزشکاران شب پیش از مسابقات مهم و بزرگ با مشکالت
خواب روبه رو می شوند .علت اصلی این وضعیت ،اضطراب است ،آنها
زمانی که خوابشان نمی برد با فشار بیشتری رو برو می شوند که بر
مشکالت خواب آنها می افزاید .نکته جالبی که بیشتر ورزشکاران از
آن بی اطالع هستند ،این است که اگر شب پیش از مسابقه به درستی
نخوابیده باشند ،روز بعد همچنان می توانند عملکردی عالی و فوق
العاده داشته باشند (البته منظور این نیست که شب قبل مسابقه به
عمدتا دیر وقت بیدار بمانید) ،بنابراین اولین توصیه این است که اگر
تا چند ساعت پس از به رختخواب رفتن ،خوابتان نمی برد ،به ذهن
خود اجازه ندهید با غرق شدن در افکار منفی بر اضطراب شما بیافزاید.
زیرا ذهن شما می تواند از این موضوع به عنوان بهانه ای استفاده کند
و با افکاری مانند «اگر امشب خوب نخوابم ،فردا عملکرد خوبی ندارم
» «نکند تا صبح خوابم نبرد» شما را گول بزند .واقعیت این است که
شما نمی دانید ذهن و جسم شما چه معجزه هایی می تواند انجام دهد.
بنابراین اجازه دهید برای بهتر خوابیدن در شب قبل مسابقه
نکاتی را ذکر کنیم:
پیش از اینکه قبل از رفتن به رختخواب دوش آب گرم بگیرید ،این
کار ذهن و جسم شما را در حالت آرامش قرار می دهد و خواب رفتن
را ساده تر می کند.
دوم اینکه اگراحساس می کنید پیش از اینکه به رختخواب بروید ،ذهن
بسیار فعالی دارید ،حدود  20دقیقه کتاب بخوانید .بهتر است مطالب
راحت و مالیمی را برای خواندن انتخاب کنید و از خواندن مطالب
درسی ،دانشگاهی و پیچیده خودداری کنید.
سوم به راحتی دراز بکشید ،چشمانتان را ببندید تا به آرامی به خواب
روید ،هرگز برای به خواب رفتن به خود فشار نیاورید ،هرگز برای به
خواب رفتن محدودیت زمانی تعیین نکنید و در صورت بی خوابی به
ساعت نگاه نکنید ،زیرا فشار ناشی از افکاری نظیر« باید تا این ساعت
می خوابیدم» مانع به خواب رفتن می شود.
آنچه الزم است درمورد افکارتان بدانید این است که افکار گذرا هستند و
لزوما مساوی با واقعیت نیستند .زمانی که متوجه شدید ذهنتان مشغول
افکاری نظیر «اگرتا صبح خوابم نبرد ،آن وقت  »...است ،به خود یادآوری
کنید که این ها فقط فکر هستند و لزوما مساوی با واقعیت نیستند،
واقعیت این است که برای بسیاری از ما پیش آمده که شب قبل از

تمرین خوب نخوابیده ایم اما روز بعد عملکرد خوبی داشته ایم و گاهی
هم خوب خوابیده ایم اما روز بعد عملکردی مورد انتظارمان را نداشته
ایم ،بنابراین رابطه ای بین تنها یک شب کم خوابیدن یا بد خوابیدن
و عملکرد روز بعد وجود ندارد ،تحقیقی نشان داده که بیخوابی در
کمتر از  24ساعت تاثیری بر عملکرد جسمانی مانند :قدرت عضالنی،
استقامت قلبی عروقی و پاسخ های تنفسی در تمرین ندارد ،تحقیقی
دیگر نشان داد اوج قدرت بعد از  24ساعت بیخوابی تغییر معنی داری
نداشته اما پس از  36ساعت بیخوابی به طور معنی دار کاهش یافته
بود ،به عبارتی حتی اگر فردی نتواند به مدت یک شبانه روز بخوابد،
فردای آن روز می تواند عملکردی همیشگی اش را داشته باشد .حال
که متوجه شدید افکار مساوی با واقعیت نیستند وگذرا هستند به
محض اینکه متوجه افکار خود شدید اجازه ندهید افکارتان شما را به
سوی آینده و ایجاد اضطراب هدایت کند ،به محض آگاه شدن از این
افکار آنها را در نطفه خفه کنید ،یعنی فورا آن فکر را رها کنید و بر
دم و بازدم خود تمرکز کنید (تمرکز بر دم و بازدم شما را به زمان حال
می آورد) همانطور که چشمها بسته است به صدای دم و بازدم خود
گوش دهید ،حتی می توانید در سکوت با هر دمی که به درون ریه
خود می برید واژه «عمیق تر» را زیرلب زمزمه کنید ،حس کنید بعد
از هر بازدم بدن شما آرام تر و آرام تر می گردد ،اینگونه ذهن شما در
حالت آلفا ،تتا و دلتا می رود و باعث می شود کم کم به خواب روید.
روشی دیگر آن است که خود را در مکانی آرام ،امن و مقدس تصور
کنید (در صورت تمایل می توانید خود را درحالت دراز کشیده و با
چشمانی بسته تصور کنید) که از آن مکان آرامش می گیرید ،در این
مکان باقی بمانید و کاری به مسابقه فردا نداشته باشید .روی صحنه
ها بیش از اندازه تمرکز نکنید ،کافی است تنها احساس کنید که در
مکان آرامی هستید و این مکان به شما احساس آرامش و امنیت خاطر
می دهد .ایجاد این شرایط از تولید آدرنالین که مانع به خواب رفتن
می شود می کاهد.
درصورتیکه به هر دلیل در طی خواب بیدار شدید ،بدنبال فعالیت های
مهییج نظیر چک کردن گوشی ،راه رفتن و روشن کردن چراغ  ...نروید،
بی تحرک بمانید تا مجددا خوابتان ببرد.
در آخر فراموش نکنید یک شب کم یا بد خوابیدن روی نتیجه مسابقه
روز بعد شما تاثیر مرگ باری برجای نمی گذارد.
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عالی بودن نیازمند تالش و پشتکار است

افزایش مهارتهای ذهنی در ورزشکاران
با استفاده از آموزه های استیو گریف
الهام منتظری
روانشناس ،مربی مهارت های ذهنی
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مهارت ذهنی به چه معناست؟ مهارت ذهن یعنی پرورش ذهن ،باالبردن
توانمندی های ذهنی ،باالبردن سرعت پردازش مغز ،تصویرسازی اهداف
و ورزیده کردن مغز.
مغز عضو مهمی است که باید تمرین داده شود.
تمرین ذهنی اغلب با تمرینات پایه شروع میشود .هدف مهم تمرینات
پایه این است که بیاموزید تا به وضعیت خاصی از ذهن برسید و خود
کنترلی بیشتری را تجربه کنید ،یعنی وضعیتی که در آن میتوانید به
آسانی بر خودتان اثر بگذارید.
تصویرسازی اهداف و متمرکز شدن در مسیر درست برای رسیدن به اهداف،
کاهش تنش و جلوگیری از اضطراب ،آرام سازی عضالنی در کنار آرام
سازی ذهنی و انفکاک از محیط و باالبردن توجه و تمرکز و تصویر مثبت
از خود و خودگویی های مثبت به تقویت قدرت ذهن کمک می کنند.
اغلب زمان هایی که حالت ذهنی مان با عملکرد خوب مان تداخل پیدا
کرده را به یاد می آوریم .این حالت ذهنی ممکن است نگرانی بیش از اندازه
در امتحان یا مالقات کسی باشد که می خواهید روی او تاثیر بگذارید.
این حالت برای ورزشکار ممکن است در مسابقات مهم روی دهد .می
دانیم که شرایط ذهنی ما روی میزان خوبی عملکردمان تاثیر می گذارد،
اما معموال فکر می کنیم که حالت ذهنی تحت کنترل ما نیست .مایل
هستیم بی ثباتی حالت ذهنی که مانع عملکرد بهینه است را کنترل کنیم.
اغلب از ورزشکارانی که در مسابقات شرکت می کنند می پرسیم چه
عواملی باعث می شود عملکردتان تا این حد متفاوت شود؟ این تفاوت
ناشی از وضعیت جسمانی آنهاست یا وضعیت ذهنی آنها؟ چه سهمی
از این تغییرات ،ذهنی وچه سهمی از آن جسمی است؟ بعد از حذف
مشکالت موقتی سالمتی و عواملی که در کنترل ورزشکار نیستند ،بیشتر
آنها تفاوت عملکرد را به تغییرات وضعیت ذهنی شان نسبت می دهند.
برآورد سهم شرایط ذهنی برای موفقیت معموال باالی  50درصد است.
آمادگی ذهنی و روانی در موفقیت ورزشی حتی تا  80درصد هم برآورد
شده است.
پس متوجه شدیم که حالت ذهنی تأثیر بسزایی در عملکرد ورزشکاران
دارد .حاال وقتی از آن ها می پرسیم چقدر زمان صرف تمرینات ذهنی
می کنند؟ می گویند کمتر از  5درصد از زمانی که در اختیار داشتند.
شرایط ذهنی ورزشکار به اندازه شرایط جسمی او اهمیت دارد و باید
تمرین داده شود .تمرین ذهنی طیفی از مهارت ها را پوشش می دهد.

مشهودترین مورد ،حالت ذهنی ورزشکار در مسابقات است ،یعنی توانایی
رسیدن به جایی که ورزشکاران آنرا اوج عملکرد می نامند .این احساس
که شما در اوج توانایی تان قرار دارید ،جایی که حرکت تان روان و فنی
بوده و در بهترین حالت است .ورزشکاران رسیدن به اوج عملکرد را اغلب
اتفاقی می دانند ،اما مهارت در کنترل ریلکسیشن و برانگیختگی بطور

همزمان که عواملی مهم برای بازی کردن در اوج هستند ،بیش از آن چه
که فکر می کنیم قابل یادگیری است.
تمرین ذهنی به چگونگی عملکرد ورزشکاران در مسابقات محدود نمی شود.
بلکه چند محدوده دیگر را نیز در بر می گیرد ،مانند یادگیری بهره وری
حداکثری از جلسات تمرین .تمرینات ذهنی مناسب به شما کمک می
کنند تکنیک ها را بطور موثرتری آموخته و قدرتتان را با سرعت بیشتری
افزایش دهید.
یادگیری تمرکز مناسب برای سد کردن ورود مسائل نامربوط به ذهن  ،هم
در تمرین و هم در مسابقه با ارزش است .تصویر سازی  ،یادگیری تمرین
ذهنی مهارتهای جسمانی است ،هم به افزایش اعتماد به نفس و هم باال
رفتن مهارت فیزیکی کمک می کند.
تمرین ذهنی مناسب حتی باعث بهبودی سریعتر ناشی از مصدومیت ها و

درماندگی در ورزشکار است.
با انجام تمرینات ذهنی و ریلکسیشن توانمندی ورزشکاران بیشتر می شود.
اگراعتماد به نفس ضعیفی داشته باشیم هنگام روبارویی با یک تکلیف
تمایل داریم که بگوییم آن تکلیف دشوار است و من نمی توانم انجامش
دهم؛ یا چرا خودم را مسخره کنم!؟ .در چنین مواقعی نتیجه همیشه بدتر
از چیزی میشود که باید باشد .این نتیجه ناشی از این واقعیت است که ما
به توسط انگارههای منفی راه را بر روی منابع خود میبندیم .اکنون این
پرسش مطرح می شود که اگر شکست به اعتماد به نفس مربوط باشد ،آیا
اعتماد به نفس ضعیف هم در نتیجه شکست ایجاد می شود؟ پاسخ مثبت
است .این یک چرخه بی نهایت منفی است که هر کسی ممکن است در
آن درگیر شود .اعتماد به نفس کلی به انتظارات درمورد آینده و نگرش
شما به تکلیفی خاص مربوط است.
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استیوگریف دکترای روانشناسی ورزشی از دانشگاه ایالتی اوهایو
که روی دانشجویان ورزشکاری کار می کند که می خواهند فراتر از
تیم دانشگاهی فعالیت کنند ،با فشارها و رقابت ها هماهنگ شده و
مهمترین چیز برایشان آن است که از ورزش لذت ببرند.
دکتر گریف فرمولی به نام پرفکت پیشنهاد داده که در آن ورزشکار
استرس اضافی را مهار کرده و لذت را در زندگی و ورزش جایگزین
می کند و اینها راهنمایی هایی هستند که در مورد همه از کودک
تا بزرگسال جواب می دهد .به شیوه پرفکت ،اضطراب عملکردمان را
کاهش داده و بعد از یک عملکرد ناموفق دچار خودخوری نمی شویم.
بکارگیری این مهارت ها می تواند در همه زمینه ها به ما کمک کند
ومنجر به کیفیت بهتر زندگی و عملکرد بهتر می شود.
خودگویی مثبت
()P: positive self- talk
چرا باید من خودم را بسازم؟
چون اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد .خیلی از روانشناسان
بر این باورند که اعتماد به نفس نیاز اصلی برای دستیابی به موفقیت
است .شما به عنوان یک ورزشکار بعد از یک اشتباه اگر به خودتان
بگویید «همه چیز را تحت کنترل داری ،برو جلو مشکلی نیست»،
این کمک می کند که از بار روانی و اضطراب های عملکردتان کاسته
شود .حتی می تواند عملکرد کلی یک ورزشکار را بهبود ببخشد.
مهارت مثبت اندیشی نیاز به تمرین دارد .با مثبت اندیشی و خودگویی
مثبت در جمالت روزانه یا یادآوری ذهنی قادر خواهیم بود راههای
عصبی جدیدی در مغز بسازیم و این شروع یک مثبت اندیشی و
مثبت گویی است.
در آغوش گرفتن نامالیمات ()E:Embrace adversity
گاهی زندگی سخت است اما به تسلیم شدن نمی ارزد .باید مشکالت
را در آغوش بگیریم .این مسأله برای ورزشکاران خیلی مهم است.
عالی بودن نیازمند تالش و پشتکار است .وقتی تمرینات سخت تر
می شود آن زمان لحظه رشد ماست .وقتی شرایط سخت را تجربه
می کنیم و مشکالت را به شکل چالش می بینیم ،می توانیم آنها را

پشت سر بزاریم با راهکارهای مناسب ،ولی وقتی به شکل مشکل
می بینیم ممکنه برای ما تبدیل به غیرممکن بشوند.
مهندسی معکوس ()R: REVERSE ENGINEER
منظور یادآوری لحظاتی است که شما بهترین عملکرد را داشتید و
رفتارهای ساده ای را که برای آن عملکرد عالی داشتید پیدا کرده
و در آینده بکار ببرید .چه چیز باعث اعتماد به نفس باالی تو بوده؟
آیا پوشیدن لباس شانست و یا گفتن عبارت خاصی باعث شد؟ یا به
یاد آوردن آن عملکرد خارق العاده ات؟ به عقب برگردید و ببینید
چه قدم هایی باعث موفقیت شما شدند.
تمرکز در لحظه اینجا و اکنون ()F: FOUCUS ON THE NOW
در لحظه زندگی کنید بقیه چیزها می توانند صبر کنند .شاید
شنیده باشید که ورزشکاران فقط روی بازی امروز تمرکز می کنند.
اگر حواس خودتان را روی شوتی از حریف یا مشکالت خانوادگی
یا امتیاز از دست رفته پرت کنید منجر به پرت شدن حواستان از
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بازی می شود .نگه داشتن حواستان در حال نیاز به تالش متداوم است.
(مایند فول باشید ،در بازی روی اهدافتان تمرکز کنید و با همه حواس
رو به جلو بازی کنید).
بهتر شدن به مرور زمان () E: EVOLV
امتحان کردن چیزهای جدید و در عین حال رشد کردن خیلی مهم
است .برای تغییر زندگی و پیشرفت باید راه های متنوعی را امتحان کنید
و راهکارهای جدید پیدا کنید .اگر در حوزه ای از ورزش یا زندگی تان
موفق نیستید یا اوضاع خوب پیش نمی رود ،همچنان تالش کنید .رشد
کنید و به مروز زمان تغییر کنید.
آرام بودن ()C: Chill Out
یادگیری یک راهکار آرام سازی بسیار مهم است .بعد از یک عملکرد
بسیار مهم ،بدن شما چه جسمانی چه روانی نیاز به ریکاور شدن دارد.
مثال هایی از این قبیل در مورد ورزشکارانی (مثل اوسن بولت سریع

ترین مرد دنیا ،مایکل فلپس شناگر معروف) ،پس از گذراندن شرایط
سخت در مسابقات یا تعیین صالحیت شدن ،به سرعت خود را بازیابی
می کنند .حاال یا از طریق ماساژ گرفتن ،بادکش کردن و یا حتی شنیدن
قطعات موسیقی .چیزی که مهم است پیدا کردن چیزی است که می
تواند باعث احیا و ریفرش شدن شما بشود .یوگا ،ریلکسیشن ،تنفس
کردن ،مدیتیشن و کتاب خواندن و هر چیزی که روان شما را ریست
کند ،تنش های شما را از بین ببرد .
در مورد آن صحبت کن ()T: TALK IT OUT
وقتی در مورد موضوعی شک دارید ،درباره آن با دیگران صحبت کنید.
روانشناسان ورزشی (حتی مربیان ،دوستان و پدر و مادرتان) می توانند
به شما کمک کنند.
منابع:
Motivation the core of life.lars –Eric Unestahl
The P.E.R.F.E.C.T. way to help young athletes reduce stress.Dr. Steve Graef.

 9نرشیه املپین/پاییز 1400

امیرحسین احمدی حکمتی کار
دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس

اهمیت زمان بندی تغذیه ای در ورزش

وتاثیرکربوهیدراتها برعملکرد ورزشکاران
در اصول تغذیه ورزشی دو واژه بسیار مهم وجود
دارد که اغلب ورزشکاران این دو واژه را به خوبی
نمی شناسند .زمان بندی تغذیه و تمرین دادن
تغذیه دو واژه بسیار مهم در مبحث تغذیه ورزشی
است .اگر بخواهیم توصیف بهتری از واژه تمرین
زمان بندی داشته باشیم متوجه می شویم که
هر دو می توانند از یک ساختار برخوردار باشند.
امروزه افراد به بعد تغذیه ورزشی و زمان بندی
آن توجه کمتری می کنند و بیشتر بر مبحث
اصول تمرین متمرکز هستند .پژوهش های
بسیار کمی انجام شده است که توصیه کرده اند
ورزشکاران پس از فعالیت ورزشی خود بسته به
نوع ورزش باید تغذیه مناسبی داشته باشند ،اما
فکر کردن به اینکه پیش از فعالیت ورزشی یک
زمان بندی تغذیه ای بلند مدت داشته باشند،
بسیار سخت است .به همین دلیل بهتر است
پیش از اینکه بدن تمرین داده شود ،تغذیه
تمرین داده شود .زمان بندی دوره تمرین باید
بر اساس نیاز های ورزشکار و نیاز های رشته فرد
برنامه ریزی شود .به عنوان مثال در یک دوره
خاص ورزشکاران به ویژه ورزشکارانی که وزن

عامل تاثیر گذار است؛ برای مدیریت وزن خود
باید مصرف کربوهیدرات را کاهش دهند تا وزن
و درصد چربی بدن کم شود .از طرف دیگر در
یک دوره خاص دیگر ورزشکاران باید بارگیری
کربوهیدرات را افزایش دهند تا مخازن گلیکوژن
عضله و کبد آن ها پر باشد .توبیس و همکاران
( )۲۰۱۵در پژوهش خود گزارش کرد که برای
کاهش وزن و بهبود ترکیب بدن باید از استراتژی
کاهش مصرف کربوهیدرات ها استفاده کرد .این
روش باعث می شود سطوح انسولین کاهش و
در نهایت کاهش وزن حاصل شود  .]۱آنچه که
واضح و مشخص است این است که ورزشکاران
باید از تغذیه مناسبی استفاده کنند که بتواند
یک پشتیبان کامل برای رسیدن به اهداف فردی
آن ها در هر دوره ای از تمرین باشد.
بیشتر ورزشکاران تمایل دارند پیش از فعالیت
ورزشی خود بارگیری کربوهیدرات انجام دهند
و آن ها عالقه ای به مصرف کربوهیدرات ها به
هنگام رقابت های ورزشی ندارند.
شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان داده اند که
مصرف کربوهیدرات ها به هنگام رقابت می تواند

باعث بهبود عملکرد ورزشکاران شود.
کربوهیدرات ها نسبت به چربی ها اکسیژن
کمتری مصرف می کنند و سریع تر از چربی ها
تجزیه می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.
در زمانی که یک ورزشکار کربوهیدرات مصرف می
کند گلوکز خون افزایش و این افزایش گلوکز خون
باعث ترشح انسولین از پانکراس می شود .یکی از
سازوکار های انسولین این است که لیپاز حساس به
هورمون ( )HSLکه آنزیم تجزیه کننده چربی است
را غیر فعال و باعث فسفریله شدن پری لپتین در
اطراف بافت چربی می شود HSL .یک آنزیم چند
منظوره می باشد که در متابولیسم اسید های چرب
شرکت می کند.
همچنین پری لپتین یک آنزیم قدرت مند است که اطراف
بافت چربی قرار دارد و در زمانی که انسولین افزایش می
باید فعال می شود و باعث عدم فعالیت آنزیم های تجزیه
کننده چربی می شود .همچنین مصرف کربوهیدرات می
تواند باعث افزایش فرایند چرخه گلیکولیز شود.
چرخه گلیکولیز در بدن می تواند تولید  ATPکند
و همچنین می تواند  NADرا برای ورزشکاران به
ارمغان بیاورد.

 10نرشیه املپین /پاییز 1400

نکته قابل توجه این است که در صورت نبود  NADدر چرخه گلیکولیز
این چرخه غیر فعال می شود و دیگر تولید انرژی در بدن صورت
نمی گیرد در این زمان استفاده از کربوهیدرات ها می تواند :الف)
باعث افزایش آنزیم های مرتبط با اکسیداسیون کربوهیدرات ها و ب)
افزایش فعالیت چرخه گلیکولیز شود.
سازگاری در ورزش زمانی ایجاد می شود که تمرینات ورزشکاران
از یک شدت ،مدت ،تکنیک و اصول کلی دقیقی پیروی کند .یکی
از اصلی ترین و مهم ترین عوامل موثر بر تقویت و تکمیل سازگاری
با ورزش ،استفاده از استراتژی های تغذیه ورزشی در زمان مناسب
می باشد .برای زمان بندی تغذیه ای یک تعریف ثابت و مشترک
وجود ندارد اما به صورت کلی می توان گفت زمان بندی تغذیه ای
یعنی استفاده از راهکارهای مناسب تغذیه ای برای بهبود عملکرد
ورزشکاران به صورت منظم و بلندمدت است .جاکاندروپ ()۲۰۱۷
تعریف روشنی را از زمان بندی تغذیه ای در ورزش ارائه کرد" .زمان
بندی تغذیه ای به برنامه ریزی هدفمند و استراتژی غذایی خاص
برای تقویت و بهبود سازگاری در جلسه تمرین می باشد" [.]۲
زمان بندی تغذیه ای برای همه افراد یکی نیست و هرکس باید بر
اساس رژیم های غذایی ،وضیعت تغذیه ای ،وضعیت تمرینی ،وضعیت
بدنی و نوع و شدت تمرین ،وارد زمان بندی تغذیه ای شود .هر
ورزشکاری نیازهای انرژی فردی دارد که اهداف ورزشی اش را نشان
می دهد .برای ورزشکاران سه ماده غذایی مهم وجود دارد که در
بین این سه ماده غذایی ،مصرف کربوهیدرات ها بسیار مهم است.
در اوایل دهه  ۱۹۰۰پژوهشگران کشف کردند که کربوهیدرات یکی
از سوخت های مهم برای ورزشکاران است .کربوهیدرات ها پس از
مصرف در عضله به گلیکوژن عضالنی و در کبد به عنوان گلیکوژن
کبدی ذخیره می شوند و در نهایت در خون به عنوان گلوکز خون
وجود دارد .یکی از سوخت های ضروری مغز و عضالت کربوهیدرات
است که به هنگام ورزش بدن به آن نیاز دارد.
بنابراین توصیه های تغذیه ای برای بهبود عملکرد ورزشکاران استفاده
از کربوهیدرات ها پیش از فعالیت ورزشی ،به هنگام فعالیت ورزشی
و پس از فعالیت ورزشی می باشد .آنچه مشخص است به هنگام
فعالیت های ورزشی شدید و فعالیت های ورزشی بیش از  ۹۰دقیقه
گلیکوژن عضالنی و گلوکز خون افت می کند که این می تواند یکی از
دالیل خستگی ورزشکاران باشد .همچنین ورزشکارانی که به دنبال
سازگاری های ورزشی هستند زمان بندی تغذیه ورزشی می تواند
برای آن ها بسیار مفید باشد .تنها استفاده از تغذیه ورزشی پیش یا
پس از تمرین به دنبال یک سازگاری مفید نیست و تغذیه ورزشی
به هنگام تمرین را نباید نادیده گرفت .در دسترس بودن انرژی در
هنگام ورزش پاسخ فیزیولوژیکی به تمرین را تعدیل می کند.
مشخص شده است گلیکوژن عضالنی نه تنها به عنوان سوبسترا بلکه به
عنوان یکی از مهم ترین تنظیم کننده های مسیرهای سیگنالیک مورد
استفاده قرار می گیرد .بنابراین استفاده از کربوهیدرات های اگزوژن
یعنی خوراکی می تواند برای سازگاری های ورزشی بسیار مفید باشد.
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پریسا نمازی
کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی

تأثیر همه جانبه

کرونا

کووید  19بیماری است که توسط یک نوع جدید از کرونا ویروس ایجاد
شده است ،اولین بار در ووهان ،استان هوبی چین در تاریخ  31دسامبر
 2019گزارش شده است .و پس از آن یک بیماری همه گیر در 11
مارس  2020شناخته شد ( .)1در این بیماری بیشتر بیماران فقط
عالئم خفیفی را تجربه می کنند .با این حال ،احتمال عوارض شدیدی
مانند مشکالت حاد تنفسی ،ذات الریه و مرگ نیز وجود دارد .شرایط
و که بر روی سیستم های قلبی و عروقی  ،تنفسی و سیستم ایمنی

 12نرشیه املپین /پاییز 1400

عالئم

ورزشكاران آلوده به ویروس کرونا غالباً بدون عالئم هستند اما ممكن است
عالئم خفيف تا شديدي نیز داشته باشند كه  2تا  14روز پس از مواجهه
با ويروس رخ مي دهد (به طور متوسط  6-5روز) .عالئم شایع تب ،سرفه
و خستگی است .عالئمی که احتمال کمتری دارد شامل بدن درد ،گلودرد،
اسهال ،ملتحمه ،سردرد ،از بین رفتن طعم و بو ،بوجود آمدن کهیر بر روی
پوست و یا تغییر رنگ انگشتان پا یا انگشتان دست است .عالئم غیر معمول
اما شدید شامل تنگی نفس یا مشکل در تنفس  ،درد یا فشار در قفسه

در ورزش

بدن تأثیر می گذارد ،خطر ابتال به بیماری شدید و مرگ را در پی دارد.
حتی اگر خطر ابتال به بیماری شدید در ورزشکاران کم باشد ،ممکن
است بیماری خفیف ،تمرین و رقابت را نیز قطع کند .هنوز مشخص
نیست که آیا عفونت با کووید  19ممکن است منجر به کاهش حاد یا
مزمن ظرفیت هوازی یا سازگاری تنفسی در ورزشکاران نخبه شود یا
خیر! با این وجود در حال حاضر هیچ درمانی یا واکسنی برای کنترل
یا جلوگیری ازکووید  19وجود ندارد.

