
ليگ بيستم بدون شك ليگ 

دنيا حيدري 
  گزارش

متفاوتي خواهد ب�ود؛ از آن 
جهت كه ب�ه جوان�ان براي 
عرض ان�دام در عرصه مربيگري مي�دان داده و براي 
نخستين بار فوتبال ايران ش�اهد حضور شش مربي 
جوان در رقابت هاي ليگ برتر است كه يا اولين سال 
اس�ت كه هدايت يك تيم لي�گ برت�ري را به عهده 
مي گيرند يا دومين بار كه اي�ن مي تواند اتفاق خوبي 
براي جامعه مربيگري فوتبال ايران باشد خصوصاً براي 
جوان ترها  هرچند نبايد به راحتي از سختي هاي اين 
مسير به خصوص براي اين مربيان جوان چشم پوشيد. 

 جواد نكونام كاپيتان موفق
استارت مربيگري نكونام 40 ساله در سن 35 سالگي با 
حضور در كنار كي روش و دستياري سرمربي تيم ملي 
زده شد، اما نخستين تجربه سرمربيگري او سال 96 با 
تيم ليگ يكي خونه به خونه بابل بود كه اتفاقاً با كسب 
نتايج خوبي هم  همراه بود. )17 بازي 7برد، 7مساوي و 
2 باخت( و نه فقط دروازه خونه به خونه در زمان نكونام 
13 بازي بس��ته ماند كه اين تيم حضور در نيمه نهايي 
جام حذفي را هم تجربه كرد. ب��ا اين وجود بعد از اولين 
باخت در ليگ آزادگان و پس از جلسه با مديران باشگاه 
نكونام به دليل آنچه اختالف با صاحبان باشگاه خوانده 
شد استعفا كرد و در نيم فصل دوم راهي نساجي شد كه 
رقابت فشرده اي با خونه به خونه براي ليگ برتري شدن 
داش��ت. تيمي كه با 41 امتياز در رده پنجم بود، اما در 
هفته آخر با بردي پرگل مقابل راه آهن طلسم 24 ساله 
خود را شكست و جواز حضور در ليگ برتر را كسب كرد. 
با اين وجود اما مشكالت مالي، ادامه همكاري نكونام با 
نساجي را غيرممكن كرد تا او سر از پيكاني كه به تازگي 
با جاللي قطع ارتباط كرده بود درآورد، اما با وجود معارفه 
نكونام، هاش��م يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو طي نامه اي به ش��يعي، مديرعامل پيكان تأكيد 
كرد انتخاب سرمربي از تيم هاي پر طرفدار و به خصوص 
شهرستاني اكيداً ممنوع اس��ت و حضور نكونام در اين 
باشگاه منتفي شد تا كاپيتان سابق تيم ملي راهي فوالد 
شود. فوالد با نكونام نه تنها به روزهاي اوج خود بازگشت 
بلكه با حضور در رده س��وم جدول جواز حضور در ليگ 
قهرمانان را نيز به دست آورد تا خوزستاني ها براي سال 

دوم نيز به سرمربي جوان خود اعتماد كنند.

 از مربي موقت تا سرمربي3 ساله
كمتر كس��ي تصورش را مي كرد س��پاهاني كه همه ساله 
هزينه هاي بس��ياري براي جذب مربي و بازيكن مي كند 
ليگ بيستم را با نويدكياي 38 ساله آغاز كند كه هيچ سابقه 
مربيگري ندارد و تنها موفق به كسب مدرك B مربيگري 
شده است. او البته سال 94 نيز در مقطعي كوتاه به عنوان 
بازيكن- مربي هدايت زردپوشان اصفهاني را بر عهده داشت 
اما اين بار با عقد قراردادي سه ساله سكان هدايت سپاهان را 
به دست گرفت آن هم در حالي كه مدرك A مربيگري را كه 
الزمه نشستن روي نيمكت مربيگري است ندارد. سپاهان 
كه بهترين نتايج را بين نماينده هاي ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا قبل از شيوع كرونا گرفته بود بعد از شروع دوباره اين 
رقابت ها با سرمربي جوان خود نتوانست موفقيتش را ادامه 
دهد و از مرحله گروهي باال بياييد. زردپوشان همچنين ليگ 
بيستم را نيز با شكست پرگل برابر گل گهر، تيمي كه هدايت 
آن را قلعه نويي سرمربي س��ابق سپاهان برعهده دارد آغاز 
كردند و حاال بايد ديد سرنوشت نويدكيا و سپاهان تا كجا به 

يكديگر گره خورده است؟! 

