خط تولید موفقیت والیبالی!

شنبه

 10ذی القعده 1440

رمزگشایی از دالیل موفقیتهای والیبال کشورمان با یک برنامه ریزی  20ساله که قابل تعمیم برای موفق شدن در هر کاری است
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توگوبا«زندگیسالم»ازدالیلموفقیتوالیبالکشورمانمیگوید
«بهناممحمودی»درگف 

اعتماد به جوانها همیشه مساوی
با موفقیت است

آنچه در  20سال اخیر باعث شد تا امروز تیم ملی کشورمان در باالترین سطح مسابقات جهانی بازی کند

پله پله تا موفقیت!
موفقیتتیمملیوالیبالدرسالهایاخیراتفاقینیستوحاصل
سرمایهگذاریرویتیمهایپایهاست.مدلیکهکمتردرکشورمان
پیادهسازی میشود و با توجه به نتیجهگرایی و عمر کوتاه مدیران
کمتر کسی به آن توجه دارد .اگر تیمملی کشورمان حاال در فینال
لیگ جهانی حاضر است ،نان تالش  20سالهاش را میخورد.
تالشی که در سال اخیر به بار نشسته و ایران را به قدرت اول آسیا و
یکیازتیمهایمطرحجهانتبدیلکردهاست.دراینمطلبنگاهی
داریمبهآنچهتیمملیوالیبالرادرحدجهانیباالکشید.
روزهاینوپاییوالیبال
در سالهای اول پیروزی انقالب و تحت تاثیر شرایط جنگ به علت
تعویضهایپیاپیرئیسانفدراسیونوتغییراتوسیعدرکادرهیئت
رئیسه ،برنامههای والیبال شکل پایداری نداشت و بیشتر در زمینه
ورزش عمومی و همگانی برنامه ریزی میشد .خبری از رقابتهای
باشگاهیهمنبودوبهجایآنمسابقاتقهرمانیکشورانجاممیشد.
به مرور و بعد از دوران دفاع مقدس ،با حضور یزدانیخرم ،برنامهها و
مسابقاتوالیبالدرسراسرکشورازنظراجرا،کمیتوکیفیتشکل
بهتریبهخودگرفت.اعزامتیمهابهخارجازکشورودعوتازتیمهای
خارجی از سر گرفته شد و والیبال ،پا در راه شروعی دوباره گذاشت.
مسابقاتوالیبالبینالمللیدههفجرکهازسال 65تا 79برگزارشد
ازجملهرویدادهایارزندهدرتاریخوالیبالایراناستکهبهپیشرفت
والیبال کشورمان سرعت بخشید و زمینهای برای توجه باشگاهها و
تیمداریدروالیبالداخلیشد.تاجاییکهلیگهایبرترودستهاول
باشگاههایکشوربهشکلنوینخودیعنیآنطورکهدردنیامعمول
بود،پیریزیشدوسالبهسالرونقگرفت.
کارپایهایدستپختیزدانیخرموایوانبوگاینکوف
وقتی فدراسیون والیبال جان گرفت و سالن معراج تجهیز شد،
یزدانیخرمپایهواساسوالیبالنوینایرانرادرآنمقطعپایهریزی
کرد .او کار را در رده پایه هدف قرار داد و به این منظور «ایوان
بوگاینکوف» روس را که از بهترین های جهان و بهترین اسپکر
المپیکهای توکیو و مونیخ بود ،به خدمت گرفت و همزمان
کــار آمــوزش بازیکنان و مربیان را پیش گرفت .تمام
بازیکنان بلند قد باالی  ۱۸۰سانتیمتر در مدارس
و تیمهای محلی شناسایی شدند و برای انجام کار
پایهای ،ایــوان در شهرها و روستاهای مختلف ایران
حضور داشــت تا بتواند جوانانی را پیدا کند که با
میانگین قد تعریف شده مطابقت داشته باشند.
پس از شناسایی چهرههای با استعداد ،در تهران
تستهایمختلفازآنهاگرفتهوبعدازگذراندن
تمریناتسختورسیدنبهشرایطایدهآل،جوازحضور
در اردوی تیم ملی برایشان صادر میشد .در این بین
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بیشتر ما وقتی که یک فــرد یا یک تیم موفق را
پرونده
میبینیم ،فقط خوشبختیها و خوشحالیهای
امــروزش را میبینیم و کاری به روزهــای سختی که
پشت سر گذاشته است ،نداریم .روزهایی که احتماال
با تالش و یک برنامهریزی اصولی سپری شده که حاال به موفقیت ختم
شده است .به قول آن گزارشگر معروف ،زمان خیلی دوری نبود که آرزوی
گرفتن یک ست از تیمهای آسیایی برای تیمملی والیبال کشورمان
تبدیل به رویا شده بود اما حاال ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین و  ...آرزوی
کسب برد را در مقابل بلندقامتان تیمملی والیبال ما دارند
اما این مسیر بر خالف آنچه تصور میشود ،یک شبه
پیموده نشده و نسخهای برای موفقیت دارد که نه
تنها برای همه رشتههای ورزشی بلکه هر فردی
که به پیشرفت
فکر میکند،
کـــاربـــردی
است.
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مربیانایرانینظیرکارخانه،موذنوحیدریو...کمککردندوکنار
سرمربیروسحضورداشتندتاهمزمانکاراستعدادیابیوآموزش
حرفهایوالیبالرایادبگیرند.اینماجرادردورانیزدانیخرمادامه
داشت و بعدها این کار توسط «یوتسا ستکوویچ» انجام می شد تا
جایی که دیدارهای تدارکاتی خوب ،تغذیه مناسب ،برنامهریزی
دقیق و علمی کردن ورزش موجب شد ،والیبال رفته رفته پیشرفت
کند.
آغاز درخشش از نوجوانان و جوانان
درخشش والیبال ایران با نوجوانان و جوانان در آسیا و بعد جهان
شروع شد .تیم نوجوانان ایران در سال  2001با هدایت مصطفی
کارخانه،نایبقهرماننوجوانانجهانشد.عنوانارزشمندیکهدر
آن زمان مطبوعات قاهره از آن به عنوان شگفتی قرن نام بردند .بعد
ازآنمدالمردانزیر 19سالدنیادرونیزایتالیابهدستآمدامااوج
شگفتیدرجاییرقمخوردکهتیمستکوویچ،سرمربیصربستانی
درسال 2007درمکزیکقهرماننوجوانانجهانشدکهتابهاینجا
بزرگترینافتخارتیمهایوالیبالایراناست.جالباینکهتقریبا
بیشتربازیکنانفعلیتیمملیدرموفقیتتیمهاینوجوانانوجوانان
نقش داشتهاند .فرهاد ظریف که تا دو سال پیش در تیم ملی حضور
داشتبهترینلیبرویرقابتهایجهانینوجواناندرسال2001
 ،سیدمحمد موسوی بهترین آبشارزن رقابتهای جهانی 2005
الجزایروپوریافیاضیبهترینزنندهسرویسدرمسابقاتنوجوانان
جهان سال  2011شد .در این بین فرهاد قائمی و فرهاد سال
افزونبازیکنانیهستندکهباتیمستکوویچقهرمانجهانشدند.
همچنینامیرغفورومجتبیمیرزاجانپورهمسابقهنایبقهرمانی
نوجوانانجهانرادارند.

