ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ در
ﺁﻳﻨﺪﻩ ورزش

ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﭘﺎﻟﻢ ،رﺋﻴﺲ TAFISA
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم و اوﻟﻴﻦ ﻓﺴﺘﻴﻮال ورزش هﺎﯼ زورﺧﺎﻧﻪ اﯼ
 ١۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢۴) ٢٠٠۵ﺁﺑﺎن  - (١٣٨۴ﻣﺸﻬﺪ -اﻳﺮان
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ﮐ ﺸﻔﻴﺎت در زﻣﻴﻨ ﻪ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺎﻳﻲ ﻋﻤ ﺮﯼ ﻃ ﻮﻻﻧﯽ دارﻧ ﺪ؛ ﺑ ﻪ ﻃ ﻮرﯼ ﮐ ﻪ اﻣ ﺮوز
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎرﻩ ﻣﺮﻳﺦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟ ﻮد،
ﺑﺨﺶ هﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ.
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ زﺑﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دان ه ﺎ ﺑ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﺁهﻨ ﮓ
هﺎﯼ دوراﻓﺘﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ روﺳﺘﺎهﺎ ،دﻧﻴﺎﯼ اﻣﺮوز را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز داﻧ ﺸﮕﺎﻩ ه ﺎ ﺑ ﺎ
اراﺋﻪ و ارزﻳﺎﺑﯽ اﺳ ﻨﺎد و ﻣ ﺪارﮎ در زﻣﻴﻨ ﻪ زﺑ ﺎن ،ﻣﻮﺳ ﻴﻘﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺎ ﻧﻘ ﺶ ﻣﻬﻤ ﯽ اﻳﻔ ﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺳﻔﻴﺪ –ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ،ﻧﻘﺎط ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ -ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روﯼ ﻧﻘﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧ ﺴﺎن
هﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ دوران ﺟﺪﻳﺪﻧﺪ ،ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ هﺰار ﻧ ﻮع ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ دﺳﺘﻪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴ ﺮﻳﻢ ،ﺑ ﻪ ﺻ ﺪ ﻧ ﻮع ﻣ ﯽ رﺳ ﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ از ورزش ه ﺎﯼ اﻟﻤﭙﻴﮑ ﯽ اﻣ ﺮوز ﺑ ﺴﻴﺎر
ﻏﻨﯽ ﺗﺮﻧﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﺮ درﮎ ﻣ ﺎ از ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮهﻨﮕ ﯽ ،هﻮﻳ ﺖ
ﻣﻠﯽ ،ورزش هﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدﯼ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠ ﻒ دﻧﻴ ﺎ ،ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ﺬار
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮرﺳ ﯽ اﺣﺘﻤ ﺎﻻﺗﯽ ﮐ ﻪ ﻓﺮهﻨ ﮓ ﻣ ﺎ را ﺗﺒ ﺪﻳﻞ ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ وﺳ ﻴﻠﻪ ﺁﮐﺎدﻣﻴ ﮏ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ ،ﺑ ﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ رﺳﻴﺪم .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻣﻐﺰم ﺑ ﻪ دﻧﺒ ﺎل ﻣﻨﻔﻌ ﺖ ورزش ه ﺎﯼ هﻤﮕ ﺎﻧﯽ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ:
 -١در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
 -٢ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ورزش ه ﺎﯼ هﻤﮕ ﺎﻧﯽ در ﮐ ﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﻮدﺷ ﺎن ﭼ ﻪ ﻣﻨ ﺎﺑﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 -٣ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑ ﻪ ﻳ ﮏ ورزش هﻤﮕ ﺎﻧﯽ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ و رﻗﺎﺑ ﺖ ه ﺎﯼ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮاﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﻴﻨ ﻪ ﺁﻣ ﻮزش ه ﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑ ﯽ و ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﻣﻠ ﯽ و ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﯽ اﻳ ﻦ
ورزش ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻﻠﯽ اﮐﺎدﻣﻴﮏ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻢ:
 ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮋادهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ,داروهﺎﯼ ورزﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،هﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ,ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﻋﻠﻢ ورزش ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورشدر ﭘﺎﻳ ﺎن ﺳ ﻌﯽ ﮐ ﺮدم ﮐ ﻪ ورزش ه ﺎﯼ ﺳ ﻨﺘﯽ را ﺑ ﻪ دﻧﻴ ﺎ ،اﻓﮑ ﺎر ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و ﺑﺰرﮔ ﺎن
٢
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ورزش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳ ﻌﯽ ﮐ ﺮدم ﻣ ﺸﺨﺺ ﮐ ﻨﻢ ﮐ ﻪ ﺳ ﻬﻢ ورزش ه ﺎﯼ ﺳ ﻨﺘﯽ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮزش ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ورزش هﺎﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش هﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ داراﯼ ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﻻزم هﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن:
 ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻬﺎرت هﺎ را در ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راهﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ را دارﻧﺪ. ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻳﮏ ﺟﺰء اﺻ ﻠﯽ ﺑ ﺮاﯼ اﻓ ﺰاﻳﺶ ﻣ ﺸﺎرﮐﺖ در
ورزش هﺎﯼ هﻤﮕﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن:
 ورزش هﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاﺑﻨﺪ.ﻻ هﻤﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁن را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
 ﻣﻌﻤﻮ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ.ﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺎن هﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﻣﻌﻤﻮ ً اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪارس ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا هﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﯼ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ –ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن -ﺟﺬاب هﺴﺘﻨﺪ.ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در رﻗﺎﺑﺖ هﺎﯼ ورزﺷﯽ و ورزش هﻤﮕﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻮن:
 هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻣﻮزش ورزش ،وﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ. ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺴﻠﻂ ورزش هﺎﯼ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ورزش و ﻓﺮهﻨﮓ ﺁن ﮐﺸﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺣﺎل ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺁﮐﺎدﻣﻴﮑﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻣﺪارﮎ و ﭘ ﮋوهﺶ ه ﺎ در ﻣ ﻮرد ورزش ه ﺎﯼ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﮕﺎهﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﺗﺎرﻳﺦ

