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  مقدمه مؤلفین
هـاي ورزشـی در کشـورمان    تـرین رشـته  تـرین و موفـق  یکی از محبوبامروزه والیبال به 

د. ادامه دادن چنین رونـدي نیـاز   تبدیل شده است که پیشرفتی پرشتاب در سطح جهان دار
  به یک مدل پایدار براي پیشرفت و موفقیت دارد که مبتنی بر فرآیند و ساز وکار باشد. 

کننـد، چـرا کـه در پـرورش     در چنین فرآیند و ساز و کاري مربیان نقش زیادي ایفا مـی 
این کتاب بـا   بازیکنان نخبه و همینطور توسعه والیبال در سطح کشور تأثیر به سزایی دارند.

هدف افزایش دانش و آگاهی مربیان کشور آماده شده است و در راستاي خط مشی حمایـت  
هاي آموزشی و پژوهشی، فدراسیون والیبال اقدام به چاپ و نشر این کتـاب نمـوده   از فعالیت

  است.  
در تــألیف ایــن کتــاب ســعی شــده اســت تــا از جدیــدترین کتــب، مقــاالت پژوهشــی و 

ی استفاده شود و مطالب کلیدي و کاربردي آنها در اختیار خوانندگان عزیز دستاوردهاي علم
  شود این کتاب را با تفکر و تأمل بیشتري مورد مطالعه قرار دهید. قرار گیرد، و توصیه می

امیدواریم این کتاب به مربیان گرامی سراسر کشور کمک کند تا به مربیانی بهتر تبـدیل  
هایی بهتر بـراي جامعـه   در پرورش بازیکنانی بهتر براي والیبال و انسانشوند و این دانش را 

هـا و  به کار گیرند. و این موضوع را همواره مد نظر قرار دهیم کـه والیبـال بـا تمـام شکسـت     
ها، در نهایت یک ورزش است و یک بازي؛ و اگر به مـا  ها و مدالها و جامها، قهرمانیپیروزي

اي بهتـر بسـازیم، هـیچ ارزشـی     ایی بهتر تبـدیل بشـویم و جامعـه   هکمک نکند که به انسان
نخواهد داشت. و به خود و بازیکنانمان بیاموزیم که تالشی هوشمندانه به کار بریم تـا عـالوه   

  بر روي تابلوي امتیازات سالن مسابقه، در تابلوي امتیازات زندگی نیز برنده باشیم.
تـر محمدرضـا داورزنـی ریاسـت محتـرم      دانیم از جناب آقـاي دک در پایان الزم می

اند و در چـاپ و  هاي آموزشی و پژوهشی بودهفدراسیون والیبال که همواره حامی فعالیت
  انتشار این کتاب ما را یاري نمودند سپاسگزاري نماییم.

 
www.ModernVolleyball.com 
javadmehregan1981@gmail.com 
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  1فصل 
 والیبال آشنایی با
  

ویلیـام جـی.   هجري شمسـی توسـط    1274میالدي مطابق با  1895والیبال در سال 
در شهر هولیوك ایالـت   Y.M.C.Aمدیر تربیت بدنی انجمن جوانان مسیحی امریکا  مورگان

   نام داشت. مینتونتمساچوست ابداع گردید. در ابتدا این ورزش 
و انجمن ملی  Y.MC.Aحی انجمن جوانان مسی 1916در سال 

قــوانین والیبـال را تــدوین   NCAAورزش هـاي دانشــگاهی امریکـا  
به مرور زمان والیبال در سراسر امریکا رواج یافـت و فـوانین    کردند.

  مربوط به آن کامل تر و فراگیر تر گردید.
در فرانسـه   1947) در سال FIVBفدراسیون جهانی والیبال (
کشور  220نوان اولین رئیس آن انتخاب شد. اکنون حدود تأسیس گردید و پل لیپود به ع

  هستند. FIVBعضو 
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  پراگ، چکسلواکی 1949اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان مردان: سال 
  مسکو، شوروي سابق1953اولین دوره مسابقات فهرمانی جهان زنان: سال 

  ، المپیک توکیو، ژاپن 1964ورود به المپیک: سال 
  لهستان 1965دوره مسابقات جام جهانی مردان: سال  اولین

  اروگوئه 1973اولین دوره مسابقات جام جهانی زنان: سال 
  ، المپیک آتالنتا، امریکا1996ورود والیبال ساحلی به المپیک: سال 

  و توسط میرمهدي ورزنده 1299ورود والیبال به ایران: سال 
  ه ریاست امیر عباس امینب 1336تأسیس فدراسیون والیبال ایران: سال 