 از چارچوب دروازه تا نيمكت مربيگري
يكي ديگ��ر از مربي��ان جوان ليگ بيس��تم ك��ه براي 
نخستين بار حضور روي نيمكت سرمربيگري را تجربه 
مي كن��د مهدي رحمتي اس��ت كه تا همي��ن چند ماه 
قبل بازيكن شهر خودرو بود، اما وقتي توسط سرمربي 
وقت تيم)س��هراب بختياري زاده( اخراج ش��د ناگهان 
ج��اي او را روي نيمكت گرفت! جال��ب اينكه رحمتي 
برخالف نويدكيا حتي م��دركB مربيگري را هم ندارد 
و نمي تواند به عنوان سرمربي روي نيمكت شهرخودرو 
بنش��يند، چراكه طبق قانون هم سرمربي و هم مربيان 
تيم ها بايد مدرك A مربيگري داشته باشند، اما سايت 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا در واكنش به اين انتخاب 
نوشت: » گلر 37 ساله كه در كارنامه اش از سال 2004 تا 
2012 براي تيم ملي ايران 76 بازي انجام داده، هدايت 
تيم شهرخودرو را برعهده گرفته است.« رحمتي در آغاز 
مربيگري خود راهي ليگ قهرمانان آسيا شد و با كسب 
نتايج ضعيف به ايران بازگش��ت، اما لي��گ را با يك برد 
مقتدرانه برابر ماشين سازي آغاز كرد. هرچند با يك گل 

بهار نمي شود و براي قضاوت در خصوص او بايد به انتظار 
ديگر بازي هاي ليگ نشست. 
 تجربه جديد و اميد احيا

رحمان رضايي 45 س��اله، مدافع و لژيونر س��ابق ايران 
كه هم��واره مي گفت دوس��ت دارد ب��راي مربيگري به 
ايتاليا بازگردد، سال 93 با عنوان دستياري وارد عرصه 
مربيگري ش��د و روي نيمكت راه آهن نشست. رضايي 
س��ال 95- 94 اين عن��وان را در تراكتور س��ازي تبريز 
تجربه كرد. در س��ال 95 اما به عنوان س��رمربي راهي 
برق جديد فارس شد و بعد از آن حضور در رايكا بابل را 
تجربه كرد. رايكا به رغم تمام سرمايه گذاري ها نتوانست 
نتايج قابل توجهي كس��ب كند و رحمان رضايي جاي 
خود را به نظرمحم��دي داد تا حاال در س��ومين تجربه 
سرمربيگري خود روي نيمكت ذوب آهن بنشيند. تيمي 
كه اميدوار است با لژيونر سابق تيم ملي ايران بتواند به 
روزهاي خوب گذشته بازگردد اما بايد ديد اين اتفاق رخ 
مي دهد؟ رحمان رضايي در نخستين گام برابر نكونام به 

تساوي رضايت داد. 

 يك دهه شصتي جوان ترين سرمربي ليگ برتر
جوان ترين سرمربي ليگ بيستم بدون شك وحيد بيات لو 
سرمربي 32 ساله ماشين سازي تبريز است كه كار خود را 
با آناليزوري در داماش دورود آغاز كرد و بعد از آن هدايت 
جوانان درنا را به دست گرفت و بعد از آن در مسابقات آسيا 
ويژن هدايت جوانان راه آهن را به عهده گرفت. اگر چه بعد 
از آن يك بار ديگر در كاسپين قزوين آناليزوري كرد و در 
پيام مشهد به عنوان دستيار در كنار كادر فني حضور داشت 
اما پس از آن روي نيمكت نفت و گاز گچساران، شهرداري 
اروميه و سپس مقاومت در دسته سه نشست. نود اروميه 
ديگر تيمي بود كه بيات لو از حض��ور در آن تجربه اندوزي 
كرد. او در اولين فصل حضورش در نود موفق به حفظ تيم 
در ليگ يك شد و در سال دوم اين تيم را به يكي از مدعيان 
صعود به ليگ برتر تبديل كرد، اما به دليل مشكالت مالي 
قبل از گرفتن نتيجه از جمع نودي هاي اروميه جدا شد تا 
به عنوان دستيار به كادر فني تراكتور اضافه شود و سرانجام 
بعد از طي كردن يك پروسه طوالني از ليگ استان به ليگ 
برتر رسيد و هدايت ماشين سازي را به عنوان جوان ترين 
سرمربي ليگ بيستم به دست گرفت. اما جداي از شكست 
هفته اول مقابل رحمتي تنش او ب��ا هراتيان در ايفمارك 

