
  دنيا حيدري 
رشته هاي پر مدال )دووميداني، شنا، قايقراني، دوچرخه سواري،ژيمناستيك 
و تيراندازي( در طول 15دوره حضور ايران در بازي هاي آسيايي در مجموع 
تنها 95 مدال براي ورزش ايران داشته است. حال آنكه نقطه عطف موفقيت 
تيم هاي برتر بازي هاي آسيايي كه همواره سكوهاي اول تا سوم را از آن خود 

مي كنند توجه و سرمايه گذاري در اين رشته هاي پر مدال است. 
  كشورهاي اول تا سوم جاكارتا 2018

نگاهي به تيم هاي اول تا سوم آخرين بازي هاي آسيايي كه سال 2018 در 
جاكارتا برگزار شد خود گوياي تأثير شگرف توجه و سرمايه گذاري تيم هاي 

برتر قاره در رشته هاي پر مدال است.
چين، صدرنش��ين جدول بازي هاي آس��يايي درحالي با كسب290مدال 
)132طال، 92نق��ره و 66برنز( به كار خود پاي��ان داد كه مجموع مدال هاي 
دريافتي اين كشور از رش��ته هاي پرمدال187مدال بود. 33مدال)12طال، 
12نقره و 9برن��ز( در دووميداني،69مدال )32طال، 23نق��ره و 14برنز( در 
رشته هاي آبي)شنا، شيرجه، واترپلو و شنا هنري(، در قايقراني34مدال)24 
ط��ال و 10نق��ره(، در تيراندازي15مدال)8ط��ال، 5نق��ره و 2برن��ز(، 
ژيمناستيك23مدال)10طال، 6نقره و 7برنز( و در دوچرخه سواري13مدال 

)6طال، 5نقره و 2برنز(. 
ژاپن، تيم دوم بازي هاي آسيايي جاكارتا نيز 110مدال از مجموع 205مدال 
)75طال، 57نقره و 73برنز( در اين رقابت ها و در رشته هاي پرمدال به دست 
آورد كه سهم دووميداني18مدال) 6طال، 2نقره و 10برنز(، ورزش هاي آبي 
57مدال)19طال، 23نقره و 15برنز(، قايقراني12مدال) 7طال، يك نقره و 4 
برنز(، تيراندازي 2مدال)يك نقره يك برنز(، ژيمناستيك 7مدال )4نقره و 

3برنز( و دوچرخه سواري 14مدال)3طال، 5نقره و 6برنز(.
كره جنوبي، تيم س��وم اين بازي ها نيز 58مدال از مجموع 177مدال 
كسب شده در اين رقابت ها )49 طال، 58نقره و 70برنز( را از حضوري 
پررن��گ در ورزش هاي پ��ر مدال به دس��ت آورده اس��ت. 5 مدال در 
دووميداني )يك طال، يك نق��ره و 3 برنز(،11 م��دال در ورزش هاي 
آبي )يك ط��ال، 3 نقره و 7 برن��ز(، 12مدال قايقران��ي)3 طال، 6نقره 
و 3برنز(،12م��دال تيران��دازي )3 ط��ال، 4نق��ره و 5 برن��ز(، 5مدال 
ژيمناستيك )2طال،يك نقره و 2برنز( و 13مدال دوچرخه سواري)6 

طال، 3نقره و 4برنز(. 
  آخرين حضور

در بازي هاي آس��يايي 2018 جاكارت��ا 165مدال در ش��نا،144مدال در 
دووميداني،138مدال در قايقراني،72مدال در دوچرخه س��واري،60مدال 
در تيراندازي و 54مدال در ژيمناستيك توزيع ش��د و چين، ژاپن و كره در 
مجموع 355 مدال در ش��ش رش��ته پر مدال دوو ميداني، ورزش هاي آبي، 
تيراندازي،  دوچرخه سواري، ژيمناس��تيك و قايقراني را از آن خود كردند. 
اين درحالي است كه مجموعاً 633مدال در اين شش رشته توزيع مي شود و 
اين يعني سه تيم اول بيش از نيمي از مدال هاي توزيع شده در اين رشته ها 
را از آن خود كردند. حال آنكه مجموع مدال هاي كسب شده توسط ايران در 
اين رشته ها 12مدال )2طال، 5نقره و 5برنز( بود. حاصل اعزام 12ورزشكار 
دوو ميداني3مدال)2طال و يك نقره(بود. ش��نا 19ورزش��كار در رشته هاي 
شيرجه، ش��نا و واترپلو اعزام داشت كه نتيجه آن كس��ب تنها يك برنز در 
واترپلو بود. تيراندازي از 19 اعزامي با تنها يك برنز بازگش��ت و قايقراني از 
اعزام 38 ورزش��كار با 7مدال )4نقره و 3برنز( اين بازي ه��ا را به پايان برد و 
دوچرخه سواري با 14 اعزامي و ژيمناستيك با چهار اعزامي با دست خالي 