چرا والیبالمان هر روز به موفقیتهای
بیشتری میرسد اما فوتبالمان ،نه؟
اینکهاینطورپولیراکهپایفوتبالمیریزیمهرجایدیگرصرفکنیم،میوهوالیبالیمیدهد،خطاست.
فوتبالوهمهرشتههاهمدرستمثلوالیبالبهمدیریتدرستنیازدارند.آنموقعاستکهدیگرناچار
نخواهیم شد سرکوفت والیبال را به آنها بزنیم! این یک واقعیت است که ازنظر ساختاری ،فدراسیون
والیبال باالتر از فدراسیونهای دیگر قرار دارد .در والیبال ،مدارس استعدادیابی بهوجود آمد ،تیمهای
پایهتشکیلش دوبازیکنانزیادیازتیمهایپایهرش دکردن دتابهتیمملیبزرگساالنبرسند.فدراسیون
والیبال،مربیانخوبیرادرسالهایگذشتهبهخدمتگرفت.پارکمدتیسرمربیتیمملیبو دوچند
سالی هم والسکو ،کواچ و لوزانو هدایت تیمملی را برعهده داشتند .آنها مسیری را طی کردن د که جزو
سیاستهایفدراسیونبو دوحاالتیمملیباکوالکوویچهمانمسیررامیرود.بههمیندلیلمامیبینیم
که والیبال پیشرفت داشت ولی در فوتبال چنین کاری انجام نشد .کارلوس کیروش ،سرمربی بزگ و
شناخته شدهای بود اما کارش مطابق نظر فدراسیون فوتبال نبو د و به نوعی همبستگی که در والیبال
وجو ددار ددرفوتبالوجودنداشت.
بااینهمهبهنظرنسخهموفقیتوالیبال،نسخهپیچیدهاینیستوبا«پولدرمانی»همبهایننقطهنرسیده

