
|| روزنامه جوان |  شماره 106634  1444 جم��ادی االول   2  | آذر  1401   6 یک ش��نبه 

88498432سرویس ورزشي

ضربه به  ورزش 
با توسعه ناهمگون

    فريدون حسن
وقتي حرف از توس��عه زده مي ش��ود بايد نگاه به آن يك توسعه 
همگاني باشد. در هر مقوله اي كه توسعه هدف آن است اگر اين 
مهم منحصر به بخشي خاص ش��ود و بخش ديگر در همان حد 
قبل باقي بماند در اصل توس��عه اي صورت نگرفته است. توسعه 
يك بخش و در جا زدن بخش ديگر باعث مي ش��ود با يك كالبد 
ناهماهنگ و زشت روبه رو شويم كه قسمتي از آن رشد و توسعه 
پيدا كرده و بخشي ديگر در جا زده است. بنابراين توسعه بايد در 

همه جهات و همه بخش ها انجام گيرد. 
اتفاقي كه در ورزش ايران افتاده نمونه بارز اين توسعه يافتگي در 
برخي بخش ها و در جا زدن برخي ديگر است. فوتبال، واليبال 
و بس��ياری از رش��ته هاي ديگر ورزش ايران طي يكي دو دهه 
گذشته به لحاظ فني رشد قابل توجهي داش��ته اند. اين رشد و 
توسعه باعث شده است حتي پا را فراتر از آسيا گذاشته و رقيبي 
جدي براي تيم هاي مطرح دنيا باشند، اما همزمان در اين رشد 
و توسعه فني در بسياري بخش هاي ديگر اين رشته ها با معضل 
درجا زدن و ركورد مواجه هس��تند كه باعث ش��ده است حتي 

جلوي توسعه بيشتر آنها به لحاظ فني هم گرفته شود. 
فدراسيون هاي ورزشي ايران از باب مسائل مديريتي، امكانات و 
حتي در برخي موارد مربيان هنوز در شرايط سابق به سر مي برند 
اما در بعد فني پيشرفت داشته اند. پيشرفت هايي كه اگر خوب 
نگاه كنيم همه حاصل تالش هاي فردي ورزشكاران است. موضوع 
داوري در رشته هاي پرهوادار و تماشاگري چون فوتبال و واليبال 
هم نمونه اي از همين مقوله است. مس��ئله اي جدي كه حاال با 

اعتراض ها و انتقادهاي زيادي هم همراه شده است. 
بس��ياري از منتقدان بر اين باورند ك��ه داوري در فوتبال همتراز 
خود فوتبال رشد نكرده و باعث حاشيه هاي زيادي شده است. اين 
موضوع حاال در واليبال هم ديده مي شود. در حالي كه واليبال ايران 
يكي از برترين تيم هاي حال حاضر واليبال جهان را دارد اما از  لحاظ 
داوري با مشكالت زيادي روبه روست به گونه اي كه تقريباً داد تمام 
تيم هاي حاضر در ليگ برتر در آمده است. به قول سرمربي تيم ملي 

هم برنده و هم بازنده در هر بازي به داوري انتقاد دارند. 
بديهي اس��ت چنين روندي جلوي توس��عه مناسب رشته هاي 
ورزش��ي را مي گيرد و اجازه نمي دهد روند رو به رشد مناسبي 
را تجربه كنن��د و اين يعني شكس��ت خام��وش، چراكه وقتي 
فقط در يك زمينه رش��د و توسعه داشته باش��يم آن وقت اسير 
حاشيه هايي مي ش��ويم كه جمع كردن آنها بسيار سخت است 
و حتي مي توان��د ضربات جبران ناپذيري ب��ه همان بخش هاي 

توسعه يافته هم بزند. 
ادامه اين روند در ورزش كش��ور و رشته هايي كه به عنوان مثال 
آورده شد به طور حتم باعث ركود و عقبگرد خواهد شد. توسعه و 
پيشرفت ورزش بايد در تمام سطوح و بخش ها صورت گيرد كه 
اگر نگرفت آن وقت بايد منتظر حاشيه ها و مسائلي بسيار بدتر و 

خطرناك تر از آنچه امروز مي بينيم باشيم. 