نشان داد هنوز خام  و بي تجربه است. 
 نارنجي وفادار

 از سال 2000 كه در جوانان سايپا توپ مي زد پيراهن 
هيچ تيم ديگري را بر تن نك��رد و كفش هايش را نيز در 
همين تيم آويزان كرد و مربيگري را نيز با نارنجي پوشان 
آغاز كرد و از همين روس��ت ك��ه او را نارنج��ي وفادار 
مي خوانن��د. ابراهي��م صادق��ي فص��ل گذش��ته براي 
نخستين بار در سن 40 سالگي سرمربيگري را با حضور 
روي نيمكت س��ايپا تجربه كرد. البته او در نخس��تين 
س��ال مربيگري خود چن��دان هم موفق عم��ل نكرد و 
نارنجي پوشان فصل گذشته يكي از تيم هايي بودند كه 
خطر سقوط را تا هفته هاي پاياني بيخ گوش خود حس 
مي كردند اما باالخره موفق به بقا در ليگ شدند. با اين 
وجود باشگاه سايپا بار ديگر به سرمربي جوان خود اعتماد 
كرد و با نارنجي وفادار ادامه داد و سكان هدايت اين تيم را 
براي فصل بيستم نيز به ابراهيم صادقي سپرد؛ مربي كه 
در گام نخست مدافع عنوان قهرماني را با تساوي متوقف 
كرد و بايد ديد مي تواند با تجربه اي كه از فصل قبل كسب 
كرده است امسال را با نتايجي بهتر پشت سر بگذارد يا باز 

هم كانديداي سقوط خواهد بود؟
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حضور مربيان ج�وان در 

سعيد احمديان 
بيستمين دوره ليگ برتر      گفت وگو

فوتب�ال پررن�گ اس�ت، 
مربياني كه هنوز در ابتداي راه هس�تند و خيلي ها 
منتظرند تا عملكردشان را مقابل مربيان با تجربه و 
اسم و رسم دار تماشا كنند و ببينند اين چهره هاي 
جديد مربيگري چند َمرده حالج هستند، آيا از بين 
آنها مرب�ي اي مانند عبداهلل ويس�ي كه س�ال 95 
اس�تقالل خوزس�تان را قهرمان ليگ كرد، بيرون 
مي آيد يا هنوز براي رسيدن به قله هاي مربيگري راه 
طوالني پيش رو دارند. در گفت وگو با مجيد جاللي، 
مربي باسابقه فوتبال كش�ورمان به بررسي حضور 
پرداختي�م.  برت�ر  لي�گ  در  مربي�ان ج�وان 

آقاي جاللي! ليگ بيس�تم ش�ايد يكي از 
دوره هايي باشد كه باش�گاه هاي بيشتري 
نس�بت به فصل هاي قبل به مربيان جوان 
اعتم�اد كردن�د، در اين ب�اره مي خواهيم 

صحبت هايتان را شروع كنيد. 
حضور مربي��ان ج��وان روي نيمكت تيم ه��اي ليگ 
برتري، يك فرصت است و هميش��ه از دل جوانگرايي 
استعدادهاي خوبي هم بيرون مي آيد و كشف مي شود. 
در همين پايان بيستمين دوره ليگ برتر خواهيد ديد از 
بين اين مربيان جوان، كساني خواهند بود كه با نتايجي 
كه در تيم هايشان خواهند گرفت، خودشان را به عنوان 

يك چهره مستعد به فوتبال ايران معرفي مي كنند. 
يكي از انتقادهايي كه برخي به چهره هاي 
جوان وارد مي كنند، اين است كه آنها بدون 
اينكه دوره هاي مربيگري را كامل طي كنند، 
به نيمكت تيم هاي ليگ برتري مي رسند و 
حتي كارت نشستن روي نيمكت به عنوان 