  میالدي 1959مطابق با  1337: سال FIVBعضویت ایران در 
)، روبـن آکوسـتا،   1984تـا   1947از ابتدا تا کنـون: پـل لیپـود، فرانسـه (     FIVBرؤساي 

)، آري گراسـا، برزیـل (   2012تـا   2008)، ژي هونگ وي، چـین (  2008تا  1984مکزیک (
  تا کنون). 2012

  والیبال ایران: دکتر محمد رضا داورزنی  رئیس فعلی فدراسیون
عضـو، امریکـاي    53عضو، افریقـا   55عضو، اروپا  65عضو : آسیا  FIVB :220کل اعضاي 

  عضو. 12عضو، امریکاي جنوبی  35مرکزي و شمالی 
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  درباره بازي والیبال
والیبال ورزشی است که به وسیله دو تیم و در زمینی که بـه وسـیله تـور بـه دو قسـمت      

  مساوي تقسیم شده، بازي می شود.
والیبال یک بازي پیچیده است که از تکنیکهاي ساده تشکیل شده، به تـوپ در ارتفـاعی   

/. ثانیه به مدافع داخل زمـین مـی   5متر ضربه زده می شود و این توپ در کمتر از  3بیش از 
ده باشـد  رسد. این بدان معناست که مدافع داخل زمین باید در محلی مناسب جـاگیري کـر  

وکامالً آماده دریافت توپ باشد و در حالی که کمتر از یک چشم بـر هـم زدن فرصـت دارد،    
توپ را کنترل کرده و هدایت نماید. والیبال بازي اي اسـت کـه بـر پایـه ارسـالهاي دقیـق و       

هـاي سـریع   جلوگیري از برخورد توپ با زمین استوار می باشـد، و ایـن مسـتلزم جـا بجـایی     
  ومتعادل است.

بار با توپ تماس داشته باشد. الگوي رایـج ارسـال بـا     3یک تیم می تواند در زمین خود 
 توپ با زدن سرویس وارد بـازي مـی شـود.    ساعد، پاس دادن با پنجه و آبشارزدن می باشد.

ها همینطور می توانند با انجام دفاع روي تور در برابر آبشار حریف، جلوي توپ را هنگـام  تیم
تماس با توپ در دفاع روي تور که منجـر بـه ورود تـوپ بـه زمـین       ور بگیرند.عبور از روي ت

  شود.تماس مجاز تیم محسوب نمی 3شود به عنوان یکی از مدافع می
امروزه والیبال در جوامع بسیار فراگیر شده است که به خاطر سازگار بودن نحوه بازي بـا  

 تواننـد بـا  تعـدادي کـه باشـند مـی     باشد. پیر و جوان، زن و مـرد، بـا هـر   شرایط مختلف می
تجهیزات کمی والیبال بازي کنند. والیبال را می تـوان در سـالن ورزشـی، روي چمـن، روي     

  شن در ساحل، در پارك و... بازي کرد.
  وضعیت عمومی: 

  بـازیکن جـایگزین،    6بـازیکن درون زمـین،    6بازیکن براي هر تـیم(   12حداکثر
 اند هم زمان درون زمین باشد.)لیبرو که فقط یکی می تو 2حداکثر 

 3  ،نفر کمک مربی) 2نفر کادر فنی( سرمربی 
 2 (پزشک و فیزیوتراپیست )نفر کادر پزشکی 
  :گروه داوري 

 2 (داور باال و داور پایین)داور اصلی 
 4 داور خط 
 2 امتیاز شمار و منشی 
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  ارتفاع تور: 
  :2.43مردان m   
  :2.24زنان m   
صنوعی که درون آن الیه ي الستیکی بادکنک مانندي قرار توپ از چرم یا الیاف متوپ: 

  دارد، درست شده است.
  :67-65محیط توپ cm   
  :280-260وزن gr  
  :0.325-0.300فشار درونی kg/cm²   
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  سیستم امتیازدهی:
  ست را ببرد برنده بازي است. 3هر تیم که 
  برسـد.)   15ام بایـد بـه امتیـاز     5برسد( در ست  25هر تیم که به امتیاز

امتیاز از حریـف بـاالتر باشـد،     2شود به شرطی که حداقل برنده ست می
 یابد که این اختالف به وجود آید.وگرنه بازي تا جایی ادامه می

 ثانیـه   30وقت استراحت درخواست کند که هـر کـدام    2تواند هر تیم می
 هستند.
 اي هـر  بـر  16و  8وقت استراحت فنی در امتیازات  2هاي رسمی در بازي

