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سپردن سکان هدایت تیم ها به مربیان کم تجربه تاوان دارد؟
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بی توجهی به جوانان در لیگ برتر 
فوتبال ایران 

عکس ها: جعفر همافر

طرح غربالگری کرونا در مجموعه مسکونی شهرک سحر کیش

گروهورزشــی-قبل از شروع 
لیگ بیستم فوتبال ایران، بعضی از تیم ها 
تصمیــم گرفتند تا به مربیان جوان و کم 
تجربه که هرگز تجربه ســرمربیگری در 
لیگ برتر را نداشتند، فرصت همکاری 
دهنــد. بعضی از این افراد قبال ســابقه 
دســتیاری و کار در تیم های لیگ یکی 
و یا بی نام و نشــان را داشتند اما بعضی 
دیگــر به یک باره حتــی در هنگامی که 
بازی می کردند به مربیگری روی آورده 
و سکان هدایت  تیم ها را پذیرفتند. امثال 
محرم نویدکیا، مهدی رحمتی و مسعود 
شجاعی سرمایه های فوتبال ایران هستند 
که اتفاقــا در این فصل نتایج بدی را هم 
نگرفته اند؛ اما بعضاً با ســپردن ســکان 
هدایت تیم ها به چنین افرادی، در صورت 
موفق نشدن این ستاره های سال های نه 
چندان دور، خطــرات جبران ناپذیری 
آن هــا را تهدید می کند و بین این افراد و 
فوتبال جدایی می اندازد. بعضی از مربیان 
جوان مثل رحمان رضایی، وحید فاضلی 
و وحید بیاتلو هم پس از تجربه دستیاری، 
سکان هدایت تیم های لیگ برتری را در 
ایــن فصل قبول کردند که چندان هم در 
تیم های خود موفق ظاهر نشده و ۲ نفر از 
آن ها به نوعی برکنار شدند. این اتفاق در 
آینده صدمات زیادی را به پیکره فوتبال 
کشــورمان وارد خواهد کرد و کار ورود 
مربیان جوان به چرخه مربیگری در لیگ 
برتر را هم سخت می کند. طی سال های 
اخیر عــادت کرده ایم افــرادی که هیچ 
گونه تجربه مربیگری در ســطح باالی 
فوتبال ایران نداشــته اند را روی نیمکت 
تیم ها ببینیم. افرادی که بدون پشــت سر 
گذاشــتن دوره های مربیگری حرفه ای 
و کســب مدرک معتبر یا دستیاری کنار 
مربیان برجسته و کار کردن در لیگ های 
پایین تر یا رده هــای پایه، تنها با حضور 

در کالس های فدراسیون فوتبال مجوز 
مربیگری در لیگ برتر را کســب کرده 
اند. نتایج این انتخاب ها کامال در فوتبال 
ما قابل مشــاهده اند. در سال های اخیر، 
فوتبــال ایران در رده باشــگاهی و ملی 
افتخاری کســب نکرده اســت و برای 
حل چنین مشــکلی باید گاهی اوقات 
مشــکالت به ظاهر کوچک، اما بزرگ 
را برطرف کرد. یکــی از مواردی که در 
انتخاب افراد جــوان برای مربیگری در 
تیم ها قابل توجه خواهد بود، بحث دخل 
و خرج است. مدیران با جذب این افراد 
کم تجربه به نوعی بار مسئولیت را از روی 
شانه خود بر می دارند و با اسم جوانگرایی 

سعی در کاهش هزینه ها دارند.
در فوتبــال روز دنیــا کمتر چنین 
مســائلی را می بینیم و حتی بزرگان این 
رشته هم اگر بخواهند به دنیای مربیگری 
وارد شــوند، باید از گذرگاه های سختی 
عبــور کنند. به طور مثال، ژاوی هرناندز 
ســتاره بارسلونا هم طی چند سال اخیر 
می توانست هدایت آبی  و اناری پوشان 
را قبول کند اما ترجیح داد با کار کردن در 

آسیا و تیم السد قطر کسب تجربه کند.
نگاهی بــه وضعیت مربیان 

جوان در این فصل
اگــر به جــدول رقابت های لیگ 
برتر نگاه کنیم، تفاوت تجربه را مشاهده 
می کنیم. ۳ تیــم انتهای جدول از مربیان 
جوانــی که ســابقه ســرمربیگری در 
تیم های لیگ برتری را نداشــتند، مربی 
خود را انتخاب کردند. ماشــین سازی 
کار را بــا وحید بیاتلو جوان ترین مربی 
لیــگ آغاز کرد؛ امــا نتایج قابل توجهی 
نگرفت. ماشــین ســازی البتــه جدا از 
انتخاب یک مربی جوان، تیم خود را هم 
بــه طور کلی تغییــر داد و با یک تیم کم 
تجربه وارد مســابقات شد. وحید بیاتلو 

