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يادگيري
كليد استفاده از مربيان داخلي

توج��ه ب��ه مربي��ان داخلي،
 نگاه
بدو نش��ك به��ا دادن ب��ه
دنيا حيدري
ظرفيتهاس��ت و استفاده از
پتانسيلهاي موجود .البته به شرط آنكه به اين بهانه با چشم
بستن بر واقعيتها و رفتاري شعارگونه شرايطي فراهم نكنيم
كه به جاي پيشرفت ،زمينهساز پسرفت باشيم چراكه بدون
ترديد يك نسخه را نميتوان به يك شكل و براي همه پيچيد
و انتظار معجزه از آن داش��ت خصوصاً كه استفاده از مربيان
داخلي به معناي كشيدن قلم قرمز روي نام مربيان خارجي با
هر دانش و كيفيتي نيست .بلكه به معناي توجه به پتانسيل و
ظرفيتهاي مربي داخلي است .مربياني كه بسياري از آنها طي
سالهاي اخير به واسطه بيتوجهيها سوخت شدند و فرصت
استفاده از تواناييهاي آنها را به سادگي از دست داديم!
تواناييهاي ورزش ايران در بسياري از رشتهها انكارنشدني
اس��ت .اين را حضور مربيان ايراني در رأس تيمهاي ملي يا
باشگاهي ديگر كشورها به خوبي ثابت ميكند اما همانطور
كه نميتوان همواره و در هر رش��تهاي به اس��تفاده از مربي
ايراني تأكيد و اصرار داشت ،نميتوان حضور مربيان ايراني
در تيمهاي ديگر را هم هميشه افتخار دانست چراكه گاهي
اين افتخارات نتيجه بيتوجهيهايي اس��ت كه فراري دادن
ظرفيتهاي داخلي را به دنبال داشته!
اس��تفاده از مربي خارجي در برخي رش��تهها مثل كشتي و
وزنهبرداري امروز ش��ايد به همان اندازه مضحك باش��د كه
تأكيد بر استفاده از سرمربي داخلي در رأس تيم ملي فوتبال
با وجود پيشرفت چشمگير علم روز فوتبال در دنيا! علمي كه
با تأس��ف فراوان مربيان ايراني موضعگيري سفت و سختي
برابر آن دارند و ش��ايد هم همين مقاومت براي يادگيري و
بهروز شدن است كه باعث شده امروز در رأس تيم ملي فوتبال
ايران متكي به مربيان بيگانه باشيم و نتوانيم روي گزينههاي
داخلي حساب كنيم!
بها دادن به مربي ايراني تنها استفاده از آنها در رأس تيمهاي
ملي و باشگاهي در رشتههاي مختلف نيس��ت .بها دادن به
مربي داخلي يعني چش��م بس��تن بر اختالفات ش��خصي و
مهيا كردن زمينه براي كار ك��ردن آنها .يعني بيتوجهي به
خصومتهاي بيارتباط به ورزش .يعني خانهنشين نكردن
ظرفيتها به بهانههاي پيش پا افتادهاي چون خصومتهاي
غيرورزشي! يعني چشم نبستن بر آنچه كه داريم!
اما همانطور كه اشاره شد ،يك نسخه را براي همه نميتوان
پيچيد .يعني به همان اندازه كه در رشتههايي چون تكواندو،
كاراته ،كشتي ،وزنهبرداري ،شمشيربازي و فوتبال ساحلي به
چنان جايگاهي رسيدهايم كه ميتوانيم با قدرت و اطمينان
به گزينههاي داخلي تكيه كنيم ،در برخي رشتهها هم هنوز
نيازمند اس��تفاده از تجربيات و دانش روز دنيا هستيم و بايد
از گزينههاي غيروطني استفاده كنيم براي يادگيري هرچه
بيشتر ،بهروز شدن علم و دانش و دستيابي به اهداف بزرگ.
با وجود اين اما مسئله مهم در اين بين چگونگي استفاده از
مربيان است؛ چه داخلي و چه خارجي!
استفاده نادرست از مربيان داخلي كه باعث فراري دادن آنها
شود به همان اندازه ميتواند مضر باشد كه تكيه كردن صرف
به گزينههاي خارجي تنها براي نيل به نتيجه نميتواند نگاه
درستي باشد .نميتوان به بهانه استفاده از مربيان داخلي به
سادگي در هر رشتهاي به س��ينه گزينههاي خارجي دست
رد زد چراكه آنها ميتوانند موارد خوبي باشند نه فقط براي
هدايت يا نيل به هدف و نتيجه بلكه براي آموزش دانش روز
فوتبال و تجربيات گرانبهايي ك��ه دارند .در واقع نميتوان با
بايكوت كردن مربيان خارجي ،سدي مقابل يادگيري و بهروز
شدن برابر خود ايجاد كرد (البته در برخي رشتههاي ورزشي
كه دانش فني اي��ران با دنيا تفاوت بس��يار دارد ).در واقع در
برخي رشتهها بيش از آنكه نيازمند بها دادن به مربيان داخلي
باش��يم ،نيازمند تغيير نگاه خود هس��تيم به نحوه انتخاب
گزينههاي خارجي و چگونگي استفاده از آنها چراكه نگاهي
كه به مربيان خارجي داريم تنها براي كسب نتيجه است كه
البته هميشه هم موفق نيستيم و به نتيجه دلخواه نميرسيم
اما جدا از موفقيت يا ناكامي مربي��ان خارجي ،بايد به دنبال
استفاده بهينه از آنها باشيم و با گماردن دستياران ايراني در
كنار آنها ،ش��اگرداني باتجربه و آش��نا با دانش روز را تربيت
كنيم خصوصاً در رشتههايي چون فوتبال كه به لحاظ فني
فاصله زيادي با دانش روز دنيا داريم و نيازمند بهروزرس��اني
هستيم و چه چيزي در اين راستا بهتر از بهرهگيري از دانش
و تجربه مربياني كه براي كار كردن به ايران ميآيند .نگاهي
كه ميتواند به مرور زمان هر اندازه طوالني ،نياز فوتبال ايران
يا ديگر رش��تهها را به مربيان خارجي كم كند و راه را براي
استفاده درست از مربيان ايراني باز كند.

