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نشریه علمی خبری آکادمی ملی المپیک

پیشگفتار:

سخن رسدبیر:

خیلی ها بر این باورند که برخی موفقیت ها با چاشنی شانس رقم 
می خورد، 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 می تواند حاصل یک 
 انرژی مثبت درونی و تفکر و تامل زیاد درخصوص آن موفقیت باشد.

بیراه نگفته ایم که هر موفقیت بی جهت حاصل نمی شود 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 دیده ایم و خیلی از موفقیت هایی 
که نصیب ورزشکاران، تیم ها و کاروان های ورزشی کشورمان شده، 
 مرهون برنامه ریزی دقیق و اجرای درست آن برنامه ها بوده است.

در المپیک 2020 توکیو به رغم همه مشکالت و موانعی که ویروس 
منحوس کرونا برای ورزش ایران بوجود آورد، به لطف خدا و اتکا به 
برنامه ریزی دقیق و حساب شده کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، 
فدراسیون های ورزشی و صد البته ورزشکاران و مربیان، نتایجی 
 برای کاروان کشورمان حاصل شد که به طور حتم امیدوارکننده بود.

به  قائم  هرگز  المپیک  ملی  کمیته  گذشت،  که  چهارسالی  در 
تصمیمات فرد نبوده و هر اقدام و عملی که به اجرا درآمد، حاصل 
تفکر، برنامه ریزی 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، برنامه ریزی 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 می کنم 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، برنامه ریزی 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.

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.

دکترکیکاوس سعیدی

دکتر حمید آقا علی نژاد
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مشکالت  با  بزرگ  و  مهم  مسابقات  از  پیش  ورزشکاران شب  برخی 
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 20 دقیقه کتاب بخوانید. بهتر است مطالب 
انتخاب کنید و از خواندن مطالب  راحت و مالیمی را برای خواندن 

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 
بیخوابی در  ندارد، تحقیقی نشان داده که  بعد وجود  و عملکرد روز 
کمتر از 24 ساعت 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 24 ساعت بیخوابی تغییر معنی داری 
نداشته اما پس از 36 ساعت 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 
به  وگذرا هستند  نیستند  واقعیت  با  مساوی  افکار  متوجه شدید  که 
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. 

 روش های مقابله با مشکالت 
خواب در شب قبل مسابقه

دکترالمیرا کیانی پور
روان شناس ورزشی 
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افزایش مهارتهای ذهنی در ورزشکاران 
با استفاده از آموزه های استیو گریف

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 می  شود. 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 می  توانید 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.

از ورزشکارانی که در مسابقات شرکت می کنند می پرسیم چه  اغلب 
عواملی باعث می شود عملکردتان تا این حد متفاوت شود؟ این تفاوت 
آنها؟ چه سهمی  یا وضعیت ذهنی  آنهاست  از وضعیت جسمانی  ناشی 
از حذف  بعد  از آن جسمی است؟  تغییرات، ذهنی وچه سهمی  این  از 
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 50 درصد است. 
آمادگی ذهنی و روانی در موفقیت ورزشی حتی تا 80 درصد 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 5 درصد 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 

عالی بودن نیازمند تالش و پشتکار است

الهام منتظری
روانشناس، مربی مهارت های ذهنی
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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 
به شما کمک می  مناسب  تمرینات ذهنی  تمرین.  از جلسات  حداکثری 
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.

تکلیف  یک  با  روبارویی  هنگام  باشیم  داشته  نفس ضعیفی  به  اگراعتماد 
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 می  شود که باید باشد. این نتیجه ناشی از این واقعیت است که ما 
به توسط انگاره  های منفی راه را بر روی منابع خود می  بندیم. 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 
ببخشد.  بهبود  را  ورزشکار  یک  کلی  عملکرد  تواند  می  حتی  شود. 
مهارت مثبت اندیشی نیاز به تمرین دارد. با مثبت اندیشی و خودگویی 
مثبت در جمالت روزانه یا یادآوری ذهنی قادر خواهیم بود راههای 
و  اندیشی  مثبت  یک  این شروع  و  بسازیم  مغز  در  عصبی جدیدی 

مثبت گویی است. 

)E:Embrace adversity( در آغوش گرفتن نامالیمات
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.

)R: REVERSE ENGINEER( مهندسی معکوس
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.

)F: FOUCUS ON THE NOW( تمرکز در لحظه اینجا و اکنون
شاید  کنند.  صبر  توانند  می  چیزها  بقیه  کنید  زندگی  لحظه  در 
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(.

)  E: EVOLV( بهتر شدن به مرور زمان
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.

)C: Chill Out( آرام بودن
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 
یوگا، ریلکسیشن، تنفس  احیا و ریفرش شدن شما بشود.  باعث  تواند 
کردن، مدیتیشن و کتاب خواندن و هر چیزی که روان شما را ریست 

کند، تنش های شما را از بین ببرد .

)T: TALK IT OUT( در مورد آن صحبت کن
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.



اهمیت زمان بندی تغذیه ای در ورزش 
و    تاثیر کربوهیدرات ها       بر عملکرد           ورزشکاران

امیرحسین احمدی حکمتی کار
 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس 

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 
های  پژوهش  هستند.  متمرکز  تمرین  اصول 
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، 
است  بهتر  دلیل  همین  به  است.  سخت  بسیار 
تغذیه  شود،  داده  تمرین  بدن  اینکه  از  پیش 
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 
به ویژه ورزشکارانی که وزن  خاص ورزشکاران 

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 
)20۱5( در 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 ۱[. آنچه که 
واضح و مشخص است این است که ورزشکاران 
بتواند  از تغذیه مناسبی استفاده کنند که  باید 
یک پشتیبان کامل برای رسیدن به اهداف فردی 

آن ها در هر دوره ای از تمرین باشد.
فعالیت  از  پیش  دارند  تمایل  ورزشکاران  بیشتر 
دهند  انجام  کربوهیدرات  بارگیری  خود  ورزشی 
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 
تواند  رقابت می  به هنگام  ها  مصرف کربوهیدرات 

باعث بهبود عملکرد ورزشکاران شود.
اکسیژن  ها  چربی  به  نسبت  ها  کربوهیدرات 
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 )HSL( که 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.
کند   ATP تولید  تواند  می  بدن  در  گلیکولیز  چرخه 
به  ورزشکاران  برای  را   NAD تواند  می  همچنین  و 

ارمغان بیاورد.
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نکته قابل توجه این است که در صورت نبود NAD در چرخه گلیکولیز 
انرژی در بدن صورت  تولید  این چرخه غیر فعال می شود و دیگر 
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 )20۱۷( 
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" ]2[. 
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 ۱۹00 پژوهشگران 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 
از فعالیت ورزشی می باشد. آنچه مشخص است به هنگام  و پس 
فعالیت های ورزشی شدید و فعالیت های ورزشی بیش از ۹0 دقیقه 
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  کرونادر ورزش
کووید ۱۹ بیماری است که توسط یک نوع جدید از کرونا ویروس ایجاد 
شده است، اولین بار در ووهان، استان هوبی چین در تاریخ 3۱ دسامبر 
20۱۹ گزارش شده است. و پس از آن یک بیماری همه گیر در ۱۱ 
فقط  بیماران  بیشتر  بیماری  این  در   .)۱( شد  شناخته   2020 مارس 
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 

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 ۱۹ ممکن 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 ۱۹ وجود ندارد.

ورزشکاران آلوده به  ویروس کرونا غالباً بدون عالئم هستند اما ممکن است 
عالئم خفیف تا شدیدي نیز داشته باشند که 2 تا ۱4 روز پس از مواجهه 
با ویروس رخ مي دهد )به طور متوسط 5-6 روز(. 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 

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،4(. اگر 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(.

عالئم
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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 )5-6(.  در 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 )۷(. 
بازگشت به ورزش در طول  ویروس کرونا یک فرایند پیچیده است. 

مسئولین ورزشی، کادر پزشکی و کادر فنی و ورزشکاران باید از یک 
از امنیت ورزشکاران و سایر  تا  روند گام به گام دقیق پیروی کنند 
پرسنل و جامعه ورزش اطمینان حاصل شود )8(. برای محدود کردن 
باید اصول زیر مورد  ابتال به عفونت یا عوارض  ویروس کرونا  خطر 

توجه قرار گیرد:
• ارزیابی ریسک و بازگشت به رشته های ورزشی باید مطابق با آخرین 
مقررات و دستورالعمل های MOPH باشد 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 

در  اختالل  اولین  کرونا  ویروس  گیری   همه 
گوناگون  های  حالت  در  ورزشی  های  رویداد 
است.  کرده  ایجاد  دوم  زمان جنگ جهانی  از 
لغو  ورزشی  رویدادهای  از  بسیاری  واقع،  در 
المپیک  های  بازی  مانند  افتاد  تعویق  به  یا 
تابستانی 2020 در توکیو )برنامه ریزی مجدد 
برای سال 202۱(. این امر تأثیر عمده ای نه 
بر  بلکه   ، آنها  بر ورزشکاران و طرفداران  تنها 
تمام کسانی که در صنعت ورزش کار می کنند 

داشته است. 
پیشرفت  و  کرونا  ویروس  شیوع   که  آنجا  از 
بیماری در هر کشور متفاوت است، تصمیمات 
متفاوتی برای لغو یا به تعویق انداختن فصول 
از  بسیاری  فوتبال،  در  شد.  گرفته  ورزشی 
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 2020 موکول 

کردند، تا در پشت درهای بسته بازی کنند و 
مانند  قوانین سختگیرانه  اجرای  که  حالی  در 
یا صحبت  کردن  تف  دادن،  دست  ممنوعیت 
کردن در نزدیکی یکدیگر و همچنین پوشیدن 
اعضای  و  کارمندان  و  مسئوالن  برای  ماسک 
روی نیمکت وضع شد. مسابقات بوندس لیگا در 
تاریخ ۱6 می از سر گرفته شد و به اولین لیگ 
اتحادیه اروپا تبدیل شد که پس از کاهش کورونا 
ویروس مجدداً 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 
در  ورزشی  مسئوالن  از  بسیاری  بود.  همراه 
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 
)مانند  دارد  وجود  اجتماعی  گرفتن  فاصله 

تیراندازی ، تیراندازی با کمان ، گلف(.
مربیان،  برای  اجتماعی  فاصله  حفظ  امکان   
مسئوالن و تماشاگران نیز باید در نظر گرفته 
در  بیشتر  باید  نیز  تماسی  های  ورزش  شود. 
هندبال(. فوتبال،  )راگبی،  باشد  خطر  معرض 

در  ورزش  از  بهتر  نیز  باز  فضای  در  ورزش 
فضای بسته حتی با وجود تهویه مناسب است. 
در   MOPH های  توصیه  از  باید  ورزشکاران 
مورد  در  ورزشی  های  فعالیت  شروع  مورد 
کرونا  ویروس  شیوع   از  جلوگیری  اقدامات 
مانند مسافت اجتماعی یا پوشیدن ماسک ها 

نیز پیروی کنند. 

بازگشت به ورزش
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از مطالعات نشان می دهد که  نتایج حاصل 
و  ها  ماهیچه  در  تغییر  دلیل  به  ورزشکاران 
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 )NFL( در 
سال 20۱۱ در 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 )۱2(. بنابراین، 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.
آمادگی  سطح  حد  از  بیش  وارده  فشار  اگر 
و  حرکتی  الگوهای  منظر  از  یا  و  ورزشکار 
به  بازگشت  باشد،  متفاوت  بسیار  آن  شدت 
تمرین برای ورزشکاران دارای خطر است. در 

دوره قرنطینه، احتماالً تغییرات چشمگیر در 
رشد  و همچنین  ورزشی  اصلی  های  مهارت 
عادت ها )مانند خواب ناکافی و رژیم غذایی 
بر  تواند  می  که  است  افتاده  اتفاق  ضعیف( 
آمادگی بازگشت به ورزش تأثیر منفی بگذارد.

ارزیابی مداوم از شرایط ورزشکاران و همچنین 
ارزیابی روزمره میزان درد در نقاط مختلف بدن 
کمک  مربیگری  و  پزشکی  کادر  به  تواند  می 
کند تا مشکالت احتمالی را شناسایی کرده و 
ایمن  بازگشت  با  متناسب  جداگانه  به صورت 
ورزشکار به تمرینات مطلوب و آمادگی رقابت 
برای  سالمت  پرسشنامه  از  بپردازند.استفاده 
نظارت بر ورزشکاران به مرور زمان می تواند 
به شناسایی مواردی بپردازد که ممکن است 
ورزشکاران  روزانه  تمرین  بار  تعدیل  به  نیاز 
از  روزانه  معموالً  ها  پرسشنامه  باشد.  داشته 
طریق تلفن همراه یا دستگاه الکترونیکی دیگر 
تکمیل می شوند و درک بازیکن از وضعیت 
سوال  چند  اساس  بر  را  خود  فعلی  سالمتی 
باید  ارزیابی می کنند )۱2(. همچنین  ساده 
از ورزشکاران درمورد هرگونه عالئم  ویروس 

قفسه  درد  نفس،  تنگی  سرفه،  مانند  کرونا 
غیر  درد  لرز،  تب،  تنفس،  در  مشکل  سینه، 
آبریزش  گلودرد،  سردرد،  عضالت،  طبیعی 
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 )۱3(.
مدت زمان بازگشت دوباره بستگی به وضعیت 
تر  طوالنی  صورت  در  دارد.  ورزشکار  شروع 
زمان  که  است  عقالنی  انتقال،  فرایند  شدن 
ایمن،  صورت  به  کامل  تمرین  به  بازگشت 

تمدید شود.
و  منظم  ارتباط  برقراری  و  تیم  از  وری  بهره 
واضح بین ورزشکار و مربی / پرسنل پزشکی 
ورزشکاران  برای   ایمن  محیط  حفظ  برای 
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.

پیشگیری از آسیب ورزشکاران

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،۹(.

 فقط فعالیت در فضای باز مجاز است. برای ورزشهای تیمی، در طول 
تمرین فاصله ایمن اجتماعی ایجاد شود.

 کمتر از ۱0 نفر 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.
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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 
بوجود آمدن مشکالت گاه جبران ناپذیری در ورزشکاران بویژه ورزشکاران حرفه ای خواهد شد. بسیاری از اثرات تخریبی مبتال شدن به این 
بیماری می تواند جبران ناپذیر بوده و ورزشکار را برای همیشه از رقابت های ورزشی دور کند. بنابراین رعایت پروتکل های پیشگیری و همچنین 
رعایت اصول گام به گام بازگشت به ورزشی ضروری است. این موضوع الزم به ارتباط مناسب میان ورزشکاران و مربی و کادر پزشکی است تا 

بتواند به درستی از آسیب های این دوران جلوگیری به عمل آورد.
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سابقه حضور ایران در اداور المپیک به ۷2 سال پیش باز می گردد که برای 
بازی های  دوره  چهاردهمین  در  رشته   6 در  ورزشکار   38 با  بار  نخستین 
با احتساب  المپیک ۱۹48 لندن حضور یافت و از آن سال تا به امروز و 

المپیک توکیو در ۱۷ دوره شرکت کرده است. 
ایران برای نخستین بار در 6 رشته کشتی آزاد، وزنه برداری، بوکس، تیراندازی، 
بسکتبال و ژیمناستیک به المپیک ۱۹48 لندن راه یافت و امروز در المپیک 

توکیو رشته کاراته اولین حضورش را تجربه خواهد کرد.
اما در این ۱۷ دوره چه رشته های نخستین حضورشان در المپیک 

را تجربه کردند؟
نخستین حضور رشته تیمی در المپیک و ۲ رشته رکورددار

۱۹48 لندن 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 ۱۷ دوره بازی ها سابقه سه بار حضور در ۱۹48 لندن، 2008 

پکن و امروز در توکیو را دارد.
اما کشتی آزاد و وزنه برداری 2 رشته رکورد دار ایران در تمامی ادوار 
المپیک هستند. از ۱۹48 لندن تا 2020 توکیو.  کشتی آزاد و وزنه برداری 
این آوردگاه  ایران در  المپیک و مدال آور کاروان  ثابت ۱۷ دوره  پای 

جهانی است.
در تیراندازی که نخستین حضورش به المپیک ۱۹48 لندن باز می گردد تا 
به امروز در ۹ دوره بازی ها حضور یافته است. المپیک ۱۹48 لندن، ۱۹60 
سیدنی،   2000 آتالنتا،   ۱۹۹6 کانادا،  مونترال   ۱۹۷6 توکیو،   ۱۹64 رم، 
دوره  نخستین  البته  توکیو.  ریو 2020  لندن، 20۱6  آتن، 20۱2   2004

حضور تیراندازان زن  به المپیک ۱۹۹6 آتالنتا برمی گردد.
ژیمناستیک دیگر رشته ای که نخستین حضورش در ۱۹48 لندن بوده و 
دیگری در ۱۹64 توکیو. در این رشته در واقع تا به امروز نمایندگان کشورمان 

در 2 دوره آن شرکت داشتند.
مشت زنی به تعبیر امروز که از آن به عنوان بوکس یاد می شود. منتها با نام 
مشت زنی این رشته  از اولین دوره حضور در المپیک ۱۹48 لندن شرکت 
داشت و پس از آن در بازی های ۱۹52 فنالند، ۱۹56 ملبورن، ۱۹60 رم، 
۱۹64 توکیو، ۱۹۷2 مونیخ، ۱۹۷6 کانادا، ۱۹۹2 بارسلونا، 2000 سیدنی و 
2004 آتن با همین نام در  ۱0 دوره  حضور یافت و پس از آن این رشته 
با نام بوکس در 2008 پکن به روی رینگ رفت و تا به امروز در المپیک 
2020 حضورش را حفظ کرده است. در واقع این رشته از ۱۷ دوره حضور 
در المپیک به چهار دوره ۱۹56 ملبورن،   ۱۹68 مکزیک، ۱۹88 کره جنوبی 

و 2004 آتن راه نیافت.