تزریقاعتمادبهنفستوسطپروفسورآرژانتینی
درحالیکهموفقیتهادرنوجوانانوجوانانزیادبوداماتیمملیبزرگ
ساالن وضعیت معمولی در آسیا داشت و در حد و اندازههای جهانی
نبود .والسکو در سال  2011هدایت تیمملی کشورمان را برعهده
گرفت .او بعد از یک سال شکستهای پی در پی نبض والیبال و روش
کاربابازیکنانایرانیراکشفکردتاباپشتوانهتیمهایپایهایکهیکی
پسازدیگریقهرمانجهانمیشدند،تیمیتشکیلبدهدکهرکوردها
را یکی پس از دیگری میشکست .قهرمانی برای اولین بار در آسیا،
حضوربرایاولینباردرلیگجهانیوالیبالکهآروزیدیرینهبازیکنان
وهوادارانبود،شکستتیمهایبزرگیمثلصربستان،آلمانوایتالیا
برای اولین بار و بسیار اولینهایی که تنها با والسکو به دست آمد .با
اینکهبایکشکستغیرمنتظرهایراننتوانستبرایاولینبارصعود
به المپیک را با خولیو والسکو جشن بگیرد و این اتفاق چهار سال بعد
با هدایت هموطن او یعنی رائول لوزانو رخ داد اما مغز متفکر والیبال
جهان،راهیراپیشرویایرانگذاشتکهاینرشتهراباافزایشچند
برابریهواداردرایرانمواجهکرد.بارهابازیکنان،کارشناسانواهالی
والیبالاعترافکردهاندکهمیراثوالسکوباعثایستادندرردهچهارم
لیگجهانیوراهیابیبهالمپیک2016شد.اودرواقعاعتمادبهنفس
را به تیم ملی ایران تزریق کرد آن هم در مقطعی که تیم ملی با پشتوانه
پایههاشرایطدرخششدرعرصهجهانیراداشت.
راهی که ادامه دارد
بعد از والسکو هم تیمملی والیبال توانسته است راه موفقیت را ادامه
دهد .مهمتر از همه این که سرمایهگذاری روی پایهها به طور جدی
ادامه دارد .همین حاال که تیمملی بزرگ ساالن درگیر فینال لیگ
ملتهایوالیبالاست،تیمملیجوانانبهسرمربیگریبهروزعطایی
خودرابرایحضورقدرتمنددرمسابقاتجهانیبحرینآمادهمیکند.
تیمیکهقهرمانجوانانآسیاشدهاستوبسیاریازبازیکنانآننظیر
امیرحسین اسفندیار ،امیرحسین توخته ،مرتضی شریفی ،مهران
فیض ،محمدعلی فالحتخواه ،پوریا یلی و محمدرضا حضرت پور
به اردوهای تیم ملی بزرگ ساالن هم دعوت شدهاند و کوالکوویچ
رویدو،سهتایآنهاحسابویژهایبازکردهاست.جالباست
بدانید تیم ایران به عنوان یکی از قدرتهای
والیبال دنیا تا سال 2025در لیگ ملتها
حاضر خواهد بود .همین حضور در سطح
یک جهانی هم فرصت خوبی است تا بازیکنان
جدید در چنین مسابقاتی میدان ببینند و به مرور
جایگزیننسلطالییشوند.چنانچهچهرههایینظیر
محمدجوادمعنوینژاد،علیشفیعی،مسعودغالمی،
امیرحسین مجرد و بسیاری دیگر در همین یکی دو سال
اخیربهترکیبتیمملیرسیدهاند.