بررسي تأكيد رهبر انقالب بر استفاده از ظرفيتهاي داخلي در گفتوگوي «جوان» با كيومرث هاشمي

قهرماني با مربي ايرانيارزش و لذت ديگري دارد

«معتقدم كه شايسته است براي كشور
 گفتوگو
ما كهدرورزش،سرمربيهايباشگاهها،
شيوا نوروزي
مسئوالن فدراسيونها و مجموعهها
ايراني باشند ».درخشش تيم ملي جوانان واليبال در قهرماني جهان
بازتاب زيادي داشت؛ به ويژه اينكه موفقيت اين تيم با هدايت مربيان
ايراني رقم خورد .اين مسئله حتي مورد توجه مقام معظم رهبري نيز
قرار گرفت و ايشان در ديدار با واليباليستهاي قهرمان بر استفاده از
مربيان داخلي تأكيد كردند .به همي�ن بهانه گفتوگويي با كيومرث
هاش�مي ،رئي�س پيش�ين كميت�ه مل�ي المپي�ك داش�تيم.

مقام معظم رهبري اخيرا ً پس از قهرماني تيم ملي واليبال
جواناندرمسابقاتجهانيبراستفادهازمربيانايرانيتأكيد
كردند.برايمحققشدن
اينرهنمود چهوظيفهاي
برعهدهمسئوالنورزش
كشور است؟
نكت��هاي ك��ه حضرت آق��ا در
فرمايشاتش��ان در دي��دار ب��ا
مليپوش��ان واليب��ال فرمودند
مستقيماً به استفاده از مربيان
داخلي در رش��تههاي قهرماني
اشاره داشتند و اين نكته را قب ً
ال نيز فرموده بودند .طي  40سال پس
از انقالب اسالمي و به ويژه در  15سال اخير اين اتفاق در بسياري از
رشتههاي ورزشي افتاده است .هرچند در برخي نتايج افت و خيزهايي
داشتيم ولي در مجموع نتايج بسيار خوبي در بسياري از رشتهها در
سطح جهان كسب شده به طوري كه مدالهاي خوشرنگي در بخش
بانوان و آقايان به دست آمده اس��ت .در موضوع مدالآوري عالوه بر
برنامهريزي و سياستگذاريهاي دس��تگاه ورزش و فدراسيونها،
بحث مربيان اهميت ويژهاي دارد چراكه در مسائل اخالقي ،رفتاري و
مدالآوري ورزشكاران نقش مربيان بسيار پررنگ است.
چگونه بايد زمينه رس�يدن به اين هدف را فراهم كرد؟
در بس�ياري از موارد مديران فرصت زي�ادي به مربيان
داخلي نميدهند.
براي رسيدن به اين هدفبايد برنامهريزي داشته باشيم .به خصوص در
بحث ردههاي پايه نبايد ورزش مدارس را فراموش كرد و به آن بيتوجه
باشيم .متأسفانه هزينه كردن در بخش پرورش مربي بسيار ناچيز است!
با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري ،فدراسيونها بايد اين موضوع را
در اولويت كاري خود قرار دهند و براي تقويت مربيان داخلي برنامهريزي

كنيم .مربيان ما بايد در ميادين مختلف محك بخورند و اگر نتايج ضعيف