 دقیقه هستند. 1دو تیم در نظر گرفته شده است که هر کدام 
تواند از . بازیکن خط عقب فقط زمانی میمنطقه توپگیري یا دفاع داخل زمینخط عقب: 

  متر جهش کرده باشد.3ارتفاعی باالتر از تور آبشار بزند که از پشت خط 
شـود. زمـانی کـه    جا انجام می. جایی که در اکثر مواقع حمله از آنمنطقه حمله: خط جلو

  گیرد.تیم در حالت دفاعی قرار دارد، دفاع روي تور در این منطقه شکل می
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  چرخش:
    هرگاه وظیفه زدن سرویس به یک تیم منتقل شد، بازیکنان آن تـیم بایـد

هاي ساعت چرخش انجام دهاند. بالفاصله پس یک منطقه در جهت عقربه
بازیکنان می توانند آزادانه منطقه خـود  از اینکه توپ وارد بازي شد، تمام 

را در زمین انتخاب کنند و جابجا شوند. یک تیم معمـوالً هـر سـت را بـا     
 کند.منطقه زمین آغاز می 6قراردادن بازیکنان تخصصی در هر یک از 

، 4، مهاجم پشت خط زن در منطقـه  1معموالً در آغاز هر ست پاسور در منطقه 
مهـاجم در  -، دو مهاجم کناري یا دریافـت کننـده  6و  3دو مدافع میانی در منطقه 

 قرار می گیرند. 5و  2منطقه 

 
توانـد جـایگزین هریـک از    . او مـی توپگیر تخصصی براي دریافت سرویس یا آبشار: لیبرو

 1،6هاي خط عقب بـازي کنـد( منـاطق    تواند در منطقهبازیکنان خط عقب بشود و فقط می
هـایش  و رنگ پیراهن او باید متفاوت با رنگ پیراهن هم تیمیتواند سرویس بزند ). او نمی5و
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باشد. در توپگیري و دریافت سرویس او بایـد قسـمت بیشـتري از زمـین را نسـبت بـه هـم        
هایش پوشش دهد. باید حداقل یک امتیاز بازي شود تا لیبرو که از زمین خـارج شـده،   تیمی

اند در تمام طول مسابقه در زمین حضـور  جایگزین بازیکنی دیگر شود، بنابراین لیبرو نمی تو
متري نزدیک تور با پنجه پاس دهد هـم تیمـی   3داشته باشد. همینطور اگر لیبرو در منطقه 

  تواند در حالیکه ارتفاع توپ باالتر از تور قرار دارد آن را وارد زمین حریف کند. او نمی
شـود. ایـن   نمـی  هـاي تـیم محسـوب   جایگزینی لیبرو با یک بازیکن دیگر جـزو تعـویض  

متر و خـط انتهـایی و زمـانی کـه بـازي جریـان نـدارد         3جایگزینی باید در فاصله بین خط 
صورت گیرد و نیازي به اجازه داور ندارد.فقط همـان بـازیکنی کـه لیبـرو جـایگزینش شـده       

 تواند به جاي او به زمین برگردد.می
دهـد. پاسـور   مهاجم پـاس مـی   کند و به. او حمله تیم را هماهنگ میبازیساز تیم: پاسور

باشد. یک آبشار موفق معموالً از یک پـاس دقیـق   اغلب مسئول دومین تماس تیم با توپ می
پـذیري بـاال، خـالق و بـاهوش     شود. یک پاسور خوب باید دقیق، سریع، با انعطـاف حاصل می

  باشد. 
بـر اینکـه    او عـالوه شـود.  مهاجم هم شناخته می-به عنوان دریافت کننده: مهاجم کناري

در حمله شرکت  4وظیفه دریافت سرویس را برعهده دارد عمدتاً از کنار آنتن به ویژه منطقه 
  می کند. 

توانـد شـرکت کنـد و    در حملـه مـی   5زمانی کـه در خـط عقـب حضـور دارد از منطقـه      
  کند.حمله می 2همینطور یکی از دو مهاجم کناري تیم در یک چرخش از منطقه 

) دفـاع  3مدافع روي تور تخصصی که در منطقه وسط خـط جلـو (منطقـه    : مدافع میانی
باشد. از او اغلب بـه  ، وظیفه ایجاد هماهنگی و تعیین استراتژي دفاعی بر عهده او میکندمی

توانـد بـه عنـوان عـاملی     شود که میهاي حمله استفاده میعنوان مهاجم سرعتی در تاکتیک
  تفاده قرار گیرد.براي فریب مدافعان حریف نیز مورد اس