جاكارتا را ترك كردند. 

   عملكرد همه ادوار
عملكرد ضعيف ورزش ايران در رش��ته هاي پرمدال تنها به آخرين حضور 
در بازي هاي آس��يايي برنمي گ��ردد و تمام ادوار اين مس��ابقات را ش��امل 
مي شود. دووميداني ايران از 15حضور خود در اين رقابت ها  موفق به كسب 

38مدال)13طال، 15نقره و 10برنز( شد . 
ش��ناي ايران تنها 6مدال در ورزش هاي آبي بازي هاي آس��يايي دارد. 
)يك طال و 3برنز( در شيرجه كه به دوره سوم رقابت هاي 1958توكيو 
برمي گردد. تنها مدال واترپلو هم كه طال بود در بازي هاي 1974تهران 
به دست آمد تا اينكه بعد از 34 س��ال واترپلو در جاكارتا موفق به كسب 
مدال شد و برنز گرفت. نخستين بار در پانزدهمين دوره )2006 دوحه( 

بود كه ايران موفق به كس��ب مدال در رش��ته قايقراني شد. حاصل 
چهار دوره مدال آوري قايقران��ي ايران23مدال)3طال، 9نقره 

و 11برنز( اس��ت كه از 2014 اينچئون مي ت��وان به دوران 
طاليي آن ي��اد كرد كه با 9م��دال ) يك ط��ال، 2 نقره و 6 
برنز( همراه بود هرچند عملك��رد قايقرانان در جاكارتا هم 
با 3نقره و 4 برنز خوب بود. حاصل كار دوچرخه س��واران 
ايران در ادوار مختلف بازي هاي آسيايي18مدال )5طال، 
9نقره و 14برنز( اس��ت كه بيش��ترين م��دال آوري آن به 
بازي هاي آس��يايي1974تهران برمي گردد كه با كس��ب 

دو طال، يك نق��ره و دو برنز همراه بود. اس��تارت 
مدال آوري تيراندازي ايران در بازي هاي 

آسيايي2002 بوس��ان زده شد، 
اما نكته جالب اين اس��ت كه از 
مجم��وع 8 مدال)ي��ك طال، 

5نق��ره و 2برنز( به دس��ت 
آم��ده هي��چ يك توس��ط 
آقاي��ان كس��ب نش��ده 
مدال ه��اي  هم��ه  و 
اي��ران در بازي ه��اي 
آسيايي توسط بانوان 
كس��ب ش��ده است. 
بدتري��ن عملكرد در 
رشته هاي پرمدال به 
رش��ته ژيمناستيك 

برمي گردد ك��ه ايران 
هنوز موفق به كسب هيچ 

مدالي در اين حوزه نشده است!
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  سعيد احمديان 
در حالي در چند وقت اخير مس�ئوالن ورزش كش�ور 
بر اهميت رشته هاي پر مدال مانند دووميداني، شنا، 
ژيمناستيك، قايقراني و...  و توجه به اين رشته ها براي 
ارتقاي جايگاه اي�ران در جدول رده بن�دي بازي هاي 
آسيايي و المپيك تأكيد كرده اند كه در عمل مشاهده 
مي شود اين رشته ها در برنامه ريزي تصميم گيرندگان 
ورزش در اولويت نيس�تند تا كاروان كشورمان سهم 
ناچيزي از مدال ه�اي پرتعدادي كه در اين رش�ته ها 
توزيع مي شود را به خودش اختصاص دهد. در گفت وگو 
با كيومرث هاشمي، رئيس سابق كميته ملي المپيك 
درباره اهميت رش�ته هاي پرمدال و لزوم برنامه ريزي 
براي موفقي�ت در اين رش�ته ها گفت وگ�و كرده ايم. 
 جناب هاش�مي مي خواهيم درباره رش�ته هاي 
پرمدال بحث كنيم، رش�ته هايي ك�ه با توجه به 
مدال هاي توزيع شده مي تواند هم در بازي هاي 
آس�يايي و هم المپيك، در باال بردن جايگاه مان 
در جدول رده بن�دي مدال ها كمك كن�د. ابتدا 
مي خواهيم بپرسيم چرا در ورزش ايران رشته هاي 
پر مدال جدي گرفته نشده اند و  نتواسته ايم در 