استبنابراینایننسخهقابلانتقالبهبیشتررشتههاست.توجهبهتیمهایپایهواستعدادیابیمیتواندبرای
تمامرشتههاانجامشود.درصحبتهاییزدانیخرمرئیسسابقفدارسیونوالیبالآمدهاست؛درزمان
شروعکارشبرایوالیبالحتیتماشاگریوجودنداشت،اوباالگوبرداریازژاپندانشآموزانرا
بهسالنوالیبالمیآوردکههمینموضوعافزونبرایجادشورونشاطدراینورزشتاثیرزیادیدر
عالقهمندیکودکانونوجوانانبهاینرشتهداشتهاستوخیلیهایشانبعدازدیدنچندبازی،
دست به توپ میشدند .به طور کلی نباید از نقش مدارس و آموزش و پرورش به سادگی گذشت.
از جایی که برای رشتههای مختلف در کشورمان مدارس تخصصی وجود ندارد ،مدارس بهترین
نقطهبرایکشفاستعدادهاهستندومیتوانبرایرشتههایمختلف،چهرههایشایسته
راشناساییوبرایتبدیلشدنشانبهیکقهرمان،هدفگذاریوبرنامهریزیکرد.
بزرگ ترین آفت کار پایهای در ورزش ایران ،مدارس و باشگاههای پولی و مقطعی
هستند .آنهایی که نزدیک تعطیالت تابستان به بهانه جذب استعداد ،فراخوان
میدهند و با وعدههای دروغین خانواده ها را تطمیع میکنند اما خبری از کشف
استعداد نیست و کودک یا نوجوان پس از یکی دو دوره سرخورده میشود .برای
رسیدن به نقطه مطلوب باید نقاط امنی توسط فدراسیونها و وزرات ورزش وجود
داشته باشد .استعدادهای واقعی شناخته و مسیر حرفهایشان مشخص شود تا
شایدرشتههایدیگرهمانندوالیبالبتواننددرحدواندازههایجهانیقدعلمکنند.