سینه و از دست دادن تکلم یا حرکات است .ورزشکاران باید به عالئم هشدار
دهنده اضطراری مانند مشکل تنفس  ،درد مداوم یا فشار در قفسه سینه،
سرگیجه ،عدم توانایی بیدار شدن یا بیدار ماندن ،کبودی لب ها و صورت و
هرگونه عالئم دیگر که برای ورزشکاران شدید یا نگران کننده است توجه
کنند ( .)2،3،4اگر هر ورزشکاری احساس خوشایندی نداشته باشد یا دچار
تب یا هر یک از عالئم فوق باشد ،باید با پزشک تیم خود (پزشک باشگاه
یا فدراسیون) و یا پزشک عمومی تماس بگیرد (.)2

همه گیری ویروس کرونا اولین اختالل در
رویداد های ورزشی در حالت های گوناگون
از زمان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده است.
در واقع ،بسیاری از رویدادهای ورزشی لغو
یا به تعویق افتاد مانند بازی های المپیک
تابستانی  2020در توکیو (برنامه ریزی مجدد
برای سال  .)2021این امر تأثیر عمده ای نه
تنها بر ورزشکاران و طرفداران آنها  ،بلکه بر
تمام کسانی که در صنعت ورزش کار می کنند
داشته است.
از آنجا که شیوع ویروس کرونا و پیشرفت
بیماری در هر کشور متفاوت است ،تصمیمات
متفاوتی برای لغو یا به تعویق انداختن فصول
ورزشی گرفته شد .در فوتبال ،بسیاری از
کشورها تصمیم گرفتند فصل اصلی خود را به
پایان دهند به صورتی که جدول نهایی برای
تصمیم گیری بر اساس امتیاز در هر بازی تعیین
می شود .برخی دیگر شروع مجدد را به فاصله
بین ماه های می و ژوالی سال  2020موکول

از آنجایی که این بیماری می تواند سیستم های مختلف بدن را از جمله قلبی-
تنفسی ،کلیوی ،عملکرد عصبی و کبدی را دچار مشکل کند بنابراین بهتر است
تمامی ورزشکاران به منظور اطمینان از عدم ابتال به ویروس ویروس کرونا قبل
از شروع و بازگشت به ورزش به صورت دو تست متوالی مورد آزمایش قرار
گیرند ( .)6-5در صورتی که ورزشکار دچار بیماری بود پس از حداقل دوهفته و
بهبودی کامل بهتر است ارزیابی هایی متناسب با رشته ورزشی ورزشکار صورت
گیرد تا میزان توانایی فرد برای بازگشت به تمرین مشخص شود و برنامه ریزی
تمرینی فرد بر اساس ارزیابی های تخصصی انجام گیرد (.)7
بازگشت به ورزش در طول ویروس کرونا یک فرایند پیچیده است.

مسئولین ورزشی ،کادر پزشکی و کادر فنی و ورزشکاران باید از یک
روند گام به گام دقیق پیروی کنند تا از امنیت ورزشکاران و سایر
پرسنل و جامعه ورزش اطمینان حاصل شود ( .)8برای محدود کردن
خطر ابتال به عفونت یا عوارض ویروس کرونا باید اصول زیر مورد
توجه قرار گیرد:
• ارزیابی ریسک و بازگشت به رشته های ورزشی باید مطابق با آخرین
مقررات و دستورالعمل های  MOPHباشد زیرا ممکن است این موارد
به مرور زمان با وضعیت همه گیری بیماری تغییر کند.
• از سرگیری تمرین رسمی تا زمانی که اقدامات مناسب ،ویژه ورزش و
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بازگشت به ورزش

کردند ،تا در پشت درهای بسته بازی کنند و
در حالی که اجرای قوانین سختگیرانه مانند
ممنوعیت دست دادن ،تف کردن یا صحبت
کردن در نزدیکی یکدیگر و همچنین پوشیدن
ماسک برای مسئوالن و کارمندان و اعضای
روی نیمکت وضع شد .مسابقات بوندس لیگا در
تاریخ  16می از سر گرفته شد و به اولین لیگ
اتحادیه اروپا تبدیل شد که پس از کاهش کورونا
ویروس مجددا ً راه اندازی شد .در سایر ورزشها،
مسابقات غالباً به حالت تعلیق در می آمدند و
برپایی مسابقات ورزشی در سراسر جهان از لغو
تا تغییر مجدد تحت تأثیر قرار گرفته است .این
توقف اجباری از فعالیت ورزشی در طول همه
گیری کورونا ویروس را می توان یک دوره انتقال
مانند دوره خارج از فصل دانست با این تفاوت
که مدت زمان طوالنی تری دارد و با قرنطینه
همراه بود .بسیاری از مسئوالن ورزشی در
سراسر جهان مراحل بازگشت به فعالیت و برنامه
پیشگیری که باید متناسب با هر موقعیتی مورد

استفاده قرار گیرد را در دستور کار خود قرار
دادند .بازگشت به فعالیت عادی باید به صورت
پیشرفته و برنامه ریزی شده باشد.
خطرات ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا
از ورزش به ورزش دیگر متفاوت خواهد بود.
ورزش هایی با ریسک پایین که در آن امکان
فاصله گرفتن اجتماعی وجود دارد (مانند
تیراندازی  ،تیراندازی با کمان  ،گلف).
امکان حفظ فاصله اجتماعی برای مربیان،
مسئوالن و تماشاگران نیز باید در نظر گرفته
شود .ورزش های تماسی نیز باید بیشتر در
معرض خطر باشد (راگبی ،فوتبال ،هندبال).
ورزش در فضای باز نیز بهتر از ورزش در
فضای بسته حتی با وجود تهویه مناسب است.
ورزشکاران باید از توصیه های  MOPHدر
مورد شروع فعالیت های ورزشی در مورد
اقدامات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
مانند مسافت اجتماعی یا پوشیدن ماسک ها
نیز پیروی کنند.

محیط تمرین انجام نشده است اجرا نشود و به طور واضح به ورزشکاران
و کلیه افراد شرکت کننده در محل مورد نظر ابالغ شود (.)8،9
فقط فعالیت در فضای باز مجاز است .برای ورزشهای تیمی ،در طول
تمرین فاصله ایمن اجتماعی ایجاد شود.
کمتر از  10نفر در تمرین شرکت کنند.
برگزاری مسابقات تیمی مجاز است اما بدون حضور تماشاگران.
مسابقات ورزشی کشوری و بین المللی با حضور تماشاگران مجاز
است .ورزش برای گروه سنی (کودکان و نوجوانان) مجاز است.
در ورزش های برخوردی قرار گرفتن در معرض ورزشکاران و در

تماس بودن با هم تیمی ها و حریفان در حین تمرین و رقابت ،موضوع
دارای اهمیتی است و خطر انتقال ویروس کرونا را نسبتاً افزایش می
دهد است (به عنوان مثال جودو ،بوکس) .اجرا و اهمیت به اقدامات
پیشگیری برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا بسیار توصیه می شود.
در ورزش های غیر برخوردی ورزشکاران در طول تمرین و رقابت کمتر در
معرض تماس با هم تیمی ها و حریفان قرار می گیرند .در برخی از ورزش
های غیر برخوردی ،ارتباط بین ورزشکاران بویژه در هنگام رقابت (به عنوان
مثال ژیمناستیک  ،قایقرانی) ممکن است .لذا اجرای اقدامات پیشگیری از
انتقال ویروس کرونا در ورزشهای بدون برخورد توصیه می شود.

پیشگیری از آسیب ورزشکاران
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نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که
ورزشکاران به دلیل تغییر در ماهیچه ها و
خصوصیات مکانیکی خاص تاندون ،پس از یک
دوره از قرنطینه خانگی ویروس کرونا ممکن
است مستعد آسیب بیشتر باشند.
تنها مورد مشابه گزارش شده در بررسی ها
پس از تعطیلی لیگ ملی فوتبال ( )NFLدر
سال  2011در ایاالت متحده بود ،جایی که
عدم برگزاری فصل های بازی (بیش از سه ماه)
و بدون دسترسی به امکانات تمرینی رخ داده
بود .پس از بازگشت به تمرین و رقابت ،میزان
صدمات بیشتر در تاندون آشیل وجود داشت،
که بطور عمده در اولین دوره تمرینی و فصل
بعد اتفاق می افتد ( .)12بنابراین ،تیم ها باید
به صورت دقیق وضعیت بدنی ورزشکاران را
بررسی کنند تا به آمادگی الزم برای بازگشت
ایمن به تمرین و رقابت کمک کنند.
اگر فشار وارده بیش از حد سطح آمادگی
ورزشکار و یا از منظر الگوهای حرکتی و
شدت آن بسیار متفاوت باشد ،بازگشت به
تمرین برای ورزشکاران دارای خطر است .در

دوره قرنطینه ،احتماالً تغییرات چشمگیر در
مهارت های اصلی ورزشی و همچنین رشد
عادت ها (مانند خواب ناکافی و رژیم غذایی
ضعیف) اتفاق افتاده است که می تواند بر
آمادگی بازگشت به ورزش تأثیر منفی بگذارد.
ارزیابی مداوم از شرایط ورزشکاران و همچنین
ارزیابی روزمره میزان درد در نقاط مختلف بدن
می تواند به کادر پزشکی و مربیگری کمک
کند تا مشکالت احتمالی را شناسایی کرده و
به صورت جداگانه متناسب با بازگشت ایمن
ورزشکار به تمرینات مطلوب و آمادگی رقابت
بپردازند.استفاده از پرسشنامه سالمت برای
نظارت بر ورزشکاران به مرور زمان می تواند
به شناسایی مواردی بپردازد که ممکن است
نیاز به تعدیل بار تمرین روزانه ورزشکاران
داشته باشد .پرسشنامه ها معموالً روزانه از
طریق تلفن همراه یا دستگاه الکترونیکی دیگر
تکمیل می شوند و درک بازیکن از وضعیت
سالمتی فعلی خود را بر اساس چند سوال
ساده ارزیابی می کنند ( .)12همچنین باید
از ورزشکاران درمورد هرگونه عالئم ویروس

کرونا مانند سرفه ،تنگی نفس ،درد قفسه
سینه ،مشکل در تنفس ،تب ،لرز ،درد غیر
طبیعی عضالت ،سردرد ،گلودرد ،آبریزش
بینی ،از بین رفتن طعم یا بو و بیماری دستگاه
گوارش استفاده شود.
همچنین نمودارهای درد در نقاط مختلف بدن
به صورت کاغذی یا الکترونیکی می توانند برای
برجسته کردن نقاط با ریسک باالی آسیب قبل
از بروز آسیب دیدگی استفاده شوند (.)13
مدت زمان بازگشت دوباره بستگی به وضعیت
شروع ورزشکار دارد .در صورت طوالنی تر
شدن فرایند انتقال ،عقالنی است که زمان
بازگشت به تمرین کامل به صورت ایمن،
تمدید شود.
بهره وری از تیم و برقراری ارتباط منظم و
واضح بین ورزشکار و مربی  /پرسنل پزشکی
برای حفظ محیط ایمن برای ورزشکاران
مهم است .آسیب های قبلی ،سن و جنسیت
ورزشکار ،سایر مشکالت و نیاز های ورزش و
سطح بازی هنگام بازگشت به تمرین و رقابت
نیاز به توجه دارد.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی های انجام شده اثرات تخریبی این بیماری و همچنین تاثیرات جانبی آن مانند در قرنطینه بودن و عدم تمرین مناسب باعث
 بسیاری از اثرات تخریبی مبتال شدن به این.بوجود آمدن مشکالت گاه جبران ناپذیری در ورزشکاران بویژه ورزشکاران حرفه ای خواهد شد
 بنابراین رعایت پروتکل های پیشگیری و همچنین.بیماری می تواند جبران ناپذیر بوده و ورزشکار را برای همیشه از رقابت های ورزشی دور کند
 این موضوع الزم به ارتباط مناسب میان ورزشکاران و مربی و کادر پزشکی است تا.رعایت اصول گام به گام بازگشت به ورزشی ضروری است
.بتواند به درستی از آسیب های این دوران جلوگیری به عمل آورد
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گلی سفیدزاده

نخستین رشتههای راه یافته
سابقه حضور ایران در اداور المپیک به  ۷۲سال پیش باز میگردد که برای
نخستین بار با  ۳۸ورزشکار در  ۶رشته در چهاردهمین دوره بازیهای
المپیک  ۱۹۴۸لندن حضور یافت و از آن سال تا به امروز و با احتساب
المپیک توکیو در  ۱۷دوره شرکت کرده است.
ایران برای نخستین بار در  ۶رشته کشتی آزاد ،وزنهبرداری ،بوکس ،تیراندازی،
بسکتبال و ژیمناستیک به المپیک  ۱۹۴۸لندن راه یافت و امروز در المپیک
توکیو رشته کاراته اولین حضورش را تجربه خواهد کرد.
اما در این  ۱۷دوره چه رشتههای نخستین حضورشان در المپیک
را تجربه کردند؟
نخستین حضور رشته تیمی در المپیک و  ۲رشته رکورددار
 ۱۹۴۸لندن ایران در پنج رشته انفرادی و یک رشته تیمی حضور یافت .در
واقع بسکتبال رکورددار نخستین حضور رشته تیمی ایران در ادوار المپیک
است و طی این  ۱۷دوره بازیها سابقه سه بار حضور در  ۱۹۴۸لندن۲۰۰۸ ،
پکن و امروز در توکیو را دارد.
اما کشتی آزاد و وزنهبرداری  ۲رشته رکورد دار ایران در تمامی ادوار
المپیک هستند .از  ۱۹۴۸لندن تا  ۲۰۲۰توکیو .کشتی آزاد و وزنهبرداری
پای ثابت  ۱۷دوره المپیک و مدال آور کاروان ایران در این آوردگاه
جهانی است.
در تیراندازی که نخستین حضورش به المپیک  ۱۹۴۸لندن باز میگردد تا
به امروز در  ۹دوره بازیها حضور یافته است .المپیک  ۱۹۴۸لندن۱۹۶۰ ،
رم ۱۹۶۴ ،توکیو ۱۹۷۶ ،مونترال کانادا ۱۹۹۶ ،آتالنتا ۲۰۰۰ ،سیدنی،
 ۲۰۰۴آتن ۲۰۱۲ ،لندن ۲۰۱۶ ،ریو  ۲۰۲۰توکیو .البته نخستین دوره
حضور تیراندازان زن به المپیک  ۱۹۹۶آتالنتا برمی گردد.
ژیمناستیک دیگر رشته ای که نخستین حضورش در  ۱۹۴۸لندن بوده و
دیگری در  ۱۹۶۴توکیو .در این رشته در واقع تا به امروز نمایندگان کشورمان
در  ۲دوره آن شرکت داشتند.
مشت زنی به تعبیر امروز که از آن به عنوان بوکس یاد میشود .منتها با نام
مشت زنی این رشته از اولین دوره حضور در المپیک  ۱۹۴۸لندن شرکت
داشت و پس از آن در بازیهای  ۱۹۵۲فنالند ۱۹۵۶ ،ملبورن ۱۹۶۰ ،رم،
 ۱۹۶۴توکیو ۱۹۷۲ ،مونیخ ۱۹۷۶ ،کانادا ۱۹۹۲ ،بارسلونا ۲۰۰۰ ،سیدنی و
 ۲۰۰۴آتن با همین نام در  ۱۰دوره حضور یافت و پس از آن این رشته
با نام بوکس در  ۲۰۰۸پکن به روی رینگ رفت و تا به امروز در المپیک
 ۲۰۲۰حضورش را حفظ کرده است .در واقع این رشته از  ۱۷دوره حضور
در المپیک به چهار دوره  ۱۹۵۶ملبورن ۱۹۶۸ ،مکزیک ۱۹۸۸ ،کره جنوبی
و  ۲۰۰۴آتن راه نیافت.
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فنالند و هفتمین رشته ایران در المپیک
دوومیدانی رشتهای است که نخستین دوره حضور نمایندگان کشورمان به
المپیک  ۱۹۵۲فنالند با یک نفر و به عبارتی در دومین دوره حضور ایران
در بازیها باز میگردد و تا به امروز در  ۱۴دوره شرکت کرده است و یک
بار در ماده دو ماراتن در المپیک  ۱۹۸۸کره جنوبی شرکت کرد .اما این
رشته در سیزدهمین دوره حضورش در المپیک برای نخستین بار مدال
گرفت .احسان حدادی در پرتاب دیسک در  ۲۰۱۲لندن مدال نقره این
رشته را کسب کرد.
 ۱۹۶۰رم و قرار گرفتن کشتی فرنگی برای نخستین بار در کنار آزاد
هفدهمین دوره بازیهای المپیک به  ۱۹۶۰رم ایتالیا میرسد که در
واقع چهارمین دوره حضور ایران در این رویداد و راهیابی کشتی فرنگی
برای نخستین بار در المپیک است که با چهار فرنگیکار اعزام شد و در
اولین حضورش نخستین مدال کشتی فرنگی از جنس برنز توسط محمد
پذیرایی تصاحب شده است .کشتی فرنگی که پای ثابت مدالآوری ایران

در ادوار المپیک است از نخستین حضور خود تا به امروز در بازیها
حضور دارد.
 ۱۹۶۴توکیو و حضور پنج رشته برای نخستین بار
در این دوره دوچرخه سواری ،شنا ،شیرجه ،شمشیربازی و فوتبال برای
نخستین بار به المپیک راه یافتند که بعد از بسکتبال و فوتبال دومین رشته
تیمی ایران به المپیک است .این رشته تا به امروز در  ۲دوره بازیها کسب
سهمیه کرده است که آخرین آن  ۱۹۲۷مونیخ آلمان است.
دوچرخه سواری که در این برهه با چهار ورزشکار به المپیک راه یافته بود
بعد از سه دوره ،دومین حضورش در المپیک به  ۱۹۸۸کره جنوبی باز
میگردد و پس از آن در  ۶دوره تا به امروز توانست با کسب سهمیه در
المپیک حضورش را تداوم دهد .در مجموع از  ۱۳دوره حضور که نخستین

ایـران در ادوار المپیک
که شمشیربازی از ایران موفق شده بود به چنین سطحی از المپیک برسد.
 ۱۹۷۸کانادا و نخستین حضور واترپلو
واترپلو از خانواده شنا و شیرجه برای نخستین بار با  ۱۱ورزشکار راهی این رویداد
شد تا نخستین تجربه در المپیک را مَزه کند و مانند شیرجه هنوز نتوانست برای
دومین بار به این آوردگاه جهانی راه یابد.
 ۱۹۸۸سئول و ورود غیررسمی تکواندو
تکواندو برای نخستین بار و به طور غیررسمی با چهار ورزشکار به این رویداد
اعزام شد و چهار سال بعد یعنی در المپیک  ۱۹۹۲بارسلون اسپانیا این بار تیم
ملی با سه تکواندوکار عازم شد .هرچند در این  ۲دوره متوالی مدالی کسب نکرد
اما پس از سه دوره در  ۲۰۰۴آتن با اعزام  ۲ورزشکار خیز بلندی در رشتههای
مدالآور برداشت .هادی ساعی و یوسف کرمی نخستین مدال های این رشته
را در تاریخ تکواندو کسب کردند ساعی طال و کرمی برنز.
 ۱۹۹۲بارسلون و کسب سهمیه جدید در تنیس روی میز
پینگ پنگ ایران با کسب سهمیه ابراهیم علیدخت به المپیک رفت و تا به
امروز یعنی  ۲۰۲۰توکیو برای هفتمین بار راهی المپیک شد؛ هر چند مدالی
کسب نکرد .اما در  ۲۰۱۲لندن ندا شهسواری نخستین بانوی پینگ پنگ باز
سهمیه المپیک در بخش زنان را کسب کرد.
 ۲۰۰۴آتن و جودو
جودو در زُمره شانزدهمین رشته راه یافته ایران به المپیک است که نخستین بار
با هفت ورزشکار به آتن راه یافت و تا المپیک  ۲۰۱۶ریو حضورش را تداوم داد
اما بهترین نتیجه کسب شده عنوان پنجمی علی معلومات و محمدرضا رودکی
در المپیک  ۲۰۰۸پکن است.
المپیک  ۲۰۰۸پکن و کسب نخستین سهمیهها در سه رشته
در پکن و و بیست و نهمین دوره بازیها و چهاردهمین دوره حضور ایران در
المپیک بدمینتون ،قایقرانی و تیرو کمان موفق به کسب سهمیه المپیک برای
نخستین بار شدند .بدمینتون بعد از آن مانند شنا و شیرجه نتوانست دومین
حضورشان در المپیک را تجربه کنند.قایقرانی برای نخستین بار با  ۲ورزشکار به
بازی های المپیک اعزام شد و تا به امروز در المپیک  ۲۰۲۰حضورش را تداوم
بخشید هرچند هنوز موفق به کسب مدال نشد.تیرو کمان با کسب سهمیه برای
نخستین بار در المپیک تا به امروز حضورش را تداوم بخشید اما مدالی کسب نکرد
اما زهرا نعمتی نخستین ورزشکار ایرانی ،اولین بانوی آسیایی و سیزدهمین ورزشکار
تاریخ است که توانسته هم در المپیک و هم در پارالمپیک سهمیه کسب کند.

توکیو  ۲۰۲۰و کاراته
در بازیهای امسال  ۲۰۲۰توکیو و در هفدهمین دوره حضور ایران در المپیک
کاراته تاکنون توانست هم دربخش زنان و هم مردان سهمیه کسب کند.
در مجموع  ۱۷دوره حضور ایران در المپیک برای نخستین بار ایران در  ۶رشته
در  ۱۹۴۸لندن به بازی ها راه یافتد و پس از آن در المپیک  ۱۹۴۶توکیو ایران
در پنج رشته جدید سهمیه کسب کرد و در  ۲۰۰۸پکن در سه رشته برای
نخستین بار راهی المپیک شدند.رشته هایی که تنها یک بار توانستند سهمیه
بگیرند شیرجه و واترپلو است .فوتبال و والیبال  ۲رشته از سه رشته تیمی راه
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آن به  ۱۹۶۴توکیو مربوط می شود در هشت رویداد حاضر شد.
شنا دیگر رشتهای که نخستین حضورش به  ۱۹۶۴توکیو بر میگردد تا به
امروز در هفت دوره حضور یافته است و البته احتمال کسب سهمیه برای
المپیک  ۲۰۲۰هم وجود دارد .شیرجه رشته دیگری که با شنا برای نخستین
بار به بازیهای توکیو راه یافتند و نمایندگان کشورمان تاکنون نتوانستند تا
به امروز سهمیه کسب کنند.شمشیربازی هم نخستین حضورش در المپیک
 ۱۹۶۴توکیو است .این رشته پس از توکیو به المپیک  ۱۹۷۲مونیخ آلمان،
 ۲۰۱۲لندن ۲۰۱۶ ،ریو و امروز به  ۲۰۲۰توکیو راه یافت .شمشیربازی در
مجموع پنجمین حضورش در المپیک را تجربه می کند .اما مجتبی عابدینی
در اسلحه سابر و در بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو تا پای کسب مدال پیش
رفت که در نهایت به عنوان چهارمی بسنده کرد .این برای نخستین بار بود

المپیک ریو و سومین رشته تیمی راه یافته به المپیک
والیبال سومین رشته تیمی که برای نخستین بار توانست سهمیه المپیک را
در ریو  ۲۰۱۶کسب کند .این رشته همچنین توانست سهمیه المپیک ۲۰۲۰
توکیو را هم کسب کند و برای نخستین بار در تاریخ حضور ایران در المپیک
 ۲رشته تیمی در بازیهای  ۲۰۲۰حضور دارند.

دکترهومن بهمنپور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ،عضو کمیسیون
ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک

محیط زیست

ادامه شامره قبل

رکن سوم منشور المپیک
تاریخچه فعالیتهای محیط زیستی
در جنبش المپیک
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بازیهای المپیک بیش از هر چیز در
مورد ورزش و ورزشکاران است .اما اگر،
این بازیها برنامهریزی و مدیریت شوند
و به شکلی برگزار شوند که اثرات منفی
زیست محیطی آنها به حداقل برسد،
در آن صورت ،آن بازیها میتوانند نتایج
زیست محیطی مهم و متعددی را نیز در
بر داشته باشند .همچنین؛ فرصت ایجاد
شده توسط بازیها را میتوان جهت فراهم
آوردن میراث زیست محیطی پایدار مانند
احیاء و بازسازی اماکن و اکوسیستمها،
ارتقای آگاهیهاي زیست محیطی ،و توسعه
سیاستها و روشهای مدیریتی پایدار،
بکار برد .اينگونه بازیها میتوانند اقدامات،
فناوریها و تولید محصوالت زیست محیطی
پایدار را بواسطه ارزش آموزشی یک الگوی
مناسب ،بیشتر ترویج و تسهیل کنند.
ضروری است تا به این نکته توجه شود که
این میراث مثبت میتواند جداي از نتيجه
رقابت بر سر میزبانی رخ دهد .بهطور مثال؛
رقابت بر سر میزبانی بازیهای المپیک
ممکن است در بردارنده ترمیم و بازسازی
بخش متروک شهر و فضای باز عمومی
برای محل برگزاری مراسم باشد .این نتایج
و میراث مثبت از طریق فرآیندهایی که
منتهی به بازیها میشوند ،و از طریق
الزامات ،سیاستها و اقدامات کمیته
بینالمللی المپیک و نامزدها و کمیتههای
سازماندهی مسابقات حاصل میگردند.
در ادامه ،برخی از اقدامات و فعالیتهای
محیط زیستی که در مسابقات ورزشی انجام
شدهاند ،معرفی میشوند:

 :۱۹۷۲در بازيهاي زمستاني ساپورو ژاپن؛ مسابقات به
شرطي مورد تائيد قرار گرفت كه بعد از اتمام بازيها
وضعيت محيط به شرايط اوليه بازگردانده شود و به
طبيعت اطراف آسيبي وارد نشود.
 :۱۹۷۲در باز يهاي المپيك مونيخ؛ مجموعه
ساختمانها با پيششرط آنكه اين مجموعه بعد از
بازيها بهعنوان پارك طبيعي مورد استفاده اهالي شهر
مونيخ قرار گيرد ،طراحي شد.
 :۱۹۹۲طي برگزاري بازيهاي المپيك بارسلون
ورزشكاران و مقامات رسمي كميته بينالمللي المپيك
به همراه ديگر اعضاي اين جنبش اقدام به امضاي
عهدنامهاي تحت عنوان «پيمان كره زمين» کردند كه
بر اساس آن خود را ملزم به حفاظت و حراست از اين
كره خاكي كردند.