اين رشته ها مدال زيادي كسب كنيم؟
موفقيت در رش��ته هاي پرمدال كه مدال هاي زيادي در 
اين رشته ها هم در بازي هاي آسيايي و هم المپيك توزيع 
مي شود، به مجموعه اي از عوامل بستگي دارد كه بايد در 
كنار هم قرار گيرند. اين عوامل و فاكتورها بايد در قالب يك 
برنامه بلندمدت سازماندهي ش��وند تا ورزش كشورمان 
بتواند سهم بيشتري در رش��ته هاي پر مدال در مسابقات 
آسيايي و المپيك داشته باشد. برنامه كوتاه مدت در اين 
بخش نمي تواند اثرگذار باشد و به يك برنامه كه آينده نگري 
در آن لحاظ شده اس��ت، احتياج داريم. يكي از مهم ترين 
مس��ائلي كه در رش��ته هاي پرمدال بايد مورد توجه قرار 
گيرد، موضوع زيرساخت ها و امكانات سخت افزاري است. 
رشته هايي مانند ژيمناس��تيك، دووميداني يا قايقراني، 
زيرساخت هاي قابل توجهي نياز دارند و فراهم كردن اين 
امكانات از توان فدراسيون خارج است و وظيفه بخش هاي 
ديگر ورزش است. در حال حاضر اما اين زيرساخت ها به 
اندازه كافي نيست، مثالً در رشته شنا، فدراسيون براي تيم 
ملي هم با مشكل كمبود استخر روبه رو است. در قايقراني ما 
چند سايت استاندارد داريم؟ استعداديابي از ديگر عواملي 
است كه در به دست آوردن مدال هاي بيشتر در رشته هاي 
پر مدال از اهميت بااليي برخوردار است و آمايش سرزميني 

استان ها با توجه به پتانسيلي كه هر استان در يك رشته 
خاص دارد، بايد توسط وزارت ورزش صورت گيرد. 

در موضوع اس�تعداديابي در رشته هاي پايه 
به رغم برگزاري المپيادهاي اس�تعداديابي و 
صحبت هايي كه درباره همكاري وزارت ورزش 
با وزارت آم�وزش و پرورش مطرح مي ش�ود 
اما يك سيس�تم هدفمند در اين بخش براي 
شناسايي بچه هايي كه در رشته هاي پرمدال 
مستعد هستند، ديده نمي شود. در اين باره چه 
كار بايد كرد؟  به ويژه كه براي پشتوانه سازي 

بايد از رده هاي پايه شروع كنيم. 
عالوه بر وزارت ورزش، فدراسيون ها و آموزش و پرورش هم 
در فرايند استعداديابي و اينكه يك استان در چه رشته اي 
ظرفيت قهرماني و توجه ويژه را دارد، نقش دارند و هر چه 
دامنه و فرايند استعداديابي بيشتر شود، ورزشكار مستعد 
بيشتري مي توان شناسايي كرد. زماني كه معاون تربيت 
بدني آموزش و پرورش بودم آموزش رش��ته هاي پر مدال 
مانند دووميداني، شنا و ژيمناستيك را اجرايي كردم اما 

سازمان تربيت بدني وقت در اين رابطه با ما همكاري نكرد. 
با اين حال در آن دوره برنامه اي براي اجباري كردن رشته 
شنا داشتيم. البته هدفمان قهرمان پروري نبود اما وقتي 
شما يك ميليون نفر را در رشته ش��نا آموزش مي دهيد، 
قطعاً مي توانيد حداقل 100 استعداد پيدا كنيد. آموزش 
و پرورش نقش اساس��ي در ورزش قهرمان��ي دارد اما اين 
مجموعه االن جدا از بدنه ورزش كشور است، اين در حالي 
است كه 35هزار معلم تحصيلكرده تربيت بدني داريم و اين 
ظرفيت در آموزش و پرورش وج��ود دارد اما آن خروجي 
كه بايد براي ورزش قهرماني داشته باش��د را ندارد. براي 
موفقيت در رش��ته هاي پرمدال بايد از آموزش و پرورش 
كمك بخواهيم و منابع مالي و زيرس��اخت هاي الزم را در 