هم حاصل شد نااميد نشويم و به آنها فرصت بيشتر دهيم.
چه سازوكاري براي بهكارگيري مربيان خارجي بايد در
نظر گرفته شود؟
در مواردي كه ضع��ف داريم بايد براي تقويت مربيان در آن رش��تهها
برنامهريزي و سرمايهگذاري شود .در رشتههايي مثل فوتبال شرايط
متفاوت است .عالوه بر سرمايهگذاري در ردههاي ملي در بخش باشگاهي
نيز بايد وارد عمل شويم .نبايد به راحتي ميدان را براي مربيان خارجي
خالي نكنيم .خروجي مربيان باشگاهها به تيمهاي ملي ميرسند .عالوه
بر فدراس��يون فوتبال باش��گاههاي فوتبال نيز بايد براي تربيت مربي
سرمايهگذاري كنند .تنها در شرايط خاص ،اگر رش��تهاي مدالآور و
مورد توجه عموم مردم باشد و ما مربي واجد شرايط را نداريم ميتوانيم
از مربي خارجي استفاده كنيم اما در اين حالت نيز بايد از ظرفيت مربي
خارجي براي تربيت نيروي مربيگري بهره بگيريم .مربيان ايراني بايد در
كنار مربي خارجي باشند و دانشافزايي كنند تا از اين طريق هزينههاي
هنگفت جذب مربي خارجي جبران شود .هميشه طرفدار مربي ايراني
بودهام و اعتقاد زيادي به مربيان وطني دارم .قهرمانياي كه توسط مربي

داخلي كسب ميشود ارزشش براي مردم و مسئوالن به مراتب از مدالي
كه توسط مربي خارجي به دست بيايد بيشتر است.
وزارت ورزش و فدراسيونها چه نقشي در بها دادن به
نيروهاي داخلي دارند؟
مربيان ايراني ثابت كردهاند در صورت توجه و س��رمايهگذاري الزم
ميتوانند عملكرد خوبي داشته باش��ند .نمونههاي زيادي را در اين
سالها داشتهايم و آخرين مورد آن قهرماني تيم ملي جوانان واليبال
در جهان آنهم با هدايت بهروز عطايي مربي ايراني بود ،قهرمانياي
كه مورد تشويق مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت .ضمن اينكه اگر
نتيجه هم نگرفتيم نبايد ميدان را زود خالي كنيم .اين كار در همه دنيا
انجام شده است .كرهجنوبي و ژاپن دو كشور آسيايي هستند كه در
رشتههاي صاحب مدال به راحتي به مربيان خارجي ميدان نميدهند.
اين دو كشور در اين سالها به خوبي از ظرفيت داخليشان استفاده
كرده و نتيجه اعتمادش��ان را نيز گرفتهان��د .برنامهريزي جامع در
بخشهاي مختلف و ابالغ آن به عنوان يك سياست از سوي دستگاه
ورزش بايد در دستور كار قرار بگيرد .استفاده از مربيان داخلي و ابالغ
آن به عنوان يك سياست اصلي قطعاً نتايج مطلوبي را در كوتاهمدت