سرمربي هم برايشان صادر نمي شود!
نه تنها براي اين مربي��ان جوان، به طور كل پروس��ه 
مربيگ��ري در كش��ورمان يك پروس��ه ناقص اس��ت. 
دوره هاي مربيگري به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي 
فوتبال ايران و اس��تعدادهاي ما نيس��ت. فرض كنيد 
مهدي رحمتي دو هفته به كالس مربيگري رفت و يك 
دوره را پشت سر گذاشت، ممكن است ديدگاه هاي او 
نس��بت به مربيگري در ادبيات و آگاهي هايي كه دارد 
متفاوت ش��ود، اما در پايان فقط م��درك را مي گيرد. 
اين در حالي است كه ما در فوتبال كشورمان در حوزه 

آموزش نياز به تحوالت بسيار جدي داريم. 
عالوه بر اين در صورتي كه گفته مي ش�ود 
مربيان بايد پله پله ش�روع كنند اما شاهد 
هستيم برخي مربيان جوان در تجربه هاي 
اول مربيگري شان به خاطر اسم و رسمي كه 
در دوره بازي داشته اند، به يكباره هدايت 

يك تيم بزرگ را قبول مي كنند. 
هر چيزي براي خودش مراحلي دارد، من يادم اس��ت 
در كالس مربيگري B، كارلوس آلبرتو پريرا با برزيل 
قهرمان جهان در سال 94شد، يكي از خبرنگاران از او 
پرسيد شما االن بهترين و ثروتمندترين مربي جهان 

هس��تيد. پريرا جواب داد ممكن اس��ت ثروتمندترين 
باشم اما بهترين نيستم چون در تيم هاي پايه مربيگري 
نكرده ام. اين نش��ان دهنده اين اس��ت كه طي كردن 
مراحل مربيگري مهم است و به همين دليل است كه در 

ايران، نقص هاي زيادي وجود دارد. 
 اشاره كرديد با حضور مربيان جوان در ليگ، 
استعدادهايي از بين اين افراد در پايان ليگ 
معرفي خواهند شد اما اين باعث نمي شود 
مربي جواني كه بدون ش�روع مربيگري در 
تيم ه�اي كوچك تر، ب�ه يكباره ب�ه عنوان 
س�رمربي يك تيم بزرگ انتخاب مي شود، 

استعدادش هدر برود؟ 
اين اشكال و ايراد كار سيستم مربيگري در كشورمان 
است. ش��ما مطمئن باش��يد از بين چهره هاي جوان، 
اس��تعدادهاي خوبي بي��رون مي آيند، اما ش��ايد هم 
استعدادهايي متأسفانه تلف ش��وند و با توجه به اينكه 
روند را درست طي نكرده اند، توانايي هايي كه دارند به 

صورت كامل مشخص شود. 
براي اينكه مربيان جوان و مس�تعد در يك 
مسير درس�ت كار مربيگري ش�ان را آغاز 
كنند و سوخت نش�وند، چه برنامه ريزي در 

سيستم فوتبال بايد انجام گيرد؟
بايد ي��ك روال منطقي در بخش آموزش فدراس��يون 
فوتبال طي شود، البته در حال حاضر اين بخش نياز به 
تحوالت بسيار عميقي براي آموزش مربيان دارد. من 
اطمينان دارم ما مربيان بزرگ و خيلي خوبي كه در آسيا 
در رده بهترين ها قرار بگيرند، مي توانيم داشته باشيم، 

ولي اين مربيان ساخته شوند و روي آنها سرمايه گذاري 
ش��ود. همچنين بخش��ي از موفقيت در اين مسير در 
دست خود مربيان است، البته من مشكلي در اين بخش 
نمي بينم، مربيان جوان كاماًل عاشق آموزش و يادگيري 
هستند، اما منابعي كه در دس��ترس آنهاست، محدود 
است. ما اين منابع را هم بايد زياد كرده و هم كانال هايي 
را ايجاد كنيم كه اين مربيان باتجربه تر شوند. به عنوان 
مثال چه اش��كالي دارد مربيان ج��وان را به تمرينات 
تيم هاي خارجي بفرس��تيم تا در كنار تيم ها و مربيان 
بزرگي باشند و از تمريناتشان الگوبرداري كنند يا آنها را 
به دوره هاي مربيگري قوي تري در خارج از كشور اعزام 