فنالند و هفتمین رشته ایران در المپیک
دوومیدانی رشته ای است که نخستین دوره حضور نمایندگان کشورمان به 
المپیک ۱۹52 فنالند با یک نفر و به عبارتی در دومین دوره حضور ایران 
در بازی ها باز می گردد و تا به امروز در ۱4 دوره شرکت کرده است و یک 
بار در ماده دو ماراتن در المپیک ۱۹88 کره جنوبی شرکت کرد. اما این 
بار مدال  برای نخستین  المپیک  رشته در سیزدهمین دوره حضورش در 
این  نقره  گرفت. احسان حدادی در پرتاب دیسک در 20۱2 لندن مدال 

رشته را کسب کرد.  

۱۹۶۰ رم و قرار گرفتن کشتی فرنگی برای نخستین بار در کنار آزاد
هفدهمین دوره بازی های المپیک به ۱۹60 رم ایتالیا می رسد که در 
واقع چهارمین دوره حضور ایران در این رویداد و راه یابی کشتی فرنگی 
برای نخستین بار در المپیک است که با چهار فرنگی کار اعزام شد و در 
اولین حضورش نخستین مدال کشتی فرنگی از جنس برنز توسط محمد 
پذیرایی تصاحب شده است. کشتی فرنگی که پای ثابت مدال آوری ایران 

در ادوار المپیک است  از نخستین حضور خود تا به امروز در بازی ها 
حضور دارد.

۱۹۶۴ توکیو و حضور پنج رشته برای نخستین بار 
برای  فوتبال  و  این دوره دوچرخه سواری، شنا، شیرجه، شمشیربازی  در 
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 2 دوره بازی ها کسب 

سهمیه کرده است که آخرین آن ۱۹2۷ مونیخ آلمان است.
دوچرخه سواری که در این برهه با چهار ورزشکار به المپیک راه یافته بود 
باز  کره جنوبی  به ۱۹88  المپیک  در  دومین حضورش  دوره،  از سه  بعد 
می گردد و پس از آن در 6 دوره تا به امروز توانست با کسب سهمیه در 
المپیک حضورش را تداوم دهد. در مجموع از ۱3 دوره حضور که نخستین 

  نخستین رشته های راه یافته             ایـران در ادوار المپیک
گلی سفیدزاده
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  نخستین رشته های راه یافته             ایـران در ادوار المپیک

آن به ۱۹64 توکیو مربوط می شود در هشت رویداد حاضر شد.
شنا دیگر رشته ای که نخستین حضورش به ۱۹64 توکیو بر می گردد تا به 
امروز در هفت دوره حضور یافته است و البته احتمال کسب سهمیه برای 
المپیک 2020 هم وجود دارد.  شیرجه رشته دیگری که با شنا برای نخستین 
بار به بازی های توکیو راه یافتند و نمایندگان کشورمان تاکنون نتوانستند تا 
به امروز سهمیه کسب کنند.شمشیربازی  هم نخستین حضورش در المپیک 
۱۹64 توکیو است.   این رشته پس از توکیو به المپیک ۱۹۷2 مونیخ آلمان، 
20۱2 لندن، 20۱6 ریو و امروز به 2020 توکیو راه یافت. شمشیربازی در 
مجموع پنجمین حضورش در المپیک را تجربه می کند. اما مجتبی عابدینی 
در اسلحه سابر و در بازی های المپیک 20۱6 ریو تا پای کسب مدال پیش 
رفت که در نهایت  به عنوان چهارمی بسنده کرد. این برای نخستین بار بود 

که شمشیربازی از ایران موفق شده بود به چنین سطحی از المپیک برسد.
۱۹۷۸ کانادا و نخستین حضور واترپلو

واترپلو از خانواده شنا و شیرجه برای نخستین بار با ۱۱ ورزشکار راهی این رویداد 
شد تا نخستین تجربه در المپیک را َمزه کند و مانند شیرجه هنوز نتوانست برای 

دومین بار به این آوردگاه جهانی راه یابد.

 ۱۹۸۸ سئول 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 ۱۹۹2 بارسلون اسپانیا این بار تیم 
ملی با سه تکواندوکار عازم شد.  هرچند در این 2 دوره متوالی مدالی کسب نکرد 
اما  پس از سه دوره در 2004 آتن با اعزام 2 ورزشکار خیز بلندی در رشته های 
مدال آور برداشت.   هادی ساعی و  یوسف کرمی نخستین مدال های این رشته 

را در تاریخ تکواندو کسب کردند ساعی طال و کرمی برنز.

۱۹۹۲ بارسلون و کسب سهمیه جدید در تنیس روی میز
پینگ پنگ ایران با کسب سهمیه ابراهیم علیدخت  به المپیک رفت و تا به 
امروز یعنی 2020 توکیو برای هفتمین بار راهی المپیک شد؛ هر چند مدالی 
کسب نکرد. اما در 20۱2 لندن ندا شهسواری نخستین بانوی پینگ پنگ باز 

سهمیه المپیک در بخش زنان را کسب کرد.  

۲۰۰۴ آتن  و جودو  
جودو در ُزمره شانزدهمین رشته راه یافته ایران به المپیک است  که نخستین بار 
با هفت ورزشکار به آتن راه یافت و تا المپیک 20۱6 ریو حضورش را تداوم داد 
اما بهترین نتیجه کسب شده عنوان پنجمی علی معلومات و محمدرضا رودکی 

در المپیک 2008 پکن است.

المپیک ۲۰۰۸ پکن و کسب نخستین سهمیه ها در سه رشته 
در پکن و و بیست و نهمین دوره بازی ها و چهاردهمین دوره حضور ایران در 
المپیک  بدمینتون، قایقرانی و تیرو کمان موفق به کسب سهمیه المپیک برای 
نتوانست دومین  مانند شنا و شیرجه  از آن  بعد  بدمینتون  بار شدند.  نخستین 
حضورشان در المپیک را تجربه کنند.قایقرانی برای نخستین بار با 2 ورزشکار به 
بازی های المپیک اعزام شد و تا به امروز در المپیک 2020 حضورش 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.

المپیک ریو و سومین رشته تیمی راه یافته به المپیک
والیبال سومین رشته تیمی که برای نخستین بار توانست سهمیه المپیک را 
در ریو 20۱6 کسب کند.  این رشته همچنین توانست سهمیه المپیک 2020 
توکیو را هم کسب کند و  برای نخستین بار در تاریخ حضور ایران در المپیک 

2 رشته تیمی در بازی های 2020 حضور دارند.

توکیو ۲۰۲۰ و کاراته 
در بازی های امسال 2020 توکیو و در هفدهمین دوره حضور ایران در المپیک 

کاراته تاکنون توانست هم دربخش زنان و هم مردان سهمیه کسب کند.
در مجموع ۱۷ دوره حضور ایران در المپیک برای نخستین بار ایران در 6 رشته 
در ۱۹48 لندن به بازی ها راه یافتد و پس از آن در المپیک ۱۹46 توکیو ایران 
در پنج رشته جدید سهمیه کسب  کرد و در 2008 پکن 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 2 رشته از سه رشته تیمی راه 
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محیط زیست
 رکن سوم منشور المپیک

دکترهومن بهمن پور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، عضو کمیسیون 

ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک

تاریخچه فعالیت های محیط زیستی 
در جنبش المپیک

بازی های المپیک بیش از هر چیز در 
مورد ورزش و ورزشکاران است. اما اگر، 
این بازی ها برنامه ریزی و مدیریت شوند 
و به شکلی برگزار شوند که اثرات منفی 
زیست محیطی آن ها به حداقل برسد، 

در آن صورت، آن بازی ها می توانند نتایج 
زیست محیطی مهم و متعددی را نیز در 
بر داشته باشند. همچنین؛ فرصت ایجاد 

شده توسط بازی ها را می توان جهت فراهم 
آوردن میراث زیست محیطی پایدار مانند 
احیاء و بازسازی اماکن و اکوسیستم ها، 

ارتقای آگاهی هاي زیست محیطی، و توسعه 
سیاست ها و روش های مدیریتی پایدار، 

بکار برد. اینگونه بازی ها می توانند اقدامات، 
فناوری ها 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 می تواند جداي از نتیجه 
رقابت بر سر میزبانی رخ دهد. به طور مثال؛ 

رقابت بر سر میزبانی بازی های 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 بازی ها می شوند، و از طریق 
الزامات، سیاست ها و اقدامات کمیته 

بین المللی المپیک و نامزدها و کمیته های 
سازماندهی مسابقات حاصل می گردند. 
در ادامه، برخی از اقدامات و فعالیت های 

محیط زیستی که در مسابقات ورزشی انجام 
شده اند،  معرفی می شوند:

۱۹۷2: در بازي هاي زمستاني ساپورو ژاپن؛ مسابقات به 
شرطي مورد تائید قرار گرفت که بعد از اتمام بازي ها 
به  و  بازگردانده شود  اولیه  به شرایط  وضعیت محیط 

طبیعت اطراف آسیبي وارد نشود. 
مجموعه  مونیخ؛  لمپیک  ا بازي هاي  در   :۱۹۷2
از  بعد  مجموعه  این  آن که  پیش شرط  با  ساختمان ها 
بازي ها به عنوان پارک طبیعي مورد استفاده اهالي شهر 

مونیخ قرار گیرد، طراحي شد. 
بارسلون  المپیک  بازي هاي  برگزاري  طي   :۱۹۹2  
ورزشکاران و مقامات رسمي کمیته بین المللي المپیک 
امضاي  به  اقدام  جنبش  این  اعضاي  دیگر  همراه  به 
عهدنامه اي تحت عنوان »پیمان کره زمین« کردند که 
بر اساس آن خود را ملزم به حفاظت و حراست از این 

کره خاکي کردند. 

۱۹۹3: در این سال شهر سیدني با التزام به پیگیري و 
توسعه دستور العمل هاي مهم زیست محیطي، براي میزباني 

بازي هاي المپیک سال 2000 میالدي برگزیده شد. 
با تاکیدي چشمگیر  ۱۹۹4: شهر لیل هامر در نروژ، 
بر وظایف و مسئولیت هاي زیست محیطي، بازي هاي 
المپیک زمستاني را آغاز کرد. این بازی ها استاندارهای 
جدیدی را برای رویدادهای ورزشی کالن به جا گذارده 
رویدادهای  تا  کرده  ایجاد  را  اطمینان  این  و  است 
ورزشی آتی ملزم شوند تا اقدامات زیست محیطی را 
به عنوان بخشی از تعهدات اصلی در برداشته باشند. 
هامر، جایزه جهانی 500  لیل  برگزار کننده  کمیته 
یونپ را در سال ۱۹۹4 برای برقراری استانداردهای 
رعایت  قبلی  المپیک های  در  که  محیطی  زیست 

نمي شدند، دریافت کرد. 

المپیک زمستاني 2002، نخستین شهرهایي بودند  بازي هاي  نامزد میزباني  ۱۹۹5: در این سال شهرهاي 
که طرح هاي زیست محیطي آن ها مورد ارزیابي قرار گرفت. در این سال کمیته بین المللي المپیک )IOC( و 
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ) UNEP( به طور مشترک اقدام به برگزاري نخستین کنفرانس جهاني 
ورزش و محیط زیست در شهر لوزان سوئیس کردند. یونپ کار خود را در رابطه با ورزش و محیط زیست در 

سال ۱۹۹4 با 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 ویژه جوانان 

•ترویج ایجاد امکانات ورزشی سازگار با محیط زیست و تولید وسایل ورزشی سازگار با محیط زیست  
۱۹۹6: کمیته بین المللي المپیک اقدام به تشکیل کمیسیون ورزش و محیط زیست کرد. 

۱۹۹۷: دومین کنفرانس جهاني ورزش و محیط زیست در کشور کویت برگزار شد.   
۱۹۹8: بازی های المپیک زمستانی در شهر ناگانو ژاپن برگزار شد. کمیته برگزارکننده با مشارکت دانش آموزان، 
سازمان های مردم نهاد )NGOs( و ورزشکاران اقدام به کاشت ده ها هزار اصله نهال در اطراف مجموعه ساختمان ها 
و تاسیسات ورزشی محل بازی ها نمود. همچنین،  یونیفرم های داوطلبان از پالستیک های بازیافتی تهیه شده 

بود که برای بازدیدکنندگان و گردشگران ورزشی بسیار جذاب و جالب توجه بود.  

شکل ۱. طراحی زیست محیطی و ساخت فضاهای ورزشی با رویکرد سازگاری با اقلیم به منظور 
صرفه جویی در مصرف انرژی

ادامه شامره قبل
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شکل 2. در بازی های المپیک زمستانی ناگانو )۱۹۹8( برای 
بازی ها  مشعل  در  سوخت  عنوان  به  پروپان  از  نخستین بار 
دود  انتشار  میزان  نمادین،  کار  این  انجام  با  شد.  استفاده 
از  )استفاده  پیشین  موارد  با  مقایسه  در  کربن  منواکسید  و 

پارافین( بسیار کمتر بود.

شکل 3. سکوی پرش اسکی در بازی های المپیک زمستانی ناگانو )۱۹۹8( تماماً از آهن بازیافتی )کشتی ها 
و قطارهای قراضه و ریل های فرسوده( ساخته شده بود. 

شکل 4. تخمین زده می شود که کاشت ۱0 هزار اصله درختچه و ۷ هزار اصله درخت در حاشیه منطقه هوم بوش )خلیج مجاور دهکده بازی ها( باعث کاهش گازهای گلخانه ای به میزان 
۱0 هزار تن در سال در استرالیا می شود.

و  ورزش  جهاني  کنفرانس  سومین   :۱۹۹۹
محیط زیست در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد 
و دستورکار 2۱ جنبش المپیک تصویب شد.

محیطی  زیست  رهنمودهای   :2000
برای المپیک های تابستانی تهیه گردیده 
است تا میزبان های بازی های المپیک را 
هدایت کرده تا اطمینان حاصل کنند که 
تاسیسات ورزشی که سازگاری بیشتری 
این  شوند.  ساخته  دارند،  طبیعت  با 
رهنمودها با موفقیت در المپیک سیدنی 
المپیک  بازي هاي  شدند.  گرفته  بکار 
جهاني  استانداردهاي  اساس  سیدني، 
نویني را در جهت تلفیق مسائل زیست 
ساخت وساز  تصمیم گیري،  با  محیطي 

دهاي  یدا رو به  مربوط  عملکرد  و 
مختلف ورزشي برجاي نهاد. در نتیجه 
برگزارکنندگان المپیک سیدنی مفتخر 
به دریافت جایزه جهانی 500 یونپ در 
بازی های  سبزترین  برای   200۱ سال 
تا آن زمان شدند. از این بازی ها با نام 
منطقه  می شود.  یاد   " سبز  "بازی های 
برای  که  سیدنی  شهر  در  هوم بوش 
دفع  برای  محیطی  صورت  به  دهه ها 
زباله های سمی بود، به آن دلیل که به 
مسابقات  برگزاری  اصلی  محل  عنوان 
المپیک برگزیده شده بود، به شکل یک 
محل تفریحی بازسازی گردید. برخي از 
گرفته  صورت  زیست محیطي  اقدامات 

سیدني  المپیک  بازي هاي  برگزاري  در 
2000 عبارت بودند از: 

• کاربرد باتري هاي خورشیدي بر روي 
بام ساختمان هاي دهکده ورزشکاران

و  آجر  از  مملو  گودال هاي  تبدیل   •
مصالح ساختماني به دریاچه مصنوعي

• کاشت صدها هزار اصله درختان بومي 
استرالیا در ورزشگاه هاي المپیک

رنگ هاي  با  زباله  سطل هاي  تعبیه   •
راهکار  از  بخشي  عنوان  به  متمایز 
تلفیقي مدیریت زباله در دهکده المپیک

یکبار  غذاخوري  ظروف  از  استفاده   •
ص  مخصو ي  کیسه ها و  ف  مصر
سطل هاي زباله ساخته شده از نشاسته 

غله اي، به طوري که این مواد پس از 
مصرف به عنوان کود در محوطه سازي 
و زمین  آرایي پس از بازي هاي المپیک 
استفاده  مورد  استرالیا  پارک هاي  در 

قرار مي گرفتند.
میزان  به  آب  مصرف  در  صرفه جویی   •
500 میلیون لیتر در سال در شهر سیدنی

و  بومی  از 400 گونه گیاه  • حفاظت 
بیش از 200 گونه جانور مهره دار

• اختصاص 300 هکتار از فضای پارک، 
به زیستگاه گونه های در معرض خطر 
و احیای زیستگاه گونه کمیاب قورباغه 
 Green &( طالیی  و  سبز  زنگی 

)Golden Bell Frog



شکل 5. این مسابقات به دلیل انجام اقدامات متعدد و متنوع زیست محیطی 
)نظیر الیروبی ۱60 هکتار از راه های آبی و مناطق پیرامون آن ها، جمع آوری 
۹ میلیون متر مکعب زباله از مسیرهای آبی، بازیافت بیش از 2/۹ میلیون 

کیلوگرم زباله و پسماند( به "بازي های سبز" معروف شده است.