اختيارشان قرار دهيم تا اين عدم همكاري از بين برود. 
 در اين بين بايد نقش مربيان هم براي تربيت 
استعدادها ديده شود، موضوعي كه كمتر براي 

آن برنامه داشته ايم. 
قطعاً، وقتي يك ورزشكار با استعداد در رشته هاي پر مدال 
شناسايي مي شود، نياز داريم مربيان خوب و با كيفيت فني 

باال در استان ها داشته باشيم كه ورزشكاراني را كه كشف 
شده اند پرورش و آنها را در يك مسير درست آموزشي براي 
رسيدن به موفقيت قرار دهند. در اين رابطه براي داشتن 
مربيان موفق، احتياج به يك نظام ملي مربيگري داريم، در 
بعضي رشته ها مانند كشتي، تكواندو، وزنه برداري و... مربيان 
خوبي داريم اما در برخي رشته ها فقر مربيگري داريم كه 
در نظام ملي مربيگري بايد روي آموزش آنها سرمايه گذاري 
شود. اگر استعداد و زيرساخت داشته باشيم اما مربي نداشته 
باشيم، به جايي نمي رسيم. در دنيا همين است، در خاطرات 
مارك فلپس پرافتخارترين شناگر المپيك مي خوانيم كه 
اين قهرمان در بچگي بيش فعال بوده و به خانواده او توصيه 
مي كنند براي اينكه آرامش بگيرد در رش��ته شنا فعاليت 
كند و تمرين كردن او با يك معلم خوب سبب مي شود تا 
استعداد فلپس در شنا شناسايي شود و بيايد در المپيك به 

اندازه 20 كشور براي امريكا مدال بگيرد.
آقاي هاش�مي به نظر مي رس�د اصلي ترين 
مشكل در ورزش و رشته هاي پرمدال كمبود 

بودجه و حمايت هاي ناكافي است. 

بودجه اهمي��ت زي��ادي دارد و كلي��د كار و موفقيت در 
رشته هايي است كه مدال هاي زيادي در آن توزيع مي شود. 
شما وقتي استعداديابي مي كنيد، بايد مسابقه برگزار كنيد، 
براي مسابقه هم بايد زيرساخت و امكانات داشته باشيد، 
همه اينها احتياج به بودجه دارد. با بودجه اي كه در حال 
حاضر در ورزش براي رشته هاي پرمدال وجود دارد، راهي 
س��ختي براي موفقيت پيش رو داريم. امروز در ش��رايط 
تحريم هم سخت تر شده اس��ت و فدراسيون ها با سيلي 
صورتشان را سرخ نگه داش��ته اند. اگر رويكرد ورزش ما 
قهرماني يا سالمت اس��ت بايد بودجه اي متناسب با آن 
در نظر گرفته شود، در حالي در سال آخر برنامه پنج ساله 
ششم كشور هستيم كه در اين برنامه بندهايي كه بتواند 
به ورزش تكاني بدهد و اثرگذار باش��د، گنجانده نش��ده 
است. البته س��هم 27صدم درصدي از ارزش افزوده كه 
به ورزش اختصاص داده ش��ده تصميم خوبي است كه با 
توجه به شرايط تحريم، مبلغ ناچيزي مي شود. در مجموع 
بحث هاي حمايتي از ورزش در قوانين و برنامه هاي كالن 

كشور كمتر ديده مي شود. 
با توجه ب�ه عواملي كه ذك�ر كرديد موفقيت 
در اي�ن رش�ته ها احتي�اج ب�ه ي�ك برنامه 
بلندمدت دارد اما مسئوالن به دليل اينكه اثر 
برنامه هايشان را در دوره مسئوليت خودشان 
ببينند به دنبال اجراي برنامه هاي كوتاه مدت 
در ورزش هس�تند و دنبال زمينه سازي براي 