باشـد کـه معمـوالً بـه عنـوان      ترین مهـاجم تـیم مـی   پشت خط زن اصلی: پشت خط زن
شـود. او ترکیـب تـیم در قطـر پاسـور قـرار       امتیازآورترین بازیکن تیم نیز به او نگریسته مـی 

گیرد و معموالً در لحظات حساس و تعیین کننده بازي وظیفه کسب امتیاز در حملـه بـر   می
 .اوست عهده
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  سرویس
هر رالی با سرویس آغاز می شود . بازیکن باید طوري با دست به توپ ضـربه بزنـد کـه از    
روي تور عبور کرده و در داخل زمین حریف فرود بیاید. بازیکنان با توجه به سـطحی کـه در   

هاي متفاوتی اسـتفاده مـی کننـد. در سـطوح مبتـدي بازیکنـان       آن حضور دارند از سرویس
کنند: سـرویس از پـایین یـا سـرویس از بـاال.در      رویس هاي ایستاده استفاده میمعموالً از س

هـاي پرشـی اسـتفاده مـی کننـد: مـوجی یـا        سطوح پیشرفته بازیکنان معمـوالً از سـرویس  
هر بازیکن فقط یک بار فرصت دارد که اقدام بـه زدن سـرویس کنـد.اگر     چرخشی(آبشاري).

  یابد.یف شود، رالی ادامه میسرویس به تور برخورد کند و وارد زمین حر
  
  

  ارسال با ساعد
این نوع ارسال به منظور کنترل توپ و ارسال آن براي پاسور که در نزدیک تور قـرار دارد  

باشـد و در دریافـت   شود. ارسال با ساعد معموالً اولین تمـاس تـیم بـا تـوپ مـی     استفاده می
دریافت کننده ماهر کـه لیبـرو    سرویس و دفاع داخل زمین بسیار کاربردي است. امروزه یک

دهد و نقش محـوري در دفـاع داخـل    هاي سرویس را در تیم انجام مینام دارد اکثر دریافت
 زمین دارد.

  
  

  پاس دادن
پاس دادن، معموالً یک ارسال با پنجه است که براي تغییـر جهـت ارسـال اول و هـدایت     

پاس دادن معموالً دومـین   رود.میاي که براي آبشار زدن مناسب باشد به کار توپ به منطقه
باشد و مرکز تاکتیکی والیبال است. پاسور باید آنقـدر مـاهر باشـد کـه     تماس تیم با توپ می

عالوه بر ارسال پاسهاي دقیق و با ثبات، مدافعین روي تور بلند و ماهر تـیم مقابـل را فریـب    
عف تیم مقابـل در دفـاع روي   دهد و آنها را از مهاجم واقعی تیم دور کند. استفاده از نقاط ض

  تور، نکته بعدي است که پاسور باید به آن توجه کند.
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  آبشار
باشد که در آن توپ با قدرت از باالي تور روانه زمـین  ترین قسمت بازي والیبال میمهیج

ی شود. آبشار قدرتمندترین ضربه در والیبال و مؤثرترین راه بـراي پیـروزي در رالـ   حریف می
هـاي  آیـد و یکـی از مهـارت   باشد. بیشترین امتیازات در والیبال از حملـه بـه دسـت مـی    می

  شود.امتیازآور مهم در بازي والیبال محسوب می
  

  دفاع روي تور
باشد. هـدف دفـاع روي تـور بازگردانـدن     دفاع روي تور، اولین خط دفاعی در والیبال می

یـا جهـت دادن آن بـه سـمت مـدافعین داخـل       توپ آبشار زده شده در هنگام عبور از تور و 
تواننـد در دفـاع روي تـور حضـور     بازیکن خـط جلـو مـی    3باشد. فقط زمین تیم خودي می

باشـد. مـدافعین روي   ها به زمین حریف مـی یابند.کلید یک دفاع روي تور خوب  نفوذ دست
ـ    ا تکنیـک  تور خوب به جاي آنکه دستهاي خود را فقط صاف باال بیاورند(و توسـط مهـاجم ب

آنها را به منظور دستیابی به توپ و محدود کـردن   اي براي کسب امتیاز شوند.)حریف وسیله
  کنند.ي مهاجم  وارد زمین حریف میفضاي حمله
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  والیبال ساحلی
شود و عالوه بر باشد بازي میوالیبال ساحلی در زمینی که از شن پوشیده شده و نرم می

یبال سالنی دارد. در این بازي خط مرکزي وجـود نـدارد و تـا    این تفاوتهاي دیگري هم با وال
توانند از آن عبـور کننـد. بـه دلیـل فضـاي      وقتی که بازیکنان مزاحم بازي حریف نشوند می