 :۱۹۹۳در اين سال شهر سيدني با التزام به پيگيري و
توسعه دستورالعملهاي مهم زيست محيطي ،براي ميزباني
بازيهاي المپيك سال  ۲۰۰۰ميالدي برگزيده شد.
 :۱۹۹۴شهر ليلهامر در نروژ ،با تاكيدي چشمگير
بر وظايف و مسئوليتهاي زيست محيطي ،بازيهاي
المپيك زمستاني را آغاز کرد .این بازیها استاندارهای
جدیدی را برای رویدادهای ورزشی کالن بهجا گذارده
است و این اطمینان را ایجاد کرده تا رویدادهای
ورزشی آتی ملزم شوند تا اقدامات زیست محیطی را
به عنوان بخشی از تعهدات اصلی در برداشته باشند.
کمیته برگزار کننده لیل هامر ،جایزه جهانی ۵۰۰
یونپ را در سال  ۱۹۹۴برای برقراری استانداردهای
زیست محیطی که در المپیکهای قبلی رعايت
نميشدند ،دریافت کرد.

شکل  .۱طراحی زیست محیطی و ساخت فضاهای ورزشی با رویکرد سازگاری با اقلیم بهمنظور
صرفهجویی در مصرف انرژی
 :۱۹۹۵در اين سال شهرهاي نامزد ميزباني بازيهاي المپيك زمستاني  ،۲۰۰۲نخستين شهرهايي بودند
كه طرحهاي زيست محيطي آنها مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين سال كميته بينالمللي المپيك ( )IOCو
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (  )UNEPبهطور مشترك اقدام به برگزاري نخستین كنفرانس جهاني
ورزش و محيط زيست در شهر لوزان سوئيس کردند .یونپ کار خود را در رابطه با ورزش و محیط زیست در
سال  ۱۹۹۴با اهداف زیر آغاز کرد:
•ترویج مالحظات زیست محیطی در رویدادهای ورزشی
•استفاده از محبوبیت ورزش جهت باال بردن آگاهی زیست محیطی و احترام به محیط زیست در میان عموم
مردم به ويژه جوانان
•ترویج ایجاد امکانات ورزشی سازگار با محیط زیست و تولید وسایل ورزشی سازگار با محیط زیست
 :۱۹۹۶كميته بينالمللي المپيك اقدام به تشكيل كميسيون ورزش و محيط زيست کرد.
 :۱۹۹۷دومين كنفرانس جهاني ورزش و محيط زيست در كشور كويت برگزار شد.
 :۱۹۹۸بازیهای المپیک زمستانی در شهر ناگانو ژاپن برگزار شد .کمیته برگزارکننده با مشارکت دانشآموزان،
سازمانهای مردم نهاد ( )NGOsو ورزشکاران اقدام به کاشت دهها هزار اصله نهال در اطراف مجموعه ساختمانها
و تاسیسات ورزشی محل بازیها نمود .همچنین ،یونیفرمهای داوطلبان از پالستیکهای بازیافتی تهیه شده
بود که برای بازدیدکنندگان و گردشگران ورزشی بسیار جذاب و جالب توجه بود.

شکل  .۲در بازیهای المپیک زمستانی ناگانو ( )۱۹۹۸برای
نخستینبار از پروپان به عنوان سوخت در مشعل بازیها
استفاده شد .با انجام این کار نمادین ،میزان انتشار دود
و منواکسید کربن در مقایسه با موارد پیشین (استفاده از
پارافین) بسیار کمتر بود.

 :۱۹۹۹سومين كنفرانس جهاني ورزش و
محيط زيست در ريودوژانيرو برزيل برگزار شد
و دستوركار  ۲۱جنبش المپيك تصویب شد.
 :۲۰۰۰رهنمودهای زیست محیطی
برای المپیکهای تابستانی تهيه گرديده
است تا میزبانهای بازیهای المپیک را
هدایت کرده تا اطمینان حاصل کنند که
تاسیسات ورزشی که سازگاری بیشتری
با طبیعت دارند ،ساخته شوند .این
رهنمودها با موفقیت در المپیک سیدنی
بکار گرفته شدند .بازيهاي المپيك
سيدني ،اساس استانداردهاي جهاني
نويني را در جهت تلفيق مسائل زيست
محيطي با تصميمگيري ،ساختوساز

شکل  .۳سکوی پرش اسکی در بازیهای المپیک زمستانی ناگانو ( )۱۹۹۸تماماً از آهن بازیافتی (کشتیها
و قطارهای قراضه و ریلهای فرسوده) ساخته شده بود.

و عملكرد مربوط به رويدادهاي
مختلف ورزشي برجاي نهاد .در نتیجه
برگزارکنندگان المپیک سیدنی مفتخر
به دریافت جایزه جهانی  ۵۰۰یونپ در
سال  ۲۰۰۱برای سبزترین بازیهای
تا آن زمان شدند .از این بازیها با نام
"بازیهای سبز " یاد میشود .منطقه
هو مبوش در شهر سیدنی که برای
دههها به صورت محیطی برای دفع
زبالههای سمی بود ،به آن دليل كه به
عنوان محل اصلی برگزاری مسابقات
المپیک برگزیده شده بود ،به شکل یک
محل تفریحی بازسازی گردید .برخي از
اقدامات زيستمحيطي صورت گرفته

در برگزاري بازيهاي المپيك سيدني
 ۲۰۰۰عبارت بودند از:
• كاربرد باتريهاي خورشيدي بر روي
بام ساختمانهاي دهكده ورزشكاران
• تبديل گودالهاي مملو از آجر و
مصالح ساختماني به درياچه مصنوعي
• كاشت صدها هزار اصله درختان بومي
استراليا در ورزشگاههاي المپيك
• تعبيه سطلهاي زباله با رنگهاي
متمايز به عنوان بخشي از راهكار
تلفيقي مديريت زباله در دهكده المپيك
• استفاده از ظروف غذاخوري يكبار
مصر ف و كيسهها ي مخصو ص
سطلهاي زباله ساخته شده از نشاسته

غلهاي ،به طوري كه اين مواد پس از
مصرف به عنوان كود در محوطهسازي
و زمينآرايي پس از بازيهاي المپيك
در پاركهاي استراليا مورد استفاده
قرار ميگرفتند.
• صرفهجویی در مصرف آب به میزان
 ۵۰۰میلیون لیتر در سال در شهر سیدنی
• حفاظت از  ۴۰۰گونه گیاه بومی و
بیش از  ۲۰۰گونه جانور مهرهدار
• اختصاص  ۳۰۰هکتار از فضای پارک،
به زیستگاه گونههای در معرض خطر
و احیای زیستگاه گونه کمیاب قورباغه
زنگی سبز و طالیی (& Green
)Golden Bell Frog
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شکل  .۴تخمین زده میشود که کاشت  ۱۰هزار اصله درختچه و  ۷هزار اصله درخت در حاشیه منطقه هومبوش (خلیج مجاور دهکده بازیها) باعث کاهش گازهای گلخانهای به میزان
 ۱۰هزار تن در سال در استرالیا میشود.

شکل  .۵این مسابقات به دلیل انجام اقدامات متعدد و متنوع زیست محیطی
(نظیر الیروبی  ۱۶۰هکتار از راههای آبی و مناطق پیرامون آنها ،جمعآوری
 ۹میلیون متر مکعب زباله از مسیرهای آبی ،بازیافت بیش از  ۲/۹میلیون
کیلوگرم زباله و پسماند) به "بازيهای سبز" معروف شده است.
 :۲۰۰۱احداث کمپ آموزشی طبیعت و ورزش برای
کودکان در بزرگترین منطقه فقیرنشین قاره آفریقا
(منطقه کیبرا در نایروبی) با هدف ارایه آموزههای ورزشی
و محیط زیستی به کودکان بیسرپرست و فقیر .از سال
 ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۸میالدی ،بیش از  ۶۰۰۰کودک در این
کمپ موفق به فراگیری آموزشهای پای ه در مورد ارتقای
فعالیتهای زیست محیطی همگانی (مانند بازیافت،
پاکسازی و غیره) و فعالیتهای ورزشی گوناگون (مانند
فوتبال ،تنیس ،بسکتبال و غیره) شدهاند.
 :۲۰۰۲برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی ورزش و
محیط زیست در ایتالیا (شهر رم)
 :۲۰۰۴برگزاری پنجمین کنفرانس جهانی ورزش و
محیط زیست و برگزاری بازیهای المپیک در آتن
منجر به کاشت دهها هزار اصله درخت در سراسر
یونان و پاکسازی بستر دریا و سواحل این کشور توسط

شکل  .۶احداث «پارک هزاره» در دهکده بازیها به مساحت ۴۵۰
هکتار که دارای  ۴۰کیلومتر مسیر پیادهروی و دوچرخهسواری میباشد.

ورزشکاران و داوطلبان شد.
 :۲۰۰۵ششمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط
زیست در شهر نایروبی (کشور کنیا) برگزار شد.
شرکتکنندگان در مورد فعالیتهای جنبش المپیک
و تالشهای زیست محیطی صورت گرفته توسط
برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بزرگ مقیاس
(مسابقات المپیک و جا مجهانی فوتبال )۲۰۰۶
ی و گفتگوهای جامعی داشتند .از این کنفرانس
سخنران 
بهمنظور تشویق سازمانهای ورزشی جهت لحاظ
نمودن موضوعات زیست محیطی به عنوان بخش اصلی
فعالیتهايشان بهره برده شد .سه روز تالش ،باعث
صدور بیانهای در مورد ورزش ،صلح و محیط زیست شد
(بیانیه ورزش ،صلح و محیط زیست نایروبی) .سازمان
ملل متحد سال  ۲۰۰۵را «سال ورزش و تربیت بدنی»
اعالم كرد ،در حالی که در همین زمان این سال اولین

سالِ «دهه آموزش برای توسعه پایدار» نیز بوده است.
 :۲۰۰۶بازیهای المپیک زمستانی در شهر تورینو
برگزار شد .برای نخستینبار در مسابقات ورزشی
پروژه ذخیرهسازی کربن ( )Hectorاجرا شد .همچنین،
یک پایگاه اینترنتی برای آموزش محیط زیست ویژه
دانشآموزان طراحی شد .کمیته برگزاری بازیها
موفق به دریافت گواهینامه ( ISO14000استانداردهای
محیط زیستی) شد.
 :۲۰۰۶در مسابقات جامجهانی فوتبال در آلمان ،از
اتوبوسهایی که با سوخت هیدروژن کار میکردند،
برای جابجایی تماشاگران و طرفداران استفاده شد.
همچنین ،از سطلهای تفکیک زباله در تمامی شهرهای
آلمان استفاده شد و با اجرای پروژه "جام در ازای جام"
میزان رهاسازی پسماند در استادیومهای فوتبال به
میزان قابل توجهی کاهش یافت.
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شکل  .۷از طریق احداث پارکهای دوچرخه در سراسر آلمان و به ویژه
شهر برلین،امکان جابجایی حدود  ۷۰درصد از تماشاچیان و گردشگران
ورزشی فراهم شد.

 :۲۰۰۷برگزاری هفتمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در شهر پکن.
 :۲۰۰۸بازیهای المپیک پکن ،موفق به ثبت اقدامات متعدد محیط زیستی گردید.
در این مسابقات ،استفاده از انرژي زمينگرمايي و تكنولوژي پمپ داغ در ناحيهاي
به وسعت  ۴۰۰،۰۰۰مترمربع به منظور تامين حرارت مركزي و مطلوبسازي

کیفیت هوا صورت گرفت .همچنین ،كارخانه زبالهسوز با ظرفيت  ۶۰۰،۰۰۰تن
زباله معمولی و  ۸۵۰۰تن زباله خطرناک و توليد  ۲۵۰ميليون كيلووات انرژي
ساالنه در پکن احداث شد .بهعالوه ،از  ۸۰۰۰تن فوالد و قراضه باطله جهت
ساخت دهكده بازيها استفاده شد.

شکل  .۸حدود  ۸۰تا  ۹۰درصد از انرژی مورد نیاز چراغهای خیابانی و
همچنین آب گرم برای حمام ورزشکاران توسط انرژی خورشیدی تامین شد.

شکل  .۹حدود  ۲۰درصد از الکتریسیته مورد نیاز برای بازیهای المپیک
 ۲۰۰۸پکن از طریق انرژی باد و نصب توربینهای بادی تامین شد.
 :۲۰۰۹برگزاری هشتمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیسن در شهر
ادمونتون کانادا.
 :۲۰۱۲برگزاری نهمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در لندن و
همچنین بازیهای المپیک لندن که فصل نوینی در معماری سبز و رویکرد
طراحی پایدار بهشمار میرود .کمیته سازماندهی و طراحی این مسابقات،
موفق شد از طریق بازگردانی آب ۴۰ ،درصد در مصرف آب صرفهجویی کند و
 ۲۰درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین
کند .همچنین ۴۰۰ ،هزارتن کربن جذب و ترسیب شد تا از انتشار گاز کربن
دیاکسید که عامل اصلی گرمایش کره زمین است ،جلوگیری شود و موفق به
کسب مدال نقره پروژه هکتور برای کاهش  ۵۰درصدی کربن شد .این بازیها،
مدال طالی «محیط زیست و پایداری» را در ششمین دوره از مراسم جایزه
بینالمللی مدیریت ورزشی کسب کرد .همچنین ،مدال نقره را برای بازیافت
 ۶۲درصدی مواد زاید جامد و کاهش  ۹۷درصدی حجم زباله قابل دفن اخذ

کرد .بهعالوه ،مدال نقره برای «سیستم حمل و نقل مناسب و سازگار با محیط
زیست در زمان برگزاری بازیها » را کسب کرد.
 :۲۰۱۳برگزاری دهمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در سوچی روسیه.
 :۲۰۱۴در مسابقات جامجهانی فوتبال در برزیل ،تالش بسیار زیادی صورت
گرفت تا استادیومهای فوتبال در این کشور مجهز به سیستم بهرهگیری از
انرژیهای پاک شوند .این کشور برخی از ورزشگاههای خود را با تجهیز به
پنلهای خورشیدی ،از امکان تامین انرژی پاک بهرهمند ساخت .در عین حال،
هر  ۱۲استادیوم مورد استفاده در این بازیها حداقل استانداردهای محیط
زیستی در خصوص آلودگیهای محیطی را کسب کردند .حال آنکه ،عالوه بر
به دست آوردن چنین ویژگیهایی ۱۰ ،ورزشگاه از استادیومهای مورد استفاده
در بازیهای جامجهانی  ۲۰۱۴برزیل موفق به کسب جوایزی از کمیسیون
سازههای سبز آمریکا شدهاند که به بررسی طراحی انرژی و تاثیرات محیطی
سازهها میپردازد.

شکل  .۱۰استادیوم مینیرو (دومین استادیوم بزرگ
فوتبال در کشور برزیل پس از ماراکانا) به سیستم
خورشیدی مجهز شده است که توانایی تولید ۱/۴
مگاوات را دارا است.

شکل  .۱۱در مراسم افتتاحیه ۲۰۶ ،کودک با
گلدانهایی در دست که هر کدام حاوی یک
گونه گیاهی (مجموع ًا  ۲۰۶گونه) بود در کنار
پرچمداران  ۲۰۶کشور حاضر در بازیها در آیین
رژه شرکت کردند.
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 :۲۰۱۶المپیک ریودوژانیرو (برزیل) با تردیدهایی در خصوص نتایج محیط زیستی
این بازیها همراه است .چرا که از یکسو ،شیوع ویروس زیکا و از سوی دیگر ،آلودگی
اکوسیستمهای آبی این شهر برخی از نتایج و دستاوردهای ادعا شده را به زیر سوال
میبرد .بنابر پژوهش های انجام شده ۲۹۵۰۰ ،گیگاوات برق برای این بازیها تولید
شد که متاسفانه میزان استفاده از منابع انرژی پاک ،قابل قبول نبوده است .همچنین،

 ۳میلیون و  ۶۰۰هزار تن کربن دیاکسید تولید شد که در مقایسه با دورههای پیشین،
نرخی باالتر داشته است .البته اقداماتی نمادین و ترویجی نیز در این دوره از بازیها انجام
شد .از جمله آنکه در بلیت افتتاحیه بازیها طرح سبز رنگی از دو انسان در طبیعت
همراه با پرندگان قرار داده شده بود که بیانگر مفهوم "کره زمین سبز" بود .اقداماتی
نیز در زمینه تصفیه آب مصرفی و همچنین کاربرد مواد تجزیهپذیر صورت گرفت.

سخن پایانی:
میان محیط طبیعی و ورزش رابطه¬ای غیرقابل انکار وجود دارد .بدون
محیط زیست سالم ،بشر نمی¬تواند بقاء یابد و پرواضح است که در آن
صورت ،امکان مشارکت در ورزش یا حضور در آن نیز میسر نخواهد
بود .مجموعه فعالیت¬هایی که انجام میشود و نیز مصرف منابع طبیعی
بر روابط جزئی و دقیق انسان با محیط زیست تاثیر منفی دارند .در
نتیجه ،تغییر آب و هوا تبدیل به امر مشترکی در تمام گفتمانهای
عمومی شده و گرچه مشخص نیست که تغییرات آب و هوایی چگونه بر
جنبه¬های زندگی انسان تاثیر دارد ،اما باید نسبت به بازنگری در تاثیر
محیط زیستی مصرف و الگوهای رفتاری اقدام کرد .هر چند ،عوامل
اصلی تاثیر منفی بر محیط زیست طبیعی ارتباط چندان مستقیمی
با ورزش ندارند ،اما نمی¬توان تاثیرات صنعت ورزش را نادیده گرفت.
بههمین منظور ،الزم است تا نحوه تعامل با محیط زیست را تغییر داد.
این یک حقیقت مسلم است که صنعت ورزش تاثیرات مخرب محیط
زیستی اندکی در مقایسه با برخی صنایع دیگر (مانند تولید سوخت
فسیلی ،کارخانجات تولیدی ،استخراج معدن ،هوانوردی و بسیاری دیگر)
دارد .اما تاثیراتی دارد که یک مدیریت پویا قادر است تا به کاهش آن
کمک کند .در اصل ،ورزش در کنار سایر بخشها باید در مسیر بهبود
عملکرد محیط زیستی جوامع حرکت کند .شاید فرصت تاثیرگذاری
بر میلیونها مشارکتکننده و طرفدار در دنیا ،بهترین شانس صنعت
ورزش است .تنها چند فعالیت دیگر هستند که میتوانند همانند ورزش
میزانی از شور ،اشتیاق و فداکاری را ایجاد کنند که از دید بازیگران
حرفهای و طرفداران آنها متفاوت به نظر میرسد .ورزش در ایجاد گروه
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مفهوم توسعه پایدار اشاره دارد بر «تامین نیازهای نسل حاضر
بدون به خطر انداختن توانایی نسل¬های آینده برای برآوردن
نیازهای خود» (کمیسیون برانتلند ،پاراگراف  .)۱در اصل،
توسعه پایدار یک مفهوم کلی است که مرزهای جهانی را شامل
میشود و در صورت تخطی از آن ،آسیب غیرقابل بازگشتی به
سیستم طبیعی و در کنار آن مسائل اجتماعی و اقتصادی،
حقوق بشر و استانداردهای حداقلی برای زندگی ایجاد میشود.
در این بین ،فضایی وجود دارد که در آن بشریت میتواند بدون
سوءاستفاده از محیط زیست ،به توسعه و پیشرفت ادامه دهد.
این فضا در اصل همان "پایداری" است .پایداری شامل سه جنبه
است :محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی .به عنوان یک مفهوم
مدیریتی ،توسعه پایدار جنبههای محیط زیستی ،اجتماعی و
اقتصادی در فرآیندهای تصمیمگیری را به تعادل میکشد .عامل
دیگری که در تعریف توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد ،زمان
است؛ اقدامات مدیریتی کنونی دولتها باید در آینده نیز نمود
داشته باشند .اما ورزش در کجای این پیوستار قرار میگیرد؟
چرا ورزش و محیط زیست؟
ورزش تاثیر ثابت شدهای در ارائه خروجیهای مثبت اجتماعی
داشته است .از برنامههای جهانی سازمان ملل تا اقدامات محلی،
ورزش به عنوان کانون برنامههای توسعه اجتماعی استفاده شده
است .اکثریت باشگاههای ورزشی حرفهای ،به نوعی دسترسی
اجتماعی و برنامه مشارکت دارند و نمونههای زیادی وجود دارند
که در آنها مشارکت در ورزش ،سبب شده است تا جوانان
بیبرنامه و ناامید بتوانند وارد فعالیتهای مشارکتی شوند و
ناامیدی به امید و پیشرفت تبدیل شود .اگرچه به نظر میرسد
که بخش ورزش ،از نظر بررسی مسائل محیط زیستی ،حدود

های عالقهمند که از سطح محلی تا جهانی فعال هستند ،منحصربهفرد
و توانا است .دانشمندان ،دورهها و اعصار زمینشناسی را براساس
نیروهای شناسایی شده تاثیرگذار بر آن دوره نامگذاری میکنند .آنها
اخیرا ً یک دوره ژئولوژیک (زمینشناسی) جدید را شناسایی کردهاند
که آنتروپوسین نام دارد ،دورهای از بشریت؛ که انسان به نیروی غالب
موثر بر کارکرد سیستم طبیعی زمین تبدیل شدند .این تغییر با توسعه
کشاورزی شروع و در طول زمان پیشرفت کرد و با پیشرفت در صنعت،
ارتباطات و پزشکی ،تسریع یافت .آگاهی از تاثیرات انسانی بر دنیا از
دهه  ۱۹۶۰میالدی رو به افزایش بوده است .به ویژه از زمانی که انسان
توانست از فضا به زمین نگاه کند و موقعیت خود را در جهان هستی
دریابد .اگرچه گزارش برانتلند در سال  ۱۹۸۷یک نقطه تحول در
توسعه آگاهی محسوب میشود ،اما تنها  ۱۵تا  ۲۰سال است که
سیاستمداران ،کسبوکارها و کشورها شروع به شناسایی ،پاسخگویی
و تالش برای جبران برخی پیامدهای مصرف روزافزون انرژی و منابع
کردهاند .اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تالش زیادی کرد تا مسائل
پایداری را در سیاست مطرح کند .اما اهداف جدیدتر توسعه پایدار که
در سال  ۲۰۱۵و در کنفرانس پاریس مطرح شدند ،به عنوان چهارچوبی
از سوی کسبوکارها استفاده میشوند تا تاثیرات منفی را کم کرده و
ت را افزایش دهند .الزم به ذکر است که ورزش ،تنها بخشی
تاثیر مثب 
است که بهطور خاص در سند اهداف توسعه پایدار ذکر شده است،
اگرچه این مورد بیشتر به دلیل تاثیرات آن برای ایجاد یک جامعه خوب
و سالم است تا عملکرد محیط زیستی.

شکل  .۱۲توسعه پایدار؛ فصل مشترک جنبههای محیط
زیستی ،اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی است.