به همراه خواهد داشت .در دنياي ورزش باشگاهها نقش كليدي را ايفا
ميكنند .هرچند نظام باشگاهداري در ورزش ما سيكل معيوبي دارد
اما با اصالح نظام باش��گاهداري ميتوانيم از ظرفيت مربيان داخلي
استفاده بهينه كنيم.
بسياري از كارشناسان و مربيان داخلي به كل با استفاده
از مربيان خارجي مخالف هستند .در صورتي كه در برخي
رشتهها براي حضور در سطح اول جهان به دانش مربيان
خارجي نياز دارند .نظر شما در اين باره چيست؟
نبايد به اين موض��وع صفر يا صد ن��گاه كنيم .با توجه به ش��رايط بايد
تصميمگيري شود .منتها نگاه و اولويتمان بايد استفاده از مربي داخلي
باش��د نه اينكه صرفاً به مربي خارجي بها دهيم .در صورتي كه مربيان
ايراني در ردههاي مختلف زحمت ميكش��ند و ب��ه تيمهاي ملي نيرو
تزريق ميكنند ،نبايد انگيزه از مربيان وطني گرفته شود .مربياني كه
استحقاقش را دارندبايد پله پله از ردههاي پايه كارشان را شروع كنند .هر
رشتهاي بايد براي به خدمت گرفتن مربيان داخلي برنامه جامع داشته
باشد به ويژه رش��تههاي مدالآور .مربيان ايراني س��رمايههاي ورزش
هستند و نبايد از هزينه كردن برايشان نگران باشيم .به غير از بحث فني،
موضوعات ديگري نيز در استفاده از مربي داخلي مطرح ميشود؛ بحث
اثرپذيري ،فرهنگي و اخالقي موضوعي است كه بايد به آن توجه الزم
ش��ود .مربي وطني با خلق و خوي ايراني -اسالمي آشناست .در حالي
كه مربيان خارجي با فرهنگ ما آش��نايي الزم را ندارند و شايد برايمان
مش��كالتي را نيز ايجاد كنند .البته نبايد اين واقعيت را كتمان كرد كه
بعضاً مربيان خارجي به كشورمان آمده و نقش بسيار پررنگ و خوبي را
در موفقيت برخي رشتهها ايفا كردهاند و اثرگذار بودهاند.
چطور بايد از تجربه بينالمللي مربيان ايراني ش�اغل در
خارج از كشور استفاده كنيم؟
عملكردمان در بعضي از رشتهها آنقدر خوب بوده كه در حال حاضر مربي
بهخارجازكشورصادرميكنيم.مثلرشتههايكاراتهوتكواندو.اينيعني
اينكه ما ظرفيت الزم را داريم .صادر كردن مربي به خارج از جمله اتفاقات
خوب ورزش پس از انقالب اسالمي است .ضمن اينكه هستند مربياني كه
در داخل كشور از ظرفيتشان استفاده نشده و ساير كشورها آنها را جذب
كردهاند .فدراسيونها اولويتشان بها دادن به مربيان ايراني باشد.
پرورش مربيان در ورزش بانوان چه شرايطي دارد؟
ورزش بانوان به داليل مختلف نيازمند نگاهي ويژه اس��ت .با توجه به
مس��ائل فرهنگي و ديني و همچنين تأييد لباس اس�لامي در اغلب
رشتههاي ورزشيبايد در بخش تربيت مربيان زن سرمايهگذاري شود
و فاصله فني بين مربيان مرد و زن ما كاهش يابد .برطرف كردن اين خأل
به توجه ،برنامهريزي و سرمايهگذاري نياز دارد.