هـاي جهـان   تـرین ورزش مفرح و نشاط آور آن، امروزه والیبال ساحلی بـه یکـی از پربیننـده   
المللی از درآمـد بـاالیی برخوردارنـد. تـوپ     تبدیل شده است و بازیکنان برتر در تورهاي بین

رسمی در این بازي کمی بزرگتر از تـوپ والیبـال سـالنی اسـت و معموالًتـوپ را کمتـر بـاد        
کنند تا فشار داخلی آن کمتر باشد. این کار میزان تـأثیر بـاد بـر مسـیر حرکـت تـوپ را       می

  دهد.کاهش می
باشـد. در  ود و تعویض نیز مجاز نمیشبازیکن تشکیل می 2در والیبال ساحلی هر تیم از 

سـت برگـزار    3توانند از مربی استفاده کنند. والیبال ساحلی در ها نمیهنگام مسابقه نیز تیم
سـت   2ست را پیروز شود، برنده بازي خواهد بود. امتیاز نهـایی در   2شود و هر تیمی که می

امتیـاز   2متیاز نهـایی حـداقل   باشد و تیمی پیروز خواهد بود که عالوه بر کسب امی 21اول 
امتیـازي حاصـل شـود     2نیز از حریف خود باالتر باشد، وگرنه بازي تا جایی که این اختالف 

  باشـد.اگر دو تـیم در شـمارش    یابـد. سیسـتم امتیـازات نیـز بـه صـورت رالـی مـی        ادامه می
   15برابر شدند و بازي به ست سـوم کشـیده شـد، در ایـن سـت امتیـاز نهـایی         1-1ها ست

 7می باشد.به منظور برابري درمقابل شرایط جوي؛ مانند جهت باد و نور خورشید، بعد از هر 
رالـی   5کنند. در سـت نهـایی ایـن تعـویض هـر      هایشان را با هم عوض میها زمینرالی تیم

  گیرد.صورت می
 تماس مجاز تیم 3در والیبال ساحلی، برخالف والیبال سالنی تماس با توپ در دفاع جزو 

تواند ضـربه دوم  تواند میشود، و در ضمن مدافعی که توپ با او تماس داشته میمحسوب می
را نیز او به توپ بزند. در سطوح باال معموالً دو بـازیکن در سیسـتم دفـاعی کـامالً تخصصـی      

کنـد و بـازیکن دیگـر    کنند، یعنی یک بازیکن همیشه در دفاع روي تور شرکت مـی عمل می
 یابد.  حضور می همیشه در توپگیري
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  نکته ایمنی در والیبال ساحلی 10

به منظور جلوگیري از آسیب دیـدگی، عضـالت و مفاصـل خـود را خـوب گـرم        .1
  کنید و حرکات کششی را براي همه عضالت بدن انجام دهید.

هاي معدنی از بی آب شدن بدن جلوگیري کنید. به مقدار کافی آب و نوشیدنی .2
  بنوشید.

هـاي ضـدآفتاب   هاي ساق کوتاه مخصـوص و کـرم  ابی، جورابهاي آفتاز عینک .3
  استفاده کنید.

مطمئن شوید که در زمان شیرجه زدن، دهان شـما بسـته اسـت. در غیـر ایـن       .4
  صورت، شن وارد دهان شما خواهد شد.  

خواهیـد  مطمئن شوید که با هم تیمی خود، کامالً تفاهم دارید، زیرا شـما نمـی   .5
  داشتن ارتباط مناسب، بسیار مهم است. که در زمین باهم دعوا کنید.

  زمین بازي و اطراف آن را از اجسام اضافی پاك کنید. .6
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  هاي روي توپ را پاك کنید.قبل از ادامه بازي، شن .7
  از لباسهاي زیر مناسب استفاده کنید، تا شن آزارتان ندهد. .8
  ها و امکانات مناسب را همراه ببرید.با توجه به شرایطی آب و هوایی، لباس .9

  در زمان استراحت، بدن خود را بپوشانید، تا سرما نخورید. .10
  

  مینی والیبال
این نوع والیبال براي آموزش والیبال و توسـعه آن در بـین نونهـاالن ایجـاد شـده اسـت.       