 450 مساحت  به  بازی ها  دهکده  در  هزاره«  »پارک  احداث   .6 شکل 
هکتار که دارای 40 کیلومتر مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری می باشد.

شکل ۷. از طریق احداث پارک های دوچرخه در سراسر آلمان و به ویژه 
شهر برلین،  امکان جابجایی حدود ۷0 درصد از تماشاچیان و گردشگران 

ورزشی فراهم شد.

برای  ورزش  و  آموزشی طبیعت  احداث کمپ   :200۱
آفریقا  قاره  فقیرنشین  منطقه  بزرگ ترین  در  کودکان 
)منطقه کیبرا در نایروبی( با هدف ارایه آموزه های ورزشی 
و محیط زیستی به کودکان بی سرپرست و فقیر. از سال 
200۱ تا 2008 میالدی، بیش از 6000 کودک در این 
کمپ موفق به فراگیری آموزش های پایه  در مورد ارتقای 
بازیافت،  )مانند  همگانی  محیطی  زیست  فعالیت های 
پاکسازی و غیره( و فعالیت های ورزشی گوناگون )مانند 

فوتبال، تنیس، بسکتبال و غیره( شده اند.  
2002: برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی ورزش و 

محیط زیست در ایتالیا )شهر رم(
2004: برگزاری پنجمین کنفرانس جهانی ورزش و 
آتن  در  المپیک  بازی های  برگزاری  و  زیست  محیط 
سراسر  در  درخت  اصله  هزار  ده ها  کاشت  به  منجر 
یونان و پاکسازی بستر دریا و سواحل این کشور توسط 

ورزشکاران و داوطلبان شد. 
محیط  و  ورزش  جهانی  کنفرانس  ششمین   :2005
شد.  برگزار  کنیا(  )کشور  نایروبی  شهر  در  زیست 
شرکت کنندگان در مورد فعالیت های جنبش المپیک 
توسط  گرفته  صورت  محیطی  زیست  تالش های  و 
مقیاس  بزرگ  ورزشی  رویدادهای  برگزارکنندگان 
 )2006 فوتبال  جام جهانی  و  المپیک  )مسابقات 
سخنرانی  و گفتگوهای جامعی داشتند. از این کنفرانس 
لحاظ  جهت  ورزشی  سازمان های  تشویق  به منظور 
نمودن موضوعات زیست محیطی به عنوان بخش اصلی 
باعث  تالش،  روز  سه  شد.  برده  بهره  فعالیت هایشان 
صدور بیانه ای در مورد ورزش، صلح و محیط زیست شد 
)بیانیه ورزش، صلح و محیط زیست نایروبی(. سازمان 
ملل متحد سال 2005 را »سال ورزش و تربیت بدنی« 
اعالم کرد، در حالی که در همین زمان این سال اولین 

ساِل »دهه آموزش برای توسعه پایدار« نیز بوده است.  
تورینو  شهر  در  زمستانی  المپیک  بازی های   :2006
ورزشی  مسابقات  در  نخستین بار  برای  شد.  برگزار 
پروژه ذخیره سازی کربن )Hector( اجرا شد. همچنین، 
یک پایگاه اینترنتی برای آموزش محیط زیست ویژه 
بازی ها  برگزاری  کمیته  شد.  طراحی  دانش آموزان 
موفق به دریافت گواهینامه ISO۱4000 )استانداردهای 

محیط زیستی( شد.  
از  آلمان،  فوتبال در  2006: در مسابقات جام جهانی 
می کردند،  کار  هیدروژن  با سوخت  که  اتوبوس هایی 
شد.  استفاده  طرفداران  و  تماشاگران  جابجایی  برای 
همچنین، از سطل های تفکیک زباله در تمامی شهرهای 
آلمان استفاده شد و با اجرای پروژه "جام در ازای جام" 
به  فوتبال  استادیوم های  در  رهاسازی پسماند  میزان 

میزان قابل توجهی کاهش یافت. 

200۷: برگزاری هفتمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در شهر پکن. 
2008: بازی های المپیک پکن، موفق به ثبت اقدامات متعدد محیط زیستی گردید. 
در این مسابقات، استفاده از انرژي زمینگرمایي و تکنولوژي پمپ داغ در ناحیهاي 
به وسعت 400،000 مترمربع به منظور تامین حرارت مرکزي و مطلوب سازي 

کیفیت هوا صورت گرفت. همچنین، کارخانه زبالهسوز با ظرفیت 600،000 تن 
زباله معمولی و 8500 تن زباله خطرناک و تولید 250 میلیون کیلووات انرژي 
باطله جهت  قراضه  و  از 8000 تن فوالد  به عالوه،  احداث شد.  ساالنه در پکن 

ساخت دهکده بازي ها استفاده شد. 
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شکل 8. حدود 80 تا ۹0 درصد از انرژی مورد نیاز چراغ های خیابانی و 
همچنین آب گرم برای حمام ورزشکاران توسط انرژی خورشیدی تامین شد. 

شکل ۹. حدود 20 درصد از الکتریسیته مورد نیاز برای بازی های المپیک 
2008 پکن از طریق انرژی باد و نصب توربین های بادی تامین شد. 

زیسن در شهر  و محیط  برگزاری هشتمین کنفرانس جهانی ورزش   :200۹
ادمونتون کانادا. 

20۱2: برگزاری نهمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در لندن و 
همچنین بازی های المپیک لندن که فصل نوینی در معماری سبز و رویکرد 
مسابقات،  این  طراحی  و  سازماندهی  کمیته  می رود.  به شمار  پایدار  طراحی 
موفق شد از طریق بازگردانی آب، 40 درصد در مصرف آب صرفه جویی کند و 
20 درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین 
کند. همچنین، 400 هزارتن کربن جذب و ترسیب شد تا از انتشار گاز کربن  
دی اکسید که عامل اصلی گرمایش کره زمین است، جلوگیری شود و موفق به 
کسب مدال نقره پروژه هکتور برای کاهش 50 درصدی کربن شد. این بازی ها، 
مدال طالی »محیط زیست و پایداری« را در ششمین دوره از مراسم جایزه 
بین المللی مدیریت ورزشی کسب کرد. همچنین، مدال نقره را برای بازیافت 
62 درصدی مواد زاید جامد و کاهش ۹۷ درصدی حجم زباله قابل دفن اخذ 

کرد. به عالوه، مدال نقره برای »سیستم حمل و نقل مناسب و سازگار با محیط 
زیست در زمان برگزاری بازی ها«  را کسب کرد.

20۱3: برگزاری دهمین کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست در سوچی روسیه.  
20۱4: در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تالش بسیار زیادی صورت 
از  بهره گیری  به سیستم  این کشور مجهز  فوتبال در  استادیوم های  تا  گرفت 
با تجهیز به  را  از ورزشگاه های خود  این کشور برخی  انرژی های پاک شوند. 
پنل های خورشیدی، از امکان تامین انرژی پاک بهره مند ساخت. در عین حال، 
استانداردهای محیط  بازی ها حداقل  این  در  استفاده  استادیوم مورد  هر ۱2 
زیستی در خصوص آلودگی های محیطی را کسب کردند. حال آن که، عالوه بر 
به دست آوردن چنین ویژگی هایی، ۱0 ورزشگاه از استادیوم های مورد استفاده 
از کمیسیون  به کسب جوایزی  برزیل موفق  بازی های جام جهانی 20۱4  در 
سازه های سبز آمریکا شده اند که به بررسی طراحی انرژی و تاثیرات محیطی 

سازه ها می پردازد. 
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شکل ۱0. استادیوم مینیرو )دومین استادیوم بزرگ 
فوتبال در کشور برزیل پس از ماراکانا( به سیستم 
خورشیدی مجهز شده است که توانایی تولید ۱/4 

مگاوات را دارا است. 

20۱6: المپیک ریودوژانیرو )برزیل( با تردیدهایی در خصوص نتایج محیط زیستی 
این بازی ها همراه است. چرا که از یک سو، شیوع ویروس زیکا و از سوی دیگر،  آلودگی 
اکوسیستم های آبی این شهر برخی از نتایج و دستاوردهای ادعا شده را به زیر سوال 
می برد. بنابر پژوهش های انجام شده، 2۹500 گیگاوات برق برای این بازی ها تولید 
شد که متاسفانه میزان استفاده از منابع انرژی پاک، قابل قبول نبوده است. همچنین، 

3 میلیون و 600 هزار تن کربن دی اکسید تولید شد که در مقایسه با دوره های پیشین، 
نرخی باالتر داشته است. البته اقداماتی نمادین و ترویجی نیز در این دوره از بازی ها انجام 
شد. از جمله آن که در بلیت افتتاحیه بازی ها 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 تجزیه پذیر صورت گرفت. 

با  کودک   ۲۰۶ افتتاحیه،  مراسم  در   .۱۱ شکل 
یک  حاوی  کدام  هر  که  دست  در  گلدان هایی 
کنار  در  بود  گونه(   ۲۰۶ )مجموعًا  گیاهی  گونه 
پرچم داران ۲۰۶ کشور حاضر در بازی ها در آیین 

رژه شرکت کردند.
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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 می شود 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 گفتمان های 
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. 
به همین 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 بخش ها باید در مسیر بهبود 
عملکرد محیط زیستی جوامع حرکت کند. شاید فرصت تاثیرگذاری 
بر میلیون ها مشارکت کننده و طرفدار در دنیا، بهترین شانس صنعت 
ورزش است. تنها چند فعالیت دیگر هستند که می توانند همانند ورزش 
میزانی از شور، اشتیاق و فداکاری را ایجاد کنند که از دید بازیگران 
حرفه ای و طرفداران آن ها متفاوت به نظر می رسد. ورزش در ایجاد گروه 

های عالقه مند که از سطح محلی تا جهانی فعال هستند، منحصربه فرد 
براساس  را  زمین شناسی  اعصار  و  دوره ها  دانشمندان،  است.  توانا  و 
نیروهای شناسایی شده تاثیرگذار بر آن دوره نام گذاری می کنند. آن ها 
اخیراً یک دوره ژئولوژیک )زمین شناسی( جدید را شناسایی کرده اند 
که آنتروپوسین نام دارد، دوره ای 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 ۱۹60 میالدی 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 برانت لند  در سال ۱۹8۷ یک نقطه تحول در 
که  است  سال   20 تا   ۱5 تنها  اما  می شود،  محسوب  آگاهی  توسعه 
سیاست مداران، کسب و کارها و کشورها شروع به شناسایی، پاسخ گویی 
و تالش برای جبران برخی پیامدهای مصرف روزافزون انرژی و منابع 
کرده اند. اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تالش زیادی کرد تا مسائل 
پایداری را در سیاست مطرح کند. اما اهداف جدیدتر توسعه پایدار که 
در سال 20۱5 و در کنفرانس پاریس مطرح شدند، به عنوان چهارچوبی 
از سوی کسب و کارها استفاده می شوند تا تاثیرات منفی را کم کرده و 
تاثیر مثبت  را افزایش دهند. الزم به ذکر است که ورزش، تنها بخشی 
است که به طور 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. 

سخن پایانی:

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

مفهوم توسعه پایدار اشاره دارد بر »تامین نیازهای نسل حاضر 
بدون به خطر انداختن توانایی نسل¬های آینده برای برآوردن 
اصل،  در   .)۱ پاراگراف  برانت لند،  )کمیسیون  خود«  نیازهای 
توسعه پایدار یک مفهوم کلی است که مرزهای جهانی را شامل 
می شود و در صورت تخطی از آن، آسیب غیرقابل بازگشتی به 
اقتصادی،  و  اجتماعی  مسائل  آن  کنار  در  و  طبیعی  سیستم 
حقوق بشر و استانداردهای حداقلی برای زندگی ایجاد می شود. 
در این بین، فضایی وجود دارد که در آن بشریت می تواند 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 جنبه های محیط زیستی، اجتماعی و 
اقتصادی در فرآیندهای تصمیم گیری را به تعادل می کشد. عامل 
دیگری که در تعریف توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، زمان 
است؛ اقدامات مدیریتی کنونی دولت ها باید در آینده نیز نمود 
داشته باشند. اما ورزش در کجای این پیوستار قرار می گیرد؟ 

چرا ورزش و محیط زیست؟
ورزش تاثیر ثابت شده ای در ارائه خروجی های مثبت اجتماعی 
داشته است. از برنامه های جهانی سازمان ملل تا اقدامات محلی، 
ورزش به عنوان کانون برنامه های توسعه اجتماعی استفاده شده 
است. اکثریت باشگاه های ورزشی حرفه ای، به نوعی دسترسی 
اجتماعی و برنامه مشارکت دارند و نمونه های زیادی وجود دارند 
تا جوانان  است  که در آن ها مشارکت در ورزش، سبب شده 
و  فعالیت های مشارکتی شوند  وارد  بتوانند  ناامید  و  بی برنامه 
ناامیدی به امید و پیشرفت تبدیل شود. اگرچه به نظر می رسد 
که بخش ورزش، از نظر بررسی مسائل محیط زیستی، حدود 

۱0 تا ۱5 سال از سایر بخش های تجاری عقب است، ولیکن 
میان ورزش و توسعه پایدار موازنه  مشهودی وجود دارد. ورزش 
فضای مشترکی را برای همه شرکت کنندگان فراهم می کند 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 روش های 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، می تواند راهگشای 
مدیران ورزشی بوده و آنان را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

در ورزش یاری رساند: 
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۱- ورزش ابزاری برای توسعه پایدار و همبستگی باشد. 
برای کمیته های ملی المپیک در کشورهای در حال توسعه باید ابزار 
استفاده  برای  فرصت ها  تعیین  در  را  آن ها  تا  گردد  ایجاد  کارهایی 
اقدام  برنامه های  پایدار، و در توسعه  ارتقای توسعه  از ورزش جهت 
اولویت ها و چالش های خاص کشورشان،  مناسب برای پرداختن به 
اولویت های اجتماعی و  مساعدت کند. ورزش در پرداختن به سایر 
در  و  ایدز؛  بیماری  شیوع  و  فقر  علیه  بر  مبارزه  قبیل  از  اقتصادی 
ارتقای عدالت اجتماعی، رفاه بشر و تساوی حقوق جنسی، باید مورد 

استفاده قرار گیرد. 

محیط  پیام های  ترویج  در  شاخص  ورزشکاران  نقش   -۲
زیستی پررنگ شود.  

مهمترین راهی که ورزش می  تواند براي محیط زیست و توسعه 
پایدار سودمند واقع شود، بواسطه محبوبیت ورزش است. ستاره های 
ورزشی از جمله مشهورترین و مورد احترام ترین افراد در جهان 
همه  که  می گذارند  نمایش  به  را  خصوصیاتی  آن ها  هستند. 
انسان ها بدان ها نیارمندند: دالوری، مداومت، تسلیم نشدن در برابر 
نامالیمات، رهبری. توان بالقوه آن ها به عنوان سفیران و مروجین 
راه های پایدار زندگی بسیار عظیم است. از همین رو، ورزش می تواند 
مبدل به عامل بسیار پرتوانی برای تغییر بشود، و جامعه را به میزان 
زیادی هدایت نماید. ورزش می تواند بوسیله الگوها جاده منتهی به 
پایداری و مزایای پایداری را به بخش دولتی و سایر بخش ها نشان 
داده و آن ها را هدایت کند. الزم است تا نقش مؤثر ورزشکاران 
و سازمان های ورزشی در آموزش و ایجاد آگاهی، از طریق ارتقاء 
و انتقال اهمیت پایداری و حفاظت از محیط زیست، به باالترین 
حد رسانده شود. ورزشکاران باید به عنوان الگو جهت شرکت در 
انتقال پیام سبز به جامعه دعوت شده و مورد تشویق قرار گیرند.

۳- برای 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. 

۴- محل 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 می باشد. 
۵- میراث زیست محیطی حاصل از مسابقات، حفاظت 

و ترویج شود.
کمیته هاي برگزار کننده باید ارتباط محکمی را با کلیه افراد 
ذی نفع 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 بازی ها فعال باقی بماند. 

۶- در بازاریابی برای ورزش و محیط زیست مشارکت 
فعال صورت گیرد. 

جامعه  در  مهمی  بسیار  عنصر  زیست  محیط  که  آن جا  از 
می توانند  المپیک  بازی های  است،  شده  المپیک  پرونده  و 
فرصت منحصربه فردی را برای به نمایش گذاردن پروژه های 
زیست  حامیان  پرونده  ترفیع  و  زیست  محیط  با  سازگار 
محیطی در اختیار قرار دهند. برقراری ارتباط تنگاتنگ میان 
برگزارکنندگان )صاحبان حقوق( و حامیان، به منظور ایجاد 
بیشترین فرصت ها برای ایجاد برنامه های زیست محیطی قوی 
و ارایه خالصه اي از محصوالت و خدمات پایدارتر حیاتی است. 

۷- پایداری رویدادهای ورزشی مورد ارزیابی و پایش 
قرار گیرد. 

بررسی پایداری و فرآیند گزارش دهی رویدادهای ورزشی چالش 
عظیمی را پیش روی کمیته های برگزاری و نیز شهرهای میزبان 
قرار می دهد. تلفیق جریان اطالعات زیست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی در گزارش های مدیریتی و فرآیند تصمیم گیری برای 
میراث مثبت هر یک از مسابقات ورزشی یک امر بنیادی است.

خدمات  و  محصوالت  کردن  سبز  جهت  در   -۸
رویدادهای ورزشی تالش شود.  

