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بدون ترديد سازندگی ورزش 
ملي كش��ورمان، از ورزش 
آموزش��گاهها آغاز مي شود. 
جايي كه اس��تعدادها توسط 
دبي��ران زحمت كش ورزش 
شناسايي و سمت و سو داده 

مي شود.
جايگاه اين قش��ر پرتالش 
در ش��كوفايي استعدادهاي 
ورزش و پشتوانه سازي براي 
آينده ورزش اين مرز و بوم، 
نه تنها در وزارت ورزش و جوانان، بلكه در وزارت آموزش و 

پرورش نيز ناديده گرفته شده است!
»عليرضا س��اجدي« دبير تربيت بدني، بسكتباليست ملي 
پ��وش ديروز و مربي امروز با 26 س��ال س��ابقه تدريس و 
مربيگري بس��كتبال در پايه هاي مختلف، يكي از اين دسته 
مربيان زخمتكشي اس��ت كه براي ورزش كشورمان تالش 

كرده و مي كند.
ورزش و پركردن اوق��ات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه، 
يكي از راههاي درست جلوگيري از بزهكاري در كشور است. 

اما بايد چگونه اين مهم را انجام داد؟
گفتگويي داريم با عليرضا س��اجدي مرب��ي زحمتكش و 

پيشكسوت بسكتبال كشور:
* مختصري از خودتان و تحصيالتتان بگوييد.

ـ عليرضا ساجدي هستم دبير تربيت بدني آموزش و پرورش منطقه 
7 تهران با 26 سال سابقه تدريس. 

داراي مدرك كارشناسي تربيت بدني از دانشگاه  تهران.
* درفعاليت هاي ورزشي تان درچه تيمهايي ورزش كرديد؟

ـ در تيمهاي بسكتبال شـــركت مخابرات)قديم( پيام چندين سال 
حضور داشتم، بعد در تيم هاي پيام كوير، تيم بسكتبال ظفر و... بازي 

كردم هم به تيم ملي جوانان بسكتبال دعوت شدم.
*  از چه زماني مربيگري را آغاز كرديد؟

ـ از زماني كه به عنوان كاپيتان تيم نوجوانان باشـــگاه انتخاب شدم، 
به همراه مربيان خود استاد سيداحمد ميرمعصومي و استاد حسين 
يغمايي در زمين مربيگري مي كردم. اما از سال 1365 خيلي جدي تر 
شروع كردم و بعد از سالهاي متمادي به عنوان مسئول كميته ميني 
بسكتبال اســـتان انتخاب شدم وتيم  بســـكتبال »ظفر« را تشكيل 

داديم.
* تيمهاي شما در مسابقات استاني و كشوري چه مقامهايي 

را به دست آوردند؟
ـ در ســـالهاي مختلفي كه بـــه عنوان مربي فعاليـــت كردم، در 

بعضي از ســـالها كاپ اخالق گرفتيم و گاهي هم قهرماني. در ســـال 
1364)شهركرد( كاپ اخالق مسابقات كشوري را بدست آورديم. در 
سال 1370 در مسابقات ميني بســـكتبال كشور كه در تهران برگزار 
شد، تيم ما به عنوان تيم پديده مسابقات شناخته شد. پنج بازيكن ما 
به اردوي تيم ملي فراخوانده شـــدند. به عنوان مربي برگزيده شناخته 
شدم.در سال 1371 در كالســـهاي توجيهي بين المللي شركت و به 

مجارستان رفتيم. 
در طول دوران فعاليت هاي ورزشـــي خود، به عنوان مربي در مقطع 
ابتدايي، متوسطه اول و متوســـطه دوم و دانشگاه ها مقامهاي زيادي 

كسب نموده ام.
* با توجه به اينكه تهران پايتخت ايران است و به زعم خيلي ها 
كه معتقدند همه امكانات در تهران متمركز اس��ت، فضاهاي 

ورزشي براي رشته بسكتبال فراهم است؟
ـ متأسفانه با اينكه تهران قطب ورزشي كشور بوده و از جمعيت جوان 
بســـياري برخوردار است ولي امكانات ورزشـــي در همه زمينه ها كم 

دارد! 
الزم به ذكر اســـت كه ورزش در شـــهرداري تهران بسيار خوب و در 
محالت امكانات خوبي مهيا شده اســـت ولي اين اتفاق در آموزش و 

پرورش با اينكه خيلي مهم است نيفتاده. 
* در فضاي آموزش و پرورش چگونه است؟ 

ـ متأســـفانه حقير با اينكه 26 سال در خدمت آموزش و پرورش شهر 
تهران بودم و هستم و سالها به عنوان مسئول انجمن بسكتبال مناطق 
هفـــت و پانزده تهران انجام وظيفه كردم، امـــا بايد بگويم كه جايگاه 
معلميـــن و دبيران تربيت بدني در آمـــوزش و پرورش، جايگاه خوبي 
نبوده است! چرا كه به تخصص و سابقه آنان، توجه و احترامي به آنان 