قبل از هفته ششم رقابت های لیگ برتر 
از سرمربیگری ماشین استعفا کرد. پس 
از بیاتلو، محمدسعید اخباری سرمربی 
سبزپوشان تبریزی شد؛ اما نتایج ماشین 
سازی بهبود پیدا نکرد و این تیم کماکان 

در حسرت پیروزی مانده است.
وحیــد فاضلی دیگر مربی جوانی 
بود که پس از تجربه دســتیاری محمود 
فکری، هدایت نســاجی را قبول کرد. او 
فصل گذشته دستیار فکری بود و مدیران 
نســاجی پس از این که محمود فکری 
راهی اســتقالل شــد، هدایت نساجی 
را به وحید فاضلی ســپردند. نساجی با 
هدایت فاضلی فصــل را خیلی خوب 
آغاز کــرد. آن ها در ۵ هفتــه ابتدایی ۲ 
پیروزی کســب کرده و تیم های مدعی 
تراکتور و پرسپولیس را متوقف کردند؛ 
اما رفته رفته روند نزولی نساجی شروع 
شد و شــاگردان فاضلی مقابل سپاهان، 
مس رفسنجان، فوالد و پیکان شکست 
خوردند. در نهایت فاضلی برکنار شد و 
مجید جاللی بار دیگر هدایت نساجی را 
پذیرفت. شرایط ذوب آهن هم تعریفی 
نسبت به نساجی و ماشین سازی ندارد. 
آن ها پس از کنار گذاشتن لوکا بوناچیچ 
ســکان هدایت تیم خــود را به رحمان 
رضایی سپردند. این اولین تجربه جدی 
ســرمربیگری رضایی بود که تا این جا 
قابل دفاع هم نبوده اســت. یکی از خط 
تیره های جدول مربوط به تعداد بردهای 
ذوب آهن اســت. آن هــا تاکنون در ۱۲ 
هفته ابتدایی ۸ تســاوی داشــته و سایر 
مسابقات را نیز باخته اند. به جز آلومینیوم 
که با رســول خطیبی در مکان سیزدهم 
قرار دارد، تیم های ســایپا و شهرخودرو 
در مکان های دوازدهــم و یازدهم قرار 
گرفته اند. ابراهیم صادقی همانند فصل 
گذشته هدایت ســایپا را برعهده دارد و 

به نظر در این فصل بازیکنان با تفکرات 
صادقی آشــناتر شده اند اما همچنان این 
تیم در کســب پیروزی چندان موفق کار 
نکرده است. رحمتی هم که هنوز از دنیای 
فوتبــال خداحافظی نکرده تا پایان هفته 
دوازدهم با  شــهرخودرو در رده یازدهم 

قرار گرفته است.
افاضلی: همیشه آسان ترین 

کار تغییر مربی است
هومن افاضلی، کارشناس فوتبال 
کشــورمان در خصــوص دالیل نتیجه 
نگرفتن مربیان جوان در لیگ برتر، اظهار 
کرد: افراد برای این که مربی شــوند باید 
یک سری مراحل را طی کنند. این مراحل 
برای تعدادی از افراد طوالنی تر هستند و 
دیرتر به هدف خود می رسند. برعکس 
بــرای تعدادی هم زودتر نتیجه می دهند 
که به شرایط بستگی دارد. اصل موضوع 
این اســت که مربیان جوان باید خود را 
آماده کرده باشــند. این موارد به دانش و 
تجربیات مربی بودن مربوط می شود نه 
بازیکن. بعضی ها زودتر یاد می گیرند و 
شرایط برای آن ها مهیا می شود. ضمن این 
که مربیان جوان چون قدم های اول خود را 
بر می دارند باید صبر بیشتری داشته باشیم. 
او افزود: این نکته را باید در نظر بگیریم 
که ممکن است این تجربه موفقیت آمیز 
باشد یا غیر موفقیت آمیز. بنابراین قبل از 
انجام هرکاری به آن فکر کنیم. من حضور 
افراد جــوان را بد نمی بینم. مربیگری به 
این معنا نیســت که تکی نتیجه گرفت و 
تنهایی زمین خورد. برای موفق شدن یک 
مربی خیلی از مسائل باید فراهم شوند. 
مردم فقط ویترین کار را نگاه می کنند اما 
بایــد تمام موضوعات را در نظر گرفت. 
مدیران و بازیکنان هم باید کار خود را به 
خوبی انجام دهند اما همیشه آسان ترین 

کار تغییر مربی است.