مستحکم ترین نتایج هنگامی حاصل می شوند 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 
اولویت های پایداری خود را مشخص نمایند و هم در سطح 
داخلی و هم خارجی در مورد آن ها اطالع رسانی کنند. سپس 
باید سیستم مناسب راهنمایی و تصمیم گیری برقرار شود 
و  محصوالت  عرضه کنندگان  ویژه  )به  طرف ها  تمامی  تا 
خدمات(را به سمت عملکرد قوی در این حوزه ها هدایت 
کند. باید سیاست ها و ابزارهای تدارک سبز برای عموم مردم 

و مقامات مسئول و دیگر طرف ها منتشر شود.



مجموعه های ورزشی آبی و ویروس کرونای 2019 

    سید شاهو حسینی
کارشناس مرکز تمرینات آبی آکادمی ملی المپیک

    علیرضا فتاحیان
 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

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، مهدکودک ها، 

باشگا ها، مراکز ورزشی، استخرها و ... هستند.)۷-8(.
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 
براي  مهمی  فاکتور مستعدکننده  و هم  واردکند)۹(. 
عفونت هاي ثانویه وخیم تر و شاید کشنده باکتریایی 
درصد   60 مسبب  ویروسی  هاي  باشند.)۱0(عفونت 
عفونت هاي انسانی هستند که در بیشتر موارد توسط 
ویروس هاي تنفسی و روده اي ایجاد می شوند.)۱2-

و 30  بیمارستانی  ۱۱( حدود 5 درصد عفونت هاي 
درصد عفونت هاي بخش هاي کودکان به علت تماس 
با ویروس ها است.)۷(. ساالنه در جهان ۱/۷ میلیون 

مرگ از بیماري هاي اسهالی و ۱/5 میلیون مرگ از 
عفونت هاي تنفسی گزارش می شود.)3۱(

بیماری  ایجادکننده  عامل  انتقال  های  راه  شناسایی 
نقش مهمی در کنترل آن دارد.۱3 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.)۱۹(.
در  کرونا  ویروس  به  معروف  کووید-۱۹  که  امروزه   
تأثیر  است،  انتشار  در حال  به سرعت  سراسر جهان 
بر همه  و  انسان ها گذاشته  روزانه  بر زندگی  زیادی 
را  و یک تنه، جهان  افکنده  آنها سایه  زندگی  جوانب 

زمین گیر کرده است.)3۹(
ویروس کرونا تمام پیشرفت های 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 
الزمات  و  احتیاطات  و  بجنگند  بیماری  این  از  ماندن 
به حداقل رساندن  برای  را در همه زمینه ها  خاصی 

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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کروناویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و زیر مجموعه 
کرونا ویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی 
تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس، مرس و 
کووید ۱۹ را شامل می شود.)45(. کروناویروس ها در دهه 
۱۹60 کشف شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور پیوسته تا 
اواسط دهه ۱۹80 ادامه داشت. این ویروس به طور طبیعی 
در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کند، با این حال 
تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف 
شده است.)46(. آخرین نوع آن ها، کروناویروس سندرم حاد 
تنفسی SARS-CoV( 2-2(، در دسامبر 20۱۹ در شهر 
ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا کرد.)45(
)2-SARS-CoV( تنفسی2  حاد  سندرم  ویروس  کرونا 

)Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2( با 

 RNA یک )Novel Coronavirus( نام قبلی نول کرونا ویروس
ویروس تک رشته ای و عامل بیماری کروناویروس 20۱۹ 
یا کووید-COVID( ۱۹-۱۹( است. ویروس RNA ویروسی 
است که یک RNA )اسید ریبونوکلئیک اسید( به عنوان 
RNA تک  ماده ژنتیکی دارد. این اسید نوکلئیک معموالً 
رشته ای )ssRNA( است، اما ممکن است RNA دو رشته 
ای )dsRNA( باشد. بیماری های قابل توجه انسانی ناشی 
از ویروس های RNA شامل بیماری ویروس ابوال، سارس، 
هاری، سرماخوردگی، آنفوالنزا، هپاتیت C، هپاتیت E، تب 
کروناویروس  بیماری  و  سرخک  اطفال،  فلج  غربی،  نیل 

20۱۹ است.)34(.
کرونا ویروس ها از پاتوژن های مهم در انسان و حیوان 
کرونای  ویروس  ویروس،  این  به  عامه  زبان  در  هستند. 

ووهان گفته می شود )در اواخر سال 20۱۹ ، یک کرونا 
موارد  از  گروهی  ایجاد  عامل  عنوان  به  جدید  ویروس 
پنومونی در شهر ووهان در استان هوبئی چین شناسایی 
شد(.)4۷(. 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 ۱000 تن، سازمان بهداشت جهانی )WHO( در 
رسمی  نام  آن،  ناشی  بیماری  برای   2020 سال  فوریه 
انتخاب کرد - کووید COVID-۱۹( ۱۹( که به »کرونا«، 
»ویروس«، »بیماری« و »سال 20۱۹« اشاره دارد. این 
ویروس عامل اصلی در همه گیری کروناویروس است. این 
ویروس توسط حبابی از مولکول های چربی لیپیدی احاطه 

شده است که با حضور آب و صابون فرو می ریزد.)44(.

خانواده کرونا ویروس ها

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 
براي تمام ویروس ها، پاسخ هاي  از جمله عدم پوشش واکسیناسیون  رو هستند، 

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.)۱3(.
در  می توانیم  نیست،  بینی  پیش  قابل  ویروسی  عفونت های  ناگهانی  شیوع  وقتی 
با  انتقال سریع ویروس و شیوع بیماری ها اختالل ایجاد کنیم. هنگامی که  روند 
یک بیماری همه گیر ویروسی روبه رو هستیم، مانند آن چه اکنون با کووید ۱۹ 
در حال تجربۀ آن هستیم، متخصصان حوزۀ پزشکی با مداخالت پزشکی همچون 
واکسن ها و داروهای ضد ویروسی تالش دارند تا این بیماری را مهار کنند. متأسفانه، 
این مداخالت به طور متوسط چهار تا شش ماه طول می کشد تا آغاز شوند، و این 
باعث می شود 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 فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت دست ها می تواند به کاهش سرایت 

ویروس کمک کند.)4۹-50(.

عوامل موثر بر غیرفعال سازي  شیمیایی ویروس ها:
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۱- ویروس هدف: جایگاه هاي هدف در ساختمان ویروس براي ویروسیدها به 
)انولوپ( -2 رسپتورهاي ویروسی 3- کپسید  لیپیدي  ترتیب شامل: ۱- پوشش 
4- ژنوم 5- پروتیین 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 ۱۹60 ویروس ها را با توجه به حساسیتشان 
گروه  سه  به  بوتانل(  و  پروپانل  اتانل،  متانل،  جمله  از  )الکل  میکروبیوسیدها  به 

تقسیم کردند:
۱- ویروس هاي انولوپ دار )لیپوفیلیک(، که بیشترین حساسیت را دارند مانند هرپس 
سیمپلکس ۱، آنفلوانزا، واکسینیا 2- ویروس هاي بدون انولوپ بزرگ )لیپوفیلیک 

جزیی( با حساسیت متوسط مانند آدنوویروس) 2 و ۷(
3- ویروس هاي بدون انولوپ کوچک )هیدروفیلیک( که کمترین حساسیت را دارند 

مانند ویروس پولیو ۱، کوکساکی B۱ ، ویروس اکو 6.

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.)۱4(.
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.)۱5(.

۲- سطوح: 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.۱3 بقاي ویروس ها روي 
به عوامل درونزاد شامل ویژگی هاي سطح )نوع سطح، رطوبت موجود(،  سطوح 
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  
pH و تابش UV طبیعی کمی هستند سبب شده که این متغیرها نیز اثر کمی بر 

بقا ویروس در اینگونه محیط ها داشته باشند.)۱6(.
مشاهده شده آستروویروس ها و آدنوویروس 40 به ترتیب بیش از ۹0 و 30 روز بر 
سطح کاغذ )خلل دار( و 60 و ۱5 روز بر روي سطح آلومینیومی )بدون خلل( بقا 
دارند.۱5 تیتر ابتدایی ویروس روي سطوح می تواند بقا ویروس را طوالنی تر کند 
به طوري که یک تیتر ۱04 ویروس پاراآنفلونزا تا شش ساعت بیشتر از تیتر ۱03  

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    )HAV(،  آستروویروس 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. ۱۹ خانواده و سوش ویروسی از این قضیه مستثنی نیستند، به 
طور نمونه ُکرونا ویروس 22۹E ما بین ۱2 ساعت و ُکرونا ویروس OC43 تا سه 

ساعت روي سطوح بقا دارند.)۱۹(.
تأثیر تغییرات دما و رطوبت محیط بر روي بقا ویروس ها متفاوت است. براي نمونه 
تغییرات دما از 20-4 درجه سلسیوس باعث کاهش بقا آستروویروس از هشت روز 
به کمتر از یک روز می شود اما بر HAV، آدنوویروس 40 و روتا ویروس p۱3 اثري 
ندارد. رطوبت زیاد باعث بقا طوالنی تر ویروس هایی مانند آنتروویروس ۷0 و راینو 
 ،HAV ویروس می شود. کاهش رطوبت نیز اثر منفی بر بقا ویروس هایی مانند

آدنوویروس 40 و روتا ویروس  p۱3  می گذارد.)۱۷-20 (.
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اثر  فعالیت  هاي  دانسته  ها:  کننده  ضدعفونی   -۳
 )... میکروبیوسیدها )مانند ویروسید ها، باکتریوسیدها و 
آنها  اثر  از  که  است  هایی  یافته  اساس  بر  ها  ویروس  بر 
قطعاً  است.  آمده  دست  به  ها  میکروارگانیسم  سایر  بر 
این حال  با  اثر ویروسیدال ندارند،  تمام میکروبیوسیدها 
آزمایشات مواد ضدعفونی کننده با اثر ضدویروسی از دهه 
۱۹60 آغاز شده است. در سال ۱۹68 اسپالدینگ)54 (. 
براي استریل کردن و ضدعفونی کردن تجهیزات در تماس 
با بیماران را مطرح و آنها را در 3 دسته طبقه بندي کردند: 
با  به علت تماس  اقالم  این  الف- تجهیزات حساس: 
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 

دارند؛  باال  با ضدعفونی کننده هاي سطح  به ضدعفونی 
مانند آندوسکوپ ها.

با  تماس  در  تجهیزات  این  حساس:  غیر  اقالم  ج- 
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.

)56-55( سه سطح ضدعفونی کننده عبارتند از:
۱- ضدعفونی کننده سطح باال: این محلول ها در 
مدت تماس کمتر )۹0-20 دقیقه( 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 
تجهیزات  با  ساعت(   5-32( تماس  طوالنی  مدت 

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  FDA تایید و اعالم 

شده است.)60-6۱-62(.
۲- محلول 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.)5۷-56-5۷(.
این  پایین:   ۳- محلول هاي ضدعفونی کننده سطح 
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.)5۷-58(.

یکی  ویروس کرونا،  با همه گیری جهانی 
از موضوعات اساسی این است که چگونه 
از  سرپوشیده  مکان های  و  ساختمان ها 
به  می توانند  هوا  کیفیت  مدیریت  طریق 
تبدیل  ویروس  با  مبارزه  اصلی  مکانیسم 
شوند. با توجه به اینکه سازمان بهداشت 
که  است  کرده  تأیید  اکنون  هم  جهانی 
خاصی  هوایی  شرایط  در   ۱۹ کووید 
و  می ماند  زنده  سرپوشیده  فضا های  در 
از  آن  بیماری  کنترل  ارشد  دانشمندان 
هنگام  در  که  خواسته اند  بیمارستان ها 
برای  را  هوا  کیفیت  بیماران  معالجه 
مدیریت  بهتر  بیماران  و  خود  کارکنان 
بر  مبنی  جدی  نیازی  اکنون  هم  کنند. 
آن وجود دارد که عموم مردم نیز از تأثیر 

سطوح رطوبت هوا بر ویروس ها آگاه شوند.
.)53-64(

در پژوهش های جدید در مورد متغیرهای 
به  موسوم  جدید،  عفونت های  بر  مؤثر 
عفونت های  یا  بیمارستانی  عفونت های 
مراقبت های بهداشتی و درمانی، متغیر های 
اند. بدیهی  غیرمنتظرۀ مؤثری پیدا شده 
اقدامات  و  اتاق  کردن  تمیز  که  است 
انتقال  دست،  شستن  مانند  بهداشتی 
عفونت مستقیم بیمار به بیمار را کاهش 
های  پژوهش  از  حال،  این  با  می دهد. 
انجام شده، مشخص شد هوای خشک در 
محیط داخلی ساختمان با میزان بیشتری 
از بیماری های عفونی و التهابی در میان 
ساکنین ساختمان در ارتباط است.)52(.

ویروس کرونا و محیط زندگی
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اکنون داده های زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
تا 60  در سطوح 40  داخلی  نسبی  رطوبت  حفظ 
درصد برای ساکنین ساختمان مفید است 28 که 

بعضی از این فواید در زیر آمده است:
محدوده  این  در  نسبی  رطوبت  که  هنگامی  اول، 
مطلوب قرار دارد، قطرات ریز عفونی معلق در هوا 
که از فرد بیمار خارج می شود می تواند به سرعت، 
روی سطوح بنشینند و به سرعت از روی آنها پاک 

شوند.)28-65-66(.
منتقل  باکتری های  و  ویروس ها  از  بسیاری  دوم، 
شده در قطرات ریز در این سطح از رطوبت نسبی 
کمتر بیماری زا هستند. برعکس، هنگامی که هوای 
آنها  بیماری زایی  میزان  است،  خانه خشک  داخل 
از  بسیاری  تصور  برخالف  امر  این  بیشتر می شود. 

افراد است! )28-65-66(.
سوم، رطوبت نسبی بین 40 تا 60 درصد، محدوده ای 
است که توانایی سیستم ایمنی بدن ما را در مبارزه 
با عفونت های ویروسی و باکتریایی بهینه می کند. 
باشد،  پایین تر  داخلی  نسبی  رطوبت  که  هنگامی 
سیستم ایمنی دستگاه تنفسی ما حتی در صورت 
به  قادر  سطوح،  و  دست  مناسب  بهداشت  حفظ 
محافظت از ما در برابر میکروب های عفونی نیست. 
از  بسیاری  در  تجاری  ساختمان های  بیشتر  در 

عمومی  های  ساختمان  مثال  عنوان  به  کشورها ، 
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 ۱۹ نگاه می کنیم، می بینیم که 
محیط های داخلی نقش مؤثری دارند. ضمن اینکه 
گزاری  فاصله  و  سطوح  و  دست  مناسب  بهداشت 
اجتماعی را به خوبی رعایت می کنیم، برای کنترل 
هوای خشک  مورد  در  باید  بیماری،  شیوع  واقعی 
داخل ساختمان ها که باعث انتقال سریع تر قطرات 
ریز حاوی بیماری می شود، تجدید نظر شود. نگه 
داشتن سطح رطوبت در فضای سرپوشیده تا نقطۀ 
باعث کاهش قرار گرفتن  تا 60 درصد  تعریق 40 
انتقال بیماری ویروسی  در معرض ذرات عفونی و 

می شود.)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 
نظریه های زیادی از کاهش سطح ویتامین D به دلیل 
بیشتر در خانه ماندن گرفته تا نظریه های دیگر را 

مطرح کرده اند.)5۱(.
ژورنال  در  شده  ارائه  مروری  مقالۀ  یک  اساس  بر 
ایواساکی،  آکیکو  توسط  ویروس شناسی  ساالنۀ 

استاد ایمنی شناسی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه یَیل 
و همکاران، رطوبت داخلی نقش بسیار شگفت انگیزی 
ایفا می کند و هوای خشک عامل کلیدی است  را 
که توانایی فرد را در مقابله با عفونت های ویروسی 

تنفسی مختل می کند.)52(.
چندین مطالعه در مورد رطوبت داخلی و نقش آن بر 
سرایت بیماری های ویروسی انجام شده است. زمانی 
که کسی سرفه و یا عطسه می کند، ریز قطره هایی 
از او در هوا پخش می شود )اگر مریض باشند این 
ریز قطره ها حاوی ویروس هستند(. قطرات بزرگتر 
کنند  را طی  زیادی  مسافت  اینکه  از  قبل  معموالً 
که  کوچکتر  ریز قطره های  اما  می افتند،  زمین  به 
هستند  معروف  نیز  مانند  اتم   ریزقطره های  به 
می توانند مسافت به مراتب بیشتری را طی کنند. 
در هوای مرطوب این قطرات ریز تبخیر نمی شوند 
و نسبت به هوای خشک سریع تر سقوط می کنند. 
ریز قطره های حاوی ویروس که مسافت بیشتری را 
طی می کنند، به احتمال زیاد میزبانی دیگر را آلوده 
می کنند. رطوبت پایین همچنین توانایی میزبان را 
منتقل شده  ویروس های  از  بینی  پاک سازی  برای 
از راه هوا را پایین می آورد، که یک فرآیند تقریباً 
ناخوشایند از بینی است )که آن را پاکسازی مخاطی 

می نامند(.)5۱-52-53(.
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اشعه  قدرتمند  تأثیر  از  جدید  های  پژوهش  نتایج 
نور  قوی  تأثیر  و  کرونا  ویروس  بر  بنفش  ماوراء 
هوا  و  سطوح  روی  آن  بردن  بین  از  در  خورشید 
بررسی های صورت گرفته گویای  مربوط می شود. 
رفتار مشابهی  و دما  واقعیت است که رطوبت  این 
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 
تابش  مجاورت  در  سرعت  به  کرونا  ویروس  داده 
نور خورشید و رطوبت از بین می رود. پژوهشگران 
رطوبت  و  گرما  خورشید،  نور  دریافتند  آمریکایی 
ویروس کرونا را ضعیف می کند.)26-25(. نیمه عمر 
ویروس )زمان الزم برای کاهش آن به نصف( در دمای 
بین 2۱ تا 24 درجه سانتی گراد و رطوبت 20 درصد 
روی یک سطح غیرقابل نفوذ مانند دستگیره درها 
و استیل ضد زنگ ۱8ساعت است، اما با باال بردن 
رطوبت به 80 درصد و افزودن نور خورشید، زمان از 

بین رفتن ویروس به 2 دقیقه می رسد. 