اجراي يك برنامه درازمدت نيستند.  
چنين نوع نگاهي را در بين مسئوالن ورزش قبول دارم، 
معتقدم ما در ورزش بيش��تر به دنبال مدال هستيم و 
به مس��ئول پايين تر هم در اين رابطه فشار مي آوريم؛ 
فشاري كه س��بب مي ش��ود در وزارت ورزش، ورزش 
استان ها يا فدراسيون ها، هر مديري بر سر كار مي آيد 
راه ميانبري را برود و برنامه اي را اج��را كند كه نتيجه 
آن هر چه زودتر مش��خص ش��ود. اين در حالي است 
كه انگليس��ي ها براي موفقي��ت در المپيك لندن يك 
برنامه 10 تا 15 س��اله داش��تند و از رده هاي پايه و از 
مدارس ش��روع كردند. اگر مي خواهيم در رش��ته هاي 
پرمدال موفق ش��ويم بايد اين نوع نگاه برداشته شود و 
برنامه هاي بلندمدت جايگاه پيدا كند، به عنوان مثال 
بياييم به مسئول يك فدراس��يون بگوييم كه ما از شما 
10سال مدال نمي خواهيم و شما برويد در استعداديابي 
سرمايه گذاري كنيد. در چنين فرايندي ثبات مديريت 

خيلي نقش دارد. 

بودجه، كليد موفقيت در رشته هاي پرمدال است
بررسي وضعيت رشته هاي پرمدال در گفت وگوي »جوان« با كيومرث هاشمي رئيس سابق كميته ملي المپيك

  شميم رضوان
الزمه هدفگذاري براي حضور در بين 10تيم برتر المپيك سرمايه گذاري 
روي رشته هاي پر مدال است. اينها را رئيس كميته ملي المپيك مي گويد. 
اين همان واقعيتي است كه باعث موفق تيم هاي مدعي المپيك شده است. 
تيم هايي چون امريكا، انگليس و چين كه در رده هاي اول تا سوم قرار دارند 
و ورزش ايران نياز به الگو برداري از آنها دارد تا با توجه و س��رمايه گذاري 
در رشته هاي پر مدال تغييري در روند نتيجه گيري هاي خود در المپيك 

ايجاد كند.
  عملكرد كشورهاي اول تا سوم المپيك

امريكا با 121مدال )46طال، 37نقره و 38برنز( موفق ش��د تا س��كوي 
نخس��ت المپيك را از آن خود كند. اين كش��ور در مجموع91 مدال از 
رشته هاي دووميداني)32مدال؛ 13طال ، 10نقره و 9 برنز(، ورزش هاي 
آبي شامل شيرجه، واترپلو و شنا )37مدال؛17طال، 10نقره و 10برنز(، 
قايقراني)دومدال؛يك طال و يك نقره(، دوچرخه سواري)5مدال؛ 2طال و 
3نقره(، ژيمناستيك )12مدال؛ 4طال، 6نقره و 2برنز( و تيراندازي)3مدال؛ 

يك طال و 2برنز(كسب كرد .
عملكرد فوق العاده و چش��مگير در رش��ته هاي پرمدال در المپيك ريو 
صعودي يك پله اي را براي انگس��تان به دنبال داشت. انگليس با كسب 
67مدال )27طال، 23نقره و 17برنز( و البته س��هم پررنگ رش��ته هاي 
پرمدال)51مدال( توانست بر س��كوي دوم المپيك تكيه بزند. چين هم 
با70مدال )26طال، 18نقره و 26برنز( برس��كوي سوم ايستاد. سهم اين 
كشور آس��يايي از مجموع رش��ته هاي پر مدال 39مدال بود كه به 
تفكيك 6 مدال در دووميداني )2طال، 2نقره و 2برنز(، 18مدال در 
رشته هاي آبي)8طال، 6نقره و 4برنز(، 2مدال برنز در قايقراني، 
يك مدال طال در دوچرخه سواري، 5 مدال در ژيمناستيك)يك 
نقره و 4برنز( و 7 مدال در تيراندازي)يك طال، 2نقره و 4برنز( 