نگاهي به موفقيتهاي ورزش ايران با مربيان داخلي در رشتههاي مختلف

تاريخسازي با مربي ايراني

قهرمانيتيممليوالیبال
 گزارش
والیب��ال جوانان با يك
سعيد احمديان
مربي ايراني در جهان،
بار ديگر نگاهها را به سمت مربيان داخلي برگردانده است،
مس��ئلهاي كه حضرت آيتاهلل خامنهاي نيز در ديدار با
نخبگان و مليپوشان تيم جوانان واليبال به آن اشاره كردند
و عنوان كردند كه شايسته اس��ت تيمهاي ايراني مربي
داخلي داشته باشند .عملكرد فوقالعاده مربيان داخلي در
شرايطي است كه همواره نس��بت به اين شايستگيها با
بيمهري برخورد ميشود و در مقابل براي مربيان خارجي
فرشقرمزپهنميشود.بافاكتورگرفتنازموفقيتمربيان
ايراني در كشتي كه كشورمان يكي از مهدهاي اين رشته
ورزشي در جهان است ،در ساير رشتهها مربيان كشورمان
توانس��تهاند كارنامه درخش��اني از خود به جا بگذارند،
موفقيتهايي كه نشان ميدهد ورزش از اعتماد به مربي
بادانش و باتجربه داخلي ضرر نكرده است.
تاريخسازي در ردههاي پايه
واليبال ايران هر چند با خوليو والسكوي آرژانتيني توانست
به جمع تيمهاي مطرح جهان برسد اما در ردههاي پايه
اين رشته توانس��ته موفقيتهاي تاريخي را كسب كند،
موفقيتهايي كه با مربيان داخلي به دس��ت آمده است.
تيم نوجوانان كشورمان در سال 2107با مربيگري محمد
وكيلي توانست با پيروزي 3بر يك مقابل روسيه براي اولين
بار قهرمان جهان شود .در ادامه موفقيتهاي تيمهاي پايه،
تيم جوانان واليبال هم مرداد امسال در رقابتهاي جهاني
دست به كار بزرگي زد و توانست با هدايت بهروز عطايي

با شكست دادن  3بر  2ايتاليا در فينال ،قهرمان جهان در
سال  2019شود و اولين قهرماني را در اين رده سني براي
كشورمان به ارمغان بياورد.
اولين قهرماني با يك ايراني
تكواندو هم يكي از ديگر از رشتههايي است كه افتخارات
تاريخياش را با مربيان داخلي كسب كرده است .در حالي
تيم ملي بزرگساالن تكواندوي مردان كشورمان تا اواخر
دهه 50از مربيان كرهاي استفاده ميكرد كه با اين مربيان
نتوانست موفقيت قابل توجهي كسب كند و پس از هدايت
تكواندوكاران ايران توس��ط مربيان داخل��ي تكواندو به