در شبیه سازی  پخش ویروس در هوا از طریق سرفه 
در  کرونا  ویروس  رفتار  شد  مشخص  نیز  عطسه  و 
مجاورت نور خورشید و و رطوبت در هوا نیز به همان 
ترتیب است. در دمای 2۱ تا 24 درجه سانتی گراد 
و رطوبت 20 درصد عمر ویروس یک ساعت بود که 
در حضور نور خورشید این زمان به یک و نیم دقیقه 
کاهش پیدا کرد. پژوهش ها نشان می دهد که ویروس 
کرونا در محیط های خشک و بسته بهتر و بیشتر زنده 
می ماند، اما در محیط های باز، با نور، رطوبت و گرمای 

باال سریع تر از بین می رود.)68-6۹( .
بر اساس پژوهش های صورت گرفته ویروس کرونا 
نابود  سرعت  به  خورشید  نور  مستقیم  تابش  در 
می شود، اما سؤال کلیدی درباره این پژوهش ها 
طول موج و شدت نور خورشیدی است که در این 
با این  آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته است. 
حال پژوهش های جدید ثابت کرده اند که ویروس 
کرونا در محیطی با رطوبت باال شش ساعت زنده 
می ماند، اما اگر در محیطی مرطوب با نور مستقیم 

آفتاب قرار گیرد، تنها دو دقیقه زنده می ماند. این 
پژوهش ها همچنان نشان داده اند اگر به واسط 
سرفه یا عطسه، ویروس در یک اتاق تاریک پراکنده 
شود نیم ساعت زنده می ماند اما همین ویروس اگر 
به واسطه عطسه یا سرفه به بیرون منتقل شده، 
نخواهد  زنده  بیشتر  ثانیه   ۹0 پرنور  شرایط  در 
البته خیلی قطعی و معین نمی شود روی  ماند. 
در  کرونا  ویروس  که  چرا  داد  مانور  موضوع  این 
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.)52-53-6۷-۹8(.



14
00

ز 
ایی

/   پ
ن

ملپی
ه ا

رشی
3 ن

0

منابع:
۱.کیوان شعبانی مقدم، حمیدرضا طاهری، مهدی روزبهانی. )۱38۹( راهنمای جامع استخرهای شنا )ساخت، بهره برداری، نگهداری(. تهران: انتشارات 

آوای ظهور.
2. کمیسیون فنی تدوین استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. )۱38۷( استخرهای شنا – الزامات عمومی. تهران: انتشارات استاندراد 

ملی ایران_شماره ۱۱203
3. راف ال. جانسون. )۱3۷۹( راهنمای مراقبت و نگه داری استخر )ترجمه طهمورث نورایی و کاظم سعیدی(. تهران: انتشارات دانشگاه شهید باهنر

4.علی پور لطیفی، زهره مشکی باف مقدم. )۱38۷(  مدیریت ساخت و نگهداری استخرها، راهنمای حرفه ای. تهران: انتشارات فدراسیون شنا جمهوری 
اسالمی ایران 

5.علی پور لطیفی، زهره مشکی باف مقدم. )۱38۷(  الگوی استخرهای شنای عمومی )استانداردها(. تهران: انتشارات فدراسیون شنا جمهوری اسالمی ایران
6.علی اکبر مهرآئین. )۱38۱( راهنمای تصفیه، بهسازی و بهداشت آب استخر. تهران: انتشارات فدراسیون شنا جمهوری اسالمی ایران

7.Aitkeen C, Jeffries DJ. Nosocomial spread of viral disease. Clin Microbiol Rev 46-14:528;2001.
8.Strausbaugh LJ, Sukumar SR, Joseph CL. Infectious disease outbreaks in nursing homes: an unappreciated hazard for frail elderly persons. Clin Infect Dis 6-870:)7(36;2003.
9.Sartor C, Zandotti C, Romain F, Jacomo V, Simon S, Atlan- Gepner C, et al. Disruption of services in an internal medicine unit due to a nosocomial influenza outbreak. Infect Control 
Hosp Epidemiol 9-615:)10(23;2002.
10.Hament JM, Kimpen JL, Fleer A, Wolfs TF. Respiratory viral infection predisposing for bacterial disease: a concise review. FEMS Immunol Med Microbiol 95-189:)4-3(26      ;1999.
11.Barker J, Stevens D, Bloomfield SF. Spread and prevention of some common viral infections in community facilities and domestic homes. J Appl Microbiol 21-7:)1(91;2001.
12.McElhaney JE. Influenza vaccine responses in older adults. Ageing Res Rev 88-379:)3(10;2011.
13.Springthorpe VS, Sattar SA. Chemical disinfection of viruscontaminated surfaces. Crit Rev Environ Control 229-169:)3(20;1990.
14.Prince HN, Prince DL. Principles of viral control and transmission. In: Block SS, editor. Disinfection, Sterilization and Preservation. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and 
Wilkins; 2001. p. 71-543.
15.Maillard J-Y. Virus susceptibility to biocides: an understanding. Rev Med Microbiol 74-63:)2( 12 ;2001.
16.Boone SA, Gerba CP. Significance of fomites in the spread of respiratory and enteric viral disease. Appl Environ Microbiol 96-1687:)6(73;2007.
17.Abed FXC, Villena C, Guixa S, Caballero S, Pinto RM, Bosch A. Potential role of fomites in vehicular transmission of human astroviruses. Appl Environ Microbiol 7-3904:)9( 67 ;2001.
18.Brady MT, Evans J, Cuartas J. Survival and disinfection of parainfluenza viruses on environmental surfaces. Am J Infect Control 23-18:)1( 18;1990.
19.Sattar SA, Karim YG, Springthorpe VS, Johnson-Lussenburg CM. Survival of human rhinovirus type 14 dried onto nonporous inanimate surfaces: effect of relative humidity and 
suspending medium. Can J Microbiol 6-802:)9( 33 ;1987.
20.Abad FX, Pintó RM, Bosch A. Survival of enteric viruses on environmental fomites. Appl Environ Microbiol 10 -3704:)10( 60;1994.
21.Hara J, Okamoto S, Minekawa Y, Yamazaki K, Kase T. Survival and disinfection of adenovirus type 19 and enterovirus 70 in ophthalmic practice. Jpn J Ophthalmol -421:)4( 34 ;1990
22.McIntosh K. Coronavirus disease 2019 )COVID19-(. Hirsch MS )Ed(. Uptodate. Last updated: Mar 2020 ,09
23.Cucinotta, D., Vanelli, M., 2020. WHO declares COVID19- a pandemic. Acta bio-medica: Atenei Parmensis 157 ,91.
24.Bull, G., 1980. The weather and deaths from pneumonia. Lancet 1408–1405 ,315.
25.Chen, B., Liang, H., Yuan, X., Hu, Y., Xu, M., Zhao, Y., 2020. Roles of Meteorological Conditions in COVID19- Transmission on a Worldwide Scale. medRxiv.
26.Sulaman Muhammad, Xingle Long, Muhammad Salman, 2020. COVID19- pandemic and environmental pollution: A blessing in disguise? Science of the Total Environment journal 
homepage: www.elsevier.com
27.Mehmet Şahin, 2020. Impact of weather on COVID19- pandemic in Turkey. Science of the Total Environment journal www.elsevier.com
28.Hongchao Qi, Shuang Xiao, Runye Shi, Michael P.Ward, Yue Chen, Wei Tu, Qing Su,Wenge Wang, Xinyi Wang, Zhijie Zhang, 2020. COVID19- transmission in Mainland China is 
associated with temperature and humidity: A time-series analysis Science of the Total Environment journal www.elsevier.com
29.Dutheil, F et al., COVID19- as a factor influencing air pollution?, Environmental Pollution, https://doi.org/10.1016/ j.envpol.2020.114466
30.Anderson, R.M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., Hollingsworth, T.D., 2020. How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID19- epidemic? Lancet 
934–931 ,395. 
31.World Health Organization )WHO(. Almost a quarter of all disease caused by environmental exposure [Internet]. 2006 Jun 16 [cited 2016 Feb 15]; Available from: http://www.who.
int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/
32.Muhammad Farhan Bashir, Benjiang Ma, Bilal, Bushra Komal, Muhammad Adnan Bashir, Duojiao Tan, Madiha Bashir. , 2020.  Correlation between climate indicators and COVID19- 
pandemic in New York, USA, Science of the Total Environment journal homepage: www.elsevier.com
33.Aurelio Tobías, Cristina Carnerero, Cristina Reche, Jordi Massagué, Marta Via, María Cruz Minguillón, Andrés Alastuey, Xavier Querol. , 2020.  Changes in air quality during the 
lockdown in Barcelona )Spain( one month into the SARS-CoV2- epidemic, Science of the Total Environment journal homepage: www.elsevier.com
34.https://fa.wikipedia.org
35.https://akamestakhr.ir
36.https://www.abram-lab.ir
37.https://www.noandishaan.com
38.http://atlasmouj.com
39.https://www.isna.ir
40.https://www.irna.ir
41.https://startupet.com
42.https://www.iribnews.ir
43.https://www.eghtesadbartar.com
44.https://sites.kowsarpub.com/scinews/pages/contact_us.html
45.http://www.gums.ac.ir
46.https://openwho.org
47.https://arakmu.ac.ir
48.https://www.unicef.org
49.https://www.darmankade.com
50.https://go2tr.com
51.https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5043611/coronavirus covid19- ziekte virus zorgen vragen besmettelijk
52.https://www.condairgroup.com/humidity-health-wellbeing/effects of air temperature and relative humidity on coronavirus surviva on surfaces
53.https://www.nu.nl/klimaat/6032793/gaan lentetemperaturen ons beschermen tegen het coronavirus.html  
54.McDonnell G, Burke P. Disinfection: is it time to reconsider Spaulding? J Hosp Infect 70-163:)3(78;2011.
55.Rutala WA, Weber DJ, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee )HICPAC(; Centers for Disease Control and Prevention )CDC(. Guideline for Disinfection 
and Sterilization in Helthcare Facilities [Internet]. 2008 Nov [cited 2016 Feb 15];Available from: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov_08 20.pdf
56.Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and sterilization: an overview. Am J Infect Control 5(41;2013 Suppl(:S5-2.
57.Rutala WA, Weber DJ. Disinfectants used for environmental disinfection and new room decontamination technology. Am J Infect Control 5(41;2013 Suppl(:S41-36.
58.Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants.1995 ,1994, and 1996 APIC Guidelines Committee. Association for Professionals in Infection Control and 
Epidemiology, Inc. Am J Infect Control 42-313:)4(24;1996. 
59.Hasani-Tabatabaei M, Tabatabaei H, Pahlavan A, Yassini E, Ghavam M, Arami S, et al. Antiviral effects of different sterilization and disinfection methods on internal tubes of dental 
handpiece. J Islam Dent Assoc Iran )JIDA( 08-301:)4(20;2009.
60.Weber DJ, Barbee SL, Sobsey MD, Rutala WA. The effect of blood on the antiviral activity of sodium hypochlorite, a phenolic, and a quaternary ammonium compound. Infect 
Control Hosp Epidemiol 7-821:)12(20;1999.
61.Horie M, Ogawa H, Yoshida Y, Yamada K, Hara A, Ozawa K, et al.Inactivation and morphological changes of avian influenza virus by copper ions. Arch Virol 72-1467:)8(153;2008.
62.www.fda.gov
63.www.epa.gov
64.https://www.espoo.fi
65.https://www.banehbuy.com
66.http://mboiler.com/-288pool-psychrometric-condition
67.http://www.heaterjet.com
68.https://www.tabnak.ir
69.https://www.mashreghnews.ir



مکمل هایی که باعث 
افزایش ریکاوری می شوند

دکتر هادی عطارد
مسئول دپارتمان تغذیه ورزشی آکادمی ملی المپیک
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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 
افراد  از بیش تمرینی بسیار ضروری است.  برای جلوگیری  و مناسب 
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 

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.

۱-گلوتامین

HMB-۲
نتایج حیوانی نشان می دهد که اضافه کردنHMB به 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 
 HMB پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده از مطالعه نیسن، مکمل یاری
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 
فعالیت الکتات  کاهش  و  های عضالنی  کاهش آسیب  باعث   HMB یاری 
که  گزارش کردن  کاووکرس  و  ووکوویچ  است.  )LDH( شده  دهیدروژناز 
تمرینات  هفته   ۸ از  پس  و  روز  در  گرم   ۳ مقدار  به   HMB یاری  مکمل 
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 ۳۸- ۰ و ۷۶- ۰میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 
از وزن بدن به مدت ۸ هفته به همراه تمرینات مقاومتی می تواند نتایج 

مثبتی در افزایش توده عضالنی داشته باشد.

در سال های اخیر نشان داده شده است که HMB به شکل اسید آزاد می تواند 
قابلیت زیست دسترسی بهتری داشته باشد و    ۲ برابر بهتر، سطوح پالسما 
مطالعه  بیشتر شود. طبق  بدن  توسط  و ۲۵ درصد جذب آن  افزایش دهد  را 
ویلسون مشخص شده است که استفاده از مکمل HMB-FA به میزان ۳گرم و 
۳دقیقه قبل از تمرینات باعث افزایش ۲۵ درصدی قدرت در حرکت اسکوات، 
۱۲ درصدی برای پرس سینه و ۱۶ درصدری در حرکت ددلیفت و کاهش توده 

چربی بدن شده است.
 HIIT را به همراه تمریناتHMB-FA در سال ۲۰۱۳ مطاعه ای اثر مکمل یاری
نقطه جبران تنفسی و زمان  اکسیژن مصرفی، آستانه تهویه،  بر حداکثر 
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-FA و تمرینات HIIT می تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را نسبت به 

تمرینات HIIT و بدون مصرف این مکمل افزایش دهد.



14
00

ز 
ایی

/   پ
ن

ملپی
ه ا

رشی
3 ن

3

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 
و  آزاد  های  رادیکال  مانند  اکسیژن  پذیر  واکنش  های  است.گونه   )ROS(
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 
رادیکال  تولید  افزایش  باعث  مقاومتی  شدت  پر  تمرینات  دهد.  قرار  خطر 
های آزاد می شود که مواد مغذی آنتی اکسیدانی می تواند با آن مقابله کند. 
ویتامین های C,E و A از جمله آنتی اکسیدان های مقابله کننده با رادیکال 

های آزاد هستند.
های  آسیب  کاهش  منظور  به  ورزشکاران  برای   E ویتامین  یاری  مکمل 
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 E  باعث کاهش آسیب های عضالنی ناشی از 
رادیکال های ازاد می شود. هارتمن و همکاران اشاره کرده اند که مصرف 

 DNA می تواند آسیب های ناشی از E روزانه ۲۴۰۰ میلی گرم از مکمل
در سلول های سفید خون را کاهش دهد.

ویتامین  اسکوربیک شناخته می شود یک  اسید  به عنوان  که   C ویتامین 
و  کند  می  عمل   E ویتامین  همکاری  با  ویتامین  این  است.  آب  در  محلول 
برد.  می  ازبین  را  دارد  قرار  سلول  آبی  محیط  در  که  آزادی  های  رادیکال 
ویتامین C در 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 
اسید  دهد.  کاهش  ورزشی   های  فعالیت  توسط  را  فوقانی  تنفس  دستگاه 
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 C  می تواند آسیب های عضالنی ناشی از فعالیت 

ورزشی را کاهش دهد.
عالوه بر ویتامین های C وE ویتامین A نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی 
است.کوآنزیم Q۱۰ همچنین 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 DNA، به 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 COQ۱۰ در 
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.

    ویتامین 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 
با تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی است که بسیاری از  و بلندمدت همراه 
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 
تغذیه  اصول  مهمترین  از  یکی  مغذی  مواد  از  کافی  دریافت  باشد.  داشته 
های  کمبود  از  پیشگیری  صحیح  تدابیر  است.  ورزشکاران  برای  مناسب 
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 

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

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

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 CLA باعث 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.

۳-آنتی اکسیدان ها

 مکمل هایی که باعث بهبود سیستم ایمنی ورزشکاران می شود
-۱



زمانی که ورزشکاران 2 جلسه و یا بیشتر در 
یک روز تمرین دارند، سطوح کربوهیدرات 
خستگی،  باعث  و  شده  کم  بدنشان  های 
افت عملکرد و بیش تمرینی آنان می شود. 
بنابراین بسیار ضرروی است که ورزشکاران 
ورزشی  های  فعالیت  که  فعالی  افراد  و 
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 

در حال  باشد.  داشته  تمرین  بعدی  جلسه 
حاضر بسیاری از مشاهدات پیشنهاد کرده اند 
استفاده از مکمل های کربوهیدراتی پیش، به 
هنگام و پس از فعالیت های ورزشی قدرتی 
گلیکوژن  غلظت  توانند  می  بلندمدت  و 
عملکرد  افزایش  باعث  و  حفظ  را  عضالت 
ورزشی شوند. پژوهش ها نشان داده است 
ورزشکارانی که تا 2 ساعت پس از فعالیت 
ورزشی ۱ تا 5- ۱ گرم کربوهیدرات به ازای 
هر کیلوگرم از وزن بدن استفاده می کنند 

بیشتری  عضالنی  گلیکوژن  مقادیر  دارای 
هستند.