به دست آمد.
  ريو هم مدالي در پي نداشت

امريكا، انگليس و چين درحالي با عملكردي موفق در رشته هاي 
پرمدال توانستند در مجموع 181مدال در رشته هاي پر مدال 
كسب كنند كه ايران به رغم داشتن 18سهميه در رشته هاي پر 
مدال راهي برزيل ش��ده بود )7سهميه مردان و يك زنان 
در دووميداني، 3س��هميه دوچرخه سواري،يك 
سهميه زنان در قايقراني،يك سهميه در شنا 
و يك سهميه مردان و چهار سهميه زنان 
در تيراندازي( اما همانند ادوار گذشته 

در اين زمينه ناكام ماند. 
  و همچنان تك مدال لندن

اگرچه بعد از رخ��داد لندن 
انتظ��ار مي رفت ت��ا در ريو 
هم ش��اهد م��دال آوري 
در دووميدان��ي، يك��ي 
از رش��ته هاي پرم��دال 
باش��يم اما اي��ن اتفاق 
رخ ن��داد تا ت��ك مدال 
احس��ان  تاريخ��ي 
حدادي در پرتاب ديسك 
همچنان تنها مدالي باش��د 

كه در بين رشته هاي پر مدال به نام ايران خورده است. اين درحالي 
اس��ت كه همواره بر لزوم توجه به رش��ته هاي پرمدال تأكيد ش��ده 
اس��ت اما همچنان ورزش ايران در اين وادي مهج��ور مانده و هنوز 
هم جور مدال آوري ه��اي كاروان ايران بر دوش رش��ته هايي چون 
كشتي، وزنه برداي و تكواندوس��ت و رشته هاي پرمدال هنوز حرفي 
براي گفتن ندارند. اين درحالي اس��ت كه در مجم��وع، 570 مدال 
در بين رش��ته هاي پر مدال توزيع مي ش��ود. ورزش هاي آبي شامل 
شنا، ش��يرجه، واترپلو، ش��ناي هنري، آب هاي آزاد 147مدال؛ 69 
مدال آقاي��ان و 78مدال بان��وان، دووميداني144م��دال؛ 72مدال 
آقاي��ان، 69م��دال بان��وان، قايقراني120مدال؛ 60م��دال آقايان، 
57مدال بانوان، دوچرخه سواري66مدال؛ 33مدال آقايان، 33مدال 
بانوان، ژيمناس��تيك54مدال؛ 27مدال آقايان، 27م��دال بانوان و 
تيراندازي45مدال؛ 18مدال آقايان، 18م��دال بانوان و 9مدال در 

بخش ميكس و سهم ايران از اين تعداد مدال هنوز صفر است. 
  سهميه هايي كه مدال نشدند

سهم ايران از رشته هاي پرمدال درحالي تنها به تك نقره احسان حدادي 
در لندن ختم مي شود كه ورزشكاران ايراني در طول هشت دوره المپيك 
از 1988سئول تا 2016ريو موفق به كسب 91سهميه در رشته هاي پر 
مدال)دووميداني، دوچرخه سواري،شنا، تيراندازي و قايقراني( شدند كه در 
اين بين 10سهميه توسط بانوان و 81سهميه از سوي آقايان كسب شده 
اما جز تك سهميه احسان حدادي در لندن هنوز هيچ سهميه ديگري از 

ايران در رشته هاي پرمدال به مدال تبديل نشده اند. 
1988سئول )دووميداني يك سهميه مردان و دوچرخه سواري 8 سهميه 

مردان(.
المپيك 1992 بارسلون )دووميداني 2سهميه مردان و دوچرخه سواري 

8سهميه مردان).
المپيك 1996 آتالنتا )شنا يك سهميه مردان، دووميداني يك سهميه 

مردان و تيراندازي يك سهميه زنان(.
آتالنتا اولين المپيك بعد از انقالب بود كه كاروان ايران يك سهميه بانوان 

داشت و ليدا فريمان نخستين زن پرچمدار كاروان ايران بود.
المپيك 2000سيدني )شنا يك سهميه مردان، دووميداني يك سهميه 
مردان، قايقراني 5 سهميه مردان، دوچرخه س��واري 2سهميه مردان و 
تيراندازي يك س��هميه زنان(. صغري كاظمي هم تنها زن كاروان ايران 

در سيدني بود.
المپيك2004آتن )دووميداني 2سهميه مردان، دوچرخه سواري 4سهميه 

مردان، تيراندازي يك سهميه زنان و شنا يك سهميه مردان(.
2008پكن )دووميداني 6س��هميه مردان، دوچرخه سواري 3سهميه 
مردان، قايقراني يك سهميه مردان، يك سهميه زنان و شنا يك سهميه 
مردان(. اين بزرگ ترين كاروان ايران بعد از انقالب بود اما برخالف انتظار 