اه
نگ

داور از اركان اصل�ي 
دنيا حيدري 
  گزارش

ورزش و وجه اشتراک 
رش�ته هاي مختل�ف 
است. مهره اي تأثيرگذار كه حضورش در بازي ها به 
دليل ايجاد هماهنگي بهت�ر و جلوگيري از خطا و 
نابرابري، اهميت بس�يار دارد. داوران بدون شك 
عضو جدانشدني ورزش هستند كه بي توجهي به 
آنها طي سال هاي اخير، انتقادهاي بسياري را از اين 
افراد در رشته هاي مختلف به دنبال داشته است. 

      
رش��د ورزش و تبديل ش��دن آن به يك صنعت در دنيا 
طي سال هاي اخير باعث شده تا داوران نيز در اين مسير 
حركت كنند و جايگاه قابل توجهي را در هر رش��ته به 
خود اختص��اص دهن��د. ورزش ايران ني��ز از اين مقوله 
مستثني نبوده و در سال هاي اخير، داوران بسياري را در 
رشته هاي مختلف به دنيا معرفي كرده است. داوراني كه با 
قضاوت هاي خود در سطوح باالي رقابت هاي بين المللي، 
افتخارات بس��ياري را ب��راي پرچم پر افتخ��ار ايران به 
ارمغان آورده اند. روندي كه اما چند سالي است به دليل 
بي توجهي محرز مسئوالن، با افتي فاحش رو به رو شده 
است. مسئله نگران كننده اي كه تنها به يك رشته خاص 
محدود نمي شود و هر سال دايره آن گسترده و گسترده تر 

مي شود، به طوري كه فاصله چنداني با فاجعه ندارد!
      

فوتبال ايران در طول تاريخ، داوران بنامي را معرفي كرده 
اس��ت. داوراني كه افتخارات قابل توجهي چون قضاوت 
در رقابت ه��اي مهم بين المللي از جمل��ه جام جهاني و 
المپيك را در كارنام��ه كاري خود داش��تند. اگرچه در 
مقطعي قضاوت يكي از مهم ترين دربي هاي فوتبال ايران 
به دست داوران خارجي سپرده مي شد اما با گذشت زمان 
جامعه داوري اس��تعدادهايي را رو كرد كه نه فقط براي 
هميشه اين پرونده را بست كه توانست ليست هايي قابل 
اتكا را معرفي كند. به گونه اي كه سال ها ايران داوراني با 
سطح باال در ليست اليت خود داشت كه قضاوت هاي قابل 
قبولي ارائه مي دادند اما آخرين نفر از اين نسل بي گمان 
عليرضا فغاني است كه بي توجهي ها و عدم حمايت ها او را 
به حضور در استراليا ترغيب كرد و طي تصميمي عجيب 
از سوي كميته داوران امسال آخرين حضور خود در جام 
جهاني را تجربه مي كند و براي هميش��ه از ليست اليت 
ايران كنار مي رود. آن هم در ش��رايطي كه نه فقط هيچ 
جايگزيني براي او نيس��ت كه داوري هاي فوتبال ايران 

چيزي شبيه به فاجعه است. فاجعه اي كه طي سال هاي 
اخير صداي باشگاه ها را به حق در آورده است. انتقادهايي 
كه اما هنوز راه به جايي نبرده و تغييري در وضعيت داوري 

ايران ايجاد نكرده است!
      

در واقع داوري طي س��ال هاي اخير به يك بده بستان 
بين مس��ئوالن فوتبال و هيئت هاي اس��تان ها تبديل 
شده است، به گونه اي كه فدراسيون، كميته و دپارتمان 
داوري در ازاي گرفتن رأي و حمايت استان ها، زمينه را 
براي قضاوت داوران معرفي شده در ليگ برتر و ليگ يك 
فراهم مي كنند. بي آنكه داوران معرفي ش��ده توانايي، 
مهارت، دانش، اس��تعداد و تجربه الزم را در اين زمينه 
داشته باش��ند و عمده آنها نفراتي هس��تند كه توانايي 
خوبي براي البي كردن با رؤس��اي هيئت هاي فوتبال و 
دپارتمان هاي داوري استان خود دارند. افرادي كه مراحل 
الزم براي به دست گرفتن سوت داوري را طي نكرده اند و 
به همين دليل حضورشان در رقابت هاي داخلي همواره 
دردسرساز شده و تأثيرات زيادي روي نتايج رقم خورده 

مي گ��ذارد. قضاوت هاي پ��ر حرف و حديث��ي كه تنور 
شايعات مختلف را داغ مي كند؛ شايعاتي چون داستان 
داوراني كه بازي ها را در مي آورند! شايعاتي كه در واقع 
قضاوت پر حرف و حديث و سرتاپا اشتباه داوران است كه 

بازار آن را داغ مي كند. 
      