 ۱۰تا  ۱۵سال از سایر بخشهای تجاری عقب است ،ولیکن
میان ورزش و توسعه پایدار موازنه مشهودی وجود دارد .ورزش
فضای مشترکی را برای همه شرکتکنندگان فراهم میکند و
به نژاد ،مذهب ،رویکرد جنسی یا هر کیفیت تعریف شده دیگری
توجهی ندارد .هر نوعی از ورزش ،قوانین یا مقررات مشخصی
دارد که به طور ضمنی همگی خوب هستند و این قوانین به روح
عدالت و احترام به دیگران پیوند دارند .به روشهای گوناگون،
این امر نشانگر اهداف و نیات توسعه پایدار است – یعنی فراهم
کردن جامعه انسانی که در آن همه شرکت کرده و به شکلی
فعال و مثبت کمک کنند .توجه به موارد ذیل ،میتواند راهگشای
مدیران ورزشی بوده و آنان را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار
در ورزش یاری رساند:

 -۱ورزش ابزاری برای توسعه پایدار و همبستگی باشد.
برای کمیتههای ملی المپیک در کشورهای در حال توسعه باید ابزار
کارهایی ایجاد گردد تا آنها را در تعیین فرصتها برای استفاده
از ورزش جهت ارتقای توسعه پایدار ،و در توسعه برنامههای اقدام
مناسب برای پرداختن به اولویتها و چالشهای خاص کشورشان،
مساعدت کند .ورزش در پرداختن به سایر اولویتهای اجتماعی و
اقتصادی از قبیل مبارزه بر علیه فقر و شیوع بیماری ایدز؛ و در
ارتقای عدالت اجتماعی ،رفاه بشر و تساوی حقوق جنسی ،باید مورد
استفاده قرار گیرد.
 -۲نقش ورزشکاران شاخص در ترویج پیامهای محیط
زیستی پررنگ شود.
مهمترین راهی که ورزش میتواند براي محیط زیست و توسعه
پایدار سودمند واقع شود ،بواسطه محبوبیت ورزش است .ستارههای
ورزشی از جمله مشهورترین و مورد احترامترین افراد در جهان
هستند .آ نها خصوصیاتی را به نمایش میگذارند که همه
انسانها بدانها نیارمندند :دالوری ،مداومت ،تسلیم نشدن در برابر
نامالیمات ،رهبری .توان بالقوه آنها به عنوان سفیران و مروجین
راههای پایدار زندگی بسیار عظیم است .از همينرو ،ورزش میتواند
مبدل به عامل بسیار پرتوانی برای تغییر بشود ،و جامعه را به میزان
زیادی هدایت نماید .ورزش میتواند بوسیله الگوها جاده منتهی به
پایداری و مزایای پایداری را به بخش دولتی و سایر بخشها نشان
داده و آنها را هدایت کند .الزم است تا نقش مؤثر ورزشکاران
و سازمانهای ورزشی در آموزش و ایجاد آگاهی ،از طریق ارتقاء
و انتقال اهمیت پایداری و حفاظت از محیط زیست ،به باالترين
حد رسانده شود .ورزشکاران باید به عنوان الگو جهت شرکت در
انتقال پیام سبز به جامعه دعوت شده و مورد تشویق قرار گیرند.
 -۳برای دستیابی به رویدادهای ورزشی پایدار ،باید میزان
مشارکت در سطح جامعه افزایش یابد.
برای کامیابی زیست محیطی هر رویداد ورزشی ،از آغاز مشارکت
مؤثر میان برگزارکنندگان و همچنین مقامات مسئول محلی و
ملی و جامعه مدنی ضروری است .نقش ورزشکاران به عنوان الگو
در ایجاد چنین مشارکتی باید توسعه داده شود تا محیط زیستی
ایمن و سالم ترویج شود.
 -۴محل اجرای مسابقات از طراحی پایدار برخوردار باشد.
توسعه پایدار باید تعامل تمامی اعضای جامعه محلی را با محیط
زیست بهبود یافته را شامل شود و محترم شمردن محیط زیست
در طراحی محل اجرای مسابقات ،جزء جداناشدنی میراث توسعه

پایدار مسابقات المپیک و پاراالمپیک میباشد.
 -۵میراث زیست محیطی حاصل از مسابقات ،حفاظت
و ترویج شود.
کمیتههاي برگزار کننده باید ارتباط محکمی را با کلیه افراد
ذینفع ایجاد کند (از جمله اجتماع ،مقامات مسئول محلی و
بخش خصوصی) .انتقال آگاهی و دانش باید از شهری به شهر
دیگر صورت بگیرد و باید ورای از بازیها فعال باقی بماند.
 -۶در بازاریابی برای ورزش و محیط زیست مشارکت
فعال صورت گیرد.
از آنجا که محیط زیست عنصر بسیار مهمی در جامعه
و پرونده المپیک شده است ،بازیهای المپیک میتوانند
فرصت منحصربهفردی را برای به نمایش گذاردن پروژههای
سازگار با محیط زیست و ترفیع پرونده حامیان زیست
محیطی در اختیار قرار دهند .برقراری ارتباط تنگاتنگ میان
برگزارکنندگان (صاحبان حقوق) و حامیان ،بهمنظور ایجاد
بیشترین فرصتها برای ایجاد برنامههای زیست محیطی قوی
و ارایه خالصهاي از محصوالت و خدمات پایدارتر حیاتی است.
 -۷پایداری رویدادهای ورزشی مورد ارزیابی و پایش
قرار گیرد.
بررسی پایداری و فرآیند گزارشدهی رویدادهای ورزشی چالش
عظیمی را پیش روی کمیتههای برگزاری و نیز شهرهای میزبان
قرار میدهد .تلفیق جریان اطالعات زیست محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی در گزارشهای مدیریتی و فرآیند تصمیمگیری برای
میراث مثبت هر یک از مسابقات ورزشی یک امر بنیادی است.
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 -۸در جهت سبز کردن محصوالت و خدمات
رویدادهای ورزشی تالش شود.
مستحکمترین نتایج هنگامی حاصل میشوند که پایداری
طی سرتاسر زنجیره تولید تدارکات ،محصوالت و خدمات
مربوط به رویداد و امکانات ورزشی مورد تاکید قرار گرفته
و ارتقاء داده شود .برگزارکنندگان باید به وضوح اهداف و
اولویتهای پایداری خود را مشخص نمایند و هم در سطح
داخلی و هم خارجی در مورد آنها اطالعرسانی کنند .سپس
باید سیستم مناسب راهنمایی و تصمیمگیری برقرار شود
تا تمامی طرفها (به ویژه عرضهکنندگان محصوالت و
خدمات)را به سمت عملکرد قوی در این حوزهها هدایت
کند .باید سیاستها و ابزارهای تدارک سبز برای عموم مردم
و مقامات مسئول و دیگر طرفها منتشر شود.

سید شاهو حسینی

کارشناس مرکز تمرینات آبی آکادمی ملی المپیک
علیرضا فتاحیان

دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

مجموعه های ورزشی آبی و ویروس کرونای 2019
مقدمه:

ویروس ها از عوامل مهم بیماري هاي حاد و مزمن در
انسان ها و پاتوژن هاي شایع در محیط های بیمارستانی
و در سایر شرایط مراقبت هاي بهداشتی مانند کلینیک
ها ،درمانگاه ها و مکان های غیر درمانی مانند منازل و
همچنین در مکان هایی با ازدحام جمعیت و عدم رعایت
بهداشت از جمله دانشگاه ها ،مدارس ،مهدکودك ها،
باشگا ها ،مراکز ورزشی ،استخرها و  ...هستند.)7-8(.
بیشتر عفونت هاي ویروسی تحت بالینی و بدون عالمت
هستند ،اما بیماري هاي خفیف ویروسی هم می تواند
بار سنگینی بر اقتصاد و سیستم هاي مراقبت بهداشتی
واردکند( .)9و هم فاکتور مستعدکننده مهمی براي
عفونت هاي ثانویه وخیم تر و شاید کشنده باکتریایی
باشند)10(.عفونت هاي ویروسی مسبب  60درصد
عفونت هاي انسانی هستند که در بیشتر موارد توسط
ویروس هاي تنفسی و روده اي ایجاد می شوند-12(.
 )11حدود  5درصد عفونت هاي بیمارستانی و 30
درصد عفونت هاي بخش هاي کودکان به علت تماس
با ویروس ها است .)7(.ساالنه در جهان  1/7میلیون

مرگ از بیماري هاي اسهالی و  1/5میلیون مرگ از
عفونت هاي تنفسی گزارش می شود)31(.
شناسایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری
نقش مهمی در کنترل آن دارد 13.شرایط غیربهداشتی،
میزبان حساس ،ازدحام جمعیتی و شغلی ،دوز پایین
عفونی ویروس ها و از طرف دیگر دفع ویروس ها پیش
از بروز عالیم تا چندین روز پس از بهبودي از عفونت
و حتی در موارد عفونت هاي مزمن تا ماه ها و سال
ها ،از عوامل عمده درگسترش عفونت هاي ویروسی
هستند.)19(.
امروزه که کووید ۱۹-معروف به ویروس کرونا در
سراسر جهان به سرعت در حال انتشار است ،تأثیر
زیادی بر زندگی روزانه انسان ها گذاشته و بر همه
جوانب زندگی آنها سایه افکنده و یکتنه ،جهان را
زمینگیر کرده است)39(.
ویروس کرونا تمام پیشرفتهای عصر صنعتی بشر را
در بسیاری از حوزه ها ،به چالش کشیده و خیلی از
مشاغل ،حرفه ها ،اماکن و مجموعه ها را هم به ورطه

تعطیلی برده به گونه ای که باعث از رونق افتادن کسب
و کار ها ،باال رفتن آمار بیکاران ،هزینه برای بسیاری از
مشاغل علی الخصوص هزینه های باالی خدمات درمانی
و  ...شده است 40.اپیدمی جهانی این ویروس موجبات
این را فراهم آورده تا انسان ها این روزها در همه جوانب
با این ویروس مبارزه نمایند و برای حق حیات و مصون
ماندن از این بیماری بجنگند و احتیاطات و الزمات
خاصی را در همه زمینه ها برای به حداقل رساندن
خطرات ناشی از این ویروس به کار گیرند)43(.
راه های انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشخص
نشده است ،ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس های
تنفسی به طور عمده از راه ریز قطرات یا از طریق سرفه
یا عطسه و یا لمس اشیاء آلوده منتقل می شوند .بر اساس
دانسته های کنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا
شدید با عالیمی همچون تب ،سرفه ،تنگی نفس می تواند
بروز کند و در موارد شدیدتر ممکن است منجربه ذات
الریه ،نارسایی کلیه و مرگ گردد .درصد مرگ ناشی از
این بیماری هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.)44(.
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خانواده کرونا ویروس ها
کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها و زیر مجموعه
کرونا ویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی
تا عامل بیماریهای شدیدتری همچون سارس ،مرس و
کووید  ۱۹را شامل میشود .)45(.کروناویروسها در دهه
 ۱۹۶۰کشف شدند و مطالعه بر روی آنها بهطور پیوسته تا
اواسط دهه  ۱۹۸۰ادامه داشت .این ویروس بهطور طبیعی
در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند ،با این حال
تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان ،کشف
شدهاست .)46(.آخرین نوع آنها ،کروناویروس سندرم حاد
تنفسی  ،)2-SARS-CoV( ۲در دسامبر  ۲۰۱۹در شهر
ووهان چین با همهگیری در انسان شیوع پیدا کرد)45(.
کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی)2-SARS-CoV( 2
( )2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirusبا

نام قبلی نول کرونا ویروس ( )Novel Coronavirusیک RNA
ویروس تک رشتهای و عامل بیماری کروناویروس ۲۰۱۹
یا کووید )19-COVID( ۱۹-است .ویروس  RNAویروسی
است که یک ( RNAاسید ریبونوکلئیک اسید) به عنوان
ماده ژنتیکی دارد .این اسید نوکلئیک معموالً  RNAتک
رشته ای ( )ssRNAاست ،اما ممکن است  RNAدو رشته
ای ( )dsRNAباشد .بیماری های قابل توجه انسانی ناشی
از ویروس های  RNAشامل بیماری ویروس ابوال ،سارس،
هاری ،سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،هپاتیت  ،Cهپاتیت  ،Eتب
نیل غربی ،فلج اطفال ،سرخک و بیماری کروناویروس
 ۲۰۱۹است.)34(.
کرونا ویروس ها از پاتوژن های مهم در انسان و حیوان
هستند .در زبان عامه به این ویروس ،ویروس کرونای

ووهان گفته میشود (در اواخر سال  ، 2019یک کرونا
ویروس جدید به عنوان عامل ایجاد گروهی از موارد
پنومونی در شهر ووهان در استان هوبئی چین شناسایی
شد) .)47(.این بیماری به سرعت گسترش یافت که نتیجه
آن همه گیر شدن در چین و گزارش موارد پراکنده در
سطح جهان بود و با عبور تعداد قربانیان ویروس کرونا
از مرز  ۱۰۰۰تن ،سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر
فوریه سال  2020برای بیماری ناشی آن ،نام رسمی
انتخاب کرد  -کووید  )COVID-۱۹( ۱۹که به «کرونا»،
«ویروس»« ،بیماری» و «سال  »۲۰۱۹اشاره دارد .این
ویروس عامل اصلی در همهگیری کروناویروس است .این
ویروس توسط حبابی از مولکولهای چربی لیپیدی احاطه
شده است که با حضور آب و صابون فرو میریزد.)44(.

عوامل موثر بر غیرفعال سازي شیمیایی ویروس ها:
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راه هاي کنترل گسترش بیماري هاي ویروسی شامل واکسیناسیون ،غربالگري خون و
بافت ها ،استفاده از وسایل محافظتی مانند ماسک و دستکش ... ،و استفاده از داروهاي
ضدویروسی است که در حال حاضر هر کدام از این روش ها با محدودیت هایی روبه
رو هستند ،از جمله عدم پوشش واکسیناسیون براي تمام ویروس ها ،پاسخ هاي

متفاوت ایمنی افراد به واکسیناسیون ،گستره محدود داروهاي ضدویروسی ،مقاومت
ویروس ها به داروها و از طرف دیگر جداسازي مناسب بیماران مبتال به عفونت هاي
ویروسی اغلب سخت و یا غیرعملی است ،با این حال بار سنگین کنترل انتقال و
گسترش عفونت هاي ویروسی از طریق سطوح محیطی ،ابزارآالت پزشکی یا دست
هاي آلوده بر دوش ویروسیدها که شامل ضدعفونی کننده هاي شیمیایی و آنتی
سپتیک ها می باشد.)13(.
وقتی شیوع ناگهانی عفونتهای ویروسی قابل پیش بینی نیست ،میتوانیم در
روند انتقال سریع ویروس و شیوع بیماریها اختالل ایجاد کنیم .هنگامی که با
یک بیماری همه گیر ویروسی روبه رو هستیم ،مانند آن چه اکنون با کووید 19
در حال تجربۀ آن هستیم ،متخصصان حوزۀ پزشکی با مداخالت پزشکی همچون
واکسنها و داروهای ضد ویروسی تالش دارند تا این بیماری را مهار کنند .متأسفانه،
این مداخالت به طور متوسط چهار تا شش ماه طول میکشد تا آغاز شوند ،و این
باعث میشود شیوع غیر منتظره ویروس جدید را به یک کار تقریباً ناشدنی تبدیل
کند .اما اقدامات دیگری نیز در دسترس ما است .به عنوان مثال ،کاهش انتقال
از راه فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت بهداشت دستها میتواند به کاهش سرایت
ویروس کمک کند.)49-50(.

 -1ویروس هدف :جایگاه هاي هدف در ساختمان ویروس براي ویروسیدها به
ترتیب شامل -1 :پوشش لیپیدي (انولوپ)  2-رسپتورهاي ویروسی  -3کپسید
 -4ژنوم  -5پروتیین هاي عملکردي موجود درون کپسید می باشند که در مقایسه
با سایر عوامل میکروبی به علت سادگی سا ختمان ویروس ها و عدم تکثیرشان و
غیرفعال بودنشان در محیط از جایگاه هاي هدف کمتري برخوردارند.
کلین و دی فارست در ابتداي دهه  1960ویروس ها را با توجه به حساسیتشان
به میکروبیوسیدها (الکل از جمله متانل ،اتانل ،پروپانل و بوتانل) به سه گروه
تقسیم کردند:
 -1ویروس هاي انولوپ دار (لیپوفیلیک) ،که بیشترین حساسیت را دارند مانند هرپس
سیمپلکس  ،1آنفلوانزا ،واکسینیا  -2ویروس هاي بدون انولوپ بزرگ (لیپوفیلیک
جزیی) با حساسیت متوسط مانند آدنوویروس(  2و )7
 -3ویروس هاي بدون انولوپ کوچک (هیدروفیلیک) که کمترین حساسیت را دارند
مانند ویروس پولیو  ،1کوکساکی  ، B1ویروس اکو .6
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 -2سطوح :سطوح معموال به دو دسته جاندار مانند سطوح دست هاي انسان و
بی جان تقسیم می شوند .سطوح بی جان به دو دسته خلل دار مانند کاغذ ،موکت
و بدون خلل دار مانند سرامیک ،شیشه تقسیم می شوند 13.بقاي ویروس ها روي
سطوح به عوامل درونزاد شامل ویژگی هاي سطح (نوع سطح ،رطوبت موجود)،
ویژگی هاي ویروس (خانواده ،سوش ،تیتر ،مواد همراه کننده ویروس و حالت ویروس
هاي به هم چسبیده) و عوامل برونزاد شامل دما و رطوبت محیط ،بستگی دارد.
در سطوح آزمایشگاهی و بیمارستانی و حالت هاي مشابه که تحت تاثیر تغییرات
 pHو تابش  UVطبیعی کمی هستند سبب شده که این متغیرها نیز اثر کمی بر
بقا ویروس در اینگونه محیط ها داشته باشند.)16(.
مشاهده شده آستروویروس ها و آدنوویروس  40به ترتیب بیش از  90و  30روز بر
سطح کاغذ (خلل دار) و  60و  15روز بر روي سطح آلومینیومی (بدون خلل) بقا
دارند 15.تیتر ابتدایی ویروس روي سطوح می تواند بقا ویروس را طوالنی تر کند
به طوري که یک تیتر  ۱۰4ویروس پاراآنفلونزا تا شش ساعت بیشتر از تیتر 103

با توجه به محدودیت شناسایی انواع ویروس ها و میکروبیوسیدها در آن زمان ،این
تقسیم بندي تا امروز معتبر باقی مانده است ،با این حال در یک خانواده ویروسی
هم تفاوت هایی در برخورد با ویروسیدها دیده می شود.)14(.
ویروس ها از نظر حساسیت به ویروسیدها تفاوت هایی دارند .ویروس هاي پوشش
دار به علت طبیعت لیپیدي پوشش نسبت به ویروس هاي بدون پوشش حساسیت
بیشتر و به عبارتی مقاومت کمتري از خود در مقابل ویروسیدها نشان می دهند،
اما داده هاي کمی در مورد تداخل اختصاصی ویروسیدها با ویروس هاي پوشش دار
موجود است و پذیرفته شده است که لیز یا تخریب این پوشش لیپیدي که حاوي
رسپتورهاي اتصالی ویروس به میزبان است به طور موثري و با سهولت بیشتري در
غیرفعال شدن این ویروس ها در مقابل ویروس هاي بدون پوشش دخالت دارد ،از
این رو در ویروس هاي بدون پوشش مشاهده شده که ویروس هاي بزرگتر نسبت
به ویروس هاي کوچکتر با سهولت بیشتري غیرفعال می شوند و این تفاوت نیز به
ساختار کلی این ویروس ها بر می گردد.)15(.

این ویروس بقا و قابلیت شناسایی دارد .همچنین ویروس هاي غیرپوشش دار روده
اي مدت زمان طوالنی تري نسبت به ویروس هاي پوشش دار تنفسی روي سطوح
بقا دارند مانند ویروس هپاتیت ( ،)HAVآستروویروس و روتا ویروس که تا دو
ماه یا بیشتر در مقایسه با ویروس هاي تنفسی که چند ساعت تا چند روز روي
سطوح بقا دارند 19 .خانواده و سوش ویروسی از این قضیه مستثنی نیستند ،به
طور نمونه کُرونا ویروس  229Eما بین  12ساعت و کُرونا ویروس  OC43تا سه
ساعت روي سطوح بقا دارند.)19(.
تأثیر تغییرات دما و رطوبت محیط بر روي بقا ویروس ها متفاوت است .براي نمونه
تغییرات دما از  ۴-۲۰درجه سلسیوس باعث کاهش بقا آستروویروس از هشت روز
به کمتر از یک روز می شود اما بر  ،HAVآدنوویروس  40و روتا ویروس  p13اثري
ندارد .رطوبت زیاد باعث بقا طوالنی تر ویروس هایی مانند آنتروویروس  70و راینو
ویروس می شود .کاهش رطوبت نیز اثر منفی بر بقا ویروس هایی مانند ،HAV
آدنوویروس  40و روتا ویروس  p13می گذارد.) 17-20(.

 -۳ضدعفونی کننده ها :دانسته هاي فعالیت اثر
میکروبیوسیدها (مانند ویروسید ها ،باکتریوسیدها و )...
بر ویروس ها بر اساس یافته هایی است که از اثر آنها
بر سایر میکروارگانیسم ها به دست آمده است .قطعاً
تمام میکروبیوسیدها اثر ویروسیدال ندارند ،با این حال
آزمایشات مواد ضدعفونی کننده با اثر ضدویروسی از دهه
 1960آغاز شده است .در سال  1968اسپالدینگ(.) 54
براي استریل کردن و ضدعفونی کردن تجهیزات در تماس
با بیماران را مطرح و آنها را در  3دسته طبقه بندي کردند:
الف -تجهیزات حساس :این اقالم به علت تماس با
بافت هاي استریل بدن و یا سیستم عروقی باید استریل
باشند مانند ابزار جراحی ،هند پیس ها ،پروب ها.
ب -تجهیزات نیمه حساس :این تجهیزات در تماس
با غشاهاي موکوسی یا پوست آسیب دیده هستند و نیاز

به ضدعفونی با ضدعفونی کننده هاي سطح باال دارند؛
مانند آندوسکوپ ها.
ج -اقالم غیر حساس :این تجهیزات در تماس با
پوست سالم بیماران هستند مانند سطوح اتاق ،که اگر به
خون و یا سایر ترشحات آلوده شوند نیاز به ضدعفونی با
ضدعفونی کننده هاي سطح متوسط دارند در غیر اینصورت
با ضدعفونی کننده هاي سطح پایین ضدعفونی می شوند.
( )55-56سه سطح ضدعفونی کننده عبارتند از:
 -۱ضدعفونی کننده سطح باال :این محلول ها در
مدت تماس کمتر ( 20-90دقیقه) توانایی از بین بردن
تمام میکروارگانیسم ها را دارند ،اما بر تعداد زیادي از
اسپورهاي باکتری ایی فاقد اثرند .چنانچه این محلول
ها در همان غلظت و دمای محیطی این عمل را در
مدت طوالنی تماس ( 5-32ساعت) با تجهیزات

مورد نظر انجام دهند ،به علت تاثیر بر اسپورها ي باکتر
ي ها آنها را استریل کننده هاي شیمیایی می نامند .این
محلول ها در ایاالت متحده توسط  FDAتایید و اعالم
شده است.)60-61-62(.
 -۲محلول هاي ضدعفونی کننده سطح متوسط:
این محلول ها می توانند براي مایکوباکتریوم ها ،بیشتر
باکتري ها وژتاتیو (باکتري هاي بدون اسپور ) ،بیشتر
ویروس ها و قارچ ها اثر کشندگی داشته باشند اما فاقد
اثر بر اسپورباکتري ها هستند.)57-56-57(.
 -۳محلول هاي ضدعفونی کننده سطح پایین :این
محلول ها براي بیشتر باکتریها وژتاتیو (باکتري هاي بدون
اسپور) به جز مایکوباکتریوم ها ،ویروس هاي پوشش دار ،برخی
از ویروس هاي بدون پوشش و برخی قارچ ها اثر کشندگی
دارند ،اما فاقد اثر بر اسپور باکتري ها هستند.)57-58(.

ویروس کرونا و محیط زندگی
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با همهگیری جهانی ویروس کرونا ،یکی
از موضوعات اساسی این است که چگونه
ساختمانها و مکانهای سرپوشیده از
طریق مدیریت کیفیت هوا میتوانند به
مکانیسم اصلی مبارزه با ویروس تبدیل
شوند .با توجه به اینكه سازمان بهداشت
جهانی هم اكنون تأیید كرده است كه
کووید  19در شرایط هوایی خاصی
در فضاهای سرپوشیده زنده میماند و
دانشمندان ارشد کنترل بیماری آن از
بیمارستانها خواستهاند كه در هنگام
معالجه بیماران كیفیت هوا را برای
كاركنان خود و بیماران بهتر مدیریت
كنند .هم اکنون نیازی جدی مبنی بر
آن وجود دارد که عموم مردم نیز از تأثیر

سطوح رطوبت هوا بر ویروسها آگاه شوند.
(.)53-64
در پژوهش های جدید در مورد متغیرهای
مؤثر بر عفونتهای جدید ،موسوم به
عفونتهای بیمارستانی یا عفونتهای
مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،متغیرهای
غیرمنتظرۀ مؤثری پیدا شده اند .بدیهی
است که تمیز کردن اتاق و اقدامات
بهداشتی مانند شستن دست ،انتقال
عفونت مستقیم بیمار به بیمار را کاهش
میدهد .با این حال ،از پژوهش های
انجام شده ،مشخص شد هوای خشک در
محیط داخلی ساختمان با میزان بیشتری
از بیماریهای عفونی و التهابی در میان
ساکنین ساختمان در ارتباط است.)52(.

اکنون دادههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد
حفظ رطوبت نسبی داخلی در سطوح  40تا 60
درصد برای ساکنین ساختمان مفید است  28که
بعضی از این فواید در زیر آمده است:
اول ،هنگامی که رطوبت نسبی در این محدوده
مطلوب قرار دارد ،قطرات ریز عفونی معلق در هوا
که از فرد بیمار خارج میشود میتواند به سرعت،
روی سطوح بنشینند و به سرعت از روی آنها پاک
شوند.)28-65-66(.
دوم ،بسیاری از ویروسها و باکتریهای منتقل
شده در قطرات ریز در این سطح از رطوبت نسبی
کمتر بیماریزا هستند .برعکس ،هنگامی که هوای
داخل خانه خشک است ،میزان بیماریزایی آنها
بیشتر میشود .این امر برخالف تصور بسیاری از
افراد است! (.)28-65-66
سوم ،رطوبت نسبی بین  40تا  60درصد ،محدودهای
است که توانایی سیستم ایمنی بدن ما را در مبارزه
با عفونتهای ویروسی و باکتریایی بهینه میکند.
هنگامی که رطوبت نسبی داخلی پایینتر باشد،
سیستم ایمنی دستگاه تنفسی ما حتی در صورت
حفظ بهداشت مناسب دست و سطوح ،قادر به
محافظت از ما در برابر میکروبهای عفونی نیست.
در بیشتر ساختما نهای تجاری در بسیاری از

کشورها ،به عنوان مثال ساختمان های عمومی
مانند مدارس ،اماکن کار و بیمارستان ،مجموعه های
ورزشی و  ...در مورد حداقل سطح رطوبت داخلی
هیچگونه مقرراتی وجود ندارد .وقتی به نقاط افزایش
شیوع بیماری کووید  19نگاه میکنیم ،میبینیم که
محیطهای داخلی نقش مؤثری دارند .ضمن اینکه
بهداشت مناسب دست و سطوح و فاصله گزاری
اجتماعی را به خوبی رعایت میکنیم ،برای کنترل
واقعی شیوع بیماری ،باید در مورد هوای خشک
داخل ساختمانها که باعث انتقال سریعتر قطرات
ریز حاوی بیماری میشود ،تجدید نظر شود .نگه
داشتن سطح رطوبت در فضای سرپوشیده تا نقطۀ
تعریق  40تا  60درصد باعث کاهش قرار گرفتن
در معرض ذرات عفونی و انتقال بیماری ویروسی
میشود.) 64-65-66(.
رازی که همیشه ذهن دانشمندان را به خود مشغول
کرده این است که چرا آب و هواهای معتدل (چهار
فصل) یک فصل مختص آنفوالنزا دارند؟ دانشمندان
نظریههای زیادی از کاهش سطح ویتامین  Dبه دلیل
بیشتر در خانه ماندن گرفته تا نظریههای دیگر را
مطرح کردهاند.)51(.
بر اساس یک مقالۀ مروری ارائه شده در ژورنال
ساالنۀ ویرو سشناسی توسط آکیکو ایواساکی،

استاد ایمنیشناسی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه یَیل
و همکاران ،رطوبت داخلی نقش بسیار شگفتانگیزی
را ایفا میکند و هوای خشک عامل کلیدی است
که توانایی فرد را در مقابله با عفونت های ویروسی
تنفسی مختل میکند.)52(.
چندین مطالعه در مورد رطوبت داخلی و نقش آن بر
سرایت بیماریهای ویروسی انجام شده است .زمانی
که کسی سرفه و یا عطسه میکند ،ریزقطرههایی
از او در هوا پخش میشود (اگر مریض باشند این
ریز قطرهها حاوی ویروس هستند) .قطرات بزرگتر
معموالً قبل از اینکه مسافت زیادی را طی کنند
به زمین میافتند ،اما ریزقطرههای کوچکتر که
به ریزقطر ههای اتم مانند نیز معروف هستند
میتوانند مسافت به مراتب بیشتری را طی کنند.
در هوای مرطوب این قطرات ریز تبخیر نمیشوند
و نسبت به هوای خشک سریعتر سقوط میکنند.
ریزقطرههای حاوی ویروس که مسافت بیشتری را
طی میکنند ،به احتمال زیاد میزبانی دیگر را آلوده
میکنند .رطوبت پایین همچنین توانایی میزبان را
برای پاکسازی بینی از ویروسهای منتقل شده
از راه هوا را پایین میآورد ،که یک فرآیند تقریباً
ناخوشایند از بینی است (که آن را پاکسازی مخاطی
مینامند).)51-52-53(.
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نتایج پژوهش های جدید از تأثیر قدرتمند اشعه
ماوراء بنفش بر ویروس کرونا و تأثیر قوی نور
خورشید در از بین بردن آن روی سطوح و هوا
مربوط میشود .بررسی های صورت گرفته گویای
این واقعیت است که رطوبت و دما رفتار مشابهی
روی این ویروس دارند به گونه ایی که افزایش دما
و رطوبت ،چندان مطلوب این ویروس نیست) 25(.
پژوهش جدیدی که در آمریکا صورت گرفته نشان
داده ویروس کرونا به سرعت در مجاورت تابش
نور خورشید و رطوبت از بین میرود .پژوهشگران
آمریکایی دریافتند نور خورشید ،گرما و رطوبت
ویروس کرونا را ضعیف میکند .)25-26(.نیمه عمر
ویروس (زمان الزم برای کاهش آن به نصف) در دمای
بین  21تا  24درجه سانتیگراد و رطوبت  20درصد
روی یک سطح غیرقابل نفوذ مانند دستگیره درها
و استیل ضد زنگ 18ساعت است ،اما با باال بردن
رطوبت به  80درصد و افزودن نور خورشید ،زمان از
بین رفتن ویروس به  2دقیقه میرسد.