نتايج فاجعه باري كسب كرد.
2012 لندن )دووميداني 9س��هميه مردان، يك سهميه زنان، قايقراني 
)كانوئينگ( يك سهميه مردان، يك سهميه زنان)روئينگ( يك سهميه 
مردان، يك سهميه زنان، دوچرخه سواري 3 سهميه مردان، تيراندازي يك   

سهميه مردان، دو سهميه زنان و شنا يك سهميه مردان. 
2016ريو )دووميداني 7سهميه مردان، يك سهميه زنان، دوچرخه سواري 
3س��هميه مردان، قايقراني )روئينگ( يك سهميه زنان، تيراندازي يك 
سهميه مردان،چهار سهميه زنان و شنا يك سهميه مردان(. )بيشترين 

حضور بانوان در كاروان المپيك ريو بود(.

6رشته اي كه كشورهاي اول تا سوم بازي هاي آسيايي را تعيين مي كنند

ضعف ورزش ايران در رشته هاي پرمدال
نگاهي به فرصت هايي كه در رشته هاي پرمدال سوخت مي شود

91سهميه و تنها يك مدال

قصه تكراري ناديده گرفتن 
ورزش هاي پايه!

  شيوا نوروزي 
ورزش حرف��ه اي ب��دون برنامه ريزي و ترس��يم اهداف 
بلندمدت به جايي نمي رسد. نتيجه آن نيز در بازي هاي 
المپيك و آوردگاه هايي از اين دس��ت نمايان مي شود. 
كشورهايي كه رتبه هاي اول ورزش دنيا را در اختيار دارند 
يك نقطه اشتراك دارند؛ توجه ويژه به رشته هاي مدال 
آور. موضوعي كه در كشور ما هميشه در حد شعار، وعده 
و تفاهمنامه باقي مانده و اجرايي نشده است.  هر چهار 
سال يك بار و درست زماني كه موعد برگزاري بازي هاي 
المپيك يا آسيايي مي رس��د همه يادشان مي افتد كه 
موفقيت در رشته هاي پر مدال تا چه اندازه مي تواند در 
نتايج كاروان و جايگاه كش��ورمان در جدول رده بندي 
سرنوشت ساز باشد. منتها يادآوري اين مهم آن هم در 
آستانه شروع يك آوردگاه جهاني يا قاره اي عمالً فايده اي 
ندارد جز مطرح شدن در رسانه ها و بازي با افكار عمومي. 
در واقع اگر مديران ارشد ورزش واقعاً قصد پايان دادن 
به ناكامي در رشته هاي مدال آور را دارند  بايد با تدوين 
برنامه هاي بلندمدت، اختصاص بودج��ه ويژه و تأمين 
امكانات سخت افزاري استاندارد، با جديت پيگير اجراي 
طرح هاي اس��تعداديابي، پرورش نونهاالن و نوجوانان 
مستعد و سوق دادن آنها به سمت ورزش قهرماني باشند. 
نه اينكه براي ش��انه خالي كردن از مسئوليت و توجيه 
بي تفاوتي هايشان نسبت به ورزش هاي مادر و پرمدال 
ژست هاي مديريتي بگيرند و ش��عار بدهند.  رده بندي 
نهاي��ي در هر دور بازي ه��اي المپيك نش��ان مي دهد 
رده هاي اول اين رده بندي به كشورهايي اختصاص دارد 
كه مدال هاي زيادي در رشته هايي چون شنا، دووميداني، 
ژيمناستيك و چند رشته پرمدال ديگر كسب كرده اند. 
به همين دليل از همان روزهاي نخست شروع بازي ها 
تكليف تيم هاي اول تا سوم مشخص مي شود. در صورتي 
كه در ورزش ما اهميتي به رش��ته هاي پرم��دال داده 
نمي شود و كمبود امكانات و بودجه و رسيدگي نكردن 
مس��ئوالن داد همه را در آورده است. مقايسه عملكرد 
رقباي خارجي از نظر تعداد مدال هاي كس��ب شده كار 
س��ختي نيس��ت و همه ما اين كار را بلد هستيم. مهم 
اينجاس��ت كه آقايان اين كار را نيز به درس��تي انجام 
نمي دهند. چرا راه دور برويم؛ در همين قاره آسيا چين، 
كره جنوبي و ژاپن را مي توان الگو قرار داد؛ اين سه كشور 
سال هاست طرح شناس��ايي و غربالگري استعدادهاي 
ورزشي از سنين كم را به شكل حرفه اي و اصولي انجام 
مي دهند. در عوض اينجا به شكلي عجيب فرصت سوزي 
مي شود، قدر داش��ته هايمان را نمي دانند و پشت تك 
چهره هاي مستعدمان پنهان مي شوند. در بخش مديريت 
كالن ورزش كشور اگر باز هم با همين فرمان پيش برويم 
سال هاي سال بايد حسرت گرفتن يك مدال المپيك در 
رشته هاي مدال آور را بخوريم. تا زماني كه كار اساسي و 
اصولي انجام نگيرد رقبا به سرعت از ما پيشي مي گيرند 
و ما هم با همان سرعت در مسير پسرفت پيش خواهيم 
رفت. در حقيقت با شعار، مصاحبه و جلسات بي ثمر نبايد 