افت فاحش داوري و بي توجهي ب��ه آن اما تنها مختص 
فوتبال نيست و اين داستان تأسفبار طي سال هاي اخير 
به ساير رش��ته ها نيز سرايت كرده اس��ت، به طوري كه 
صداي واليبالي ها و بسكتبالي ها نيز در اين زمينه در آمده 
و اعتراض هاي بسياري را در س��ال هاي اخير از مديران 
باشگاه ها و مربيان اين رشته ها ش��اهد بوده ايم. اين در 
حالي است كه واليبال و بس��كتبال نيز همچون فوتبال 
داوران مطرح و خوشنام زيادي داشتند. براي نمونه فرهاد 
شاهميري، يكي از داوران نام آشناي واليبال ايران است كه 
چيزي حدود 35 سال سابقه قضاوت در واليبال را داشته 
و به گفته خودش تورنمنتي نبوده كه او تجربه حضور در 
آن را نداشته باشد و در مسابقات آسيايي و جهاني در همه 

رده هاي سني حداقل يك بار سوت زده است. 
نمونه چنين داوراني در رشته هاي واليبال و بسكتبال كم 
نيستند. داوراني كه مي توانند مدرسان خوبي براي معرفي 
نسلي تازه باشند اما داستان فوتبال واو به واو در واليبال و 
بسكتبال نيز دنبال شده است، به طوري كه بي توجهي، 
عدم حمايت از اس��تعدادها و همچني��ن داغ بودن بازار 
داللي ها و البي گري هاست كه ليست داوران هر استان 
و حتي فدراسيون ها را مشخص مي كند. روندي سراسر 
اشتباه كه نه فقط مانع شكوفايي اس��تعدادها مي شود 
بلكه  ش��رايط را براي حضور افرادي فراهم مي كند كه 
كوچك ترين دانش و مهارتي در داوري ندارند و به همين 
دليل مهم نيز تأثيرات مخرب��ي در نتيجه گيري تيم ها 

گذاشته و صداي زمين و زمان را در مي آورند!
      

داوري ايران در رش��ته هاي مختلف در حالی روز به روز 
افت مي كند كه در دنيا شرايط به گونه اي متفاوت است. 
 VAR خصوصاً كه تكنولوژي هاي قاب��ل توجهي چون
چشم عقاب نيز در باال بردن هرچه بيشتر توانايي داوران 

برای قضاوت هاي بي نقص ياري مي كند اما در ايران حتي 
براي ورود اين تكنولوژي ها نيز هيچ گام مثبتي برداشته 
نشده است.  البته همواره وعده هاي مختلفي در زمينه باال 
بردن س��طح كيفي داوران داده مي شود اما هنوز گويي 

زمان عملي شدن اين وعده ها نرسيده است!
تالش براي عضويت ايران در كميته داوران كنفدراسيون 
آسيا، افزايش ميانگين سطح تحصيالت و آگاهي داوران، 
برگزاري دوره هاي مختلف با حضور مدرسان صاحبنام 
به خصوص قبل از ش��روع رقابت هاي ليگ، اس��تفاده 
از تمامي ظرفيت داوري ايران)چ��ه در فوتبال، چه در 
واليبال و بسكتبال و...( ارجحيت منافع ملي نسبت به 
منافع شخصي در تصميم گيري ها، توجه به اخالق مداري 
در بررسي عملكرد داوران، سطح بندي داوران كشور بر 
اساس توانايي و با محوريت زبان انگليسي، توجه به كشف 
استعدادهاي داوري، ايجاد بسترهاي الزم براي ارتباطات 
مناسب داوران ايران با نهادهاي مرتبط داوري در آسيا 
و جهان، تأكيد بر زبان انگليس��ي براي ارتقاي داوران، 
برطرف كردن مش��كالت چيدمان داوران در مسابقات 
داخلي، داشتن تشكيالت منسجم و قدرتمند در كميته 
داوران، برگ��زاري كالس ه��اي داوري و كلينيك هاي 
داوري و به كارگيري تجهي��زات و امكانات جديد براي 
قضاوت در مس��ابقات از جمله وعده هايي است كه تا به 
امروز داده شده اما يا عملي نش��ده است يا اگر هم شده 
در آن سطحي نبوده كه بتواند تأثير خاصي داشته باشد. 
خصوصاً كه همچنان عدم نظارت بر نحوه گزينش داوران 

مهم ترين دليل اين افت فاحش است. 