در شبیهسازی پخش ویروس در هوا از طریق سرفه
و عطسه نیز مشخص شد رفتار ویروس کرونا در
مجاورت نور خورشید و و رطوبت در هوا نیز به همان
ترتیب است .در دمای  ۲۱تا  24درجه سانتیگراد
و رطوبت  20درصد عمر ویروس یک ساعت بود که
در حضور نور خورشید این زمان به یک و نیم دقیقه
کاهش پیدا کرد .پژوهش ها نشان میدهد که ویروس
کرونا در محیطهای خشک و بسته بهتر و بیشتر زنده
میماند ،اما در محیطهای باز ،با نور ،رطوبت و گرمای
باال سریعتر از بین میرود. )68-69(.
بر اساس پژوهش های صورت گرفته ویروس کرونا
در تابش مستقیم نور خورشید به سرعت نابود
میشود ،اما سؤال کلیدی درباره این پژوهش ها
طول موج و شدت نور خورشیدی است که در این
آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته است .با این
حال پژوهش های جدید ثابت کرده اند که ویروس
کرونا در محیطی با رطوبت باال شش ساعت زنده
میماند ،اما اگر در محیطی مرطوب با نور مستقیم

آفتاب قرار گیرد ،تنها دو دقیقه زنده میماند .این
پژوهش ها همچنان نشان داده اند اگر به واسط
سرفه یا عطسه ،ویروس در یک اتاق تاریک پراکنده
شود نیم ساعت زنده میماند اما همین ویروس اگر
به واسطه عطسه یا سرفه به بیرون منتقل شده،
در شرایط پرنور  ۹۰ثانیه بیشتر زنده نخواهد
ماند .البته خیلی قطعی و معین نمی شود روی
این موضوع مانور داد چرا که ویروس کرونا در
کشورهایی با رطوبت و دمای باال ازجمله مالزی،
سنگاپور و تایلند نیز تاکنون قربانیان زیادی داشته
است و همچنین هنوز مشخص نیست که این نور با
میزان تابش نور خورشید در تابستان مطابقت دارد
یا خیر .در مطالعات پیشین شواهد قابل اعتمادی
برای تأثیر افزایش دما و رطوبت هوای تابستان و
بهار بر عملکرد این ویروس مشاهده نشده است.
مواردی از این دست گویای این واقعیت است که
نتایج چنین پژوهش هایی باید با دقت و احتیاط
مورد بررسی و توجه قرار گیرد.)52-53-67-98(.
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افزایش ریکاوری می شوند
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-۱گلوتامین
بهبود و سازگاری وضعیت فیزیولوژیکی بدن تنها در زمان استراحت و
ریکاوری صورت می پذیرد .این سازگاری در پاسخ به بارگیری حداکثری
سیستم قلب و عروق و عضالت است که پاسخی برای استرس اعمال
شده در تمرینات را برای بدن فراهم می کند .تغذیه و استراحت کافی
و مناسب برای جلوگیری از بیش تمرینی بسیار ضروری است .افراد
مبتال به بیش تمرینی بسیار بیشتر در معرض بیماری ها و عفونت ها
و در نتیجه از دست دادن سیستم ایمنی بدنشان می شوند .یکی از
نتایج این بیش تمرینی پایین آمدن روزانه سطوح گلوتامین عضالت
اسکلتی است که عضالت از حالت آنابولیک به حالت کاتابولیک تبدیل

HMB-۲

نتایج حیوانی نشان می دهد که اضافه کردن HMBبه رژیم غذایی خوک ها باعث
افزایش سرعت رشد آنها ،توده عضالنی و کاهش چربی بدن آن ها شده است.
بر اساس این یافته ها ،فرض بر این است که استفاده از این مکمل در هنگام
اجرای تمرینات مقاومتی ممکن است از تجزیه پروتئین عضالت جلوگیری کند
و باعث افزایش قدرت و توده عضالنی ورزشکاران شود .در این زمینه نتایج
ضد و نقیض زیادی وجود دارد که به بررسی چندین مطالعه علمی در این بخش
پرداخته شده است .طبق نتایج بدست آمده از مطالعه نیسن ،مکمل یاری HMB
می تواند به طور معنا داری باعث کاهش پروتئولیز عضالنی و افزایش توده
بدون چربی بدن نیز شود .باتوجه به مطالعه نیتر مشخص شد که مکمل
یاری  HMBباعث کاهش آسیب های عضالنی و کاهش فعالیت الکتات
دهیدروژناز ( )LDHشده است .ووکوویچ و کاووکرس گزارش کردن که
مکمل یاری  HMBبه مقدار  ۳گرم در روز و پس از  ۸هفته تمرینات
مقاومتی باعث افزایش توده عضالنی،کاهش چربی و افزایش قدرت یک
تکرار بیشینه باالتنه و پایین تنه شده است .گاالگر و اسوسیت گزارش
کردن که مصرف روزانه  ۰ -۳۸و ۰ -۷۶میلی گرم به ازای هر کیلوگرم
از وزن بدن به مدت  ۸هفته به همراه تمرینات مقاومتی می تواند نتایج
مثبتی در افزایش توده عضالنی داشته باشد.

می شوند .اولین منبع سوخت برای سیستم های ایمنی به ویژه لنفوسیت
ها ،ماکروفاژها و سلول های کشنده ،گلوتامین است و نقش مهمی را
در سیستم ایمنی ایفا می کند .بنابر این مکمل یاری گلوتامین احتماال
می تواند عملکرد و سازگاری را در ورزشکاران قدرتی -توانی افزایش
دهد .در زمانی که بدن در شرایط کاتابولیک قرار گرفته باشد سطوح
گلوتامین پایین و در زمان آنابولیک سطوح گلوتامین افزایش می یابد.
تمرینات پر شدت تناوبی ،دویدن های سخت و طوالنی ،تکرار تمرینات
پرفشار ،انواع بیماری ها و رژیم های غذایی محدود شده از جمله شرایط
کاتابولیک هستند که در آنهاسطوح گلوتامین بدن کاهش می یابد.

در سال های اخیر نشان داده شده است که  HMBبه شکل اسید آزاد می تواند
قابلیت زیست دسترسی بهتری داشته باشد و  ۲برابر بهتر ،سطوح پالسما
را افزایش دهد و  ۲۵درصد جذب آن توسط بدن بیشتر شود .طبق مطالعه
ویلسون مشخص شده است که استفاده از مکمل  HMB-FAبه میزان 3گرم و
3دقیقه قبل از تمرینات باعث افزایش  25درصدی قدرت در حرکت اسکوات،
 ۱۲درصدی برای پرس سینه و  ۱۶درصدری در حرکت ددلیفت و کاهش توده
چربی بدن شده است.
در سال  ۲۰۱۳مطاعه ای اثر مکمل یاری HMB-FAرا به همراه تمرینات HIIT
بر حداکثر اکسیژن مصرفی ،آستانه تهویه ،نقطه جبران تنفسی و زمان
خستگی بررسی کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات معنا داری
در حداکثر اکسیژن مصرفی دیده شد اما در زمان خستگی تغیرات معنی
داری وجود نداشت .بنابراین رابینسون و لستوت دریافتند که مکمل یاری
 HMB-FAو تمرینات  HIITمی تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را نسبت به
تمرینات  HIITو بدون مصرف این مکمل افزایش دهد.

 32نرشیه املپین /پاییز 1400

-۳آنتی اکسیدان ها
استرس اکسیداتیو سطح پایداری آسیب اکسیداتیو در یک سلول ،بافت یا
اندام است که ناشی از رادیکال های آزاد یا گونه های واکنش پذیر اکسیژن
( )ROSاست.گونه های واکنش پذیر اکسیژن مانند رادیکال های آزاد و
پیش اکسید ها است که نشان دهنده طبقه ای از مولکول هایی است که از
متابولیسم اکسیژن استخراج شده و ذاتا در تمام ارگانیسم های سوخت و ساز
هوازی وجود دارد .رادیکال های آزاد الکترون هایی هستند که به سادگی به
اتم متصل نشده اند .منابع مختلفی وجود دارد که به وسیله آن ها اکسیژن
واکنشی تولید می شود .بیشتر گونه های واکنش پذیر اکسیژن از منابع درون
زا و به عنوان محصوالت واکنش های طبیعی و ضروری متابولیکی مانند تولید
انرژی از میتوکندری هستند .سطح استرس اکسیداتیو با تعادل بین آسیبی
که در بافت ایجاد شده و میزان استرسی که به صورت طبیعی می تواند آن
را حذف کند مشخص می شود .رادیکال های آزاد با مولکول های دیگر در
داخل سلول ارتباط برقرار می کنند که باعث آسیب اکسیداتیو به پروتئین
ها ،غشاها و ژن ها می شوند .تمرینات جسمانی باعث استرس اکسیداتیو و
آسیب بافتی می شوند .اگرچه سطح معینی از گونه های واکنش پذیر اکسیژن
مورد نیاز است ،اما حد باالیی از آن ها می تواند عملکرد و سالمتی را مورد
خطر قرار دهد .تمرینات پر شدت مقاومتی باعث افزایش تولید رادیکال
های آزاد می شود که مواد مغذی آنتی اکسیدانی می تواند با آن مقابله کند.
ویتامین های  C,Eو  Aاز جمله آنتی اکسیدان های مقابله کننده با رادیکال
های آزاد هستند.
مکمل یاری ویتامین  Eبرای ورزشکاران به منظور کاهش آسیب های
ناشی از فعالیت های ورزشی و به حداکثر رساندن سرعت ریکاوری مورد
حمایت قرار گرفته است .مطالعات میدانی روتیسکی و همکاران نشان می
دهد که مکمل یاری ویتامین  Eباعث کاهش آسیب های عضالنی ناشی از
رادیکال های ازاد می شود .هارتمن و همکاران اشاره کرده اند که مصرف

روزانه  ۲۴۰۰میلی گرم از مکمل  Eمی تواند آسیب های ناشی از DNA
در سلول های سفید خون را کاهش دهد.
ویتامین  Cکه به عنوان اسید اسکوربیک شناخته می شود یک ویتامین
محلول در آب است .این ویتامین با همکاری ویتامین  Eعمل می کند و
رادیکال های آزادی که در محیط آبی سلول قرار دارد را ازبین می برد.
ویتامین  Cدر فرایند های متعددی در بدن استفاده می شود .از نظر تئوری
این ویتامین با بهبود متابولیسم درورزش می تواند عملکرد ورزشی را بهبود
بخشد.عالوه بر این اسید اسکوربیک می تواند عفونت های ایجاد شده در
دستگاه تنفس فوقانی را توسط فعالیت های ورزشی کاهش دهد .اسید
اسکوربیک نقش مهمی را در سنتز کالژن دارد که برای غضروف سازی ،تاندون
ها و استخوان بسیار ضروری هستند .هورمون های خاص مانند آدرنالین و
انتقال دهنده های عصبی نیز به اسید اسکوربیک نیاز دارند .کامینسکی و
همکاران دریافتند ویتامین  Cمی تواند آسیب های عضالنی ناشی از فعالیت
ورزشی را کاهش دهد.
عالوه بر ویتامین های  Cو Eویتامین  Aنیز دارای خواص آنتی اکسیدانی
است.کوآنزیم  Q10همچنین برای تولید انرژی ضروری است و بدن را در برابر
اثرات مخرب رادیکال های آزاد حفظ می کند .عالوه بر این ،اسید اوریک،
محصول متابولیسم  ،DNAبه عنوان یک آنتی اکسیدان مهم شناخته شده
است .پس از پژوهش های انجام شده مشخص شد استفاده از مکمل های آنتی
اکسیدانی می تواند اثر مثبتی در کار عضله در هنگام اجرای تمرینات مقاومتی
پر فشار داشته باشد .آلف مطالعه ای را برای تاثیر مکمل یاری  COQ10در
آستانه الکتات ورزشکاران ورزیده انجام داد .این مطالعه نشان داد عملکرد
جسمانی هردو گروه کنترل و گروه دارونما افزایش پیدا کرد .اگرچه که تفاوت
معنا داری در قدرت های دو گروه وجود داشت اما پژوهش های بیشتری نیاز
است تا تاثیر مثبت آن را بر عملکرد ورزشکاران نشان دهد.

مکمل هایی که باعث بهبود سیستم ایمنی ورزشکاران می شود

: CLA-۲
مطالعات ادعا کرده اند مکمل یاری  CLAعالوه بر نتایجی در
کاهش چربی می تواند برای سالمت دستگاه ایمنی نیز مفید باشد.
طی مطالعه حیوانی انجام شده مشخص شده است این مکمل می
تواند اثرات کاتابولیسم را کاهش و سیستم ایمنی و محتوای مواد
معدنی استخوان ها را افزایش دهد .طبق مطالعه نشان داده شده
است که  CLAمی تواند تغیراتی در سایتوکین های ضد التهابی
ایجاد کند و به دنبال آن باعث بهبود سیستم ایمنی بدن شود.
از آنجا که مکمل  CLAباعث کاهش نشانگر های کاتابولیسم شده

است از این رو ورزشکاران قدرتی می توانند طوالنی تر و سنگین تر
تمرین کنند و قدرت و توده بدون چربی بیشتری به دست بیاورند.
لوری و کورکرس ،یافتند که مصرف ۷/۲گرم از این مکمل می تواند
توده بدون چربی و قدرت را در ورزشکاران پرورش اندام بیشتر کند.
بیوکر و کولیگوئس گزارش کردند که مکمل یاری  CLAباعث افزایش
قدرت ورزشکاران و کاهش کلسترول پالسما شده است و اثبات کردند
که این مکمل می تواند در سازگاری های تمرینی اثر بگذارد.از آن جا
که نظرات ضد و نقیض زیادی وجود دارد اما به نظر می رسد که این
مکمل برای ورزشکاران قدرتی اثرات مثبتی داشته باشد.
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 -۱ویتامین ها و مواد معدنی:
ایمن سازی ورزشکارانی که تمرینات سنگین انجام می دهند ممکن است
شرایط را برای بیماری ها و آسیب ها فراهم کند .فعالیت های ورزشی پرشدت
و بلندمدت همراه با تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی است که بسیاری از
آن ها به طور بالقوه اثرات زیانباری بر عملکرد ایمنی بدن می گذارد .عالوه
بر این تغذیه نامناسب نیز می تواند اثرات مخربی بر عملکرد سیستم ایمنی
داشته باشد .دریافت کافی از مواد مغذی یکی از مهمترین اصول تغذیه
مناسب برای ورزشکاران است .تدابیر صحیح پیشگیری از کمبود های
سیستم ایمنی در ورزشکاران شامل دوری از تمرینات زیاد و بیش تمرینی،
استراحت و تغذیه مناسب می شود .ویتامین ها و مواد معدنی در غذاهای

مختلفی یافت می شوند اما طبخ نادرست و روش های غلط نگهداری
باعث از بین رفتن بسیاری از ویتامین های موجود در آن ها خواهد شد.
مواد معدنی عناصری هستند که توسط نور،گرما یا تغییرات  PHازبین
نمی روند و به  ۷دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از :سدیم،
پتاسیم ،کلر ،کلسیم ،فسفر ،منیزیم و آهن .هر ماده معدنی عملکرد
خاصی در آنزیم ها و دستگاه هورمونی دارد که کمبود آن ها می تواند
باعث بروز بیماری های مختلفی شود .هردو منابع گیاهی و حیوانی
برای دریافت مواد معدنی مناسب هستند که شامل شیر ،غالت ،گوشت،
سبزیجات و میوه ها می شود .استفاده صحیح از رژیم غذایی تمام
مواد معدنی و ویتامین ها را برای سیستم ایمنی بدن فراهم می کند.

مکمل هایی که انرژی را فراهم و
تمرینات را بهبود می بخشند
-۱کربوهیدرات ها
زمانی که ورزشکاران  ۲جلسه و یا بیشتر در
یک روز تمرین دارند ،سطوح کربوهیدرات
های بدنشان کم شده و باعث خستگی،
افت عملکرد و بیش تمرینی آنان می شود.
بنابراین بسیار ضرروی است که ورزشکاران
و افراد فعالی که فعالیت های ورزشی
شرکت می کنند به اندازه کافی کربوهیدرات
دریافت کنند .عالوه بر این انواع مختلفی از
کربوهیدرات ها می تواند مزایایی برای پیش،
به هنگام و پس از فعالیت ورزشی و تا شروع

جلسه بعدی تمرین داشته باشد .در حال
حاضر بسیاری از مشاهدات پیشنهاد کرده اند
استفاده از مکمل های کربوهیدراتی پیش ،به
هنگام و پس از فعالیت های ورزشی قدرتی
و بلندمدت می توانند غلظت گلیکوژن
عضالت را حفظ و باعث افزایش عملکرد
ورزشی شوند .پژوهش ها نشان داده است
ورزشکارانی که تا  ۲ساعت پس از فعالیت
ورزشی  ۱تا  ۱ -۵گرم کربوهیدرات به ازای
هر کیلوگرم از وزن بدن استفاده می کنند

دارای مقادیر گلیکوژن عضالنی بیشتری
هستند.
همان طور که بحث شد اسید های آمینه تاثیر
مثبتی در سنتز پروتئین عضالت دارند .نشان
داده شده است که استفاده از کربوهیدرات
و پروتئین کنار هم می تواند باعث افزایش
بیشتری در این سنتز شود .طبق یافته های بیرد
و همکاران ترکیب اسید های آمینه ضروری و
کربوهیدرات باعث بهبود سازگاری های ناشی
از تمرینات مقاومتی شده است.

-۲کافئین
بیشتر پژوهش های علمی نشان می دهد
استفاده از کافئئین می تواند زمان خستگی
درورزشکاران را به تعویق بیاندازد .مطالعات
بسیاری نشان داده اند مصرف کافئین به
میزان  ۹میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از
وزن بدن می تواند استقامت را در توان های

 ۸۰تا  ۸۵درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در
ورزشکاران ورزیده افزایش دهد .پژوهش های
دیگر نیز نشان داده است استقاده از کافئین
با میزان متوسط و  ۵میلی گرم به ازای هر
گیلوگرم از وزن بدن می تواند اثرات مثبتی
در افزایش استقامت ورزشکاران داشته باشد.

پژوهشگران دیگر به این نتیجه رسیدند زمانی
که ورزشکاران با شدت باال و متناوب فعالیت
ورزشی دارد کافئین می تواند زمان رسیدن
به خستگی را به تعویق بیاندازد .هم چنین
اثرات کافئین برای افزایش انرژی مصرفی و
تاثیر آن بر کاهش چربی همچنان پایدار است.
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چکیده
ماده مغذی

تئوری اثرات نیرو افزا

پروتئین

افزایش تعادل مثبت پروتئین و سنتز پروتئین عضالت و در
نتیجه افزایش توده بدون چربی و قدرت عضالنی

کراتین

باعث افزایش ذخایر کراتین فسفات و بازسازی سریع ATP

آسیدهای آمینه
بتا-آالنین

بلوک های سازنده پروتئین ،افزایش سنتز پروتئین عضالت با
افزایش غلظت اسید های آمینه خون
بافر کردن و کاهش اسیدیته عضالت

آرژنین

در مقادیر زیاد ممکن است باعث افزایش هورمون رشد و
نیتریک اکساید شود.

مهارکننده های
آروماتاز

افزایش سطوح درون زاد تستوسترون و کاهش تبدیل آن به
استروژن

گلوتامین

فراوان ترین اسید آمینه در بدن و عضالت اسکلتی؛ باعث
افزایش سرعت ریکاوری ،عملکرد ایمنی و سطح هورمون رشد
می شود.

ZMA

نقش موثر در فعالیت های متابولیکی و بیوشیمیایی بدن و
فعالیت بسیار زیادی از آنزیم ها؛ کاهش روی و منیزیم می
تواند باعث کاهش تستوسترون شود.

خالصه ای از پژوهش ها -توصیه ها

اثرات بر قدرت و توان ورزشکاران حمایت شده است و
عوارض جانبی خاصی دیده نشده است
زمان بندی و نوع پروتئین مصرفی برای دست یابی به
نتیجه بهتر بسیار مهم است.

بالفاصله پس از تمرینات اثرات مثبتی را به همراه دارد
باعث افزایش غلظت کارنوزین عضالت نمی شود ،ولی
برای کاهش اسیدیته می تواند سودمند باشد.

نتایج ضد و نقیض زیادی وجود دارد .احتماال موثر باشد
اما نیاز به پژوهش های بیشتری دارد.
شواهد علمی افزایش عملکرد را گزارش نکرده است.

می تواند سطوح روی و منیزیم را افزایش دهد ،اما
افزایش قدرت و تستوسترون نیاز به مطالعات بیشتری
دارد.

در شرایط استرس و ویژه بدن می تواند اثرات مثبتی بر
عملکرد ایمنی و کاهش تجزیه پروتئین عضالت داشته
باشد.

HMB

جلوگیری از تجزیه پروتئین عضالت و افزایش ریکاوری پس از
تمرینات و هم چنین تاثیر در افزایش توده عضالنی

آنتی اکسیدان ها

بالک کردن فعالیت های رادیکال های آزاد

می تواند از تجزیه پروتئین عضالت پس از تمرین جلو
گیری کند ،اما تاثیری در قدرت و توده عضالنی دیده
نشده است.

ویتامین ها و مواد
معدنی

هرکدام از آن ها نقش ویژه ای دارند که در فعالیت های تولید
انرژی ،عملکرد ایمنی و برخی دیگر از اعمال بدن موثر است.

CLA

در محصوالت گوشتی و لبنی یافت می شود .ادعای اثرات
مثبت بر سالمتی و عملکرد

ورزشکاران ورزیده احتماال دچار کمبود یک یا چند نوع
ویتامین می شوند که مصرف بیش از حد توصیه شده
مفید نیست.

کربوهیدرات ها

اولین و بهترین سوخت برای فعالیت های ورزشی پرشدت
است .افزایش ذخایر کربوهیدرات باعث افزایش دسترسی به آن
و عملکرد بهتری می شود.

مکمل یاری پیش ،به هنگام و پس از تمرینات برای
افرادی که به صورت منظم در فعالیت های قدرتی شرکت
می کنند می تواند موثر باشد.

می تواند برای عملکرد ایمنی بدن در شرایط خاص مفید
باشد اما مطالعات ضد و نقیضی در افزایش قدرت گزارش
شده است.

می تواند سودمند باشد ،اما برخی از مطالعات نشان داده
اند که باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.

Clinical sports nutrition 2020
Nutritional supplements in sports
and exercise 2019
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کافئین

باعث کاهش حس خستگی و افزایش اجرای قدرتی می شود.

می تواند کمک به حذف رادیکال های آزاد کند ،اما
تاثیری بر قدرت و توده عضالنی دیده نشده است.