كنيم. اين برنامه ها نياز به سرمايه گذاري دارد. 
البته شاهد هستيم اين كم كاري فدراسيون 
فوتبال را برخ�ي مربيان جوان خودش�ان 
جب�ران كرده اند و ب�ا هزينه ش�خصي در 
دوره هاي مربيگري خارج از كشور شركت 
مي كنند و به تمرينات تيم هاي بزرگ فوتبال 
دنيا مي روند، درباره تأثيرات اين تجربه ها 

صحبت مي كنيد؟ 
خود من هم سال گذشته به اسپانيا رفتم و سر تمرين 
بارس��ا حضور داش��تم، البته اين حركت ها خودجوش 
اس��ت و معتقدم چنين برنامه هايي بايد خيلي منظم 
و تشكيالتي از طريق فدراس��يون فوتبال انجام شود. 
كسب علم و دانش روز مربيگري روش ها و كانال هاي 
مختلفي دارد و خيلي مهم است شما عالوه بر آموختن 
علم، تجربه هم به دست بياوريد. يك راه كسب تجربه 
اين است كه شما برويد 20، 30 سال جاهاي مختلف 

مربيگري كنيد و تجربه تان باال برود. راه ديگر اين است 
كه شما برويد كنار دست مربيان باتجربه كار كنيد. رفتن 
به كالس هاي مربيگري كه اساتيد آن مربيان مشهور و 
بزرگ هستند، كنار مربيان بزرگ قرار گرفتن، تماشاي 
تمرينات و آگاهي پيدا كردن مواردي اس��ت كه هم به 
كسب علم و هم تجربه به مربيان جوان كمك مي كند. 
برخي مربيان وقتي در چند دوره ش�ركت 
مي كنند، احس�اس مي نماين�د ديگر نبايد 
دنبال دان�ش افزايي برون�د و احتياجي به 
كس�ب دان�ش روز مربيگ�ري ندارند، چه 
توصي�ه اي در اي�ن باره ب�ه مربي�ان جوان 

داريد؟
فقط مي توانم به اين مربيان ج��وان بگويم تا زماني كه 
يادگيري ادامه داشته باش��د، ياد دادن هم ادامه دارد. 
زماني كه يادگيري متوقف شود، ياد دادن هم متوقف 

مي شود. 
به نقش مديريت در ضعف برگزاري دوره هاي 
مربيگري و آموزشي اش�اره كرديد و اينكه 
مدي�ران توجه�ي به ايج�اد فرص�ت براي 
دانش افزايي مربيان ندارن�د، اين ضعف به 

چه برمي گردد؟
اولين عامل كه چني��ن فضايي را به وج��ود آورده اين 
اس��ت كه مديريت هاي فوتبال تخصصي نيست، دوم 
اينكه مدي��ران هيچ نگاهي به آينده و پشتوانه س��ازي 
ندارند و فقط امروز، همان ماه يا همان سال را مي بينند، 
سوم اينكه دلسوز هم نيستند، اگر مديري دلسوز باشد 
قطعاً به دنبال پيدا كردن راه هاي پيشرفت در مجموعه 

مديريتي اش مي رود. اصلي ترين دليل همان نداشتن 
مديريت تخصصي در فوتبال است. 

ب�ا توج�ه ب�ه تجربي�ات بين المللي ت�ان، 
فدراسيون هاي فوتبال در كشورهاي مطرح 
براي تربيت مربي و رشد مربيان جوان چه 

برنامه هاي ويژه و خاصي دارند؟
 بسياري از كش��ورها آكادمي هاي تربيت مربي دارند، 
مثل آكادمي كلروفونتن در فرانس��ه ي��ا آكادمي هاي 
تربيت مربي در كرواسي، پرتغال و برزيل كه به صورت 
خصوصي اداره مي شوند. در خيلي از كشورها، وظيفه 
آموزش بر عهده فدراسيون هاست و آنها سرمايه گذاري 
بسياري در اين كار مي كنند. مثل ژاپني ها كه اين كار 
را انجام مي دهند و فدراسيون فوتبال اين كشور در اين 
رابطه برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته و سرمايه زيادي 

براي اين بخش لحاظ كرده است. 
متأسفانه عالوه بر فدراس�يون فوتبال، در 
باش�گاه ها هم برنام�ه اي براي آم�وزش به 