همان طور که بحث شد اسید های آمینه تاثیر 
مثبتی در سنتز پروتئین عضالت دارند. نشان 
کربوهیدرات  از  استفاده  که  است  شده  داده 
افزایش  باعث  تواند  می  هم  کنار  پروتئین  و 
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.

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

80 تا 85 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در 
ورزشکاران ورزیده افزایش دهد. پژوهش های 
دیگر نیز نشان داده است استقاده از کافئین 
با میزان متوسط و 5 میلی 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 
بیاندازد. هم چنین  به تعویق  را  به خستگی 
اثرات کافئین برای افزایش انرژی مصرفی و 
تاثیر آن بر کاهش چربی همچنان پایدار است.

۱-کربوهیدرات ها

۲-کافئین

مکمل هایی که انرژی را فراهم  و 
تمرینات را بهبود می بخشند
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 توصیه ها -پژوهش هاخالصه ای از  تئوری اثرات نیرو افزا ماده مغذی
بر قدرت و توان ورزشکاران حمایت شده است و  اثرات ATPباعث افزایش ذخایر کراتین فسفات و بازسازی سریع  کراتین

 نشده است دیدهعوارض جانبی خاصی 
مثبت پروتئین و سنتز پروتئین عضالت و در افزایش تعادل  پروتئین

 نتیجه افزایش توده بدون چربی و قدرت عضالنی
یابی به  زمان بندی و نوع پروتئین مصرفی برای دست

 .نتیجه بهتر بسیار مهم است
افزایش سنتز پروتئین عضالت با  ،بلوک های سازنده پروتئین آسیدهای آمینه

 آمینه خون یاسید هاافزایش غلظت 
 بالفاصله پس از تمرینات اثرات مثبتی را به همراه دارد

ولی  ،باعث افزایش غلظت کارنوزین عضالت نمی شود بافر کردن و کاهش اسیدیته عضالت آالنین-بتا
 .تواند سودمند باشد برای کاهش اسیدیته می

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

احتماال موثر باشد  ضد و نقیض زیادی وجود دارد.نتایج 
 بیشتری دارد. پژوهش هایاما نیاز به 

های  همهارکنند
 آروماتاز

افزایش سطوح درون زاد تستوسترون و کاهش تبدیل آن به 
 استروژن

 .شواهد علمی افزایش عملکرد را گزارش نکرده است

ZMA  های متابولیکی و بیوشیمیایی بدن و نقش موثر در فعالیت
 کاهش روی و منیزیم می؛ فعالیت بسیار زیادی از آنزیم ها

 .تواند باعث کاهش تستوسترون شود

اما ، وی و منیزیم را افزایش دهدتواند سطوح ر می
درت و تستوسترون نیاز به مطالعات بیشتری افزایش ق

 .دارد
باعث  ؛و عضالت اسکلتیفراوان ترین اسید آمینه در بدن  گلوتامین

هورمون رشد سطح ایمنی و عملکرد  ،ریکاوریافزایش سرعت 
 .می شود

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

 .باشد
HMB  پس از  ریکاوریجلوگیری از تجزیه پروتئین عضالت و افزایش

 ین تاثیر در افزایش توده عضالنیچن تمرینات و هم
می تواند از تجزیه پروتئین عضالت پس از تمرین جلو 

 دیدهاما تاثیری در قدرت و توده عضالنی  ،گیری کند
 .نشده است

اما  ،تواند کمک به حذف رادیکال های آزاد کند می بالک کردن فعالیت های رادیکال های آزاد آنتی اکسیدان ها
 .نشده است دیدهوده عضالنی تاثیری بر قدرت و ت

ویتامین ها و مواد 
 معدنی

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

ورزشکاران ورزیده احتماال دچار کمبود یک یا چند نوع 
 د که مصرف بیش از حد توصیه شدهنشومی ویتامین 

 .مفید نیست
CLA ادعای اثرات  و لبنی یافت می شود. یدر محصوالت گوشت

 مثبت بر سالمتی و عملکرد
در شرایط خاص مفید بدن ایمنی  عملکردتواند برای  می

باشد اما مطالعات ضد و نقیضی در افزایش قدرت گزارش 
 .شده است

شدت اولین و بهترین سوخت برای فعالیت های ورزشی پر کربوهیدرات ها
افزایش ذخایر کربوهیدرات باعث افزایش دسترسی به آن  است.

 .و عملکرد بهتری می شود

از تمرینات برای  پسهنگام و به  ،پیشمکمل یاری 
افرادی که به صورت منظم در فعالیت های قدرتی شرکت 

 .تواند موثر باشد د مینکن می
اما برخی از مطالعات نشان داده  ،تواند سودمند باشد می .باعث کاهش حس خستگی و افزایش اجرای قدرتی می شود کافئین

 .اند که باید بررسی های بیشتری صورت گیرد
 

Clinical sports nutrition 2020
Nutritional supplements in sports 
and exercise 2019

چکیده

14
00

ز 
ایی

/   پ
ن

ملپی
ه ا

رشی
3 ن

5



14
00

ز 
ایی

/   پ
ن

ملپی
ه ا

رشی
3 ن

6

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

بی تا سبزی
مسئول بخش تمرینات قدرتی بانوان آکادمی ملی المپیک 

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 
زیادی  مباحث  تواند  می  که  است  هایی  مقوله  از  یکی  بدنسازی 
خود  به  ورزشکاران  جسمانی  آمادگی  سطح  ارتقاء  منظور  به  را 
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 2 سبک متفاوت تمرینی پژوهشی 
انجام دادند، یک گروه ۱0 نفری به مدت 6 هفته برنامه تمرینی وزنه 
انفجاری اسکوات و گروه دیگر شامل ۱0 نفر تمرینات ترکیبی قدرت 
و تمرینات پلیومتریک و گروه سوم که به جز تمرینات اختصاصی 
فوتبالشان هیچ کدام از این 2 فعالیت را انجام ندادند. هر دو گروه 
  ۱RM %60 اول و دوم تمرینات اسکوات مشابه با لود یکسان 45 تا
و با 4تا6 تکرار و 2 جلسه در هفته را داشتند. به گروه دوم بجز 
تمرین اسکوات تمرینات دوی سریع 20 متر، چابکی ۱0 ثانیه و 

پرش های عمودی بصورت تمرینات ترکیبی اضافه شد.
 در پایان 6 هفته تفاوت چشمگیری در مقایسه نفرات این گروه ها 
و قدرت در گروه   ۱RM میزان  تمرین  از 6 هفته  بعد  مشاهده شد. 
قدرت  فاکتور  بجز  در گروه دوم  و  توجهی داشت  قابل  افزایش  اول 
است.  داشته  پیشرفت  و  نیز رشد  فاکتور سرعت  افزایش داشت  که 
کل تمرینات ترکیبی زمانی معادل 35 دقیقه داشت که با توجه به 
و مثبتی داشته است. پس می  بسیار مفید  تاثیرات  زمان کوتاهش 
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 
توان یک  رابطه وجود دارد می  این  نیز مقاالت مختلفی که در  و 
پلیومتریک  و  قدرتی  تمرینات  ترکیب  که  کرد  کلی  گیری  نتیجه 
تاثیر بیشتری بر توسعه فاکتورهای سرعتی و قدرتی در رشته های 

توپی نسبت به تمرینات مطلق قدرتی دارد.
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بازی های المپیک و توسعه اجتماعیبازی های المپیک و توسعه اجتماعی
میزبانی بازی های المپیک، سکوی  پرشی برای توسعه مهارت های کاری جوانان

)بخش دوم(

دکتر ناهید کریمی
مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک

کوروش عنبرانیان
 دانشجو داوطلب

در شامره قبل خواندیم که همواره رویدادهای بزرگ ورزشی و اساسا ورزش، ابعاد وسیع و تاثیر گذاری بر توسعه اجتامعی شهرهای میزبان، 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 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 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.اهمیت و توامنند سازی نیروهای جوان در فرآیند میزبانی رویدادهای بزرگ مانند املپیک ادامه می دهیم.

سازمان بین المللی کار حمایت می کند

کنفرانس بین المللی کار با بیانیه ی صدمین 
کاری،  آینده ی  حول  خود  اخیر  سالگرد 
که  داشت  اظهار   ،۲۰۱۹ جوئن   ۲۱ مصوب 
سیاست  "تدوین  سمت  به  باید  ها  تالش 
 ، کامل  اشتغال  ایجاد  هدف  با  مؤثر  های 
آزادانه و فرصت های  انتخاب  و  باال  بازده  
ویژه  به  باشد"،  همه  برای  مناسب  شغلی 
انتقال از آموزش و پرورش به کار ، با تأکید 

بر استفاده مؤثر از جوانان در دنیای کار.
بیانیه ی صدمین سالگرد ، از رویکرد انسان 
محور خود با اولویت هایی از قبیل احترام 
برابری  به  دستیابی   ، اساسی  حقوق  به 
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 اولویت ها 
بین  کمیته  کار  نیروی  آمادگی  هدف  با 

المللی المپیک مطابقت دارد.
جریان  در  که  سال   ۳۰ و   ۲۰ بین  افراد 
برگزاری بازی ها  مشغول فعالیتی حرفه ا ی 
هستند توسط  کمیته بین المللی المپیک، 
متخصصان جوان خوانده می شوند. مطابق 
هر  در  جوان  متخصصان  تعریف،  این  با 
کمیته برگزاری بر اساس فرهنگ و زمینه 
متفاوت  میزبان  شهر  فرد  به  منحصر 

خواهند بود.
هر پارامتری که مورد سنجش قرار گرفته 
کمک  صورت  هر  در  جوانان  این   ، شود 
می  موفق  ها   بازی  برگزاری  به  بزرگی 
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 
اندازهای  چشم  گزارش  و  جهانی  اشتغال 
روند جهانی ۲۰۲۰ سازمان بین المللی کار ، 
میزان مشارکت جوانان به عنوان نیروی کار 
طی دو دهه گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته 
است ، به طوری که ۲۲ درصد از جوانان بین 
مشغول  جهان  سراسر  در  سال   ۲۴ تا   ۱۵
تربیت  و  تعلیم  یا  آموزش  تحت   ، کار  به 
افزایش  به  توان  می  را  روند  نیستند.این 
تأخیر در  و  نام های تحصیلی  ثبت  تعداد 
ورود به فضای کار ، عدم تطابق در مهارت 
)تقریبًا  جوانان  در  بیکاری  باالی  سطح   ،
تا ۲۴ ساله(  بین جوانان ۱۵  ۱۰ درصد در 
و  ارزنده  شغلی  فرصت های  وجود  عدم  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 ۳۲ درصد از نیروی 
بالقوه جهانی کار را تشکیل می دهند اما 
به  کار  بازار  درصد جمعیت سنی   ۲۱ تنها 
جهانی  پویایی  این  دارد.   اختصاص  آنها 
با افزایش تعداد جوانان غیرفعال ، چالش 
بازار  جمله  از  کار  بازار  هر  برای  را  هایی 
کار شهر میزبان بازی های المپیک  ایجاد 

می کند.
و  کارگیری  به   ، در جذب  گذاری  سرمایه 
برای یک  را  مهمی  میراث  جوانان  توسعه 
ورزشی  بزرگ  رویدادهای  میزبان  جامعه 

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 
 ، سرانجام  دهد.  می  تحویل  کارفرمایان 
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.
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بر اساس نظر سازمان بین المللی کار، 
سریع  تحوالت  دستخوش  کار  دنیای 
فن  توسعه  توسط  که  است  عمیقی  و 
آوری، جمعیت شناسی، جهانی سازی و 
تغییرات آب و هوا به وجود آمده است.
در گزارشی در سال ۲۰۱۸ حول روند 
مهارت های جهانی که توسط سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه برای گروه 
اشتغالG۲۰ تنظیم شده بود. سازمان 
بین المللی کار بررسی کرد که چگونه 
نیاز  مورد  مهارتهای  بر  تغییرات  این 
و  آینده  در  شغلی  فرصتهای  برای 
استراتژیهای یادگیری مورد نیاز برای 
پشتیبانی از این مهارتها تأثیر خواهد 

گذاشت.
بین  سازمان  جوانان،  برای  ویژه  به 
که  رسید  نتیجه  این  به  کار  المللی 
ها  مهارت  توسعه  نیاز  به  پرداختن 
برود  آموزشی  سیستم  از  فراتر  باید 
طریق  از  دانش  پیشرفت  شامل  و 
با  کارآموزی  مانند  تجربی،  یادگیری 
کیفیت و سایر اشکال یادگیری مبتنی 

بر کار باشد.
نکته مهم این است که این برنامه های 
ی  دامنه  یک  از  بیش  باید  آموزشی 
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.
کار  طریق  از  متحد  ملل  سازمان 
پیشگامانه خود در زمینه توسعه ورزش 
های  مهارت  از  ای  مجموعه   ، و صلح 
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(
این  کار،  بین المللی  سازمان  گفته  به 
و  هستند  فرد  به  منحصر  ها  مهارت 
ارزش بیشتری به مهارت های اشتغال 
این مهارت ها  زایی عمومی میدهند. 
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 
و   ، باشد  داشته  بیشتری  فواید  است 
استفاده از جوانان را برای کارفرمایان 
ژان  گفته  به  کند.  تر  محتمل  آینده 
انسانی  منابع  سابق  مدیر   ، تاملین 

"کارمندان   ،۲۰۱۲ لندن  های  بازی 
سعی  ما  و  بودند  درخشان  ما  جوان 
المپیک را در آنها  کردیم ارزش های 
ارزش هایی است که  اینها  القا کنیم. 
در  خواهد  می  انسانی  منابع  تیم  هر 
استخدام کارمندان جدید پیدا کند."

اخیر  کار  نیروی  جذب  مسولین  از 
کمیته برگزاری بازی های المپیک در 
مورد زمینه های اصلی پیشرفت جوانان 
این  شد.  سؤال  آنها  برای  کار  از  پس 
لیست از مهارتها بعنوان راهنما برای 
بررسی شرایط جوانان داوطلب کار در 
پکن ۲۰۲۲ مورد استفاده قرار گرفت. 
از پنجاه پرسنل پکن ۲۰۲۲ ، که بین 
۲۰ و ۳۰ سال سن داشتند، با حداقل 
شش ماه سابقه کار در کمیته برگزاری 
، خواسته شد مهارتهایی را که شخصًا 
یا  کرده  کسب  خود  تجربه  دلیل  به 
تقویت کرده اند ، شناسایی کنند. هم 
از سوی  و هم  این مسئولین  از طرف 
بررسی  مورد  که   ۲۰۲۲ پکن  جوانان 
ای  گسترده  اجماع   ، اند  گرفته  قرار 
وجود داشته است که تجربه بازی ها  
، یک تجربه حرفه ای و منحصر به فرد 
با مهارت های فنی و پایه ای را به یک 
جوان می دهد. این موارد در نمودار زیر 

مشخص شده است.

فرصت ایجاد مهارت ها از طریق ورزش و برگزاری بازی ها
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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 
با مهارتهای  روزانه  آنها  بود.  توسط جوانان پکن 2022 
ارتباطی و کار گروهی درگیر بودند . ۹3 درصد از پاسخ 
به  برگزاری  کمیته  در  کار  که  داشتند  اظهار  دهندگان 

اهداف حرفه ای آنها برای آینده کمک کرده است.
 )people Management  ( انسانی  نیرو/منابع  مدیریت جذب 
عبارتی است که کمیته بین المللی المپیک برای بخشی از 
کمیته برگزاری بازی ها که عهده دار بسیج افراد مورد نیاز 
باشد،  و...... می  پیمانکاران  بازی ها شامل داوطلبان،  برای 

بکار برده است. 
شد  خواسته  جوانان  این  از  که  هنگامی   ، حال  این  با 
مهارت های کسب شده ی خود و آن مهارت هایی 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.
کمیته  مباحث  از  یکی  تنها  بررسی  این  که  حالی  در 
نیروی  جذب  مسولین   ، کند  می  منعکس  را  برگزاری 
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.

آموزش مهارت و ارزشهایی که توسط سازمان ملل متحد از طریق بخش ورزش مطرح است.

مقایسه مهارت های بخش ورزشی با مهارت های کمیته برگزاری بازی های المپیک
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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
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:
               استراتژی )تقریبا از ۷2 ماه قبل از شروع بازی ها  تا 4۹ ماه قبل از شروع بازی ها  (

               برنامه ریزی )تقریبا از 48 ماه قبل از شروع بازی ها  تا 25 ماه قبل از شروع بازی ها  (
               آمادگی )تقریبا از 24 ماه قبل از شروع بازی ها  تا 4 ماه قبل از شروع بازی ها  (

               بازی ها  ) از 3 ماه قبل از شروع بازی ها  تا زمان برگزاری(
               تحقق 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 
به کار در شهر نامزد و کمیته برگزاری المپیک )از جمله جوانان( کاماًل مجهز به موارد مورد نیاز برای انجام وظایف خود باشند. برخی 

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.