ها و شـرایط بازیکنـان و اهـداف بـازي باشـد.      ارتفاع تور و ابعاد زمین باید متناسب با توانایی
باشـد. در  متـر مـی   2تفاده از زمین بدمینتون و توري با ارتفاع حدود معموالً بهترین ایده، اس

مورد نونهاالن، به والیبال باید به عنوان یک وسیله آموزشی و تربیتی نگریسـته شـود. نبایـد    
تآکید زیادي روي نتیجه بازي وجود داشـته باشـد، بلکـه تمرکـز بایـد بیشـتر روي آمـوزش        

و لذت بردن از بـازي در محیطـی بـا نشـاط، ایمـن و      ها، یادگیري کار تیمی، درست تکنیک
  مثبت باشد.

  



 

 2فصل 

  هاي منحصر به فرد والیبالویژگی
  
هاي ها و شیوهها، تاکتیکهاي بازي، تئوريقبل از آنکه ما بتوانیم آنالیز و ارزیابی سیستم
  هاي منحصر به فرد والیبال را درك کنیم.مربیگري را در والیبال آغاز کنیم، باید که ویژگی

ال است و بازیکن یـا مربـی اگـر درك    هاي زیادي دارد که منحصر به والیبوالیبال ویژگی
هـاي ویـژه و   تواند خود را با استراتژيدرست و عمیقی از طبیعت بازي داشته باشد، بهتر می

  ها براي بازي موفق تطبیق دهد. تاکتیک
  

  با عناصر زیر ویژگی هاي والیبال را توضیح می دهیم: 
 .(نه مالکیت توپ )والیبال ورزش ضربه زدن به توپ است    

این عنصر داللـت بـر آن دارد کـه در والیبـال ، بـه جـز در زمـان سـرویس،         
بازیکنان مالکیت توپ را بر عهده ندارند. مربی باید همواره در طول تمرینـات  
به این موضوع توجه کند که بازیکنان در موقعیت درست براي برگشـت تـوپ   

د کـه  و ارسال آن باشند. مربی باید بـه ایـن موضـوع توجـه ویـژه نشـان دهـ       
ي درستی از بدن توپ را برگشت دهند و در محـل مناسـبی   بازیکنان با نقطه

هاي دیگـر، ورزشـکاران تـوپ را در اختیـار     نیز جاگیري کنند. در اکثر ورزش
هـا جـاگیري و   دونـد. آن گیرند و در حالیکه توپ را در دسـت دارنـد، مـی   می

کننـد،  جبران میموقعیت نامناسب بدن را با عمل به مالکیت در آوردن توپ 
هـاي ضـعیف جابـه جـایی چیـره      هـایی، قـدرت بـر مهـارت    در چنین ورزش

شوند. در والیبال ما باید خیلی سخت روي این موضوع کار کنیم که قبـل  می
از برگشت دادن و ارسال توپ، بدن مان را در وضعیت و موقعیت درست قـرار  

  دهیم.
وپ باید شرایط را بررسـی  موضوع دیگر این است که بازیکن قبل از تماس با ت

  کند و بهترین تصمیم را بگیرد که نیازمند هوش بازي و تمرکز باال می باشد.
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 هاي میانی هستند.هاي با توپ در والیبال ، تماسبیشتر تماس  
هیچ تماس پایانی با توپ وجود ندارد، بنابراین کنتـرل تـوپ ضـروري اسـت.     

ي که موفقیت وابسته به رابطـه همکاري و کار تیمی حیاتی است. به خاطر این
ها در اسـتراتژي  باشد، توجه به این ویژگیدرونی و همکاري بین بازیکنان می

مربیگري و تئوري تاکتیکی اهمیت زیـادي دارد. تمرکـز بازیکنـان بایـد روي     
این موضوع باشد بهترین عملکرد را روي توپ داشته باشند، خیلـی از مواقـع   

بـازیکن از سـوي هـم تیمـی داراي کیفیـت      ممکن است توپ ارسـالی بـراي   
مناسب نباشد (دریافت اول نامناسب براي پاسور و یـا پـاس نامناسـب بـراي     
مهاجم و ...)، بازیکن همیشه باید روي این موضوع تمرکـز کنـد کـه بهتـرین     
عملکرد را روي توپ داشته باشد، مثالً ارسال اول نامناسب را تبدیل بـه یـک   

هـاي میـانی   ها بـا تـوپ، تمـاس   یل که اکثر تماسپاس خوب کند. به این دل
  ي ((کنترل توپ)) بر تفکرات مربیگري سایه افکنده است.واژههستند، 

  
 به نسبت زمین بازي تعداد بازیکنان والیبال زیاد است  . 

