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  :چکیده مطلب 

اوتمار هیسفیلد را یکی از مربیان مولف در جهان فوتبال می دانند که 

او با همین . تئوري و متد خاص خود را در مربیگري فوتبال دارد 

نظریه ها ، سالها به عنوان یک مربی موفق در فوتبال آلمان فعالیت 

که از آن جمله . نموده و افتخارات زیادي را نیز به دست آورده است 

مجله کیکر . در لیگ قهرمانان اروپا و بوندسلیگاست قهرمانی 

مصاحبه اي با وي انجام داده است تا قوانین طالیی مربیگري را از وي 

گروه آریانا با افتخار ترجمه این سیزده قانون طالیی . جویا شود 

 .   هیتسفیلد را به مربیان ایران زمین پیشکش می نماید 

 

ابراهیم طالبی: ـ مترجم   

هادي عطارها: ـ ویراستار   

    مجله کیکر: منبع 

www.arianafootball.ir : ارائه شده توسط    

 



٢  

 

 

سیــزده قانون طالیی  

  اوتمار هیسفیلدگري ــمربی

  :سیزده قانون طالیی مربیگري فوتبال از نظر اوتمار هیتسفیلد این قوانین هستند 

  

  

  ـ احتــرام گذاشتن  1

از نظر من یکی از مهمترین اصول زیر بنایی در ایجاد یک احساس تیمی و گروهی 

در . مشترك بین اعضاء یک مجموعه، وجود احترام متقابل بین اعضاء است 

افول احترام میان انسان ها هستیم و این مقوله مهم روز جوامعی که هر روز شاهد 

به روز کم رنگ تر می شود، تیم ها و گروه هاي موفق در یک ارتباط جمعی متأثر 

احتـــرام گذاشتن، آموزش داده . از احترام متقابل، کارشان را به پیش می برند 

رهایی که نیاز به از بدیهی ترین رفتارها نظیر احترام به مربی تا رفتا. می شود 

  ....کرامت انسانی بیشتري دارد، نظیر محترم شمردن تدارکات و راننده اتوبوس و 

  اعتماد کردن به بازیکنانـ  2

یک مربی باتجربه  .در کارهاي گروهی اعتماد داشتن به دیگران، زیر بناي اعتماد به نفس فردي است  ، یک اصل مهم این است که

اعتماد کردن به . بازیکن در زمان هاي بحرانی قادر است به یاري تیم بیاید، کمتر دچار اشتباه می شود در تشخیص اینکه کدام 

  .یکدیگر در شرایط بحرانی از ویژگی هاي اساسی تیم هاي موفق است 

  

  ـ توجه داشتن به ویژگی هاي شخصیتی 3

. ساخت همانگونه که نمی توان از اسب بارکش ، اسب پیشرو و مسابقه اي ساخت » رهبر « ، » پیروان « به نظر من نمی توان از 

بدین صورت از بازیکنانی . یک مربی موفق به ویژگی هاي بازیکنانش توجه خاصی دارد و از هرکس انتظارات معقولی خواهد داشت 
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یکی از مهمترین فاکتورهاي » برنده بودن « به نظر من روحیه . دایت جمع را نخواهد داشت که قدرت رهبري ندارند انتظار ه

اگر . روحیه برنده بودن را فقط در روز مسابقه و در گرماگرم نبرد می توان مشاهده نمود . شخصیتی هر یک از اعضاء تیم است 

یدان بفرستید، غُر زدن و دست تکان دادن و باال و پایین شما گروهی از بازیکنان را بدون داشتن روحیه پیروزي خواهی، به م

مربی باید بداند که این واکنش ها در  .پریدن، ثمره اي جز بیشتر کردن لطمات و آسیب هاي روانی وارده بر تیم را نخواهد داشت 

ت غلط و رها کردن کار را در پی کنار زمین تا چه اندازه بر روي بازیکنان جوان تاثیر منفی خواهد گذاشت و عواقبی چون تصمیما

  . خواهد داشت 

  

  ـ رعایت فاصله 4

کنترل مرزهاي میان مربی و بازیکنان و تالش براي حفظ آنها خصوصاً در هنگام موفقیت تیم، از مواردي است که من اعقاد راسخی 

  .شیوه اي کامالً دیکتاتورانه هم نیست  مربی و بازیکن باید فاصله اي منطقی داشته باشند اما این به معنی اتخاذ. به آن دارم 

  

  ـ درس گرفتن از اشتباهات 5

به طور مثال در فینال لیگ . از اتفاقات منفی می توان درس هاي مثبتی گرفت که در کسب نتایج آینده تأثیر به سزایی دارند 

شرایط خیلی سختی را گذراندیم اما این اتفاق وقتی ظرف دو دقیقه بازي برده را به منچستر باختیم،  1999قهرمانان اروپا در سال 

  .دقیقه نیست بلکه تا لحظه سوت پایان داور جریان دارد  90به ما این درس را آموخت که فوتبال 

  

  ـ حمایت از ستارگان  6

ی برخوردار بازیکنان ستاره معموالً بیشترین بار مسئولیت تیم را به دوش می کشند و احتیاج دارند که از حمایت دائمی سرمرب

این حرف به معناي حمایت بی چون و چرا نیست بلکه منظور آن است که بازیکنی که ارزش و استعداد خود را براي تیم . باشند 

به روزهاي اثبات نموده است احتیاج دارد تا در روزهایی که از شرایط آرمانی به دور است مورد حمایت مربی قرار گیرد تا دوباره 