§½YÂmÄ»Z¿ÁYfY¹

جمع رشتههاي مدالآور در المپيك و جهاني اضافه شد.
نخستين مدال رسمي تكواندو ايران در المپيك 2000
سيدني با هدايت غالمحس��ن ذوالقدري به دست آمد و
هادي ساعي به مدال برنز رسيد .در المپيك  2004يونان
نيز تكواندو ايران با سرمربيگري ذوالقدري توسط ساعي
به اولين مدال طالي المپيك رسيد.
رضا مهماندوست ديگر مربي موفق ايراني تكواندو است
و تيم كش��ورمان س��ال  2011با هدایت این مربی براي
نخستين بار توانست بر بام جهان ايستاده و بعد از  38سال
طلسم قهرماني كرهايها را بشكند و با كسب سه طال ،يك
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نقره و دو برنز در خاك كرهايها قهرمان شود .پس از اين
مسابقات مهماندوست به عنوان بهترين مربي جهان براي
دومين سال متوالي نيز انتخاب شد .در بخش بانوان هم
تكواندو كه تا اوايل دهه 90از مربيان كرهاي بهره ميجست،
پس از رو آوردن به مربي داخلي توانست مدالهاي تاريخي
را ثبت كند .كيميا عليزاده در المپيك 2016ريو توانست با
هدايت مهرو كمراني اولين مدال برنز تاريخ بانوان كشورمان
را كسب كند .عليزاده همچنين با مربيگري كمراني سال
 2017توانس��ت در رقابتهاي قهرماني جهان ،با كسب
مدال نقره ،اولين مدال نقره تاريخ بانوان ايران در رقابتهاي
جهاني را به نام خودش ثبت كند.
صعود فوتسال با داخليها
در فوتسال هم هر وقت به مربي ايراني اعتماد شده ،اين
رشته توانسته است تاريخساز شود و در مقابل با مربيان
خارجي افت كرده اس��ت .نمونه آن دو مربي برزيلي و
اسپانيايي هس��تند كه تيم ملي فوتسال كشورمان در
اواس��ط دهه  80با هدايت جوراندير دوت��را د آزودو و
همچنين در س��الهاي  91تا  94با خسوس كاندلس
اسپانيايي روند نزولي را تجربه كرد .پس از تجربه ناموفق
با كاندلس بود كه با حضور يك مربي ايراني ،فوتس��ال
كشورمان توانست يك مدال تاريخي را به دست بياورد.
در رقابتهاي جام جهاني 2106فوتسال ،تيم كشورمان
با هدايت محمد ناظمالش��ريعه توانس��ت اولين مدال
جهاني را براي ايران در رشتههاي تيمي به دست بياورد.
در اين رقابتها تيم كشورمان با شكست  4بر  3پرتغال
در ضربات پنالتي در بازي ردهبندي روي سكوي سوم

جهان قرار گرفت و به مدال برنز رسيد.
تاريخيترين موفقيت وزنهبرداري
وزنهبرداري كشورمان اگر چه با ايوانف بلغار پس از انقالب
توانست در المپيك  2000سيدني بار ديگر طاليي شود
اما موفقترين كارنامه اين رش��ته س��نگين كه در يك
دهه اخير به مربيان ايراني اعتم��اد كرده ،با هدايت يك
مربي داخلي رقم خورده است .در المپيك  2012لندن
وزنهبرداري كشورمان با هدايت كوروش باقري توانست با
كسب 3مدال طال توسط بهداد سليمي ،نواب نصيرشالل
و سعيد محمدپور و 2مدال نقره كيانوش رستمي و سجاد
انوشيرواني ،يك ركورد بينظير و تاريخي را ثبت كند.
افتخارات فوتبال با داخليها
فوتبالكشورماندرشرايطيچنددههاستكهدرحسرت
قهرماني در آس��يا و رفتن به المپيك اس��ت ،كه آخرين
قهرمانيهاي ايران در اين رقابته��ا با مربي ايراني ثبت
شده است .فوتبال هر چند در يك دهه گذشته از مربيان
خارجي استفاده كرده است اما آخرين قهرماني اين تيم
در آسيا در سال  ،1976آخرين حضور فوتبال در المپيك
 1976مونترال و همچنين اولين صعود كشورمان به جام
جهاني در سال  1978آرژانتين با حشمت مهاجراني به
عنوان يك مربي ايراني به دست آمده است .اولين پيروزي
ايران در تاريخ جام جهاني هم در سال 1998مقابل امريكا
با حضور جالل طالبي روي نيمكت كشورمان رقم خورد.
عالوه بر اين در بخش باش��گاهي ه��م آخرين قهرماني
تيمهاي ايراني در آسيا متعلق به باشگاه پاس در سال 71
است كه با هدايت فيروز كريمي ثبت شد.
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