بي توجهي ها داوري ايران را نابود كرد
فاجعه اي كه دامان همه ورزش را گرفت

شيوا نوروزي 
      نگاه کارشناسان

VAR  مشكل داوري نداشتن برنامه  است  نه تأثير50 درصدي ويدئوچك  در كاهش اشتباهات
  نويد مظفري* 

براي ارتقای كيفيت داوري ها بايد مس��ائل زيادي تغيير كند، اما طي اين سال ها 
آيا تغييري ايجاد شده است؟ وقتي كاري براي اين موضوع انجام نشده و قدمي در 
جهت پيشرفت داوري برداشته نشده است نبايد انتظار رشد داشت. سال هاست 
يك روال معمولي در دستور كار قرار دارد، روال معمولي يعني اينكه بازي ها طبق 

برنامه برگزار شوند و مشكلي از اين بابت وجود نداشته باشد. در خالل 
مس��ابقات چند كالس داوري نيز تشكيل مي ش��ود. 20 سال 

اس��ت كه كالس هاي داوري در همين س��طح و با همين 
شيوه برگزار مي ش��ود. قاعدتاً وقتي تغييري در رويه 

ايجاد نمي كنيم نبايد منتظر ارتقای عملكرد داوران 
باشيم. در هر حوزه اي براي پيشرفت بايد تغييراتي 
به وجود آورد. بزرگ ترين مش��كل داوري ايران 
نبود برنامه ريزي بلندمدت است! اصاًل مشخص 
نيس��ت تكليف داوران چه خواهد شد. هر مدير 
جديدي هم كه روي كار مي آيد روز از نو و روزي از 

نو. تا زماني كه به اين مسائل توجه نشود و مديران 
تغييري در رويه ايجاد نكنند مش��كالت گذش��ته 

ادامه خواهد داشت. تمام فكر و ذكر مسئوالن فوتبال 
برگزاري مسابقات است. هر رئيسي مي خواهد در چشم 

باشد و كارش بازتاب پيدا كند. داوري اتاق فكر ندارد. اعضاي 
كميته داوران را نيز افرادي يك سو تش��كيل مي دهند، درحالي كه در 

اين كميته  بايد افراد با نظرهاي مختلف حضور داش��ته باشند تا تفكرات مختلف 
به داوري كمك كند. اينكه چهار، پنج نفر در كميته داوران باشند و هرچه رئيس 

بگويد بپذيرند قطعاً چيزي عوض نخواهد شد. همه نظرات رئيس كه لزوماً درست 
نيست منتها در كميته داوران همه تأييدكننده هستند. مشكل داوري فوتبال ما 
VAR نيست. ما هميشه بايد يك بهانه براي توجيه مشكالت داشته باشيم. فرض 
كنيد در ليگ برتر VAR هم آورديم، با مشكالت ليگ يك و ساير مسابقات چه 
خواهيم كرد؟ طبيعتاً استفاده از سيس��تم كمك  داور ويدئويي به خاطر فرصت 
بازبيني صحنه هاي حساس، اشتباهات تأثيرگذار را كاهش خواهد داد. 
اين واقعيت را نمي توان كتمان كرد، ولي داوري ما مش��كالت 
ريش��ه اي دارد. مثل دندان دردي مي ماند كه با پانسمان 
شايد كمي از دردش كاهش يابد اما خيلي زود اين درد 
دوباره سر باز خواهد كرد. بايد اصل ماجرا را حل كرد. 
زماني يكسري از داوران ايراني با تكيه بر  توانايي هاي 
شخصي خود به جايگاه هاي بزرگي رسيدند، مثل 
آقايان فنايي، مرادي، تركي و... كه در آسيا و جهان 
قضاوت مي كردند. االن همان  افراد را نيز نداريم. 
در همان زمان اسم برخي داور ها آنقدر بزرگ بود 
كه بزرگ تر از مسابقات ليگ بودند. در اين سال ها 
اهميتي به پشتوانه سازي داده نشد. عجيب است در 
اين شرايط كسي انتظاري از داوران فوتبال داشته باشد. 
افرادي كه مديريت داوري را بلدند و صاحبنظر هستند را 
بايد به كميته داوران آورد و از وجودش��ان اس��تفاده كرد. چه 
اشكالي دارد كميته داوران 15 نفر عضو داش��ته باشد. زماني ژاپن نيز 