قاســمپور: مربیگــری بــه 
تجربیاتی نیــاز دارد که به مرور 
زمان و با کار زیاد حاصل می شوند
ابراهیم قاسمپور، کارشناس فوتبال 
کشورمان نیز در خصوص دالیل نتیجه 
نگرفتن بعضــی از مربیان جوان گفت: 
مربیان جوان باید از رده های پایین تر و در 

کنار تعدادی از مربیان باتجربه کار کنند؛ 
زیرا اگر به آن شــکل بود، مارادونا و پله 
بهترین مربیان جهان می شدند. مربیگری 
به تجربیاتی نیاز دارد که به مرور زمان و 
با کار زیاد به دست می آیند؛ بنابراین مثل 
بازیکن فوتبال نیست. اگر مربیان جوانی 
که از دانش یا مــدرک معتبر برخوردار 

نیســتند در تیم ها مربیگــری می کنند، 
مدیران باید پاسخگو باشند. ضمن این که 
مدیران باید از مربیان جوان حمایت کنند. 
بازیکن جوانی که تمام رده های سنی را 
طی می کند با کسی که مستقیم از پله یک 

به پله ۱۰ می رسد، خیلی فرق دارد.
او ادامــه داد: مــن معتقد هســتم 

بازیکنی که تمام رده های ســنی را طی 
می کند، شکوفایی بهتری خواهد داشت 
و بیشتر در اوج باقی می ماند. در مربیگری 
هم همین اســت. وقتی افراد در تیم های 
بیشتری مربیگری کرده باشند، نسبت به 
کسانی که مستقیم از لیگ ۳ به لیگ برتر 

می رسند موفق تر خواهند بود.

گروهورزشــی-تعــدادی از 
بازیکنان مطرح نیمکت نشین سپاهان 

به دنبال جدایی از این تیم هستند.
تیم فوتبال سپاهان که این روزها 
عملکرد خوبی در رقابت های لیگ برتر 
دارد و یکی از مدعیان جدی قهرمانی 
لیگ بیستم است، جزو تیم های پر مهره 
لیگ برتر اســت و به دلیل تعداد زیاد 
بازیکنــان مدعی حضــور در ترکیب 
اصلی در چند پست، برخی از بازیکنان 
شناخته شده تیم نیمکت نشین شدند و 
اگرچه با مدیریت این موضوع تا امروز 
برای طالیی پوشان چندان مشکل ساز 
نشده و به جز یک بازیکن، کسی نسبت 
بــه عدم حضــور در ترکیب حرکت 
اعتراضی نشان نداده ولی این موضوع 
باعث شده احتمال تغییرات در این تیم 
بعد از نیم فصل زیاد شــود و در پنجره 

زمستانی باید شاهد خروج تعدادی از 
این نفرات از سپاهان باشیم که چندتای 

آن قطعی به نظر می رسد.
یکی از این نفرات مهدی کیانی، 
کاپیتان ۲ فصل گذشته سپاهان است که 
شیوه بازی او با سبک مورد نظر محرم 
نویدکیا همخوانی ندارد و از همین رو 
فرصــت بازی در ترکیب اصلی تیم به 
او نمی رسد. نیمکت نشینی کیانی او را 
عصبی و ناراحت کرده و ۲-۳ هفته ای 
می شــود که این بازیکن در تمرینات 
حضور ندارد و منتظر باز شدن پنجره 
زمستانی است تا با گرفتن رضایت نامه 
جدا شود. ظاهراً نویدکیا هم مخالفتی با 

جدایی کیانی ندارد.
محســن الغسانی، وینگر عمانی 
سپاهان گزینه خروجی بعدی سپاهان 
است. الغسانی که در دیدارهای آسیایی 

ســپاهان زیرنظر نویدکیــا بازی کرد 
عملکرد ضعیفی از خودش نشان داد 
و سرمربی سپاهان پیش از شروع فصل 
بــه او گفت اگر در تیم بماند زیاد بازی 
نخواهد کرد. در آن مقطع پیشــنهادی 
برای جدایی الغســانی وجود نداشت 
ولی حــاال او می تواند به کشــورش 
برگــردد یا بــه تیم هــای دیگری ای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برود. 
بــا توجه به اینکه قرارداد الغســانی به 
صورت ارزی است باشگاه سپاهان هم 
تمایلی به حفظ یک بازیکن با دستمزد 

باال و نیمکت نشین ندارد.
عزت اله پورقاز، ستاره خط دفاعی 
سپاهان در چند فصل اخیر گزینه دیگر 