2-1 چرخه ی حیات بازی ها  و فرصت های کار و توسعه برای جوانان
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۳
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 مرحله
 

 تمرکز کلی
تمرکز تیم مدیریت مردمی 

 از جوانانبرای پشتیبانی 
 داوطلب

کمیته  منابع و برنامه های 
برای  المپیکبرگزاری 

 داوطلب جوانان
احزاب عالقه مند / میزبان )های( ترجیح  قبل از انتخابات

داده شده با همه مقامات ذیربط ، ذینفعان 
و عموم مردم برای اجرای مسابقاتی که 

میراث مثبت، طوالنی مدت و پایدار را به 
 .کار می کنند جا می گذارد ،

ایجاد فرصت ها و تعهدات 
مربوط به اشتغال و توسعه 

 جوانان

 دوره های کارآموزی

بر روی چشم انداز ،   کمیته برگزاری استراتژی
ها ، الگوی حاکمیت ، نقش ها و مسئولیت

ها )به عنوان شناسایی / تأیید قابلیت 
، تخصص( ، تعامل با ، منابع موجودمثال

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

 .تقویت برند و ساخت و ساز تمرکز دارد

مطالعات در مورد انواع و 
کمیت مهارت های الزم برای 

 سازماندهی مسابقات
مطالعه در دسترس بودن بازار 
کار )برای درک میزان عرضه 

 کار و جمعیت موجود(
رای فراهم استراتژی هایی را ب

کردن فرصت ها و دسترسی به 
آموزش مهارت ها ، تنوع و 

اهداف شمول و غیره تعریف 
توسعه استراتژی های .کنید

 استخدام و آموزش و توسعه

 وزه های کارآموزید
برنامه های آموزشی بازی 
های المپیک )که توسط 

IOC شود( پشتیبانی می 

ه ریزی یک رویکرد برنام کمیته برگزاری  برنامه ریزی
بیشتر در مورد  تشریحیکپارچه را برای 

آنچه ،چگونگی ، زمان ، کجا و توسط چه 
کسی خدمات ارائه می دهد ، پیاده سازی 

 .می کند
 

استراتژی های اجرای 
 استخدام ، آموزش و توسعه

 کارآموزی
فارغ برنامه های جدید 
 التحصیالن

برنامه های توسعه کارمندان 
OCOG 

برنامه های آموزشی بازی های 
 IOCالمپیک )که توسط 

 شود پشتیبانی می
) 

 برنامه های توسعه
 مهارت های مبتنی بر نقش
)به عنوان مثال ، مدیریت 

 پروژه ،
 و ایمنی و غیره(

1 
 

          
 مرحله       

 
 مرکز کلیت

تمرکز تیم مدیریت مردمی برای 
 داوطلب پشتیبانی از جوانان

 کمیته برگزاری منابع و برنامه های 
 داوطلب برای جوانان

خود را  کمیته برگزاری  آمادگی
برای انجام عملیات و اجرا 

، از جمله آماده می کند
های مناسب ،  سایت

استخدام و آموزش نیروی 
، اجرای زمان بازی ها

فعالیت های تست و 
 .آمادگی و غیره

جرای برنامه های آموزشی و ا
 ایجاد آمادگی های الزم توسعه

 نیروی کار از طریق تمرین ها
ایجاد برنامه های تمرینی برای 
همه ی کارکنان در حوزه های 

 مخصوص خود
امادگی برای کمک به کارکنان 

ی یافتن شغل های جدید پس ابر
 از اتمام بازی ها

 کارآموزی
برنامه های آموزشی بازی های المپیک 

 شود( پشتیبانی می IOC)که توسط 
 غ التحصیالنفار مخصوصبرنامه های 

 متوسطه

 کمیته برگزاریبرنامه های توسعه کارمندان 

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

 برنامه های توسعه
 مهارت های مبتنی بر نقش

 )به عنوان مثال ، مدیریت پروژه ،
 و ایمنی و غیره(

 برنامه های مدیریت برگزاری رویداد

 خدمتضمن آموزش 
به همراه  کمیته برگزاری  بازی ها

بازی ها را   سایر ذینفعان
 رسانند به عمل می

ادامه ی اخرین فعالیت های 
 مربوط به امادگی

 
اعزام نیروها به نقش های زمان 

 بازی های خود

 
نیروی کار زمان  برنامه های آموزش

 رویدادآموزش ) بازی ها
 رهبری ، عمومی ، نقش و

 (در سایتآموزش 

 تحقق میراث
 هابازی

، همراه با  کمیته برگزاری
برای مرحله  ذینفعان دیگر

ی اتمام یازی ها اماده 
میشوند و روی انجام 

اموری برای تحقق اهداف 
 میراث بازیها تمرکز می

 کنند

 

ادامه دادن به پروژه ی راهنمایی 
کارکنان برای کاریابی بعد ازاتمام 

 بازی ها

 دورع های یرنامه ی راهنمایی برای
 کاریابی

 ایجاد رزومه
 اموزش مصاحبه

 کارآفرینی
 گواهی نامه ها، نامه های مرجع

 
 

  

  ۳- ۱ اولویت دادن به توسعه ی جوانان 
در چشم انداز بازیها : قبل از انتخابات

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

اولویت دادن به توسعه ی جوانان در چشم 
انداز بازیها : قبل از انتخابات

میزبانی بازی های المپیک می تواند فرصتی برای یک 
شهر باشد تا پروژه المپیک را با برنامه های بلندمدت 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ورزشی،  زمینه های  در  خود 
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 
توسعه  روندهای  و  کار  بازار  جمعیت  کار،  شرایط 
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 
اندازهای  فعلی، چشم  و  قبلی  میزبان  ، چند  بگیرد 
این فرصت  بر روی  تمرکز  با  را  بازی ها  برای  خود 
ها ،در زمینه ارائه مهارت ها و فرصت های شغلی به 

جوانان، تعریف کرده اند.
اخیر،  المپیک  بازیهای  بین  در   2024 پاریس 
بیشترین تعهد را به جوانان داده است. تیم پیشنهاد 
دهنده ی پاریس می خواست اطمینان حاصل کند 
که بازی های آنها پیشرفت را برای جامعه رقم زده 
با  را  المپیک  های  بازی  به  مربوط  های  فرصت  و 
تقریباً  را  آنها جوانان  گذارد.  اشتراک می  به  همه 
در کلیه اهداف بازی خود در اولویت قرار دادند و 
کمیته نسل 2024 را در کاندیداتوری ایجاد کردند 
ابعاد  در همه  اطمینان حاصل شود که جوانان  تا 

چشم انداز گنجانده شده اند. 
در طول دو سال کاندیداتوری )برای بازی های المپیک 
ملی  کنفدراسیون  پنج  با   2024 پاریس   ،  )2024
به همراه سایر ذینفعان عمومی،  فرانسه،  تجارت در 
همکاری نزدیک کرد تا منشور اجتماعی را اتخاذ کند. 
منشور اجتماعی شامل ۱6 تعهد 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.

ایجاد  و  ها  مهارت  ارتقاء  ی  برنامه  پیشرفت   
مسیرهای شغلی برای کارمندان و داوطلبان.

 تبدیل ورزش، از طریق برگزاری بازی های المپیک، 
به موتور محرکی برای همبستگی و توسعه اجتماعی.
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تعهدات شماره 10 و 11 منشور 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 2024 ، برنامه های آموزشی، تمرینی و مهارت آموزی مرتبط با نیازهای  بازار کار را ایجاد و توسعه دهد 
)کارآموزی، یادگیری مبتنی بر کار(.

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

پشتیبانی می شود و همچنان توسط 5 اتحادیه کارگری ملی در فرانسه که 
توسط ILO به 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.

10
11

واقعاً می 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

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 48 تا 4 ماه قبل از رویداد المپیک اطالعات مستند جالبی ارائه خواهد داد. 

به گفته اتین توبوا ، مدیرکل کمیته مناقصه پاریس 2024 و متعاقباً عضو 
کمیته برگزاری پاریس 2024 ، "ما 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 55 کارآموزی در سال است 
که از سال 2020 شروع می شود ، و امید ما این است که در پایان هر سال 
، بیشترین تعداد کارآموزان را به کارمندان بلند مدت تبدیل کنیم”. تیم 
به توسعه کارکنان در بودجه  را مربوط  پیشنهادی همچنین هزینه هایی 
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 2020 مدیر عامل منابع انسانی پاریس 2024 
بود ، تأیید می کند که این تمرکز روی جوانان از زمان کاندیداتوری امری 
از جمله تعهدات در   ، تدوین منشور اجتماعی   « اساسی است. وی گفت: 
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 20۱2 نیز ، ایجاد شرایط برای پیشرفت جوانان در اولویت قرار 
داشت. در سال 2004 ، در مراحل اولیه پیشنهاد میزبانی برای بازی های 
المپیک 20۱2 ، تیم پیشنهادی لندن 20۱2 به سرپرستی شهردار لندن و 

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 20۱2 ، در 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 20۱2 ، خاطرنشان کرد: در حالی 
که به جوانان به طور مشخص در برنامه پارک المپیک جزییات مشخصی 
ارائه نشده بود ، چشم انداز لندن 20۱2 بر برانگیختن انگیزه در جوانان 
متمرکز بود و تمرکز بر جوانان در پایه و اساس تصمیمات کمیته یرگزاری 
قرار داشت. بعالوه ، راب خاطرنشان کرد که تعهد دستمزد معاش جوانان 
را تحت تأثیر قرار داده و شرایطي را فراهم مي کند که جوانان در حال 
توسعه مهارت و تجربه، خود را در سطحي از رفاه نسبی ببینند که به 

آنها امکان مي دهد تا بر نقش هاي خود متمرکز شوند."
رویکرد انعطاف پذیری که برای انتخاب میزبان توسط  کمیته بین المللی 
المپیک در ژوئن سال 20۱۹ اتخاذ 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.

پاریس 2024: اولویت دادن به توسعه جوانان
به جوانان  را  تعهد  بیشترین  اخیر  المپیک های  بین  پاریس 2024 در 

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 همه ی عرصه ها؛

 ایجاد منشور اجتماعی که توسط بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه 
پشتیبانی می شود و توسط ILO به رسمیت شناخته شده است؛

 آغاز کارآموزی در سال 2020
لندن 20۱2: فرصت کاتالیزوری

در حالی که جوانان به طور مشخص در برنامه المپیک پارک لندن 20۱2 
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

1.۴ توسعه استراتژی هایی برای به حداکثر رساندن فرصت های جوانان: 
مرحله استراتژی کمیته یرگزاری )از 72 ماه قبل از بازی ها تا ۴9 ماه قبل از بازی ها(

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.

ادامه دارد...
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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.
در دنیا ورزشکاران به طور مکرر مجبور هستند به منظور 
شرکت در مسابقات سفرهای طوالنی انجام دهند به عنوان 
دوومیدانی،  در  ها  لیگ  دایموند  المپیک،  در  حضور  مثال 
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. 
تا  دارد  نیاز  کافی  زمان  به  ورزشکار  روزی  شبانه  سیستم 
تنظیم شود و بتواند کاهش جت لگ را به دنبال داشته باشد.

غیر  به منظور کنترل خستگی سفر و جت لگ مداخالت 
و  مناسب  تغذیه  و  نور  خواب،  تمرین،  شامل  که  دارویی 
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 
و  شود  نزدیک  زمانی  منطقه  سمت  به  ساعت  یک  هرروز 
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 20 دقیقه ایی بین 8 تا ۹ ساعت بعد از یک 
تغییر 5 ساعته 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 
های  دستگاه  از  حداقل  استفاده  باشیم.  داشته  را  خواب 
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 ۹ ساعته به غرب را گزارش کردند و همچنین در مقایسه 
تمرین صبح و بعد از ظهر به این نتیجه رسیدن که تمرین 
در ساعت ۷ تا ۹ شب و 5 روز 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 
گزارش  مطالعات  از  بعضی  دهد.  کاهش  را  لگ  تواند جت 
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 
تواند کمک  به موقع و صحیح کافئین می  از مصرف  پس 

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 3 میلی 
نور)تراپی( در ۱2  قرار گرفتن  گرم مالتونین و در معرض 
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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 دانیال تیماجی
 کارشناس مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی



   انعکاس گزارش فعالیت های 
آکادمی ملی المپیک ایران 

در نشریه آکادمی بین المللی 
)IOA( المپیک

نیمه دوم سال ۹8 و شش  فعالیت های  گزارش 
ماهه نخست سال ۹۹ آکادمی ملی المپیک ایران 
المللی  بین  آکادمی   ۱8 و   ۱۷ شماره  نشریه  در 

المپیک )IOA( منتشر 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.
فعال  از  یکی  عنوان  به  ایران  المپیک  ملی  آکادمی 
ترین آکادمی های ملی المپیک که چندی پیش از 
سوی همین نهاد به عنوان یکی از ۱2 آکادمی برتر 
دنیا در زمینه آموزش المپیک انتخاب شد، سال 
گذشته نسبت به ارسال گزارش عملکرد خود طی 
شش ماهه دوم ۹8 و شش ماهه نخست ۱3۹۹ 
اقدام کرد که این گزارش ضمن مورد استقبال قرار 
المپیک، در  المللی  بین  از سوی آکادمی  گرفتن 
نشریه این نهاد که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
شماره های ۱۷ و ۱8 آن 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:

مقابل  در  ورزشکاران  از  تشکیل شورای حفاظت 
تعرض و سوء استفاده در ورزش، سومین مرحله 
بورسیه ورزشی امیدها و ستاره های آکادمی ملی 
به  کرونا  پاندمی  شیوع  تهدید  تبدیل  المپیک، 
ایران  المپیک  ملی  آکادمی  توسط  فرصت  یک 
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 ۱۹ و 
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 
تمرینات  انوری،  مهدی  دکتر  و  لندن  دانشگاه 
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 
های  فعالیت  دیگر  از  مجازی  فضای  و  تلفن 
آکادمی ملی المپیک بوده که در این نشریه به 

آنها اشاره شده است.
اشاره شده،  به ذکر است در کنار موضوعات  الزم 
تصویر ذیل که متعلق به طرح بورسیه ورزشی امیدها 
این  در  است  المپیک  ملی  آکادمی  های  ستاره  و 
نشریه به طور ویژه ای به تصویر کشیده شده است.  
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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 فدراسیون ها 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 ها ی 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. 

صالحی امیری: آکادمی ملی المپیک باید به یک 
مرجع علمی و تخصصی ورزش کشور تبدیل شود

سومین نشست شورای سیاست گذاری آکادمی ملی المپیک
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سومین وبینار بین المللی قلب ورزشی

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 ۱3۹۹، دکتر قراخانلو ضمن خوش آمدگویی به متولیان 
المپیک توضیحاتی  با فعالیت های آکادمی ملی  افغانستان، در رابطه  ورزش 
مختصری را ارائه نمود. دکتر قراخانلو ضمن اشاره به برگزاری بیش از 
۱00 برنامه آموزشی در حوزه های مختلف ورزشی که توسط آکادمی 
ملی المپیک از سال گذشته و در زمان شیوع ویروس کرونا انجام 
با  آکادمی  افغانستان گفت:  به مسئولین ورزش  است خطاب  شده 
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 

المپیک و اعضای ستاد ملی مبارزه  با حضور مدرسین کمیته بین المللی 
و  قلب  دپارتمان  توسط  ورزشی،  قلب  بین المللی  وبینار  کرونا، سومین  با 
ورزش مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک و با حضور ۱00 نفر از 
عالقمندان به این حوزه برگزار شد.در ابتدای این وبینار که با عنوان " اهمیت 
ارزیابی های قلبی عروقی ورزشکاران اعزامی به مسابقات المپیک در دوران 
پاندمی کرونا" و به زبان انگلیسی برگزار شد، دکتر قراخانلو رئیس آکادمی 
ملی المپیک ضمن خوش آمدگویی به سخنرانان خارجی و شرکت کنندگان 
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 ۱۹ باید به نحو مناسب و شایسته ای مورد توجه قرار بگیرد. 
این  از مدرسین خارجی و داخلی  ادامه و ضمن تشکر  دکتر قراخانلو در 
وبینار، از دکتر سید شمس الدین تقوی مدیر مرکز پزشکی ورزشی آکادمی 
بین  این وبینار  المپیک که نقش بسزایی در سازماندهی و مدیریت  ملی 
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 
عزیزان، تردیدی ندارم که این وبینار کاماًل علمی، برای تمام شرکت کنندگان 

مفید واقع شود.
ورزشی  پزشکی  دپارتمان  )مسئول  درزنر  جاناتان  بر  عالوه  است  گفتنی 
سیاتل و عضو دپارتمان تخصصی قلب و ورزش کمیته بین المللی 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.
انتقال  اپیدمی کووید ۱۹ در کشور، ویرولوژی_ نحوه  شرایط حال حاضر 
ویروس و انواع جهش ها، واکسیناسیون کرونا، انواع واکسن های موجود 
و عوارض آنها، نقش تست ورزش قلبی ریوی )CPET( در 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.