همين كار را كرد. افراد مختلف نظرات مختلفي ارائه مي دهند. 
*كارشناس داوري فوتبال

  محمدرضا تندروان* 
ورزش جهان به س��مت اس��تفاده از تجهيزات الكترونيك حركت كرده و اين 
مس��ئله در همه كش��ورها مورد توجه اس��ت. اين تجهيزات درجهت كاهش 
اشتباهات ساخته شده اند، ولي متأسفانه واليبال ما هنوز تجهيزات الكترونيكي 
را در اختيار ندارد. واليبال نوين به ويدئو چك ني��از دارد و از اين طريق درصد 

قضاوت هاي اشتباه كاهش خواهد يافت. خيلي از اين اشتباهات به 
خاطر نداش��تن ويدئوچك است. اين مس��ئله كاماًل طبيعي 

است. ويدئوچك تا 50درصد ميزان اشتباهات را كاهش 
مي دهد. تيم خ��ود من در يك��ي از بازي ها به خاطر 

همين اشتباهات متضرر ش��د و اين مسئله قطعاً 
براي هيچ تيم و مربي خوش��ايند نيست. منتها 
در ليگ امسال حتي چيدمان بازي ها نيز تغيير 
كرده است. به اين صورت كه داوران بين المللي 
حتي به عن��وان داور دوم ني��ز در بازي ها مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در اين شرايط عملكرد 

تيم داوري تقويت مي شود. اعتراضات به داوري از 
سوي مربيان و بازيكنان هميشه بوده منتها جنس 

خطاي داوري با بازيكن و مربي متفاوت است. ضمن 
اينكه تصميمات داور در نتيجه مس��ابقه تأثير مستقيم 

مي گذارد و حتي حاصل زحمات يك تيم و باش��گاه را تغيير 
می دهد. داوري در ورزش بحث حس��اس و تأثيرگذاري است. انتظارم 

اين است كه از استفاده از تجهيزات جديد غافل نشويم. در بين داوران ما بحث 
غرض يا تخلف وجود ندارد. اگر چنين مسائلي هم باشد قطعاً برخورد مسئوالن 

را به همراه خواهد داشت. شخصاً چنين مسائلي را نديدم. اميدوارم با تكميل 
شدن تجهيزات اعتراضات و نگراني ها نيز كمتر شود. برگزاري كالس داوري تنها 
راهكار نيست. داوران با حضور در مسابقات و قضاوت در بازي ها آبديده مي شوند 
و نه حضور در كالس ها. داوران به كسب تجربه نياز دارند و آنها نيز مثل مربيان 
بايد در مسابقات ليگ اين تجربه را پيدا كنند. اميدواريم كميته داوران با رصد 
دقيق، داوران با استعداد را كشف كنند و براي پرورش آنها برنامه ريزي 
داشته باشند. داوري نيز به كشف استعداد نياز دارد. بايد به 
داوران جوان ميدان داد تا از اين حيث نيز ارتقا پيدا كنند. 
همه واليبال با كمك هم پيشرفت مي كند. چيدمان 
داوري و تغييراتي كه در اين زمينه داشتيم براي 
من كاماًل محسوس بوده اس��ت. نسبت به سال 
گذشته اين مس��ئله بهتر شده اس��ت. درواقع 
فاكتورهاي انتخاب اكيپ داوري عوض ش��ده 
است. در گذش��ته يك داور بين المللي باال بود 
و يك داور ملي را پايين مي گذاشتند اما درحال 
حاضر و در برخي بازي ها هر دو داور بين المللي 
هستند. اين تغيير رويه تأثير زيادي روي قضاوت ها 
داش��ته اس��ت. همانطور كه تأكيد كردم اشتباهات 
داوري روي تيم ما هم تأثير داشته و اعتراض كرديم و به 
اعتراض مان رسيدگي الزم شد. حتي داور مذكور چند هفته 
قضاوت نكرد. در اين زمينه پيشرفت وجود داشته است، اما هنوز بايد 

بيشتر از اينها كار شود تا داوري مان نيز ارتقا يابد. 
* مربي واليبال

داوري طي سال هاي اخير به يك بده بستان 
بين مسئوالن فوتبال و هيئت هاي استان ها 
تبديل شده است، به گونه اي كه فدراسيون، 
كميته و دپارتمان داوري در ازاي گرفتن رأي 
و حمايت اس�تان ها، زمينه را براي قضاوت 
داوران معرفي ش�ده در لي�گ برتر و ليگ 
يك فراهم مي كنند. بي آنكه داوران معرفي 
ش�ده توانايي، مهارت، دانش، اس�تعداد و 
تجربه الزم را در اين زمينه داش�ته باشند