همچنین در شرایطی که تیم نتیجه نگرفته و طبعاً بازیکنان ستاره بیشتر از سایرین تحت فشار مطبوعات و افکار  .خوبش باز گردد 

  . عمومی هستند، مربی با حمایت هاي خود نشان دهد که اعتقادش را نسبت به این بازیکنان از دست نداده است 

  ـ دروغ ، هرگــــز 7

ن به وي نشأت می گیرد و این اعتماد حاصل نمی شود مگر آنکه بازیکنان کلمه به کلمه اعتقاد بازیکنان به مربی از اعتمادشا

به عنوان یک مربی اگر . حرفهاي مربی شان را باور داشته باشند و روي آن حساب باز کنند و دروغ آفت این اعتماد و باور است 

  .اعتماد تیم تان نسبت به خود را از دست بدهید، کارتان تمام است 
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  ـ به نداي قلبت گوش فرا ده 8

براي هر بازي، رهبري در حین بازي، تصمیمات یک مربی همواره در حال تصمیم گرفتن است ، انتخاب ارنج ، انتخاب استراتژي 

گاهی در میان این حجم انبوه از تصمیم و انتخاب پیش خواهد آمد که نه ابزار استدالل و نه تحلیل هاي ... مهم قبل از فصل و 

  .نی و منطقی راه به جایی نخواهند برد، در این لحظات  شما تنها باید به حس تان اعتماد کنید و نداي قلب خود را بشنوید عقال

  

  ـ ضعف نشان ندهید 9

پیوسته به عنوان مربی در معرض نگاه هاي 

پنهان و آشکار بازیکنان و سایر اعضاء تیم 

اگر شما از خودتان ضعف نشان دهید، . هستید 

در شرایط بحرانی و . کار تیم تان تمام است 

سخت اعتماد به نفس تان را حفظ کنید و از 

خودتان ضعف نشان ندهید چون در آن صورت 

هم رقیب جري تر خواهد شد و هم عنان کار 

آن . تیم خودي از دست تان خارج خواهد شد 

وقت است که هرکس ساز خود را خواهد زد و 

برطرف کردن این  هرکس از راه خویش در صدد

  ...تصور کنید کشتی طوفان زده اي را که ناخدا ندارد و هر ملوان در هر لحظه سکان را به سمتی می چرخاند. مشکل برخواهد آمد 

  

  ) منحرف کنید( فشارهاي مختلف را مهار کنید ـ  10

اي رسانه ها، قضاوت هاي ناعادالنه، چالش با انتظارات هواداران، حاشیه سازي ه. یک مربی دائماً تحت فشارهاي مختلف قرار دارد 

اگر تمام این فشارها را به جان بخرید، نهایتاً . نمونه هایی از فشارهاست که مربی با آنها مواجه است ... مدیران، شرایط هر بازي و 

ین فشارها را مهار نمایید یا جانی براي تان نمی ماند که بخواهید به مسائل اصلی و فنی برسید پس تالش خود را انجام دهید که ا

من براي آنکه بتوانم این فشارهاي طاقت فرسا را مهار کنم، آنها را به عنوان بخشی از شغل و حرفه خود . آنها را منحرف کنید 

در . من پیش از اینکه بخواهم به عنوان یک مربی حرفه اي  در فوتبال کار کنم مدتی به تدریس ریاضیات می پرداختم . پذیرفته ام

یک روز با خودم اندیشیدم . ریاضیات هیچ گاه از مبحث لوگاریتم خوشم نمی آمد و همیشه در حین تدریس آن حال بدي داشتم 

که باید انجام شود حتی بدون شوق و ذوق همیشگی  يکه ریاضی بدون لوگاریتم امکان ندارد پس آنرا به عنوان بخشی از کار

آنها را می پذیرم و براي منحرف کردن شان فکري . هم من از همین شیوه استفاده می کنم درباره فشارهاي فوتبال . پذیرفتم 

  .برمی دارم بجاي آنکه اجازه بدهم این فشارها مرا از پاي درآورد یا وقتم را صرف گله کردن از آنها بکنم 
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  ـ از حسادت جلوگیري کنید  11

معموالً بازیکنان خریداري شده سقف دریافتی ها . مسائل مالی همیشه حسادت و حساسیت بازیکنان نسبت به هم را بر می انگیزد 

خوشبختانه االن . این موضوع باعث تضعیف روحیه تیمی می شود . را در باشگاه به هم می زنند و حسادت ها را بر می انگیزند 

ستاره و بین المللی باشگاه ها به راه حل مناسبی رسیده اند که تا حدود زیادي می تواند این عوارض  درباره مبالغ دریافتی بازیکنان

  . را کاهش دهد 

  

  ـ یک دستیار خوب داشته باشید  12

 پس دستیاري براي خود انتخاب. بدیهی است که اگر به دستیار خود صد در صد اطمینان نداشته باشید نمی توانید با او کار کنید 

  .کنید که سعی نداشته باشد به هر روش ممکن جاي شما را در باشگاه بگیرد 

  

  ـ با خانواده بازیکنان ارتباط برقرار نکن 13

هر چند برخی مربیان ترجیح می دهند که با ایجاد روابط خانوادگی به بازیکنان شان نزدیک تر شوند و در چند و چون زندگی آنها 

زیرا معتقدم که این ارتباطات براي مربی محدودیت ایجاد خواهد نمود و او را وادار به . را نمی پسندم قرار بگیرند اما من این روش 

        پـــــایــــــــان//               .دادن برخی امتیازات ناخواسته به بازیکن می کند 

               