با حضور اعضای دپارتمان تخصصی قلــب و ورزش کمیته بین المللی المپیک

نشست مشترک مسئولین ورزش کشور افغانستان با مدیران آکادمی ملی المپیک
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 
نیاز  افغانستان  ورزش  داشت:  ابراز  المپیک  ملی  آکادمی  امکانات 
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 
المپیک  قرار خواهد گرفت گفت: ما در آکادمی ملی  برداری  بهره 
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 
از آسیب های ورزشی، دوره های پیشرفته مدیریت  ذهنی، پیشگیری 
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 
ملی  تیم  سازی  آماده  تمرینات  از  مذکور  نشست  آغاز  از  پیش  کشور 
این  مختلف  مراکز  همچنین  و  آکادمی  در  سابر  اسلحه  شمشیربازی 
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. 
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نشست مشترک آکادمی ملی المپیک و فدراسیون جودو 
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 
المپیک پیشنهاد شود تا طبق برنامه ریزی های  تدوین و به آکادمی ملی 

انجام گرفته از شهریورماه سال جاری به مرحله اجرا برسد.
طرح کادرسازی در بخش مربیان تیم های ملی جودو، با هماهنگی آکادمی 
دیگر  از  ملی  های  تیم  کادرفنی  پشتوانه سازی  منظور  به  و  المپیک  ملی 
موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. در این طرح 30 نفر 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 
کمیته  سنجی  نیاز  اساس  بر  بود.  مذکور  جلسه  در  شده  مطرح  مباحث 
المپیک  ملی  آکادمی  مشارکت  با  و  جودو  فدراسیون  پژوهش  و  آموزش 
ضمن بهره گیری از ظرفیت علمی و سخت افزاری این آکادمی، دوره های 

توانمند سازی مربیان سراسر کشور برنامه  ریزی 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. 

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

انجمن منعقد شد. 

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

دکتر عبدالرحمن اهوازیان دبیر این انجمن برگزار 
این  انعقاد  از  شد، دکتر سعیدی ضمن استقبال 
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 
به  توجه  با  داریم.  تخصصی  آموزشهای  یکسری 
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. 

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

های  صحبت  بتدای  ا در  امیری  صالحی  دکتر 
دوره  برگزارکنندگان  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  خود 
مذکور و اشاره به این نکته که جامعه ایران نیازمند 
ما  گفت:  است  فکری  نوسازی  و  بازاندیشی  یک 
اصل  بر  مبتنی  را  توسعه  الگوی  می خواهیم  اگر 
فیت،  شفا یی،  نونگرا قا عقالنیت،  یتمندی،  رضا
ببریم،  پیش  قواعد حکمرانی خوب  و  اخالق مداری 
باید بدانیم تجربه بشری امروز مفهوم حکمرانی خوب 
نشان می  و  ما دیکته کرده  بر  اداره کشور  برای  را 
دهد که ما با مسیر اصلی توسعه فاصله زیادی داریم.

وی افزود: اگر بنده بخواهم مجموعه مطالعه، دانش 

جمله  یک  در  را  این خصوص  در  خود  زنی  قلم  و 
بنویسم، باید بگویم ما نیازمند به یک الگوی توسعه 

ملی هستیم.
دکتر صالحی امیری در ادامه و ضمن برشمردن اشکال 
و  است  انسانی  توسعه  توسعه،  اساس  توسعه گفت: 
دلیل عدم توسعه یافتگی جامعه ایران، عدم سرمایه 

گذاری بر روی توسعه انسانی است.
انسانی،  توسعه  های  شاخص  به  اشاره  ضمن  وی 
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 
شخصیت  دارای  دهد.  می  ترجیح  فردی  منافع  بر 
و  تعاملی  رویکرد  است.  تحسین  قابل  اجتماعی 
از  یافته  توسعه  انسان  نهایت  در   و  دارد  سازگاری 
طریق گفتگو به حل مسائل خود و جامعه می پردازد.

مدیریت  پیشرفته  دوره  هفتمین  است  ذکر  شایان 
ورزشی با هدف ارتقاء و همسان سازی سطح دانش 
مدیریتی و اجرایی مسئولین سازمان های ورزشی، 

تا دی ماه ۱400 ادامه خواهد داشت.
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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. 
کلیه  با  ایران  فانکشنال  تمرینات  سالن  به فردترین  منحصر  سالن  این 

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 می شود، در کاهش بروز 

آسیب دیدگی های ورزشکاران نیز موثر است. 

افتتاح سالن تمرینات فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانانافتتاح سالن تمرینات فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان

و  المپیک  ملی  آکادمی  سرپرست  و  المپیک  ملی  کمیته  دبیرکل  حضور  با 
همچنین مدیر آکادمی ملی المپیک آرژانتین، وبینار تعلیم و تربیت ورزشکاران 

جوان مبتنی بر ارزش های المپیک )OVEP( برگزار شد. 
دکتر کیکاوس سعیدی در ابتدای این وبینار آموزشی، توضیحاتی را برای آشنایی 
شرکت کنندگان با فعالیت های آکادمی به عنوان مجموعه ای علمی و تخصصی 
در ورزش قهرمانی کشور که چندی پیش توسط آکادمی بین المللی المپیک به 

عنوان یکی از ۱2 آکادمی 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 200۱ میالدی با هدف فعالیت های 
علمی و همچنین خدمات تخصصی، فنی و پژوهشی در جهت ارتقاء ورزش 

قهرمانی کشور، تأسیس شده است.
ملی  آکادمی  راهبردهای  و  تدوین سیاست ها  منظور  به  ادامه گفت:  در  وی 
رئیس کمیته  با حضور  آکادمی  و سیاست گذاری  راهبردی  المپیک، شورای 
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 فعالیت های 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 پیش بینی شده به کار گرفته اند، در خصوص بخش های 

مختلف این مجموعه و نحوه ارائه خدمات به تیم های ملی توسط این بخش ها 
توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه داد.

سالن پیشرفته مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی، مرکز روان شناسی 
ورزشی، مرکز پزشکی ورزشی، بخش توسعه ارزش های المپیک، دپارتمان های 
تخصصی قلب و ورزش و پیشگیری از آسیب های ورزشی، هتل و رستوران، 
سالن های  آموزشی،  دوره های  و  سمینارها  برگزاری  به  مربوط  کالس های 
تمرینی و ورزشی چند منظوره، سالن اجتماعات، مرکز تمرینات آبی و سالن 
بودند که دکتر  المپیک  آکامی ملی  از جمله مراکز  فانکشنال  تأسیس  تازه 
کیکاوس سعیدی ضمن اشاره ای مختصر به مجموعه فعالیت های آنها گفت: 
تمامی خدمات ارائه شده در این مراکز به صورت صد در صد رایگان در اختیار 

تیم های ملی می باشد.
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 رشته های 
ورزشی تبدیل کنیم گفت: توانمندسازی علمی و فرهنگی جامعه ورزش 
اعم از ورزشکاران، مربیان، کارکنان، مدیران و متخصصین ورزش )به منظور 
دستیابی به موفقیت های ملی و بین المللی( و همچنین ترویج ارزش های 
)در  زنان  و  جوانان  نوجوانان،  به  ویژه  توجه  با  ایران  جامعه  در  المپیک 
مأموریت های  جزو   )  )IOC( المپیک  بین المللی  کمیته  اهداف  راستای 

اصلی آکادمی می باشد.

)OVEP( وبینار تعلیم و تربیت ورزشکاران جوان مبتنی بر ارزش های المپیک
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5 هوگوپوش 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 

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

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

آقایان  تکواندو در هر دو بخش  های ملی 
در  سنی  های  رده  تمامی  در  و  بانوان  و 
آزمون های ارزیابی پیشگیری از آسیب و 

بیومکانیک ورزشی حضور پیدا کنند. 
تکواندو  ملی  تیم  اعضای  راستا،  همین  در 
نوجوانان پسر که برای برپایی اردویی مشترک 

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 
کار  هایشان  قوت  و  ها  ضعف  روی  بازیکنان، 
باید توسعه  کنیم و بدانیم چه فاکتورهایی را 
های  ریزی  برنامه  طبق  افزود:  نمازی  دهیم. 
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. 

آزمون های آسیب شناسی شامل: تست 
FMS برای سنجش عملکرد بازیکنان )جهت 

پیشبینی آسیب های احتمالی(، تست تعادل 
تعادل  آوردن سطح  به  دست  برای  ایستا 
ثابت ورزشکاران، تست قدرت عضالت چهار 
سر و همستریگ و آزمون های بیومکانیک 
شیرزاد  الهام  دکتر  خانم  سرپرستی  با  که 
اعضای دپارتمان  از  و  این حوزه  متخصص 

انجام گرفت. 

حضور اعضای تیم ملی تکواندو در آزمون های
 آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی آکادمی ملی المپیک 
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نخستین جلسه اعضای شورای بیومکانیک، فناوری و مهندسی ورزش 
و محمدرضا  رئیس  قراخانلو  با حضور دکتر  المپیک  ملی  آکادمی 
اویسی معاونت آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک تشکیل شد. 
المپیک  ملی  آکادمی  رئیس  قراخانلو  دکتر  جلسه  این  ابتدای  در 
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 ۱38۱ تا 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.
که  مذکور  شورای  جلسات  گرفته،  انجام  برنامه ریزی های  طبق 
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 
بلوری  پدیده  دکتر  شورا،  دبیر  عنوان  به  چراغی  مهدی  المپیک، 
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.

شورای بیومکانیک، فناوری و مهندسی ورزش آکادمی ملی المپیک تشکیل شد

مربی  مقدماتی  و  آموزشی  دوره  نخستین 
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 کارگاه ها و دوره های آموزشی 
متنوعی برای مربیان و ورزشکاران رشته های 

به  عالقمندان  همچنین  و  ورزشی  مختلف 
حوزه های مختلف علوم ورزشی نموده است.

در همین راستا، دوره مقدماتی مربی بدنساز 
با هدف همسان سازی  المپیک  ملی  آکادمی 
دانش شرکت کنندگان در دوره های پیشرفته 
از  نفر   ۷5 با حضور  و  المپیک  ملی  آکادمی 

متقاضیان حضور در این دوره برگزار شد.
از مهم ترین سرفصل های این دوره که به مدت 
چهار روز و به صورت غیرحضوری برگزار شد 

می توان به این موارد اشاره کرد:
اصول  ورزشکاران،  نیازهای  وتحلیل  تجزیه 
ربردی،  کا کینزیولوژی  تمرین،  طراحی 
های  سازگاری  کاربردی،  ورزشی  فیزیولوژی 
سالمت،  بررسی  و  اولیه  معاینات  ورزشی، 

حرکات اصالحی، CPR  و کمک های اولیه، 
تغذیه ورزشی، تست های آمادگی جسمانی، 
تمرینات  طراحی  تمرینی،  های  محدوده 
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، 
الدین  شمس  دکتر  زارعی،  مصطفی  دکتر 
تقوی، دکتر هادی عطارد، آقای جواد شفیعی، 
دکتر حمید رجبی، دکتر محمد فشی، آقای 
مستعان  الدین  مجد  آقای  و  چراغی  مهدی 
اساتید دوره مقدماتی مربیگری بدنساز آکادمی 

ملی المپیک را تشکیل دادند.

برگزاری دوره مقدماتی مربی بدنساز آکادمی ملی المپیک
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سومین وبینار حفاظت از ورزشکاران در مقابل آزار، اذیت و سوء استفاده در ورزش 

سومین وبینار حفاظت از ورزشکاران در مقابل 
ویژه  ورزش  در  سوء استفاده  و  اذیت  آزار، 

فدراسیون ورزش های دانشگاهی برگزار شد
از  حفاظت  شورای  آموزشی  وبینار  سومین 
ورزشکاران در مقابل آزار، اذیت و سوء استفاده 
در ورزش، ویژه مدیران و سرپرستان هیأت های 
استانی فدراسیون ورزش های دانشگاهی برگزار 

شد. 
پس از اعالم درخواست فدراسیون ورزش های 
ورزشکاران  از  حفاظت  شورای  از  دانشگاهی 
کمیته ملی المپیک مبنی بر برگزاری کارگاهی 
مقابل  در  ورزشکاران  از  حفاظت  عنوان  با 

طبق  ورزش،  در  سوء استفاده  و  اذیت  آزار، 
برنامه ریزی های انجام گرفته در شورای مذکور، 
اساتید  حضور  با  و  عنوان  همین  با  کارگاهی 
غیرحضوری  صورت  به  حوزه  این  برجسته 
برگزار شد.از مهم ترین موضوعاتی که در این 
کارگاه به شرکت کنندگان ارائه شد می توان 
با مفاهیم  اشاره کرد: آشنایی  این مباحث  به 
ورزشکاران  از  حفاظت  بین المللی  رویکرد  و 
کمیسیون  عضو  قراخانلو،  رضا  دکتر  توسط 
نایب  و   )ANOC( آنوک  آموزش  و  فرهنگ 
از ورزشکاران، معرفی  رئیس شورای حفاظت 
از ورزشکاران و رویکرد ملی  شورای حفاظت 

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

ملی والیبال.

سینیشا یاسنیچ رئیس آکادمی ورزش صربستان 
لوکمان  لئون  و  آکادمی  این  به همراه مدیران 
بنیانگذار آکادمی ورزش صربستان، ضمن حضور 

در آکادمی ملی المپیک، از امکانات این مجموعه 
نظیر  آکادمی  مراکز  از  بازدید  کردند.  بازدید 
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 
لوکمان  لئون  و  آکادمی ورزش  یاسنیچ رئیس 
برانیمیر  صربستان،  ورزش  آکادمی  بنیانگذار 

یوکوویچ  زوران  حقوقی،  امور  سرپرست  نشیچ 
مدیر آموزش و بوریس پوپوویچ مدیر بازاریابی 

این آکادمی نیز در این بازدید حضور داشتند.

بازدید رئیس و مدیران آکادمی ورزش صربستان از آکادمی ملی المپیک ایران
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گردهمایی روان شناسان مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک به صورت 
غیرحضوری برگزار شد. با توجه به پاندمی کووید ۱۹ و لزوم برگزاری جلسات به 
صورت غیرحضوری، صبح امروز جلسه همفکری روان شناسان مرکز روان شناسی 
ورزشی آکادمی ملی المپیک که اختصاص به مرور و بحث و بررسی برنامه های 
ماه های آتی این مرکز و سخنرانی در خصوص چگونگی مداخله در طرحواره های 

ناسازگار قهرمانان داشت به صورت آنالین برگزار شد.
آکادمی  ورزشی  روان شناسی  مرکز  مدیر  موسوی  واعظ  دکتر سید محمدکاظم 
ملی المپیک در خصوص این جلسه گفت: طبق روال، در این جلسات به سواالت 
می شود.  داده  پاسخ  دارند  برخورد  آن  با  که  مواردی  در خصوص  روان شناسان 
همچنین در هر جلسه یکی از همکاران روان شناس در مورد مسائلی که بیش از 
همه با آن سروکار دارد سخنرانی و طرح مسئله می کند و دیگر همکاران به بحث 

و بررسی و پرسش و پاسخ در رابطه آن مورد می پردازند.
دکتر واعظ موسوی افزود: در جلسه امروز، یکی از همکاران ما که تخصص طرحواره 
درمانی دارد، درباره طرحواره های ناسازگار ورزشکارانی که با آنها سروکار دارد و 
مشکالتی که در مداخله با آن مواجه شده است برای روان شناسان دیگر توضیحاتی 
را ارائه داد و حاضرین جلسه در رابطه با شیوه مداخله در آن مشکالت به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
خصوص  در  و  ادامه  در  المپیک  ملی  آکادمی  ورزشی  روان شناسی  مرکز  مدیر 
تعریف طرحواره گفت: طرحواره مجموعه ای از اندیشه ها و باورهایی است که در 
دوران کودکی در شخص ایجاد می شود و شخص، دنیا را از طریق آن طرحواره ها 

نگاه می کند.
یعنی بر اساس شیوه ای که ما دنیا را درک و تفسیر می کنیم، طرح واره هایی داریم. 

مثاًل اگر فردی طرحواره ذهنیش این باشد که من انسان سعادتمند و خوشبختی 
هستم، وی در زندگی به طور کلی انسانی خوشبین و مثبت است. اما اگر کسی 
طرحواره اش این باشد که من شکست خورده، نا امید و بدشانس هستم، وی در 

تمام دوران زندگی ممکن است با شکست های متعددی روبرو شود.
دکتر واعظ موسوی در ادامه و ضمن اشاره به اینکه طرحواره های منفی به خاطر 
سرزنش های 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 می توانیم عملکرد 
ورزشی آن قهرمان را بهبود دهیم که در ابتدا طرحواره اش را پیدا و اصالح کنیم.

گردهمایی روان شناسان مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک

تأثیر طرحواره ها در عملکرد ورزشی قهرمانان

 دومین وبینار مبانی و آشنایی 
با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران

 در مقابل تعرض و سوء استفاده در ورزش 

دومین وبینار مبانی و آشنایی با ابعاد مختلف حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و 
سوء استفاده در ورزش در سطح ملی و بین المللی توسط شورای حفاظت از ورزشکاران 

و ویژه ورزشکاران ملی برگزار شد.

شورای حفاظت از ورزشکاران در مقابل تعرض و سوء استفاده در ورزش که اواسط 
سال ۱3۹8 زیر 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 بین المللی 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:
و  المپیک  بین المللی  کمیته  دستورالعمل های  و  مفاهیم  با  آشنایی  نخست:  روز 
رویکرد ملی و بومی، روز دوم: المپیک 2020 توکیو 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 2020 توکیو، 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.  
المپیک مبنی  بین المللی  توصیه کمیته  و  اساس دستورالعمل  بر  است  شایان ذکر 
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 سوء استفاده در 
ورزش کمیته ملی المپیک کشورمان در سال جاری تالش می نماید به کلیه مدیران، 
های  دوره  و  وبینار  طریق  از  کشور  ورزش  اندرکاران  دست  و  ورزشکاران  مربیان، 

آموزشی، آگاهی و اطالع رسانی نماید.
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