خروج از سپاهان در نیم فصل است. با 
توجه به تعداد بازیکن زیاد در پســت 
دفاع میانی در سپاهان و اینکه نویدکیا 
بعد از چنــد تغییر به زوج مهدیزاده - 
گولسیانی رسیده است پورقاز نیمکت 
نشین شــده و تعویض هایی که انجام 
می شود هم نشان می دهد گزینه سوم 
خط دفاعی نویدکیا، نژادمهدی است و 
از همیــن رو پورقاز به خاطر نیمکت 
نشینی به فکر جدایی در نیم فصل است. 
هنوز پیشنهاد رسمی به این بازیکن داده 
نشده ولی به دلیل اینکه تیم های زیادی 
مشــکل دفاع وســط دارند مشتریان 
زیادی برای این بازیکن وجود خواهد 

داشت.

رضــا میرزایی، وینگــر جوان 
ســپاهان و از محصوالت این باشگاه 
است که به او در ترکیب اصلی سپاهان 
زیاد بازی نمی رسد و معموالً به عنوان 
یار تعویضــی وارد زمین می شــود. 
میرزایــی ابتدای فصل پیشــنهاداتی 
داشت ولی پس از صحبت با نویدکیا و 
اعالم نیاز به حضورش در سپاهان ماند 
ولی حاال به نظر می رسد بحث جدایی 
او جدی تر از نیم فصل نخست باشد. 
از دو تیم شهرســتانی به عنوان مقصد 
احتمالی میرزایی در نیم فصل دوم یاد 
می شود. هرچند احتمال اینکه سپاهان 

مانع جدایی او شود زیاد است.
وینگر  محمدرضا خلعتبــری، 

با تجربه ســپاهان هــم گزینه دیگری 
اســت که چندی پیــش در مصاحبه  
خودش اعالم کرد به احتمال زیاد نیم 
فصل با محرم نویدکیا صحبت می کند 
و درخواســت جدایــی خواهد داد. 
خلعتبری هم در ترکیب اصلی سپاهان 
جایی ندارد و بیشتر به گزینه جانشین 
محسوب می شود ولی خود او با توجه 
به شرایط سنی که دارد ترجیح می دهد 
بیشــتر بازی کند و برای همین به فکر 

جدایی در نیم فصل افتاده است.
رضــا دهقانی، بازیکــن جوان 
سپاهان هم که به نیمکت نشینی خود 
معترض است گزینه دیگری است که 
چندی پیش صحبت هایی از اعتراضش 

به نیمکت نشینی و درخواست جدایی 
زودهنگامش به باشــگاه منتشر شده 
بود. البته مســئوالن باشگاه این مورد 
را مدیریــت کرده و پس از صحبت با 
دهقانی او را از خواسته خود منصرف 
کردنــد و اعالم کردند ســپاهان به او 
نیاز دارد. بعید است سپاهان با جدایی 
دهقانی موافقت کند ولی به هر حال نام 
او هم جزو احتماالت خروج زمستانی 
اســت. و در نهایت می توان از مهدی 
ترکمان نام برد که به تازگی از ســوی 
کمیته تعیین وضعیت تبرئه شــد و در 
بازی اخیر سپاهان برای اولین بار نامش 
در فهرســت ۱۸ نفره قرار داشت ولی 
به او بازی نرســید. با توجه به سیستم 
بازی نویدکیا و انتقال نورافکن به پست 
دفاع چپ و اینکه شــایان مصلح هم 
روی نیمکت ســپاهان حضور دارد، 

ترافیک در پســت دفــاع چپ باعث 
شــده احتمال جدایــی ترکمان زیاد 
شــود. باید دید موضــع کادرفنی در 
قبال این بازیکن چیست. به هر جهت 
باید ۳-4 هفته باقی مانده تا نیم فصل 
نخســت رقابت ها و باز شدن پنجره 
زمســتانی صبر کرد و نکته قابل توجه 
اینجاســت که تمام این نفرات تحت 
قرارداد باشگاه سپاهان هستند و برای 
جدایی نیاز به رضایت باشــگاه دارند 
ولی باتوجه به سیاســت های محرم 
نویدکیا مبنی بر اینکه بازیکنی را به زور 
در تیم نگه نمی دارد، باشگاه سپاهان هم 
در راستای تامین منافع خودش نسبت 
به این موارد تصمیــم گیری خواهد 
کــرد. ضمن اینکــه احتمال جذب ۲ 
تا ۳ بازیکــن در نیم فصل با توجه به 

خروجی ها وجود دارد.
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