ما محیط بازي متراکم و پر ازدحـامی داریـم، و بنـابراین نیـاز اسـت کـه بـه        
هـا، مسـیر حرکـت بازیکنـان و     به جـایی سازماندهی بازیکنان، سازماندهی جا

گـوییم، توجـه شـود.    آنچه که ما تعادل در زمین یا پوشش کامـل زمـین مـی   
ي بازیکنانی که در چیدمان تیمی و چرخش، بعـد از یکـدیگر هسـتند،    رابطه

ي درونی که چه بازیکنی در هر موقعیـت بـه تـوپ ضـربه     حیاتی است. رابطه
ربه بزنـد، مفهـومی اساسـی و عمـده در     بزند و پس از او چه کسی به توپ ض

باشد. از سوي دیگر بازیکنان باید حرکـات و ضـربات خـود را بـا     مربیگري می
کنترل انجام دهند. بنابراین چابکی و چاالکی باال و زدن ضـربات دقیـق و بـا    

  کنترل اهمیت زیادي دارد.
 
 .والیبال به نسبت بازخورد مثبت کمی ارائه می دهد  

ه نسبت بازخورد مثبت کمی وجود دارد، بـه ویـژه بـازخورد    این حقیقت که ب
مثبت فوري و زود هنگام، باعث بروز مشکالتی در فرایند یـادگیري وآمـوزش   
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شود. یکی از عناصر کلیدي در یادگیري حرکتی، پاداش فوري یـا  والیبال می
باشد. در والیبال به جـز زمـان کسـب امتیـاز مسـتقیم در      بازخورد مثبت می

آبشار، براي بازیکنان جوان دشوار است که درك کنند، آیا عملکرد  سرویس و
ها بازخورد مثبتی داشته است یا نه؟ به جز دو مـورد اشـاره شـده و دفـاع     آن

هاي میانـه هسـتند و   ها با توپ، تماسي تماسروي تور منجر به امتیاز، همه
فـاع داخـل   هـا در د ندارند، بـه ویـژه تمـاس   امتیاز مستقیمی براي تیم در پی

میدان. براي اینکه بازیکنان در دفاع روي تور و دفاع داخل میدان به عملکـرد  
باالیی دست پیدا کنند، مربی باید خالقیت و نوآوري باالیی داشته باشـد. بـه   
این دلیل است که بازیکنان تمایل دارند سرویس را قبل از ارسال بـا سـاعد و   

دفاعی بیاموزند. این عامـل از نظـر   هاي هاي تهاجمی را قبل از مهارتمهارت
کنـد،  هاي دیگـر مـی  هاي لیبرو و پاسور را بسیار متفاوت از پستذهنی پست

سازي ذهنی بازیکنان در این دو پست کـه بسـیار هـم حیـاتی     بنابراین آماده
  هستند اهمیت باالیی دارد.

 
 وارونه است. هاي حمله و دفاع در والیبال نقش  

شود که شما از ر حمله (حمله از دریافت اول) باعث میدر والیبال، موفقیت د
ي شـما موفـق باشـد،    پیشی گرفتن حریف جلوگیري کنید، زمانی که حملـه 

آورید و امکان پیشی گـرفتن از حریـف   شما فقط مالکیت توپ را به دست می
را خواهید داشت. از سوي دیگر عدم موفقیت و یا خطا در حمله، تیم حریـف  

کنـیم تـا بـا کسـب     دهد. در دفاع ما تـالش مـی  زي سوق میرا به سوي پیرو
تواند حالت سـنتی حملـه را دچـار    امتیاز از حریف پیشی بگیریم. والیبال می

آورد و نقصان کند، زیرا این حالت خطاهاي ناخواسـته زیـادي بـه وجـود مـی     
شود. بر عکـس، بـا دفـاع معمـولی و     باعث از دست رفتن امتیازات زیادي می

رانه که در آن فقط منتظر خطاي حریف باشیم، احتماالً موفقیت و محافظه کا
خـواهیم کـه   پیروزي در والیبال به دست نخواهد آمد. در دفاع والیبال، ما می

هایی براي کسب امتیاز ایجاد کنیم. مربی باید ایـن  تهاجمی باشیم و موقعیت
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مفـاهیم  وضعیت معکوس را درك کند و این مفـاهیم را در تمرینـات و ارائـه    
  تاکتیکی در مراحل اولیه توسعه و ارتقاء بازیکنان خود با هم تلفیق کند.

 
 والیبال  به طور قابل توجهی در حمله و دفاع نامتعادل است . 