مربيان جوان ديده نمي شود. 
در 40 س��الي كه در فوتبال هستم برنامه جامعي براي 
پرورش در بخش هاي مختلف از جمله مربي نداشته ايم. 
وقتي شما كس��ي را پرورش ندهيد و توليدي نداشته 

باشيد، خروجي هم نداريد. 
اين ع�دم برنامه ريزي س�بب مي ش�ود تا 
دلخوش باش�يم به ت�ك جرقه هايي كه در 
فضاي مربيگري هر چند س�ال ي�ك بار رو 

مي شوند. 
قطعاً، اين هم نتيجه تالش و زحمات اين مربيان است 
كه باعث مي شود به جايگاه بااليي در مربيگري برسند. 
اين در شرايطي است كه سرمايه گذاري در 
آموزش مربيان جوان مي تواند جلوي خيلي 
از هزينه ه�اي هنگفتي را كه ب�راي آوردن 

مربي خارجي مي شود، بگيرد. 
همين طور است، س��ال هاي سال است كه در جلسات 
مختلف و در نامه اي كه ب��ه رئيس جمهور بيش از يك 
دهه پيش نوش��تم اش��اره كرده ام اگر در تربيت مربي 
در كشور سرمايه گذاري ش��ود، مي توانيم از بسياري از 
خسارت هايي كه به واس��طه مربيان خارجي به وجود 
مي آيد، جلوگيري كنيم، اما به چنين مسئله اي توجهي 

نمي شود. 
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بررسي حضور پررنگ مربي هاي جوان روي نيمكت تيم هاي ليگ برتري در گفت وگوي»جوان« با مجيد جاللي

نگاهي گذرا به چگونگي حضور 6 سرمربي جوان در بيستمين دوره ليگ برتر

در ابتداي يك راه سخت

آموزشمربيانجوان
تضمينيبرايآيندهفوتبال

 شيوا نوروزي
افزايش تعداد مربيان ج��وان در ليگ برتر فوتبال 
را بايد به فال نيك گرفت و از فرصت ايجاد ش��ده 
ب��راي تربيت نس��ل هاي آينده اس��تفاده كرد. در 
روزگاري كه فوتبال كشورمان به حواشي، درگيري 
و اتفاقات پشت پرده خالصه مي شود، ميدان دادن 
به نس��ل جديد مربيان اتفاق��ي اميدواركننده به 
حساب مي آيد.  پشتوانه سازي يكي از مباحث مهم 
ورزش حرفه اي محسوب مي شود و اين بحث هم 
شامل كشف و پرورش ورزشكاران مستعد و نخبه 
مي گردد و هم مربياني كه در آينده هدايت تيم هاي 
ورزشي كش��ور را به دس��ت بگيرند. متأسفانه اين 
مس��ئله در ورزش ايران همواره مغفول مانده و در 
بحث تربيت مربي اهمال و بي توجهي ها ش��ديدتر 
هم است. در دنياي پرطرفدار فوتبال امروزه مربيان 
جوان بيش از پيش موفق بوده و افتخارات زيادي 
را كس��ب كرده اند. در فوتبال ايران نيز بارقه هايي 
از ميدان دادن به نيروهاي تازه نفس ايجاد ش��ده 
و خوشبختانه در فصل جديد ليگ برتر اين اتفاق 
پررنگ تر از هميش��ه اس��ت. بازيكناني كه روزي 
پيراهن تيم ه��اي مطرح را به ت��ن مي كردند حاال 
در كس��وت س��رمربي روي نيمكت مي نشينند و 
در عرصه اي ديگر خدم��ت مي كنند. بايد پذيرفت 
فوتبال حرفه اي به جوانان خوشفكر و آشنا به علم 
روز نياز دارد، اما در اين بين نبايد سازوكار تربيت و 