منتظر پيشرفت بود. 

يادداشت

 تقويت تيم هاي ملي
 با كشف و معرفي استعدادها

طرح اس��تعداديابي از 

حسين بابويه

 رئيس فدراسيون ورزش دانش آموزي

سن هفت تا 15سالگي 
قاب��ل اجراس��ت و در 
برخي رشته ها مي توان 
پي��ش از س��ن هفت 
سالگي نيز استعدادهاي 
خوبي را شناسايي كرد 
مثل ژيمناستيك. در 
اين رشته سن قهرماني 
ني��ز پايي��ن اس��ت و 
ورزشكار 18 ، 19 ساله قهرمان المپيك مي شود. بخش 
اعظم اين اس��تعداديابي در مدارس انجام مي شود. به 
همين دليل بايد تعداد بيشتري از دانش آموزان سراسر 
كشور در سطح شهرها و روس��تا مورد غربالگري قرار 
گيرند تا نفرات مستعد شناسايي شوند و تيم هاي ملي 
قوي تري داشته باشيم. در كشور پهناوري چون ايران 
استعداديابي نيازمند امكانات و شرايطي خاص است. 
شايد روي كاغذ بتوان برنامه ريزي كرد ولي در اجرا قطعاً 
دچار مشكل خواهيم شد. بايد ببينيم دنيا براي رفع اين 
چالش چه تمهيداتي انديشيده است. در تمامي كشورها 
ورزش آموزش��گاه ها وجود دارد. دركش��ورها به جاي 
اس��تعداديابي جزيره اي، امكان��ات را از لحاظ قانوني، 
اعتباري و حقوقي در اختيار ورزش آموزش��گاه ها قرار 
مي دهند، چراكه آموزشگاه ها به صورت تشكيالتي و 
سازماني به تمام دانش آموزاني كه مي توانند مخاطب 
استعداديابي باشند دسترس��ي دارند. در حال حاضر 
فدراس��يون دانش آم��وزي ب��ا 10 فدراس��يون ملي 
تفاهمنامه هايي در جهت برگزاري مسابقات مشترك و 
استعداديابي امضا كرده و همچنين تفاهمنامه اي بين 
معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش و معاونت 
قهرماني وزارت ورزش با محوريت استعداديابي منعقد 
ش��ده اس��ت. از جمله اهداف انعقاد اين تفاهمنامه ها 
جلوگيري از فعاليت هاي جزيره اي، تمركز روي بحث 
استعداديابي، ايجاد هم افزايي، اس��تفاده از اعتبارات 
مشترك بين فدراسيون دانش آموزي و فدراسيون هاي 
ملي در رده هاي پايه است. سال گذش��ته 721 نفر از 
استعدادهاي ورزشي در 15رشته در دو بخش دختران 
و پسران شناسايي شدند، آنها را به فدراسيون هاي ملي 
معرفي كرديم. به آنها گفتيم اين افراد در مس��ابقات 
آموزش��گاه ها استعدادش��ان را به نمايش گذاشتند و 

مي توانند مورد هدف تيم هاي ملي و باشگاهي باشند.
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