بیتا سبزی
مسئول بخش تمرینات قدرتی بانوان آکادمی ملی المپیک

تاثیر تمرینات وزنه با سرعت باال

در مقایسه با تمرینات ترکیبی وزنه و پلیومتریک روی فاکتورهای
سرعت ،پرش عمودی و عملکرد قدرتی بازیکنان رشته های توپی
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امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان
مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند.
سالها است که تمرینات بدنسازی در رشته های مختلف ورزشی
جایگاه ویژه ای را از ان خود کرده .سبک های مختلف تمرینات
بدنسازی یکی از مقوله هایی است که می تواند مباحث زیادی
را به منظور ارتقاء سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران به خود
اختصاص دهد.در این زمینه تحقیقات زیادی روی تمرینات مختلف
و فاکتورهای آمادگی جسمانی در رشته های توپی انجام شده است.
در این ارتباط اخیرا دیوید رودریگز و تورلو و همکارانشان روی 30
نفر از ورزشکاران رشته فوتبال با  2سبک متفاوت تمرینی پژوهشی
انجام دادند ،یک گروه  10نفری به مدت  6هفته برنامه تمرینی وزنه
انفجاری اسکوات و گروه دیگر شامل  10نفر تمرینات ترکیبی قدرت
و تمرینات پلیومتریک و گروه سوم که به جز تمرینات اختصاصی
فوتبالشان هیچ کدام از این  2فعالیت را انجام ندادند .هر دو گروه
اول و دوم تمرینات اسکوات مشابه با لود یکسان  45تا 1RM %60
و با 4تا 6تکرار و  2جلسه در هفته را داشتند .به گروه دوم بجز
تمرین اسکوات تمرینات دوی سریع  20متر ،چابکی  10ثانیه و
پرش های عمودی بصورت تمرینات ترکیبی اضافه شد.
در پایان  6هفته تفاوت چشمگیری در مقایسه نفرات این گروه ها
مشاهده شد .بعد از  6هفته تمرین میزان  1RMو قدرت در گروه
اول افزایش قابل توجهی داشت و در گروه دوم بجز فاکتور قدرت
که افزایش داشت فاکتور سرعت نیز رشد و پیشرفت داشته است.
کل تمرینات ترکیبی زمانی معادل  35دقیقه داشت که با توجه به
زمان کوتاهش تاثیرات بسیار مفید و مثبتی داشته است .پس می
توان گفت این الگوی تمرینی می تواند الگوی مناسبی در رشته های
توپی مثل بسکتبال ،والیبال و هندبال باشد که استارت های دوهای
سرعتی در آنها زیاد است.
در منابع دیگر علم تمرین مباحث جالبی راجع به اصول و سبک های
توسعه قدرت و نیز تمریناتی که به جز قدرت ،فاکتورهای دیگری مثل
سرعت و  ...ورزشکاران را در رشته های توپی تقویت می کند وجود
دارد که برای ما تشریح می کند بعد از مراحل سازگاری ساختاری
که عضالت به تمرینات قدرتی عادت کرده و تاندون ها و لیگامنت ها
استحکام خود را به دست آورده اند می توان ترکیبی از تمرینات را
به تمرینات قدرتی اضافه نمود ،در مرحله تبدیل ،متناسب با نیازهای
رشته ورزشی ،مهارت مورد نظر در تمرینات بدنسازی شبیه سازی
شده و ترکیبی از تمرینات طراحی می شود که می تواند عالوه بر
اینکه فاکتور قدرت را در آمادگی ورزشکار باال ببرد ،بصورت موازی
و همزمان روی فاکتورهای سرعت و توان انفجاری و دیگر فاکتورها
کار کند .طبق یافته های تحقیقی که ابتدای این مبحث عنوان شد
و نیز مقاالت مختلفی که در این رابطه وجود دارد می توان یک
نتیجه گیری کلی کرد که ترکیب تمرینات قدرتی و پلیومتریک
تاثیر بیشتری بر توسعه فاکتورهای سرعتی و قدرتی در رشته های
توپی نسبت به تمرینات مطلق قدرتی دارد.

Reference:

1400  پاییز/ نرشیه املپین37

Journal of science and Medicine in sport 2017
Effects of light-load maximal lifting velocity
weight training vs.combined weight training
and plyometrics on sprint, vertical jump and
strength performance in adult soccer players.
Per iodization : Theory and Methodology of
training ,Tudor o.Bompa

دکتر ناهید کریمی
مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک
کوروش عنبرانیان
دانشجو داوطلب

بازی های المپیک و توسعه اجتماعی
میزبانی بازی های المپیک ،سکوی پرشی برای توسعه مهارت های کاری جوانان
(بخش دوم)

در شامره قبل خواندیم که همواره رویدادهای بزرگ ورزشی و اساسا ورزش ،ابعاد وسیع و تاثیر گذاری بر توسعه اجتامعی شهرهای میزبان،
دست اندرکاران ،ذینفعان و داوطلبین در ورزش دارد و یکی از اهداف و ماموریت های جنبش املپیک در کشورها ،توسعه اجتامعی در زمینه
کسب و کار جوانان از طریق ورزش می باشد .در این شامره ،به ادامه نتایج تحقیق اخیر یکی از محققان کمیته بین املللی املپیک با رویکرد
اهمیت و توامنند سازی نیروهای جوان در فرآیند میزبانی رویدادهای بزرگ مانند املپیک ادامه می دهیم.

سازمان بین المللی کار حمایت می کند
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کنفرانس بینالمللی کار با بیانیهی صدمین
سالگرد اخیر خود حول آیندهی کاری،
مصوب  ۲۱جوئن  ،۲۰۱۹اظهار داشت که
تالش ها باید به سمت "تدوین سیاست
های مؤثر با هدف ایجاد اشتغال کامل ،
بازد ه باال و انتخاب آزادانه و فرصت های
شغلی مناسب برای همه باشد" ،به ویژه
انتقال از آموزش و پرورش به کار  ،با تأکید
بر استفاده مؤثر از جوانان در دنیای کار.
بیانیهی صدمین سالگرد  ،از رویکرد انسان
محور خود با اولویت هایی از قبیل احترام
به حقوق اساسی  ،دستیابی به برابری
جنسیتی  ،فراهم آوردن فرصت های برابر
برای افراد دارای نقص فیزیکی  ،پرداخت
دستمزد کافی و تأمین سالمت و ایمنی در
محیط کار  ،تدوین شده است .این اولویتها
با هدف آمادگی نیروی کار کمیته بین
المللی المپیک مطابقت دارد.
افراد بین  ۲۰و  ۳۰سال که در جریان
برگزاری بازی ها مشغول فعالیتی حرفه ای
هستند توسط کمیته بین المللی المپیک،
متخصصان جوان خوانده می شوند .مطابق
با این تعریف ،متخصصان جوان در هر
کمیته برگزاری بر اساس فرهنگ و زمینه
منحصر به فرد شهر میزبان متفاوت

خواهند بود.
هر پارامتری که مورد سنجش قرار گرفته
شود  ،این جوانان در هر صورت کمک
بزرگی به برگزاری بازی ها موفق می
کنند و استعداد  ،شوق و انرژی خود را به
همراه دارند.
بسیاری از جوانان برای ورود به دنیای کار
با مشکالتی مواجه هستند .مطابق گزارش
اشتغال جهانی و گزارش چشم اندازهای
روند جهانی  2020سازمان بینالمللی کار ،
میزان مشارکت جوانان به عنوان نیروی کار
طی دو دهه گذشته  15درصد کاهش یافته
است  ،به طوری که  22درصد از جوانان بین
 15تا  24سال در سراسر جهان مشغول
به کار  ،تحت آموزش یا تعلیم و تربیت
نیستند.این روند را می توان به افزایش
تعداد ثبت نام های تحصیلی و تأخیر در
ورود به فضای کار  ،عدم تطابق در مهارت
 ،سطح باالی بیکاری در جوانان (تقریب ًا
 10درصد در بین جوانان  15تا  24ساله)
و عدم وجود فرصتهای شغلی ارزنده و
سایر موانع پیدا کردن شغل مناسب نسبت
داد .انتظار می رود که چالش های بازار کار
با مشکالت جوانان ادغام نشود و در سال
های آتی کاهش یابد.

عالوه بر این  ،جوانان  32درصد از نیروی
بالقوه جهانی کار را تشکیل می دهند اما
تنها  21درصد جمعیت سنی بازار کار به
آنها اختصاص دارد .این پویایی جهانی
با افزایش تعداد جوانان غیرفعال  ،چالش
هایی را برای هر بازار کار از جمله بازار
کار شهر میزبان بازی های المپیک ایجاد
می کند.
سرمایه گذاری در جذب  ،به کارگیری و
توسعه جوانان میراث مهمی را برای یک
جامعه میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی
به ارمغان می آورد.
جوانان منصوب شده توسط کمیته برگزاری
بازی های المپیک ممکن است رهبر آینده
در بازار کار خود شوند .مهارت های کسب
شده از طریق برنامه ریزی و برگزاری این
بازی ها پس از بازی ها توسط این جوانان
در حرفه هایشان اعمال شده ،فرصت های
آنها را افزایش می دهد و نیروی کار بسیار
با استعدادی را متناسب با آینده کاری به
کارفرمایان تحویل می دهد .سرانجام ،
فراهم آوردن فرصت ها برای جوانان  ،در
رفع بیکاری و کمک گرفتن از مهارت ها و
پتانسیل های این بخش مهم جمعیت کمک
خواهد کرد.

فرصت ایجاد مهارت ها از طریق ورزش و برگزاری بازی ها
)OCOG (Olympic Games Organizing Committee
گروه بیست اقتصاد بزرگ گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارایی) و مسوالن بانکهای مرکزی بیست اقتصاد برتر جهان است
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بر اساس نظر سازمان بین المللی کار،
دنیای کار دستخوش تحوالت سریع
و عمیقی است که توسط توسعه فن
آوری ،جمعیت شناسی ،جهانی سازی و
تغییرات آب و هوا به وجود آمده است.
در گزارشی در سال  ۲۰۱۸حول روند
مهارتهای جهانی که توسط سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه برای گروه
اشتغال G20تنظیم شده بود .سازمان
بین المللی کار بررسی کرد که چگونه
این تغییرات بر مهارتهای مورد نیاز
برای فرصتهای شغلی در آینده و
استراتژیهای یادگیری مورد نیاز برای
پشتیبانی از این مهارتها تأثیر خواهد
گذاشت.
به ویژه برای جوانان ،سازمان بین
المللی کار به این نتیجه رسید که
پرداختن به نیاز توسعه مهارت ها
باید فراتر از سیستم آموزشی برود
و شامل پیشرفت دانش از طریق
یادگیری تجربی ،مانند کارآموزی با
کیفیت و سایر اشکال یادگیری مبتنی
بر کار باشد.
نکته مهم این است که این برنامه های
آموزشی باید بیش از یک دامنه ی
محدود از مهارت های مورد نیاز برای
انجام یک نقش خاص را در بر گیرد و

شامل پیشرفت در مهارت های کلی تر
باشد .بازی ها المپیک یک فرصت مهم
برای کمیته های برگزاری و میزبان ها
برای پیشبرد چنین رویکردی است و
مسیر را برای اجرای چنین برنامه هایی
هموار می کند.
سازمان ملل متحد از طریق کار
پیشگامانه خود در زمینه توسعه ورزش
و صلح  ،مجموعه ای از مهارت های
خاصی که با کار در حوزه ی ورزش می
توان کسب کرد را مشخص کرد که می
تواند با مهارت های اصلی برای اشتغال
زایی ترکیب شود( .نمودار)
به گفته سازمان بینالمللی کار ،این
مهارت ها منحصر به فرد هستند و
ارزش بیشتری به مهارت های اشتغال
زایی عمومی میدهند .این مهارت ها
باید قبل و در طول برگزاری مسابقات
ورزشی همراه با موقعیت ها ،وظایف و
شایستگی های الزم شناسایی شوند.
(نمودار)
برای کسانی که بازی ها را برگزار می
کنند  ،این مهارت ها و ارزش ها ممکن
است فواید بیشتری داشته باشد  ،و
استفاده از جوانان را برای کارفرمایان
آینده محتمل تر کند .به گفته ژان
تاملین  ،مدیر سابق منابع انسانی

بازی های لندن " ،2012کارمندان
جوان ما درخشان بودند و ما سعی
کردیم ارزش های المپیک را در آنها
القا کنیم .اینها ارزش هایی است که
هر تیم منابع انسانی می خواهد در
استخدام کارمندان جدید پیدا کند".
از مسولین جذب نیروی کار اخیر
کمیته برگزاری بازی های المپیک در
مورد زمینههای اصلی پیشرفت جوانان
پس از کار برای آنها سؤال شد .این
لیست از مهارتها بعنوان راهنما برای
بررسی شرایط جوانان داوطلب کار در
پکن  2022مورد استفاده قرار گرفت.
از پنجاه پرسنل پکن  ، 2022که بین
 ۲۰و  ۳۰سال سن داشتند ،با حداقل
شش ماه سابقه کار در کمیته برگزاری
 ،خواسته شد مهارتهایی را که شخص ًا
به دلیل تجربه خود کسب کرده یا
تقویت کرده اند  ،شناسایی کنند .هم
از طرف این مسئولین و هم از سوی
جوانان پکن  2022که مورد بررسی
قرار گرفته اند  ،اجماع گسترده ای
وجود داشته است که تجربه بازی ها
 ،یک تجربه حرفه ای و منحصر به فرد
با مهارت های فنی و پایهای را به یک
جوان می دهد .این موارد در نمودار زیر
مشخص شده است.
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آموزش مهارت و ارزشهایی که توسط سازمان ملل متحد از طریق بخش ورزش مطرح است.
همانطور که انتظار می رفت  ،مهارت های برنامه ریزی
با توجه به ماهیت کمیته برگزاری به عنوان یک سازمان
دهنده رویداد  ،متداول ترین مهارت های شناخته شده
توسط جوانان پکن  2022بود .آنها روزانه با مهارتهای
ارتباطی و کار گروهی درگیر بودند  93 .درصد از پاسخ
دهندگان اظهار داشتند كه کار در کمیته برگزاری به
اهداف حرفه ای آنها برای آینده کمک کرده است.
مدیریت جذب نیرو/منابع انسانی ( )people Management
عبارتی است که کمیته بین المللی المپیک برای بخشی از
کمیته برگزاری بازی ها که عهده دار بسیج افراد مورد نیاز
برای بازی ها شامل داوطلبان ،پیمانکاران و ......می باشد،
بکار برده است.
با این حال  ،هنگامی که از این جوانان خواسته شد
مهارت های کسب شدهی خود و آن مهارتهایی که در
زمینه آمادگی برای مشاغل آینده خود را که با ارزش
ترین ارزیابی می کردند شناسایی کنند ،تقریباً نیمی از
آنها مهارت های حل مسئله و مهارت های برنامه ریزی
رویداد/پروژه را انتخاب می کردند.
در حالی که این بررسی تنها یکی از مباحث کمیته
برگزاری را منعکس می کند  ،مسولین جذب نیروی
کار و کمیته های برگزاری قبلی و فعلی موافق هستند
که حل مسئله و برنامه ریزی رویداد  ،پروژه و ارتباطات
مهارت هایی ارزشمند برای تقریباً هر صنعتی هستند که
کارکنان کمیته برگزاری بخواهند بعد از بازی ها در آن
مشغول شوند.
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احترامقائل
احرتام
شدن
برایران
دیگ
برای
دیگران

تالش برای
پیروزی

تحمل و
بردباری

اعتماد

مدیریت یک
رقابت

چگونه
باختن

صداقت

به اشتراک
گذاری

عزت نفس
بازی
جوانمردانه

مقایسه مهارت های بخش ورزشی با مهارت های کمیته برگزاری بازی های المپیک
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 1-2چرخهی حیات بازی ها و فرصت های کار و توسعه برای جوانان

در این بخش به معرفی چرخه حیات بازی های المپیک و پارالمپیک پرداخته میشود و برخی از منابع و برنامه های موجود
برای جوانان را برجسته می کند.

چرخه حیات بازی های المپیک و فرصت های اشتغال و توسعه برای جوانان
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مسیر اعطای میزبانی بازی ها با یک گفتگوی آزاد بین کمیته بین المللی المپیک و متقاضیان عالقه مند (قبل از انتخابات) و
سپس ،بعد از تصویب برگزاری بازی ها در شهر مورد نظر ،در مدت زمان مشخصی کمیته برگزاری ایجاد می شود .بازه زمانی
چند ساله برای برگزاری بازی ها با پنج مرحله زیر مشخص می شود:
 1استراتژی (تقریبا از  ۷۲ماه قبل از شروع بازی ها تا  ۴۹ماه قبل از شروع بازی ها )
 2برنامهریزی (تقریبا از  ۴۸ماه قبل از شروع بازی ها تا  ۲۵ماه قبل از شروع بازی ها )
 3آمادگی (تقریبا از  ۲۴ماه قبل از شروع بازی ها تا  ۴ماه قبل از شروع بازی ها )
 4بازی ها ( از  ۳ماه قبل از شروع بازی ها تا زمان برگزاری)
 5تحقق میراث بازیها (از یک ماه بعد از شروع بازی ها به بعد)
در آماده سازی برای هر یک از این مراحل ،تیم مدیریت جذب نیروی انسانی تعداد کارمندان مورد نیاز برای انجام برنامه ریزی های
کلیدی و فعالیت های عملیاتی مشخص می کند .همچنین برنامه هایی برای آموزش و توسعه ساخته شده است تا کارکنان مشغول
ال مجهز به موارد مورد نیاز برای انجام وظایف خود باشند .برخی
به کار در شهر نامزد و کمیته برگزاری المپیک (از جمله جوانان) کام ً
از برنامه های معمولی در جدول زیر نشان داده شده است.
مسیر اعطای میزبانی بازی ها با یک گفتگوی آزاد بین کمیته بین المللی المپیک و متقاضیان عالقه مند (قبل از انتخابات) آغاز
و سپس  ،بعد از تصویب برگزاری بازی ها در شهر مورد نظر ،در مدت زمان مشخصی ،کمیته برگزاری بازی ها ایجاد می شود.

منابع و برنامه های کمیته

 1 -3اولویت دادن به توسعهی جوانان
در چشم انداز بازیها  :قبل از انتخابات

تمرکز تیم مدیریت مردمی

برگزاری المپیک برای

برای پشتیبانی از جوانان

جوانان داوطلب

تمرکز کلی

مرحله

ایجاد فرصت ها و تعهدات

احزاب عالقه مند  /میزبان (های) ترجیح

قبل از انتخابات

جوانان

و عموم مردم برای اجرای مسابقاتی که

داوطلب

دوره های کارآموزی

مربوط به اشتغال و توسعه

دوزه های کارآموزی

داده شده با همه مقامات ذیربط  ،ذینفعان
میراث مثبت ،طوالنی مدت و پایدار را به
جا می گذارد  ،کار می کنند.

کمیته برگزاری بر روی چشم انداز ،

مطالعات در مورد انواع و

برنامه های آموزشی بازی

کمیت مهارت های الزم برای

الگوی حاکمیت  ،نقش ها و مسئولیتها ،

IOCپشتیبانی می شود)

مطالعه در دسترس بودن بازار

مثال ،منابع موجود ،تخصص)  ،تعامل با

سازماندهی مسابقات

های المپیک (که توسط

کار (برای درک میزان عرضه
کار و جمعیت موجود)

استراتژی هایی را برای فراهم

کردن فرصت ها و دسترسی به

استراتژی

شناسایی  /تأیید قابلیت ها (به عنوان

جوامع  ،تدوین استراتژی های کلیدی (به
عنوان مثال  ،میراث  ،پایداری)  ،ارتقاء ،

تقویت برند و ساخت و ساز تمرکز دارد.

آموزش مهارت ها  ،تنوع و

اهداف شمول و غیره تعریف
کنید.توسعه استراتژی های

کارآموزی

استخدام و آموزش و توسعه

برنامه های جدید فارغ
التحصیالن

کمیته برگزاری یک رویکرد برنامه ریزی

اجرای استراتژی های

یکپارچه را برای تشریح بیشتر در مورد

استخدام  ،آموزش و توسعه

برنامه ریزی

آنچه ،چگونگی  ،زمان  ،کجا و توسط چه

برنامه های توسعه کارمندان
OCOG

کسی خدمات ارائه می دهد  ،پیاده سازی
می کند.

برنامه های آموزشی بازی های
المپیک (که توسط IOC
پشتیبانی می شود
)

برنامه های توسعه

مهارت های مبتنی بر نقش
(به عنوان مثال  ،مدیریت

منابع و پروژه
برنامه،های کمیته برگزاری
برایو غیره)
و ایمنی
جوانان داوطلب
کارآموزی

تمرکز تیم مدیریت مردمی برای
پشتیبانی از جوانان داوطلب

اجرای برنامه های آموزشی و

تمرکز کلی
کمیته برگزاری خود را

برنامه های آموزشی بازی های المپیک

توسعه ایجاد 1
آمادگی های الزم

برای انجام عملیات و اجرا

برنامه های مخصوص فارغ التحصیالن

ایجاد برنامه های تمرینی برای

سایت های مناسب ،

مخصوص خود

زمان بازی ها ،اجرای

(که توسط IOCپشتیبانی می شود)
متوسطه
برنامه های توسعه کارمندان کمیته برگزاری

برنامه های آموزشی بازی های المپیک
(که توسط IOCپشتیبانی می شود)
برنامه های توسعه

نیروی کار از طریق تمرین ها

همه ی کارکنان در حوزه های

امادگی برای کمک به کارکنان

برای یافتن شغل های جدید پس
از اتمام بازی ها

مرحله
آمادگی

آماده می کند ،از جمله

استخدام و آموزش نیروی
فعالیت های تست و
آمادگی و غیره.

مهارت های مبتنی بر نقش
(به عنوان مثال  ،مدیریت پروژه ،
و ایمنی و غیره)

برنامه های مدیریت برگزاری رویداد
آموزش ضمن خدمت
برنامه های آموزش نیروی کار زمان
بازی ها (آموزش رویداد
رهبری  ،عمومی  ،نقش و
آموزش در سایت)

ادامه ی اخرین فعالیت های
مربوط به امادگی

اعزام نیروها به نقش های زمان
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یرنامه ی راهنمایی برای دورع های
ایجاد رزومه

بازی ها

اموزش مصاحبه

سایر ذینفعان بازی ها را
به عمل می رسانند

بازی های خود

ادامه دادن به پروژه ی راهنمایی

کاریابی

کمیته برگزاری به همراه

بازی ها

کارکنان برای کاریابی بعد ازاتمام

کمیته برگزاری  ،همراه با

دیگر ذینفعان برای مرحله
ی اتمام یازی ها اماده
میشوند و روی انجام

کارآفرینی

اموری برای تحقق اهداف

گواهی نامه ها ،نامه های مرجع

میراث بازیها تمرکز می
کنند

1

تحقق میراث
بازیها

در این بخش نمونه های اصلی تعهدات مربوط به
اشتغال و و توسعه جوانان در طول گفتگو با کمیته بین
المللی المپیک قبل از انتخابات میزبان ارائه شده است.

اولویت دادن به توسعهی جوانان در چشم
انداز بازیها  :قبل از انتخابات
میزبانی بازی های المپیک می تواند فرصتی برای یک
شهر باشد تا پروژه المپیک را با برنامههای بلندمدت
خود در زمینه های ورزشی ،اقتصادی ،اجتماعی و
محیط زیستی هماهنگ کند .یک میزبان متقاضی،
با کمیته بین المللی المپیک و سایر ذینفعان اصلی
وارد گفتگو می شود تا به شکل گیری منافع احتمالی
میزبانی بازی ها کمک کند .قبل از انتخاب میزبان،
کمیته بین المللی المپیک شهرها را تشویق می کند
تا ارزیابی نیازها را انجام دهند .به عنوان مثال باید
شرایط کار ،جمعیت بازار کار و روندهای توسعه
اقتصادی را در نظر بگیرد تا نیاز مهارت ها برای آینده
را پیش بینی کند  .این عمل می تواند به فرصتهایی
که به کارمندان  ،داوطلبان و پیمانکاران آینده درگیر
در برنامه ریزی و اجرای بازی ها ارائه می شود ،تبدیل
شود .این فرصت ها شامل توسعه مهارت ،انتقال دانش
و محیط های کاری سالم است .این مفاهیم سپس
در چشم انداز میزبان عالقه مند به بازی ها گنجانده
شده و در تعهداتی که قبل از انتخابات میزبان داده
می شود ظاهر می شوند .با اینکه هر میزبان ،مسیر
بازی های المپیک خود را از نقاط گوناگون شروع می
کند و به همین دلیل باید زمینه و توانایی منحصر
به فرد خود را برای کمک به توسعه کارکنان در نظر
بگیرد  ،چند میزبان قبلی و فعلی ،چشم اندازهای
خود برای بازی ها را با تمرکز بر روی این فرصت
ها ،در زمینه ارائه مهارت ها و فرصت های شغلی به
جوانان ،تعریف کرده اند.
پاریس  2024در بین بازیهای المپیک اخیر،
بیشترین تعهد را به جوانان داده است .تیم پیشنهاد
دهندهی پاریس می خواست اطمینان حاصل کند
که بازی های آنها پیشرفت را برای جامعه رقم زده
و فرصت های مربوط به بازی های المپیک را با
همه به اشتراک می گذارد .آنها جوانان را تقریباً
در کلیه اهداف بازی خود در اولویت قرار دادند و
کمیته نسل  2024را در کاندیداتوری ایجاد کردند
تا اطمینان حاصل شود که جوانان در همه ابعاد
چشم انداز گنجانده شده اند.
در طول دو سال کاندیداتوری (برای بازی های المپیک
 ، )2024پاریس  2024با پنج کنفدراسیون ملی
تجارت در فرانسه ،به همراه سایر ذینفعان عمومی،
همکاری نزدیک کرد تا منشور اجتماعی را اتخاذ کند.
منشور اجتماعی شامل  16تعهد برای کمیته برگزاری
و سایر شرکت ها و مقامات دولتی است که در برنامه
ریزی بازی ها بسیج می شوند.
این تعهدات شامل:

ایجاد مدیریت و ساختارهای سازمانی مثال زدنی.
قرار دادن کیفیت اشتغال و شرایط کاری در
قلب تأثیرات اقتصادی بازی های المپیک.
پیشرفت برنامه ی ارتقاء مهارت ها و ایجاد
مسیرهای شغلی برای کارمندان و داوطلبان.
تبدیل ورزش ،از طریق برگزاری بازی های المپیک،
به موتور محرکی برای همبستگی و توسعه اجتماعی.

10
11

تعهدات شماره  ۱۰و  ۱۱منشور اجتماعی به طور خاص با جوانان سر و کار دارد

از طریق برنامه های کارآموزی و برنامه های حرفه ای ،به منظور بهینه سازی دسترسی بلند مدت جوانان به بازار کار ،به جوانان کمک شود.
در طول برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک  ، 2024برنامه های آموزشی ،تمرینی و مهارت آموزی مرتبط با نیازهای بازار کار را ایجاد و توسعه دهد
(کارآموزی ،یادگیری مبتنی بر کار).

منشور اجتماعی پاریس  2024پس از انتخاب شدن پاریس برای میزبانی
بازی ها ،توسط کمیته برگزاری و مرجع تحویل عمومی ( )SOLIDEOدوباره تأیید
شد .این منشور همچنین توسط بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسوی ()MEDEF

پشتیبانی می شود و همچنان توسط  5اتحادیه کارگری ملی در فرانسه که
توسط  ILOبه رسمیت شناخته شده اند ،که معتقدند اجرای این تعهدات برای
دستیابی به یک میراث قوی در حوزه ی مهارت ها واجب است ،تایید می شود.