گذاشته نمي شود! 
* ممكن است مثالي در اين باره بزنيد؟ 

ـ بله، به طور مثال: به صورت قانوني آموزش و پرورش در رشـــته هاي 
مختلف ورزشي ازجمله بسكتبال، بايد از معلمين و دبيران تربيت بدني 
كه به طور رسمي در خدمت آموزش و پرورش هستند، از آنان استفاده 

شود. متأسفانه اين اتفاق نمي افتد! 
مسئولين امر با بي توجهي به اين قانون، از نيروهاي غيررسمي )مانند 
سرباز، آتشنشانان و ...( به عنوان مسئول انجمن و مربي كانون استفاده 
كرده و باعث نابود شـــدن انگيزه دبيران و دلســـوزان ورزش مدارس 

مي شوند. 
اين بي توجهي و كم لطفي در كنار كمبود امكانات و فضاهاي ورزشي، 

ضربه بسيار مهمي به ورزش آموزش و پرورش زده است. 
* به عنوان كسي كه س��الها تجربه مربيگري داريد، بگوييد 
براي گرايش بيشتر نوجوانان و جوانان به ورزش چه راهكاري 

پيشنهاد مي كنيد؟ 
ـ برگزاري كالســـهاي آموزشي با مبالغ كم، تشـــويق و تخفيف به 
دانش آموزان با معدل باال در ثبت نام، ثبت نام رايگان براي دانش آموزان 

بي بضاعت و دانش آموزان برتر مدارس. 
برگزاري جشنواره هاي مختلف در فصول مختلف جهت ورزشكاران و 

تشويق و ترغيب آنان هم بسيار مهم است. 
* جايگاه بسكتبال ايران در آسيا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
ـ با كمال تأسف بسكتبال ما ســـليقه اي اداره مي شود و يك سيستم 
صحيح و برنامه ريزي مدّون وجود ندارد و بسكتبال ما بدون پشتوانه در 
آينده نه چندان نزديك به بن بست مي رسد. عدم توجه به برنامه ريزي 
صحيح و درســـت و عدم استفاده از تجارب مربيان و پيشكسوتان و ... 
ورود نيروي جوان و بدون تجربه و تعهد در بسياري از زمينه ها از قبيل 
مربيگري، داوري و ... عدم رضايت موازين اخالقي ورزشـــي در جامعه 

محترم بسكتبال، اين رشته را به چالش خواهد كشيد.  

گفتگو

گفتگو با »عليرضا ساجدي« مربي و پيشكسوت بسكتبال كشور: 

بسكتبال ما سليقه اي 
اداره مي شود!

تركيب ۱2 نفره تيم بسكتبال جوانان 
برای حض��ور در رقابتهای قهرمانی 
آسيا و انتخابی جهان بعد از اردوی 

اين تيم در قشم مشخص می شود.
تيم بسكتبال جوانان كه مسابقات 
قهرمانی آسيا و انتخابی جهان را در 
پيش دارد از شنبه آينده دور جديد 
تمرينات��ش را در تهران و در تاالر 

بسكتبال آزادی آغاز می كند. 
احسان دليرزهان، بهشاد عرب زاده، 
علی كاشانی، اس��حاق حاتمی فر، 
محمدرضا تقيل��و، پدرام فخپوری، 
اميرحسين علی ياری، اميرحسين 
رحيم زاد، امين درويش نژاد، متين 
آقاجان پور، ابوالفض��ل قادريان، 
اميرحس��ين رضايی فر، س��تار 
شيخ، صفا نكويی و رضا مرادی ۱5 
اردونشين تيم بسكتبال جوانان در 

اردوی آتی خواهند بود. 
اين بازيكنان پس از چهار روز تمرين 
و سه روز استراحت به قشم می روند 
تا اردويی پنج روزه را در اين جزيره 
داشته باشند. بعد از اتمام اين اردو، 
تركيب دوازده نفره تيم بس��كتبال 
جوانان برای مسابقات قهرمانی آسيا 
از سوی محسن شاه علی اعالم می 
شود تا اردوی آخر پيش از اعزام به 
محل برگزاری اين رقابتها، با حضور 

نفرات اعزامی برگزار شود.
مسابقات بسكتبال جوانان قهرمانی 
آس��يا مردادماه با حضور ۱2 تيم به 

ميزبانی تايلند برگزار می شود.
 تيم ايران در گروه اول مس��ابقات 
با ژاپن، قزاقستان و اندونزی ديدار 

خواهد كرد.
۴ تيم برتر مس��ابقات بس��كتبال 
قهرمانی جوانان آسيا صاحب سهميه 
جهانی می شوند. ايران مدافع عنوان 

قهرمانی مسابقات است.

معرفی ترکيب تيم بسکتبال جوانان 
بعد از اردوی قشم

مجيد فالح شجاعی