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺸﻒ ﻣﺠﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ در ﻣﺪارﮎ ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.٣
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 ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ هﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﺸﻪ ورزش هﺎﯼ اﻣﺮوزﯼﻧﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮهﻨﮓ هﺎ ﻧﻘﺶ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در اﻓﺴﺎﻧﻪ هﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ورزش ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﺴﺎن هﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺬهﺐ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﻘﺶ دارو در ورزش

 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﺪرت در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ

اﻗﺘﺼﺎد

-

وﺿﻌﻴﺖ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدﯼ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺑﺨﺶ از ﺗﺠﺎرت.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ و درﺁﻣﺪ در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

هﻨﺮ

-

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯼ هﻨﺮﯼ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ )در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،هﻨﺮ و رﻗﺺ(
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ورزش در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ
ارﺗﺒﺎط رﻗﺺ ﺑﺎ اﺟﺰاﯼ ورزش
ارﮐﺎن زﻳﺒﺎﻳﻲ هﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ

ﻋﻠﻢ ورزش

 ارزﻳﺎﺑﯽ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ورزﺷﯽ واﺣﺪ در ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮرﯼ هﺎﯼ ورزﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ٤
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ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺴﻨﺘﯽ ﻭ ﻨﻘﺵ ﺁﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻴﻨﺩﻩ ﻭﺭﺯﺵ

ﭙﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﺩﮐﺘﺭ ﭙﺎﻟﻡ ،ﺭﺌﻴﺱ TAFISA

 ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ورزش -ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻴﺴﺘﻢ ورزش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺁن

ﺗﺤﺼﻴﻼت

-

ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ دورﻩ ﮐﺎﻣﻞ درﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
دورﻩ هﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺁﻣﻮزش ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﯼ اﺣﻴﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ
ﺁﻣﻮزش ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و رﻗﺺ در ورزش هﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﻲ را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﺮدﻩ و اداﻣﻪ دهﻴﻢ؟
ﻗﺒﻞ از ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ،از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳ ﺲ ﻓ ﺴﺘﻴﻮال ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ورزش ه ﺎ و ﺑ ﺎزﯼ ه ﺎﯼ ﺳ ﻨﺘﯽ ﺧﻮﺷ ﺤﺎﻟﻢ ﮐ ﻪ در
اﻳ ﻦ ﺳ ﻤﻴﻨﺎرﻗﺪم ه ﺎﯼ ﺣﻴ ﺎﺗﯽ ﺑﺮداﺷ ﺘﻪ اﻳ ﺪ .ﺑ ﺎ اﻳ ﻦ ﺣ ﺎل ،ﭼﻨ ﻴﻦ ﺳ ﻤﻴﻨﺎرﯼ ﭘ ﻴﺶ از اﻳ ﻦ در
ﺑﺎﻧﮑﻮﮎ ،ﺑﻦ و هﺎﻧﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁن ﺑﻪ زودﯼ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟ ﻮﻻﯼ
 ٢٠٠۵در ﻣ ﻮﻧﺘﺮال ﺑﺮﮔ ﺰار ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﻣ ﻦ ﺁﻳﻨ ﺪﻩ درﺧ ﺸﺎﻧﯽ را ﺑ ﺮاﯼ ﺷ ﻤﺎ در ﺗﺠﺪﻳ ﺪ
ﺣﻴﺎت ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﯼ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪم هﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ دارم:
 در داﻧﺸﮕﺎﻩ ,داﻧﺸﮑﺪﻩ هﻤﮑﺎرﯼ هﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ. در ﺁﮐﺎدﻣﯽ اﻟﻤﭙﻴﮏ "ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ" را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ورزش در ﻳﻮﻧﺴﮑﻮ اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺑﺎرﻩ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان را ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﯽ ﺗ ﺎﻟﻴﻒو ﭼﺎپ ﮐﻨﻴﺪ.
 ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ورزش هﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻳﺰﻩ اهﺪا ﮐﻨﻴﺪ.از ﭘﻴﺸﻘﺪم ﺷﺪن ﺷ ﻤﺎ در اﻳ ﻦ زﻣﻴﻨ ﻪ ﺗ ﺸﮑﺮ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨﻢ و ﺁرزوﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴ ﺖ ﺷ ﻤﺎ را در ﺗﻐﻴﻴ ﺮ
ﭼﻬﺮﻩ ورزش اﻣﺮوز ،دارم.

٥
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