واقعاًمی خواستیم تعهدات خود را برای توسعه افراد جوان معطوف کنیم  ،این هدف نه تنها در منشور اجتامعی منعکس شده است  ،بلکه در بودجه بندی
بازی های ما نیز اولویت دارد»
اتین توبوا  ،مدیرکل  ،کمیته پیشنهادات پاریس 2024
به گفته اتین توبوا  ،مدیرکل کمیته مناقصه پاریس  2024و متعاقباً عضو
کمیته برگزاری پاریس " ، 2024ما واقعاً می خواستیم تعهد خود را برای
پیشرفت جوانان نشان دهیم و این هدف تنها در منشور اجتماعی ما منعکس
نشده است ،بلکه در بودجه بندی بازی های ما اولویت دارد .برنامه کارکنان
 ،که در مرحله پیشنهاد ارائه شده است  ،شامل  55کارآموزی در سال است
که از سال  2020شروع می شود  ،و امید ما این است که در پایان هر سال
 ،بیشترین تعداد کارآموزان را به کارمندان بلند مدت تبدیل کنیم” .تیم
پیشنهادی همچنین هزینه هایی را مربوط به توسعه کارکنان در بودجه
بازی ها برای کمک به حصول اطمینان از وجود برنامه های آموزشی برای
پیشبرد مهارت های جوانان در نظر گرفته است.
دیوید لمی  ،که تا ژانویه سال  2020مدیر عامل منابع انسانی پاریس 2024
بود  ،تأیید می کند که این تمرکز روی جوانان از زمان کاندیداتوری امری
اساسی است .وی گفت « :تدوین منشور اجتماعی  ،از جمله تعهدات در
جهت توسعه مهارت ها و فرصت های شغلی در بین جوانان  ،ما را در زمینه
اتحادیه های کارگری و کارمندی به موفقیت رسانده است و یک مکانیسم
آسان برای ما فراهم کرده است تا بتوانیم شاگردان جوان و فارغ التحصیالن
را ،حاال که در حال شروع ساختن تیم خود هستیم ،وارد فضای آموزشی
و کاری کنیم».
برای لندن  2012نیز  ،ایجاد شرایط برای پیشرفت جوانان در اولویت قرار
داشت .در سال  ، 2004در مراحل اولیه پیشنهاد میزبانی برای بازی های
المپیک  ، 2012تیم پیشنهادی لندن  2012به سرپرستی شهردار لندن و
پاریس  :۲۰۲۴اولویت دادن به توسعه جوانان
پاریس  2024در بین المپیک های اخیر بیشترین تعهد را به جوانان
اختصاص داده است .تعهداتی مانند:
جوانان تقریباً در همه اهداف اولویت دارند؛
توسعه جوانان در اولویت بودجه بازی ها قرار دارد؛
ایجاد کمیته ویژه ای برای جلب جوانان در همهی عرصهها؛
ایجاد منشور اجتماعی که توسط بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه
پشتیبانی می شود و توسط  ILOبه رسمیت شناخته شده است؛

تعدادی از سازمان های مدافع  ،توافق کردند که به عنوان بخشی از تعهدات
بازی های خود “ ،دستمزد معاش” برای کارمندان  ،همزمان با آماده شدن
در آکادمی های مهارت های ساخت و ساز ،که لندنی ها را برای مشاغل
حرفه ای آماده می کند ،به عنوان بخشی از توسعه پارک المپیک و سایر
پروژه های کلیدی مربوط به بازی ها ،در نظر گرفته شود .پارک المپیک
 ،به عنوان محوریت پروژه لندن  ، 2012در جریان پیشنهادی به عنوان
الگویی برای شمول اجتماعی  ،ایجاد فرصت هایی برای آموزش ،توسعه
مهارت ها و مشاغل ،مطرح شد .راب کالرک  ،رئیس سابق سیاست های
نیروی انسانی  ،پاداش و توسعه لندن  ، 2012خاطرنشان كرد :در حالی
كه به جوانان به طور مشخص در برنامه پارک المپیک جزییات مشخصی
ارائه نشده بود  ،چشم انداز لندن  2012بر برانگیختن انگیزه در جوانان
متمرکز بود و تمرکز بر جوانان در پایه و اساس تصمیمات کمیته یرگزاری
قرار داشت .بعالوه  ،راب خاطرنشان كرد كه تعهد دستمزد معاش جوانان
را تحت تأثير قرار داده و شرايطي را فراهم مي كند كه جوانان در حال
توسعه مهارت و تجربه ،خود را در سطحي از رفاه نسبی ببینند كه به
آنها امكان مي دهد تا بر نقش هاي خود متمركز شوند".
رویکرد انعطاف پذیری که برای انتخاب میزبان توسط کمیته بین المللی
المپیک در ژوئن سال  2019اتخاذ شده  ،مذاکرات دائمی و مداوم بین این
سازمان و میزبانان بالقوه را امکان پذیر می کند تا فرصتهای مربوط به میزبانی
بازی ها را کشف کنند  .این مذاکرات به دلیل تمرکز بیشتر روی فرصت هایی
که بازی های المپیک می تواند در اختیار جوانان قرار دهد ،انجام می شوند.
آغاز کارآموزی در سال 2020
لندن  :۲۰۱۲فرصت کاتالیزوری
در حالی که جوانان به طور مشخص در برنامه المپیک پارک لندن 2012
مخاطب قرار داده نشده بودند ،اما ابراز تعهد برای انگیزه بخش بودن برای
جوانان پایه گذار موارد زیر شد؛
معرفی «دستمزد زندگی» ؛
ایجاد آکادمی مهارت های ساخت و ساز و ...
فرصت هایی برای آموزش ،توسعه مهارت و شغل

 ۱.۴توسعه استراتژی هایی برای به حداکثر رساندن فرصت های جوانان:
مرحله استراتژی کمیته یرگزاری (از  72ماه قبل از بازی ها تا  49ماه قبل از بازی ها)

در شماره های بعدی المپین به نمونه های اصلی دیگری از تعهدات مربوط به اشتغال و توسعه جوانان در طول گفتگو با کمیته بین المللی المپیک قبل از
انتخابات میزبان خواهیم پرداخت .همچنین ادامه تحقیق فوق در زمینه استراتژی های افزایش فرصت آموزش ،توسعه و اشتغال برای جوانان از طریق برگزاری
بازی های المپیک و نیز اقدامات مهم کمیته برگزاری بازی های المپیک از  48تا  4ماه قبل از رویداد المپیک اطالعات مستند جالبی ارائه خواهد داد.
ادامه دارد...
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در این بخش اقدامات کلیدی انجام شده توسط کمیته یرگزاری در مرحله استراتژی برای آماده شدن برای فرصت های جوانان  ،از
جمله شناسایی برنامه ها  ،ایجاد روابط و برنامه ریزی نیازهای منابع را برجسته می کند.

دانیال تیماجی

کارشناس مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی

چگونه خستگی سفر و جت لگ را در ورزشکاران کنترل کنیم؟

در دنیا ورزشکاران به طور مکرر مجبور هستند به منظور شرکت در مسابقات سفرهای طوالنی انجام دهند به عنوان مثال حضور در
المپیک ،دایموند لیگ ها در دوومیدانی ،سوپرتورهای لیگ راگبی که موجب می شود آنها در معرض خستگی قرار گیرند که همین موضوع
منجر به تداوم تاخیر جت لگ ،اختالل در خواب ،خستگی روزانه ،اختالالت دستگاه گوارش و همچنین کاهش عملکرد را به دنبال داشته
باشد .سیستم شبانه روزی ورزشکار به زمان کافی نیاز دارد تا تنظیم شود و بتواند کاهش جت لگ را به دنبال داشته باشد.
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در دنیا ورزشکاران به طور مکرر مجبور هستند به منظور
شرکت در مسابقات سفرهای طوالنی انجام دهند به عنوان
مثال حضور در المپیک ،دایموند لیگ ها در دوومیدانی،
سوپرتورهای لیگ راگبی که موجب می شود آنها در معرض
خستگی قرار گیرند که همین موضوع منجر به تداوم تاخیر
جت لگ ،اختالل در خواب ،خستگی روزانه ،اختالالت دستگاه
گوارش و همچنین کاهش عملکرد را به دنبال داشته باشد.
سیستم شبانه روزی ورزشکار به زمان کافی نیاز دارد تا
تنظیم شود و بتواند کاهش جت لگ را به دنبال داشته باشد.
به منظور کنترل خستگی سفر و جت لگ مداخالت غیر
دارویی که شامل تمرین ،خواب ،نور و تغذیه مناسب و
مداخالت دارویی مثل مصرف مالتونین ،آرام بخش ها ،محرک
ها و آنالوگهای مالتونین الزم می باشد .مدیریت کنترل جت
لگ شامل دوره های قبل سفر ،حین سفر و پس از سفر می
باشد ،در هفت روز قبل از سفر باید برنامه های تمرینی با
کاهش حجم و شدت تمرین پیگیری شود .همچنین سعی
شود که بدهی خواب در ورزشکاران قبل از سفر و یک هفته
مانده به حداقل برسد و سعی شود تغییر برنامه خواب در
هرروز یک ساعت به سمت منطقه زمانی نزدیک شود و
دیگر اینکه خواب و زمان غذا را یک تا دو ساعت زودتر قبل
از سفر به شرق و یک تا دو ساعت بعد قبل از سفر به غرب
تنظیم شود .در یک مطالعه خاص محققان نشان دادند یک
خواب عمیق  20دقیقه ایی بین  8تا  9ساعت بعد از یک
تغییر  5ساعته تاخیر جت لگ را کاهش می دهد و منجر
به افزایش عملکرد می شود.
در حین سفر سعی شود با نظر پزشک کمی مالتونین مصرف
کنید .از کفش و لباس راحت استفاده شود و همچنین از
صرف وعده های غذایی بزرگ پرهیز شود .بهتر است ساعت

را به زمان مقصد تنظیم کنیم و دیگر اینکه در پرواز حداکثر
خواب را داشته باشیم .استفاده حداقل از دستگاه های
الکترونیکی کمک شایانی می تواند به ما کند ومورد بسیار
مهم رعایت کردن بهداشت داخل کابین هواپیما می باشد که
بهتر است مواردی مثل رویارویی نشدن با افراد مریض و آلوده
نبودن صندلی ،پشت سری و کمربند صندلی را رعایت کنیم.
بعد از سفر بهتر است که دوش بگیریم و کمی چرت بزنیم.
محققان تاثیر قابل توجه در خواب و سازگاری سیستم شبانه
روزی بعد از سفر را با انجام یک تمرین متوسط قبل از یک
پرواز  9ساعته به غرب را گزارش کردند و همچنین در مقایسه
تمرین صبح و بعد از ظهر به این نتیجه رسیدن که تمرین
در ساعت  7تا  9شب و  5روز مانده قبل از سفر به بهبود
کیفیت خواب در شب اول و دوم بعد از پروازکمک می کند.
زمان بندی مناسب و ترکیب وعده های غذایی ممکن است
یک استراتژی درمانی ارزشمند باشد و تحقیقات انجام شده
این پیام رو می دهند که زمان غذا خوردن بعد از سفر می
تواند جت لگ را کاهش دهد .بعضی از مطالعات گزارش
کردند در مورد برخی محرک ها که نتایج امیدوارکننده ای
را به عنوان استراتژی درمان برای کاهش جت لگ گزارش
کردند .گزارشات دیگرحاکی از این است که بهبود عملکرد
بدن ،هماهنگ سازی مجدد ریتم های هورمونی وخواب بهتر
پس از مصرف به موقع و صحیح کافئین می تواند کمک
شایانی به کاهش جت لگ کند.
در گزارشی دیگراستفاده صحیح از یک آنالوگ مالتونین را
یک استراتژی درمانی مناسب برای کاهش جت لگ عنوان
کردند ودیگر اینکه در تحقیقی دیگر ثابت شد مصرف  3میلی
گرم مالتونین و در معرض قرار گرفتن نور(تراپی) در 12
ساعت تغییر زمانی میتواند جت لگ را کاهش دهد ومحققین

استفاده از آرام بخش ها را در تحقیقات خود انجام دادند و
در برخی آزمایشات کیفیت بهبود خواب را گزارش کردند و
به این نکته رسیدند که آرام بخش ها اثر کرونوبیوتیک ها را
تسریع کرده و نشانگر های خواب و بیداری را عادی می کند .
در گزارشات دیگر مصرف برخی آرام بخش ها را روی خواب
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پس از سفر به سمت
شرق خواب به طور قابل توجه طوالنی می شود ،محققین دیگر
در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مصرف برخی آرم بخش
ها سرعت تنظیم مجدد ریتم استراحت و فعالیت را تسریع
می کند که افزایش کیفیت خواب را به دنبال دارد .محققین
در مورد مصرف آرام بخش ها به این نکته اشاره می کنند
که ممکن هست عوارض جانبی مثل فراموشی ،گیجی و بی
حرکتی برای افراد بوجود آید و به همین دلیل پیشنهاد کردند
به تحقیقات و آزمایشات بیشتر در این زمینه .در پایان محققان
پیشنهاد می کنند که تحقیقات در مورد جت لگ به اندازه
کافی انجام نشده و نیاز به تحقیقات و مطالعات بیشتر دارد.
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انعکاس گزارش فعالیت های
آکادمی ملی المپیک ایران
در نشریه آکادمی بین المللی
المپیک ()IOA
گزارش فعالیت های نیمه دوم سال  98و شش
ماهه نخست سال  99آکادمی ملی المپیک ایران
در نشریه شماره  17و  18آکادمی بین المللی
المپیک ( )IOAمنتشر شد.
آکادمی بین المللی المپیک هر شش ماه یک بار
با ارسال فراخوانی به آکادمی های ملی المپیک
عضو این نهاد بین المللی ،خواهان ارسال گزارش
های عملکرد آنها می شود.
آکادمی ملی المپیک ایران به عنوان یکی از فعال
ترین آکادمی های ملی المپیک که چندی پیش از
سوی همین نهاد به عنوان یکی از  12آکادمی برتر
دنیا در زمینه آموزش المپیک انتخاب شد ،سال
گذشته نسبت به ارسال گزارش عملکرد خود طی
شش ماهه دوم  98و شش ماهه نخست 1399
اقدام کرد که این گزارش ضمن مورد استقبال قرار
گرفتن از سوی آکادمی بین المللی المپیک ،در
نشریه این نهاد که به دلیل شیوع ویروس کرونا
شماره های  17و  18آن به صورت یکجا به چاپ
رسید منتشر شد.
در این شماره از نشریه ذکر شده که با عنوان ورزش
و حقوق بشر به چاپ رسید ،ضمن اشاره به فعال
بودن آکادمی ملی المپیک ایران علی رغم شیوع
ویروس کرونا ،گوشه ای از فعالیت های انجام گرفته
در این آکادمی به شرح زیر انعکاس داده شده است:
تشکیل شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل
تعرض و سوء استفاده در ورزش ،سومین مرحله
بورسیه ورزشی امیدها و ستاره های آکادمی ملی
المپیک ،تبدیل تهدید شیوع پاندمی کرونا به
یک فرصت توسط آکادمی ملی المپیک ایران
و ایجاد آکادمی مجازی با تأیید و حمایت دکتر
صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ،برگزاری
همایش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و کارگاه
مشترک آکادمی و وزارت علوم در زمینه مدیریت
اجرای رویدادهای بزرگ ورزش با تأکید بر ارزش
های المپیک.
ترجمه آخرین یافته ها در زمینه کووید  19و
ورزش و در دسترس قرار دادن آن برای جامعه
ورزش ،برگزاری وبینارها و کارگاه های آنالین
از جمله دوره توسعه ارزش های المپیک برای
معلمین ،وبینار بین المللی قلب ورزشی با حضور
دکتر پاپاداکیس رئیس دپارتمان قلب و ورزش
دانشگاه لندن و دکتر مهدی انوری ،تمرینات
فانکشنال برای مربیان ،روش های نوین تمرینات
قدرتی ،بازگشت به تمرین از دیدگاه پیشگیری از
آسیب در شرایط کرونا ویژه تیم های ملی والیبال
و بسکتبال و همچنین مشاوره های روانشناسی،
تغذیه ای و پزشکی برای ورزشکاران از طریق
تلفن و فضای مجازی از دیگر فعالیت های
آکادمی ملی المپیک بوده که در این نشریه به
آنها اشاره شده است.
الزم به ذکر است در کنار موضوعات اشاره شده،
تصویر ذیل که متعلق به طرح بورسیه ورزشی امیدها
و ستاره های آکادمی ملی المپیک است در این
نشریه به طور ویژه ای به تصویر کشیده شده است.

سومین نشست شورای سیاست گذاری آکادمی ملی المپیک

صالحی امیری :آکادمی ملی المپیک باید به یک
مرجع علمی و تخصصی ورزش کشور تبدیل شود
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نشست شورای سیاست گذاری آکادمی ملی المپیک با حضور دکتر صالحی
امیری رئیس کمیته ملی المپیک ،دکتر کیکاوس سعیدی دبیرکل و سرپرست
آکادمی ملی المپیک و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
دکتر صالحی امیری در جریان این نشست ضمن اشاره به اینکه آکادمی باید
به یک مرجع علمی و تخصصی ورزش کشور تبدیل شود گفت :آکادمی ملی
المپیک نیازمند به روز رسانی در تمامی زمینه های علمی ،سخت افزاری و ...
است و باید به عنوان مرکز استعدادسازی در ورزش قهرمانی و استانداردسازی
خدمات تخصصی در حوزه های روانشناسی ورزشی ،سنجش و توسعه قابلیت
های جسمانی و همچنین پزشکی ورزشی معرفی شود.
وی افزود :این مجموعه مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت و میان مدت بوده
و سرمایه گذاری ویژه روی مدال آوران ،باید به عنوان یکی از اولویت های
اصلی این آکادمی برای بازی های آسیایی و المپیک باشد.
رئیس کمیته ملی المپیک در پایان و با بیان اینکه آکادمی ملی المپیک باید
مرکز پیاده سازی طرح های پژوهشی که قابلیت تحقق پذیری و اجرایی
دارند باشد گفت :عالوه بر این ،مجموعه آکادمی هم مرکزی ستادی با هدف
سیاست گذاری و استاندارد سازی و هم مرکزی برای ارائه خدمات تخصصی
به تیم های ملی می باشد .دکتر کیکاوس سعیدی در ادامه این نشست با
اشاره به اینکه ما باید بیش از پیش از ظرفیت مراکز علمی استفاده کنیم

ابراز داشت :آکادمی ملی المپیک باید با ارائه خدمات فنی ،علمی و تخصصی،
برای غنی سازی فدراسیونها در این زمینه ها و همچنین توسعه علمی
ورزش اثرگذار شود .برگزاری جلسه ای مشترک با فدراسیون پزشکی ورزشی
برای برقراری ارتباط بهتر آکادمی با این فدراسیون ،پیشنهاد ایجاد شورای
فنی در آکادمی با مشارکت فدراسیون ها به منظور گزینش مربیان فنی و
بدنساز تیم های ملی بر اساس شاخص های علمی و همچنین حضور ملی
پوشان در آزمون های آمادگی جسمانی به عنوان شرط اعزام به رویدادهای
بین المللی از دیگر موضوعات مهمی بود که دبیرکل کمیته ملی المپیک و
سرپرست آکادمی ملی المپیک در این نشست به آن پرداخت.
شایان ذکر است دکتر رضا قراخانلو مشاور علمی رئیس کمیته ملی المپیک در
جریان نشست شورای سیاست گذاری آکادمی ملی المپیک ،به ارائه گزارشی
در خصوص روند تدوین سیاست های کلی و راهبردی آکادمی پرداخت و در
ادامه اعضای این شورا ضمن بیان دیدگاه و نظرات خود ،به بحث و تبادل نظر
در خصوص این سیاست ها پرداختند .دکتر صالحی امیری ،دکتر کیکاوس
سعیدی ،دکتر سید نصراهلل سجادی ،دکتر رضا قراخانلو ،پیمان فخری ،عبدی
افتخاری ،مجید کیهانی ،غالمحسین شعبانی ،علیرضا رحیمی ،دکتر علی
رغبتی ،محمدرضا اویسی و دکتر محمدرضا محمودخانی به عنوان اعضای
شورا در این نشست حضور داشتند.

با حضور اعضای دپارتمان تخصصی قلــب و ورزش کمیته بینالمللی المپیک

سومین وبینار بینالمللی قلب ورزشی

با حضور مدرسین کمیته بینالمللی المپیک و اعضای ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،سومین وبینار بینالمللی قلب ورزشی ،توسط دپارتمان قلب و
ورزش مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک و با حضور  100نفر از
عالقمندان به این حوزه برگزار شد.در ابتدای این وبینار که با عنوان " اهمیت
ارزیابیهای قلبی عروقی ورزشکاران اعزامی به مسابقات المپیک در دوران
پاندمی کرونا" و به زبان انگلیسی برگزار شد ،دکتر قراخانلو رئیس آکادمی
ملی المپیک ضمن خوشآمدگویی به سخنرانان خارجی و شرکتکنندگان
وبینار ،قلب و ورزش را موضوع مهمی عنوان کرد که عالوه بر سالمت ،در
عملکرد ورزشکاران نیز تأثیر اجتناب ناپذیری دارد.
وی افزود :این یک موضوع خیلی پیچیده و چند بعدی است که به ویژه در شرایط
پاندمی کووید  19باید به نحو مناسب و شایسته ای مورد توجه قرار بگیرد.
دکتر قراخانلو در ادامه و ضمن تشکر از مدرسین خارجی و داخلی این
وبینار ،از دکتر سید شمس الدین تقوی مدیر مرکز پزشکی ورزشی آکادمی
ملی المپیک که نقش بسزایی در سازماندهی و مدیریت این وبینار بین
المللی داشت قدردانی کرد و گفت :با عنایت به تخصص و عناوین دانشگاهی
سخنرانان این وبینار و همینطور با توجه به موضوعات سخنرانی های این
ال علمی ،برای تمام شرکت کنندگان
عزیزان ،تردیدی ندارم که این وبینار کام ً
مفید واقع شود.
گفتنی است عالوه بر جاناتان درزنر (مسئول دپارتمان پزشکی ورزشی
سیاتل و عضو دپارتمان تخصصی قلب و ورزش کمیته بینالمللی المپیک)
و گوئیدو پیلس (مسئول دپارتمان قلب و ورزش بریتانیا ) اساتید خارجی
این وبینار ،پروفسور مینو محرز استاد دانشگاه تهران و عضو ستاد ملی مبارزه

با کرونا ،دکتر بهزاد خوانساری نژاد ،دکتر محمدرضا صالحی ،دکتر مهدی
انوری و دکتر جواد نوروزی دیگر سخنرانان سومین وبینار بین المللی قالب
ورزشی را تشکیل دادند.
شرایط حال حاضر اپیدمی کووید  19در کشور ،ویرولوژی_ نحوه انتقال
ویروس و انواع جهش ها ،واکسیناسیون کرونا ،انواع واکسن های موجود
و عوارض آنها ،نقش تست ورزش قلبی ریوی ( )CPETدر ورزشکاران در
دوران کرونا ،توصیه های قلبی عروقی قبل از بازگشت به فعالیت ورزشی
در دوران کرونا از مهمترین موضوعاتی بود که در این وبینار یک روزه به
آن پرداخته شد.

نشست مشترک مسئولین ورزش کشور افغانستان با مدیران آکادمی ملی المپیک
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نشست مشترک مسئولین ورزش کشور افغانستان با رئیس و مدیران مراکز
آکادمی ملی المپیک ،در خصوص همکاری های دو جانبه و برگزاری دور ها و
کارگاه های آموزشی ویژه مدیران ورزشی ،مربیان و ورزشکاران افغانی برگزار
شد .در ابتدای این نشست و پس از پخش کلیپی از گزارش عملکرد آکادمی
ملی المپیک در سال  ،1399دکتر قراخانلو ضمن خوش آمدگویی به متولیان
ورزش افغانستان ،در رابطه با فعالیت های آکادمی ملی المپیک توضیحاتی
مختصری را ارائه نمود .دکتر قراخانلو ضمن اشاره به برگزاری بیش از
 100برنامه آموزشی در حوزه های مختلف ورزشی که توسط آکادمی
ملی المپیک از سال گذشته و در زمان شیوع ویروس کرونا انجام
شده است خطاب به مسئولین ورزش افغانستان گفت :آکادمی با
افتخار آماده همکاری و ارائه خدمات آموزشی به صورت حضوری و
غیرحضوری در زمینه های مختلفی نظیر تربیت مربی بدنساز ،دوره
های تغذیه ورزشی ،دور ه های آموزشی روانشناسی ورزشی و  ....به

جامعه ورزش شما می باشد.
در ادامه وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان ضمن
ابراز خرسندی از حضور در ایران و به خصوص آشنایی با مراکز و
امکانات آکادمی ملی المپیک ابراز داشت :ورزش افغانستان نیاز
مبرمی به استفاده از تجربیات شما در زمینه های مختلف ورزشی و
آموزشی دارد .وی ضمن بیان اینکه کارهای ابتدایی ساخت آکادمی
ملی المپیک افغانستان انجام گرفته و این مجموعه به زودی مورد
بهره برداری قرار خواهد گرفت گفت :ما در آکادمی ملی المپیک
ایران با موضوعات علمی و جدیدی آشنا شدیم که مطمئناً در آکادمی
کشور خود به کار خواهیم گرفت.
برگزاری دوره های آموزشی نظیر تربیت متخصص و مربی مهارت های
ذهنی ،پیشگیری از آسیب های ورزشی ،دوره های پیشرفته مدیریت
ورزشی ،تغذیه ورزشی ،توسعه ارزش های المپیک ،برگزاری دوره های
قلب و ورزش و پایش سالمت ورزشکاران و همکاری در موضوعات مختلفی
نظیر تشکیل شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوء استفاده
در ورزش از مهمترین موضوعات و درخواست هایی بود که توسط هیأت
ورزشی افغانستان در این نشست مطرح شد .شایان ذکر است حفیظ اهلل
ولی رحمی وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به همراه
محمود یونس دبیرکل و همچنین نواب رئیس کمیته ملی المپیک این
کشور پیش از آغاز نشست مذکور از تمرینات آماده سازی تیم ملی
شمشیربازی اسلحه سابر در آکادمی و همچنین مراکز مختلف این
مجموعه بازدید و با نحوه ارائه خدمات آکادمی نظیر روانشناسی ورزشی،
پزشکی ورزشی ،سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی ،تمرینات آبی و
سالن های ورزشی آشنا شدند.