بهنام محمودی به عنوان یکی از ورزشکاران تحصیل کرده
والیبال ،محصول استعدادیابی بوگانیکوف روس است .او
 14-13سالی در تیمملی حضور داشت و به عنوان اولین
توگو
لژیونرایرانیدرلیگایتالیابازیکرد.محمودیدرگف 
با ما ،پیرامون استعدادیابی و کار پایهای در والیبال ،نظرات
جالبی دارد که در ادامه گزیده ای از آن را میخوانید.
موفقتوالیبال،حاصلتالشوکارتیمی
موفقیت امروز والیبال ،کار یک نفر و دو نفر نیست و کار خانواده
بزگ والیبال است .آقای یزدانیخرم و آقای داورزنــی ،زحمت
زیادیکشیدندونیازاستبرایریلگذاریصحیحوادامهحرکتدراینمسیربرنامهریزیبهتریتوسط
کارشناسانخبرهانجامشود.همینتیملهستانکهاخیراماراشکستداد،شش،هفتبازیکنباالی2
مترو 10داشت.ماهمبایدبرایپشتوانهسازیبهاینسمتحرکتکنیموروزبهروزخودمانرابیشتربه
سطحاولوالیبالدنیانزدیککنیم.
نقشبیبدیلایواندررشدوالیبالایران
ایوان بوگانیکوف تاثیر زیادی در رشد والیبال ایران داشت .همین بازیکنانی که االن هم بازی میکنند
بهنوعیشاگردانایوانهستند.اواعتقادداشتبازیکنانباقد 190بهدردوالیبالمیخورندوباهمین
نگاه استعدادیابی کرد .حاصل آن تالش ،ساخت بازیکنانی بود که سالها برای تیمملی بازی کردند و
افتخارات زیادی در آسیا به دست آمد .نسل بعد از ما هم به المپیک رسید ،در لیگ جهانی درخشید و به
قدرتاولآسیاتبدیلشد.بااینحالمنمعتقدمبایدانقالبدیگریدروالیبالماناتفاقبیفتدتاجایگاه
مابینپنج،ششتیمبرتردنیاتثبیتشود.مابایدبرایرسیدنبهایننقطهدوبارهدرردهپایهبرنامهدرست
تدوینکنیم،پیگیریکنیموادامهبدهیم.
نیازبهپشتوانهسازیبیشتربرایتیمملی
االن به واسطه عالقهمندی خانوادهها ،والیبال کشش زیادی در نوجوانان و جوانان دارد .ما باید دنبال
استعدادهاییباشیمکهواقعابهلحاظتخصصیبهدرداینرشتهمیخورند.منفعتطلبیمربیانیاباشگاه
دراینزمینهمیتواندضربهبزرگیرابزند.االندرردهجوانانونوجوانانشرایطخوبیداریمولیبااین
همهکانونومدارسبایدخیلیبیشترازاینبرایتیمملیپشتوانهداشتهباشیم.
اعتمادبهمدیرانجوانوورزشی
کاریکهبرایوالیبالمیتوانانجامدادبرایدیگررشتههاهمقابلانجاماست.ماایرانیهابهطورکلی
آدمهایقویوبااستعدادیهستیمامامدیریتهایمانبعضااشتباهاست.گاهیمدیرانراازجاییدیگر
بهورزشمیآوریموباآزمایشوخطافقطخودمانراعقبمیاندازیم.اینهمهرهبرانقالبتاکیددارند
کهبهسمتتخصصوجوانگراییبرویماماایناتفاقدرعملنمیافتد.اعتمادبهجوانهاهمیشهمساوی
با موفقیت است .باید به کسانی که خاک ورزش را خوردهاند ،تجربه و تحصیالت دارند ،اعتماد کنیم .ما
فکرمیکنیمعدهایفقطمدیرآفریدهشدهاندکهازاین ِسمتبهآن ِسمتتغییرشاندهیمحتیدرجنگ
همجوانهابودندکهنقشچشمگیریداشتند،جوانهایینظیرحسینفهمیده،بهناممحمدی،شهید
باکری.منمعتقدمبایدبهجواناناعتمادکنیموفرصتدادهشودتاورزشرابهصورتحرفهایوازکاربا
پایههابهسطحاولدنیابرسانیم.
بایدمربیلژیونرداشتهباشیم
ما نباید تمام توجهمان معطوف به بازیکنان باشد .باید همزمان سطح دانش مربیان را باال ببریم .هم
اکنون  15-14مربی جوان و خوب داریم که سابقه کار در کنار مربیانی نظیر والسکو را دارند و زبان
انگلیسی را خوب صحبت میکنند .باید زمینه حضور این مربیان را در خارج از کشور فراهم کنیم.
هیچ فردی فکر نمیکرد رحمان محمدیراد بتواند شهرداری ورامین را قهرمان لیگ برتر کند اما
این مربی با انگیزه آمد و کار بزرگی را انجام داد .همین صربستان که این همه سرمربی در رشته
های والیبال ،فوتبال و وزنهبرداری صادر کرده است اصال لیگ معتبری ندارد .فدراسیون والیبال
میتواند با برنامهریزی زمینه لژیونر شدن مربیان را هم فراهم کند و این میتواند گام بلندی برای
والیبال ایران باشد.
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تیم ایران در 10
سال اخیر موفق به
کسب دو عنوان
قهرمانی جام
ملتهای آسیا و
دو طالی بازیهای
آسیایی شده است.
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ایران تاکنون هفت
دوره در لیگ جهانی
حاضر شده است
که عنوان چهارمی
بهترینعنوان
بلندقامتانکشورمان
به سرمربیگری کواچ
است.

300

8

طبق اعالم رنکینگ
فدراسیون جهانی
والیبال ،تیم ملی
بزرگ ساالن ایران
در جایگاه هشتم
جهان و تیم جوانان
در رده پنجم قرار
دارد .نوجوانان
ایران در صدر
تیمهای جهان قرار
دارند.

مبلغ قــرارداد «کوالکوویچ» نزدیک به  300هزار
یــورو( 4میلیارد تومان) بــرای هر سال است و این
دستمزد در مقایسه با قرارداد مربی جدید تیمملی
فوتبال که ساالنه یک میلیون و 500هزار یورو(20
میلیاردتومان)است،جالببهنظرمیرسد.
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تیم ملی ایران در
سال  ۲۰۱۶در
مسابقات انتخابی
المپیک توانست بعد
از  ۵۲سال به عنوان
تیم دوم به المپیک
 ۲۰۱۶ریو صعود
کند