رشد مربيان فراموش شود. 
از آنجا ك��ه در فوتبال ما هيچ چيز س��رجاي خود 
نيست و كارها به ندرت به شكل اصولي و حرفه اي 
انجام مي ش��ود، در خصوص ميدان دادن به نسل 
جديد مربيان هم ايرادات زيادي به چشم مي خورد. 
نداش��تن تجرب��ه كاري و طي نك��ردن دوره هاي 
آموزش��ي از جمل��ه مهم تري��ن ايرادات به ش��مار 
مي روند. اينكه فالن بازيكن سرش��ناس كه سابقه 
بازي در تيم هاي مطرح را هم در كارنامه دارد بدون 
گذراندن دوره هاي مربيگري به عنوان سرمربي يك 
تيم ليگ برتري انتخاب ش��ود از آن دست مواردي 
اس��ت كه در فوتبال ما ديده مي شود. ديگر مربيان 
جوان هم كه دوره هاي آموزشي را به صورت تئوري 
گذرانده اند براي ش��روع كار در عرصه مربيگري به 
كمتر از تيم هاي اسم و رس��م دار ليگ برتر رضايت 
نمي دهند. اين در حالي است كه باشگاه هاي بزرگ 
اروپايي براي استفاده از ستاره هاي پا به سن گذاشته 
خود برنامه ريزي ويژه دارند. حضور در كالس هاي 
مربيگري و سپردن تيم هاي پايه به آنها اصلي ترين 
بخش پروژه مربي سازي اس��ت.  بدون شك توجه 
صرف به اس��م و ش��هرت يك بازيكن و اينكه قباًل 
در كدام تيم ب��ازي مي ك��رده نه تنه��ا نمي تواند 
مشكل گشا باش��د، بلكه باعث نتايج ضعيف و بروز 
حواشي مختلف براي مربيان جوان شده و آينده آنها 

را تهديد مي كند. 

مطمئن باش�يد از بي�ن چهره هاي 
خوب�ي  اس�تعدادهاي  ج�وان، 
بي�رون مي آين�د، ام�ا ش�ايد هم 
استعدادهايي متأسفانه تلف شوند 
و با توجه به اينكه روند را درس�ت 
ط�ي نكرده ان�د، توانايي هاي�ي كه 
دارند به صورت كامل مشخص شود

پرونده
بررسي حضور  مربيان جوان

 در ليگ فوتبال

ورزشي

بازتاب

جوالنمربيانجوان
درقارهسبز

 اشرف رامين 
چند سالي است  فوتبال اروپا مربيان جوان موفقي را 
به خود ديده است؛ مربياني كه خيلي زود پا به عرصه 
مربيگري گذاشتند و ثابت كردند با تجارب كم هم 
مي توان سكان تيم هاي بزرگ را به دست گرفت و 
عملكرد درخش��اني داش��ت. در انگليس جايي كه 
بازي هاي جذاب تيم هاي ليگ برتري در سراس��ر 
دنيا طرفدار دارد مايكل آرتتا 38 س��اله س��رمربي 
آرسنال اس��ت و جوان ترين مربي جزيره محسوب 
مي ش��ود؛ هافبك اس��بق اورتون و آرسنال اواسط 
فصل 2020 – 2019 جانش��ين اوناي امري شد و 
قهرماني جام حذفي جزيره را ب��ا توپچي ها تجربه 
كرد. اسكات پاركر 39 ساله هم موفق شد فوالم را 
بعد از يك فصل دوري دوباره به ليگ برتر بازگرداند. 
سرمربي چلسي هم كسي نيست جز فرانك لمپارد 
42 ساله كه از سال گذشته به عنوان نفر اول آبي ها 
پا به اس��تمفوردبريج گذاش��ت. اوله گنار سولشر 
نروژي در حالي از اواس��ط س��ال 2018 سرمربي 
منچس��تريونايتد ش��د كه تا به ام��روز انتقادهاي 
زيادي از عملكرد او در اين تيم شده ولي مربي 47 
س��اله همچنان جايگاهش را حفظ كرده است. در 
سري آ نيز مربيان زير 50 س��ال نيمكت تيم هاي 
مطرحي را تحت سلطه خود دارند؛ سيمونه اينزاگي 
44 ساله سرمربي التزيوست، آندره آ پيرلو هدايت 
يوونتوس را دراختيار دارد، گناروگتوزو س��كاندار 
ناپولي است و فيليپو اينزاگي 47 ساله نيز تيم بنونتو 
را از سريB به سري A رس��انده است. در بوندس 
ليگا عنوان بهترين مربي ج��وان با اختالف زياد به 
يولين ناگلزمان 33 ساله تعلق گرفته است. او در 28 
سالگي سرمربي هافنهايم ش��د و بعد از موفقيتش 
در اين تيم سال 2019 به عنوان سرمربي اليپزيش 
انتخاب شد. ناگلزمان با اين تيم تا نيمه نهايي ليگ 

قهرمانان اروپا پيش رفت. 

نگاه