تفاهم نـامه همکاری بیـن آکادمی ملی المپیـک
و انجمن علمی فیـزیـوتـراپـی ایـران

همزمان با فرارسیدن روز ملی فیزیوتراپی ،طی
جلسه ای بین سرپرست آکادمی ملی المپیک
و رییس شاخه ورزشی انجمن علمی فیزیوترپی
ایران ،تفاهم نامه همکاری بین آکادمی و این
انجمن منعقد شد.

در این جلسه که با حضور دکتر کیکاوس سعیدی
دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی
ملی المپیک ،محمدرضا اویسی معاونت آموزش
و پژوهش آکادمی ،دکتر علیرضا شهاب رییس
شاخه ورزشی انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و

دکتر عبدالرحمن اهوازیان دبیر این انجمن برگزار
شد ،دکتر سعیدی ضمن استقبال از انعقاد این
تفاهم نامه همکاری و مشارکت فی مابین گفت:
فیزیوتراپی بحث بسیار مهمی است که با ورزش
عجین است.
وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد این انجمن
گفت  :اینکه یکی از اهداف شما در این انجمن این
است که به قبل برمی گردید و قبل از مصدومیت
به ورزشکار و مربی این دانش رو می دهید که از
آسیب پیشگیری کنند بسیار خوب و مهم است .
امیدوارم با مشارکت فی مابین بتوانیم قدم های
مثبت و موثری در زمینه کاهش آسیبهای ورزشی
در بین ورزشکاران و قهرمانان برداریم و بتوانیم
باعث افزایش طول مدت دوران ورزش حرفه ای
و قهرمانی ورزشکاران شویم.
دکتر علیرضا شهاب رییس شاخه ورزشی انجمن
فیزیوترپی ایران نیز در این جلسه ضمن اشاره به
اهداف علمی و آموزشی این انجمن گفت :ما در
اساسنامه خود یکسری اهداف آموزش عمومی و
یکسری آموزشهای تخصصی داریم .با توجه به
اینکه آکادمی یکی از نهادهای اصلی حوزه ورزش
است و با ورزشکاران نخبه درارتباط است ارتقاء
سطح این ورزشکاران می تواند در حفظ سالمت
و افزایش طول قهرمانی شان واقعا نقش بسزایی
داشته باشد.

نشست مشترک آکادمی ملی المپیک و فدراسیون جودو
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جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه رشته ورزشی جودو
با حضور نمایندگانی از فدراسیون جودو در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
حاضرین در این نشست در رابطه با سازوکار برگزاری دوره بدنسازی تخصصی
ویژه رشته ورزشی جودو در سطوح مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند
و مقرر شد فرآیند اجرای این دوره از سوی کمیته آموزش فدراسیون جودو
تدوین و به آکادمی ملی المپیک پیشنهاد شود تا طبق برنامه ریزی های
انجام گرفته از شهریورماه سال جاری به مرحله اجرا برسد.
طرح کادرسازی در بخش مربیان تیم های ملی جودو ،با هماهنگی آکادمی
ملی المپیک و به منظور پشتوانهسازی کادرفنی تیم های ملی از دیگر
موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد .در این طرح  30نفر از
مربیان قهرمان پرور استان های مختلف کشور تحت آموزش های تخصصی
و کاربردی قرار می گیرند تا در آینده و در قالب کادرفنی تیم های ملی به
پرورش قهرمانان این رشته ورزشی کمک کنند.
همچنین برگزاری کارگاه های دانش افزایی مورد نیاز جامعه جودو از دیگر
مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بود .بر اساس نیاز سنجی کمیته
آموزش و پژوهش فدراسیون جودو و با مشارکت آکادمی ملی المپیک
ضمن بهرهگیری از ظرفیت علمی و سخت افزاری این آکادمی ،دوره های

توانمند سازی مربیان سراسر کشور برنام هریزی و اجرا خواهند شد .محمدرضا
اویسی معاونت آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک ،دکتر بهرامی نژاد
مدیر مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک،
صدیقه کعبی زاده دبیر فدراسیون جودو ،زارع نژاد مسئول کمیته آموزش
و پژوهش و موحد دانش مسئول کمیته مربیان فدراسیون جودو حاضرین
این نشست را تشکیل دادند.

هفتمین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی (المپیک سولیداریتی)

دکتر صالحی امیری:

برای رسیدن به قله توسعه ،نیازمند انسان های توسعه یافته هستیم

دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در جریان برگزاری هفتمین دوره پیشرفته مدیریت
ورزشی ،در رابطه با الگوی توسعه ملی توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه کرد.
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دکتر صالحی امیری در ابتدای صحبت های
خود ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان دوره
مذکور و اشاره به این نکته که جامعه ایران نیازمند
یک بازاندیشی و نوسازی فکری است گفت :ما
اگر میخواهیم الگوی توسعه را مبتنی بر اصل
رضایتمندی ،عقالنیت ،قانونگرایی ،شفافیت،
اخالقمداری و قواعد حکمرانی خوب پیش ببریم،
باید بدانیم تجربه بشری امروز مفهوم حکمرانی خوب
را برای اداره کشور بر ما دیکته کرده و نشان می
دهد که ما با مسیر اصلی توسعه فاصله زیادی داریم.
وی افزود :اگر بنده بخواهم مجموعه مطالعه ،دانش

و قلم زنی خود در این خصوص را در یک جمله
بنویسم ،باید بگویم ما نیازمند به یک الگوی توسعه
ملی هستیم.
دکتر صالحی امیری در ادامه و ضمن برشمردن اشکال
توسعه گفت :اساس توسعه ،توسعه انسانی است و
دلیل عدم توسعه یافتگی جامعه ایران ،عدم سرمایه
گذاری بر روی توسعه انسانی است.
وی ضمن اشاره به شاخص های توسعه انسانی،
سواد ،قانونمندی و شفافیت را از ویژگی های انسان
توسعه یافته عنوان کرد و گفت :ما برای رسیدن به
قله توسعه ،نیاز به انسان های توسعه یافته داریم.

رئیس کمیته ملی المپیک ویژگی های انسان توسعه
یافته را چنین عنوان کرد :انسان توسعه یافته به دنبال
وحدت ،وفاق و انسجام ملی است .منافع جمعی را
بر منافع فردی ترجیح می دهد .دارای شخصیت
اجتماعی قابل تحسین است .رویکرد تعاملی و
سازگاری دارد و در نهایت انسان توسعه یافته از
طریق گفتگو به حل مسائل خود و جامعه می پردازد.
شایان ذکر است هفتمین دوره پیشرفته مدیریت
ورزشی با هدف ارتقاء و همسانسازی سطح دانش
مدیریتی و اجرایی مسئولین سازمان های ورزشی،
تا دی ماه  1400ادامه خواهد داشت.

افتتاح سالن تمرینات فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان
سالن تمرینات فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور دکتر سجادی
وزیر ورزش و جوانان و دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک،
دکتر کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی
ملی المپیک و همچنین اعضای هیات اجرایی افتتاح شد.
این سالن منحصر بهفردترین سالن تمرینات فانکشنال ایران با کلیه
تجهیزات الزم برای این روش تمرینی است.
تمرینات فانکشنال عالوه بر اینکه بر عملکرد ورزشکاران تأثیر بسیار مثبتی
دارد و باعث توسعه صد در صدی عملکرد آنان میشود ،در کاهش بروز
آسیب دیدگی های ورزشکاران نیز موثر است.

وبینار تعلیم و تربیت ورزشکاران جوان مبتنی بر ارزش های المپیک ()OVEP
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با حضور دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی ملی المپیک و
همچنین مدیر آکادمی ملی المپیک آرژانتین ،وبینار تعلیم و تربیت ورزشکاران
جوان مبتنی بر ارزشهای المپیک ( )OVEPبرگزار شد.
دکتر کیکاوس سعیدی در ابتدای این وبینار آموزشی ،توضیحاتی را برای آشنایی
شرکتکنندگان با فعالیتهای آکادمی به عنوان مجموعه ای علمی و تخصصی
در ورزش قهرمانی کشور که چندی پیش توسط آکادمی بینالمللی المپیک به
عنوان یکی از  12آکادمی برتر دنیا شناخته شد ارائه داد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک و سرپرست آکادمی ملی المپیک ضمن بیان اینکه
آکادمی از ارکان اصلی کمیته ملی المپیک است ،به بیان وظایف و اهداف آن
پرداخت و ابراز داشت :این مجموعه در سال  2001میالدی با هدف فعالیتهای
علمی و همچنین خدمات تخصصی ،فنی و پژوهشی در جهت ارتقاء ورزش
قهرمانی کشور ،تأسیس شده است.
وی در ادامه گفت :به منظور تدوین سیاستها و راهبردهای آکادمی ملی
المپیک ،شورای راهبردی و سیاستگذاری آکادمی با حضور رئیس کمیته
ملی المپیک ،نخبگان علمی حاضر در سطوح باالی مدیریت ورزش کشور و
اساتید دانشگاهی تأسیس شد تا چشم انداز و راهبردهای اساسی و زیر بنایی
آکادمی در این شورا تدوین و فعالیتهای این مجموعه بر اساس آن انجام پذیرد.
دکتر سعیدی با اشاره به این موضوع که همکاران ما در آکادمی تمام تالش خود
را برای پیشبرد اهداف پیشبینی شده به کار گرفتهاند ،در خصوص بخشهای

مختلف این مجموعه و نحوه ارائه خدمات به تیمهای ملی توسط این بخشها
توضیحاتی را به شرکتکنندگان ارائه داد.
سالن پیشرفته مرکز سنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی ،مرکز روانشناسی
ورزشی ،مرکز پزشکی ورزشی ،بخش توسعه ارزشهای المپیک ،دپارتمانهای
تخصصی قلب و ورزش و پیشگیری از آسیبهای ورزشی ،هتل و رستوران،
کالسهای مربوط به برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی ،سالنهای
تمرینی و ورزشی چند منظوره ،سالن اجتماعات ،مرکز تمرینات آبی و سالن
تازه تأسیس فانکشنال از جمله مراکز آکامی ملی المپیک بودند که دکتر
کیکاوس سعیدی ضمن اشارهای مختصر به مجموعه فعالیتهای آنها گفت:
تمامی خدمات ارائه شده در این مراکز به صورت صد در صد رایگان در اختیار
تیمهای ملی میباشد.
وی در پایان و ضمن اشاره به اینکه هدف ما این است تا آکادمی را به یک
مرجع پیشرو در توسعه علمی ،فرهنگی و آموزشی برای تمامی رشتههای
ورزشی تبدیل کنیم گفت :توانمندسازی علمی و فرهنگی جامعه ورزش
اعم از ورزشکاران ،مربیان ،کارکنان ،مدیران و متخصصین ورزش (به منظور
دستیابی به موفقیتهای ملی و بینالمللی) و همچنین ترویج ارزشهای
المپیک در جامعه ایران با توجه ویژه به نوجوانان ،جوانان و زنان (در
راستای اهداف کمیته بینالمللی المپیک ( ) )IOCجزو مأموریتهای
اصلی آکادمی میباشد.

حضور اعضای تیم ملی تکواندو در آزمون های

آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی آکادمی ملی المپیک

ورزشی شرکت کردند .پریسا نمازی از اعضای
دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی
آکادمی ملی المپیک در خصوص انجام این
آزمون ها گفت :پس از انجام مذاکراتی که بین
دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی و
فدراسیون تکواندو انجام گرفت ،مجید نیری

های ملی تکواندو در هر دو بخش آقایان
و بانوان و در تمامی رده های سنی در
آزمون های ارزیابی پیشگیری از آسیب و
بیومکانیک ورزشی حضور پیدا کنند.
در همین راستا ،اعضای تیم ملی تکواندو
نوجوانان پسر که برای برپایی اردویی مشترک

آزمون های آسیب شناسی شامل :تست
 FMSبرای سنجش عملکرد بازیکنان (جهت
پیشبینی آسیب های احتمالی) ،تست تعادل
ایستا برای به دست آوردن سطح تعادل
ثابت ورزشکاران ،تست قدرت عضالت چهار
سر و همستریگ و آزمون های بیومکانیک
که با سرپرستی خانم دکتر الهام شیرزاد
متخصص این حوزه و از اعضای دپارتمان
انجام گرفت.
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 5هوگوپوش تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر با
حضور در آکادمی ملی المپیک در آزمون های
آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی دپارتمان
پیشگیری از آسیب های ورزشی مرکز پزشکی

دبیر این فدراسیون در نشستی مشترک با
اعضای دپارتمان حضور یافت .در پایان با
تفاهمی که صورت گرفت ،مقرر شد به منظور
دستیابی به اهداف کوتاه مدت ،ملی پوشان تیم

به کشور روسیه اعزام داشتند ،به عنوان اولین
گروه در این آزمون ها حضور یافتند.
نمازی هدف اصلی از انجام آزمون های مذکور
را چنین عنوان کرد :پس از انجام این ارزیابی
ها ،طی تمرینات ،اردوها و مسابقات یک سطح
آسیب خواهیم داشت و سپس بعد از بازگشت
اعضای تیم ،ارزیابی تکمیلی را انجام خواهیم
داد تا ضمن در جریان قرار گرفتن از پیشرفت
بازیکنان ،روی ضعف ها و قوت هایشان کار
کنیم و بدانیم چه فاکتورهایی را باید توسعه
دهیم .نمازی افزود :طبق برنامه ریزی های
انجام گرفته در دپارتمان پیشگیری از آسیب
های ورزشی ،مقرر است این برنامه برای تمام
فدراسیون ها و رشته های مختلف ورزشی انجام
شود تا انشااهلل بتوانیم تمام ورزشکاران را در این
رابطه پوشش دهیم.

شورای بیومکانیک ،فناوری و مهندسی ورزش آکادمی ملی المپیک تشکیل شد
نخستین جلسه اعضای شورای بیومکانیک ،فناوری و مهندسی ورزش
آکادمی ملی المپیک با حضور دکتر قراخانلو رئیس و محمدرضا
اویسی معاونت آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه دکتر قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک
به منظور شناخت بیشتر اعضاء ،توضیحاتی را در رابطه با مراکز و
استراتژی های کلی این آکادمی ارائه نمودند.
در ادامه دکتر الهام شیرزاد در خصوص نحوه شکل گیری و فعالیت های
بخش بیومکانیک ورزشی آکادمی ملی المپیک از سال  1381تا کنون
توضیحاتی را به اعضای شورا ارائه کرد.
سپس اعضای شورای بیومکانیک ،فناوری و مهندسی ورزش آکادمی
ملی المپیک ضمن معرفی خود ،در خصوص سیاست های اجرایی و
برنامه های این شورا و همچنین نقش بیومکانیک در بهبود عملکرد

قهرمانان و ورزشکاران المپیکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
طبق برنامهریزیهای انجام گرفته ،جلسات شورای مذکور که
با هدف توسعه علمی ورزش قهرمانی کشور تشکیل شده است،
به صورت منظم و هر ماه یک بار با حضور تمامی اعضاء برگزار
خواهد شد.
الزم به ذکر است عالوه بر دکتر قراخانلو رئیس و محمدرضا اویسی
معاونت آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک ،دکتر الهام شیرزاد
رئیس شورای بیومکانیک ،فناوری و مهندسی ورزش آکادمی ملی
المپیک ،مهدی چراغی به عنوان دبیر شورا ،دکتر پدیده بلوری
زاده ،دکتر علی شریف نژاد ،دکتر محمدعلی سنجری ،دکتر مجتبی
عشرستاقی ،مهندس علیرضا سلیمی و مهندس مجتبی گوهری دیگر
حاضرین این جلسه را تشکیل دادند.

برگزاری دوره مقدماتی مربی بدنساز آکادمی ملی المپیک
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نخستین دوره آموزشی و مقدماتی مربی
بدنساز آکادمی ملی المپیک در سال جاری،
به صورت غیرحضوری برگزار شد.
آکادمی ملی المپیک به عنوان مرکزی علمی
در توسعه ورزش قهرمانی ،هر ساله اقدام به
طراحی و اجرای کارگاهها و دوره های آموزشی
متنوعی برای مربیان و ورزشکاران رشته های

مختلف ورزشی و همچنین عالقمندان به
حوزه های مختلف علوم ورزشی نموده است.
در همین راستا ،دوره مقدماتی مربی بدنساز
آکادمی ملی المپیک با هدف همسانسازی
دانش شرکتکنندگان در دورههای پیشرفته
آکادمی ملی المپیک و با حضور  75نفر از
متقاضیان حضور در این دوره برگزار شد.
از مهمترین سرفصل های این دوره که به مدت
چهار روز و به صورت غیرحضوری برگزار شد
می توان به این موارد اشاره کرد:
تجزیه وتحلیل نیازهای ورزشکاران ،اصول
طراحی تمرین ،کینزیولوژی کاربردی،
فیزیولوژی ورزشی کاربردی ،سازگاری های
ورزشی ،معاینات اولیه و بررسی سالمت،

حرکات اصالحی CPR ،و کمک های اولیه،
تغذیه ورزشی ،تست های آمادگی جسمانی،
محدوده های تمرینی ،طراحی تمرینات
انعطاف پذیری ،اصول طراحی تمرینات قدرتی،
روانشناسی ورزشی و گرم کردن و سرد کردن.
گفتنی است دکتر مرتضی بهرامی نژاد ،خانم
دکتر پدیده بلوری زاده ،دکتر دانیال تیماجی،
آقای جعفر کتابچی ،دکتر حمید آقا علی نژاد،
دکتر مصطفی زارعی ،دکتر شمس الدین
تقوی ،دکتر هادی عطارد ،آقای جواد شفیعی،
دکتر حمید رجبی ،دکتر محمد فشی ،آقای
مهدی چراغی و آقای مجد الدین مستعان
اساتید دوره مقدماتی مربیگری بدنساز آکادمی
ملی المپیک را تشکیل دادند.

سومین وبینار حفاظت از ورزشکاران در مقابل آزار ،اذیت و سوءاستفاده در ورزش

سومین وبینار حفاظت از ورزشکاران در مقابل
آزار ،اذیت و سو ءاستفاده در ورزش ویژه
فدراسیون ورزش های دانشگاهی برگزار شد
سومین وبینار آموزشی شورای حفاظت از
ورزشکاران در مقابل آزار ،اذیت و سوءاستفاده
در ورزش ،ویژه مدیران و سرپرستان هیأتهای
استانی فدراسیون ورزشهای دانشگاهی برگزار
شد.
پس از اعالم درخواست فدراسیون ورزشهای
دانشگاهی از شورای حفاظت از ورزشکاران
کمیته ملی المپیک مبنی بر برگزاری کارگاهی
با عنوان حفاظت از ورزشکاران در مقابل

آزار ،اذیت و سوءاستفاده در ورزش ،طبق
برنامهریزیهای انجام گرفته در شورای مذکور،
کارگاهی با همین عنوان و با حضور اساتید
برجسته این حوزه به صورت غیرحضوری
برگزار شد.از مهمترین موضوعاتی که در این
کارگاه به شرکت کنندگان ارائه شد می توان
به این مباحث اشاره کرد :آشنایی با مفاهیم
و رویکرد بینالمللی حفاظت از ورزشکاران
توسط دکتر رضا قراخانلو ،عضو کمیسیون
فرهنگ و آموزش آنوک ( )ANOCو نایب
رئیس شورای حفاظت از ورزشکاران ،معرفی
شورای حفاظت از ورزشکاران و رویکرد ملی

آن توسط دکتر ناهید کریمی دبیر شورای
حفاظت از ورزشکاران و مدیر مرکز آموزش
و پژوهش آکادمی ملی المپیک ،آشنایی با
رویکرد روانشناسی ورزشی در زمینه حفاظت
از ورزشکاران توسط دکتر سید محمدکاظم
واعظ موسوی رئیس کمیسیون روانشناسی
ورزشی کمیته ملی المپیک و عضو شورای
حفاظت از ورزشکاران و رویکرد آموزشی و
علمی موضوع حفاظت از ورزشکاران توسط
دکتر پدیده بلوریزاده کارشناس مرکز ارزیابی
کمیته ملی المپیک و از ورزشکاران اسبق تیم
ملی والیبال.

بازدید رئیس و مدیران آکادمی ورزش صربستان از آکادمی ملی المپیک ایران

نشیچ سرپرست امور حقوقی ،زوران یوکوویچ
مدیر آموزش و بوریس پوپوویچ مدیر بازاریابی
این آکادمی نیز در این بازدید حضور داشتند.
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سینیشا یاسنیچ رئیس آکادمی ورزش صربستان
به همراه مدیران این آکادمی و لئون لوکمان
بنیانگذار آکادمی ورزش صربستان ،ضمن حضور

در آکادمی ملی المپیک ،از امکانات این مجموعه
بازدید کردند .بازدید از مراکز آکادمی نظیر
مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی و
مرکز پزشکی ورزشی ،آشنایی با نحوه خدمات
رسانی این مراکز به قهرمانان و تیم های ورزشی
و همچنین گفتگو با محمدرضا اویسی معاونت
آموزش و پژوهش آکادمی و مدیران مراکز مذکور
از جمله موضوعاتی بود که در این بازدید به آن
پرداخته شد .الزم به ذکر است عالوه بر سینیشا
یاسنیچ رئیس آکادمی ورزش و لئون لوکمان
بنیانگذار آکادمی ورزش صربستان ،برانیمیر

گردهمایی روانشناسان مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک

تأثیر طرحوارهها در عملکرد ورزشی قهرمانان

گردهمایی روانشناسان مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک به صورت
غیرحضوری برگزار شد .با توجه به پاندمی کووید  19و لزوم برگزاری جلسات به
صورت غیرحضوری ،صبح امروز جلسه همفکری روانشناسان مرکز روانشناسی
ورزشی آکادمی ملی المپیک که اختصاص به مرور و بحث و بررسی برنامههای
ماههای آتی این مرکز و سخنرانی در خصوص چگونگی مداخله در طرحوارههای
ناسازگار قهرمانان داشت به صورت آنالین برگزار شد.
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی مدیر مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی
ملی المپیک در خصوص این جلسه گفت :طبق روال ،در این جلسات به سواالت
روانشناسان در خصوص مواردی که با آن برخورد دارند پاسخ داده میشود.
همچنین در هر جلسه یکی از همکاران روانشناس در مورد مسائلی که بیش از
همه با آن سروکار دارد سخنرانی و طرح مسئله میکند و دیگر همکاران به بحث
و بررسی و پرسش و پاسخ در رابطه آن مورد میپردازند.
دکتر واعظ موسوی افزود :در جلسه امروز ،یکی از همکاران ما که تخصص طرحواره
درمانی دارد ،درباره طرحوارههای ناسازگار ورزشکارانی که با آنها سروکار دارد و
مشکالتی که در مداخله با آن مواجه شده است برای روانشناسان دیگر توضیحاتی
را ارائه داد و حاضرین جلسه در رابطه با شیوه مداخله در آن مشکالت به بحث
و تبادل نظر پرداختند.
مدیر مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک در ادامه و در خصوص
تعریف طرحواره گفت :طرحواره مجموعهای از اندیشهها و باورهایی است که در
دوران کودکی در شخص ایجاد میشود و شخص ،دنیا را از طریق آن طرحوارهها
نگاه میکند.
یعنی بر اساس شیوهای که ما دنیا را درک و تفسیر میکنیم ،طرح وارههایی داریم.

دومین وبینار مبانی و آشنایی
با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران
در مقابل تعرض و سوء استفاده در ورزش

 54نرشیه املپین /پاییز 1400

دومین وبینار مبانی و آشنایی با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و
سوءاستفاده در ورزش در سطح ملی و بینالمللی توسط شورای حفاظت از ورزشکاران
و ویژه ورزشکاران ملی برگزار شد.

ال اگر فردی طرحواره ذهنیش این باشد که من انسان سعادتمند و خوشبختی
مث ً
هستم ،وی در زندگی به طور کلی انسانی خوشبین و مثبت است .اما اگر کسی
طرحوارهاش این باشد که من شکست خورده ،نا امید و بدشانس هستم ،وی در
تمام دوران زندگی ممکن است با شکستهای متعددی روبرو شود.
دکتر واعظ موسوی در ادامه و ضمن اشاره به اینکه طرحوارههای منفی به خاطر
سرزنشهای نابجایی است که در سنین کودکی و از طریق افراد بزرگتر مخصوصاً
پدر و مادر به فرد ایجاد می شود گفت :ما ممکن است در دوران ورزش با قهرمانی
برخورد کنیم که یک یا چند طرحواره ناسازگار دارد .ما زمانی میتوانیم عملکرد
ورزشی آن قهرمان را بهبود دهیم که در ابتدا طرحوارهاش را پیدا و اصالح کنیم.

شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوءاستفاده در ورزش که اواسط
سال  1398زیر نظر کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک تشکیل شد ،دومین
وبینار مبانی و آشنایی با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوء
استفاده در ورزش در سطح ملی و بینالمللی را به ورزشکاران ملی را به ورزشکاران
ملی و المپیکی اختصاص داد.
در این وبینار سه روزه که با مدیریت دکتر ناهید کریمی دبیر شورای مذکور برگزار
شد ،شرکت کنندگان که ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی بودند به صورت
آنالین با این مباحث آشنا شدند:
روز نخست :آشنایی با مفاهیم و دستورالعملهای کمیته بینالمللی المپیک و
رویکرد ملی و بومی ،روز دوم :المپیک  2020توکیو و موضوع حفاظت از ورزشکاران
و همچنین ورزشکاران زن و حفاظت ،روز سوم :آشنایی با پیشگیری از سوء استفاده
عاطفی ورزشکاران و آشنایی با ابعاد اخالقی ،فرهنگی و دینی حفاظت از ورزشکاران.
الزم به ذکر است در نخستین روز از کارگاه مذکور ،عالوه بر فرید فتاحیان مدیر بین
الملل کمیته ملی المپیک و عضو کادر سرپرستی المپیک  2020توکیو ،و همچنین
طبق هماهنگی های صورت گرفته با هادی ساعی رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته
ملی المپیک ،سعید حسنی پور یکی از اعضای این کمیسیون که مربیگری تیم ملی
کاراته را نیز بر عهده دارد به سخنرانی پرداختند.
شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل و توصیه کمیته بینالمللی المپیک مبنی
بر اهمیت ورزشکاران به عنوان قلب جنبش المپیک و ضرورت ایجاد محیط امن و
مناسب برای آنان ،شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوءاستفاده در
ورزش کمیته ملی المپیک کشورمان در سال جاری تالش می نماید به کلیه مدیران،
مربیان ،ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور از طریق وبینار و دوره های
آموزشی ،آگاهی و اطالع رسانی نماید.
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