به وسـیله ي کمیسـیون مسـابقه در     FIVBعلی رغم تغییراتی که در قوانین 
ز قابـل  تالش براي کم کردن این شکاف ایجاد شده است، این عدم تعادل هنو

توجه باقی مانده است. شاید بیش از هر ورزش تیمی دیگر در جهـان، حملـه   
  اي نسبت به دفاع دارد. در والیبال برتري قابل مشاهده

 
    والیبال ورزشی تیمی است که با حصاري فیزیکی(تـور) از بیشـتر

  برخوردهاي فیزیکی و مستقیم نفر به نفر جلوگیري می کند.
زي خودشـان هسـتند و در بسـیاري از مـوارد آنهـا       بازیکنان تحت کنترل بـا 

موفقیت یا خطاي خود را بدون توجه بـه سـطح یـا عملکـرد حریـف کنتـرل       
کنند. مربی باید بازیکنانش را طوري تمرین بدهد که آنها بدون توجـه بـه   می

هایی را که به آنهـا جـازه   اینکه حریف آنها چقدر قوي یا ضعیف است، مهارت
هـاي خـود بـه اجـرا در آورنـد. ایـن       شوند، در سطح توانـایی دهد تا پیروز می

کند. بازیکنان والیبال در حالت موضوع به بازیکنان والیبال نیز انتقال پیدا می
هـاي  ناامیدي و یا ستیزه جویی رفتاري متفاوت بـا ورزشـکاران دیگـر ورزش   

 ها تماس بدنی بین بازیکنـان باعـث آزاد شـدن حالـت    تیمی دارند، که در آن
هـا در عملکـرد را متعـادل    هـا و کاسـتی  شود و همینطور برتـري ناامیدي می

کند. مربی باید بازیکن والیبال را طوري تمرین دهد تا عالوه بر رقابـت بـا   می
ــه    حریــف، در درون وجــود خــود بــازي کنــد، بــا خــودش رقابــت کنــد. و ب

ی که استانداردهایی که براي خود تعیین کرده است، دست یابد. موضوع مهم
باید اینجا به آن اشاره شود این است که تنها تکنیک کامالً انفـرادي والیبـال   
سرویس است، که بازیکن در سرایطی که کامالً تحت فشار روانی است و نیـاز  

تواند با زدن سـرویس  به نشان دادن روحیه جنگندگی و میل به برد دارد، می
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ر قـرار دهـد. بنـابراین در    قدرتمند هم خود و هم تیم را درشرایط روانی بهتـ 
هاي قدرتمند، باثبات و کم خطا باید مد نظر قرار طول تمرینات زدن سرویس

  گیرد.
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .والیبال محدودیت زمانی ندارد  

یابد که تیم پیروز امتیاز پایانی را کسب کنـد.  بنابراین بازي تا زمانی ادامه می
تی از بین برود، بنـابراین مربـی بایـد    تواند به راحیک برتري امتیازي زیاد می

فعاالنه در بـازي تمـرین دهـد، بـه جـاي اینکـه       » پیرزوزي«تیم خود را براي
بازیکنان منتظر باختن تیم حریف باشند. جنگندگی و شدت عمل در اجـراي  

ها و داشتن برتري روحی روانی نسبت بـه حریـف در والیبـال حیـاتی     مهارت
شود. در والیبال تیم به تیم دیگر جابجا میاست و به سرعت و سادگی از یک 

دشوار است که با تکیه بـر عملکـرد ضـعیف حریـف در برابـر عملکـرد قـوي        
خودتان در بعضی از امتیازات، پیروز کل بازي باشید. باید فشـاري همیشـگی   

  براي کسب امتیاز وجود داشته باشد. 
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 .والیبال بیش از هر ورزش تیمی دیگري، بازیکن محور است  
تـري  ها مربی تاثیر مستقیم و قويهاي مربی محور که در آندر مقابل ورزش

در طول مسابقه دارد، والیبال ورزش بازیکن محور است. میزان ارتبـاطی کـه   
به مربی اجازه داده شده نیز در والیبال بسیار محـدود اسـت. بنـابراین مربـی     

انجـام دهـد. او در   باید بیشتر کار خود را قبـل از ورود تـیم بـه زمـین بـازي      
هاي قـدیمی و سـنتی، فرصـت کمتـري بـراي تنظـیم       مقایسه با دیگر ورزش

شرایط بازي و برقراري ارتباط متقابل با بازیکنـان دارد. بازیکنـان بایـد بـراي     
العمل مناسب نسبت به شرایط مختلف بازي خوب تمرین داده شـوند و  عکس

ي زمان تمرین، زمان مسابقهتغییرات تاکتیکی را به طور مستقل انجام دهند. 
مربی است؛ مربی باید در سالن تمرین پیروز شود و بازیکنان را براي مسـابقه  

گیري درست آماده کند به ویژه از نظر تکنیکی، بازیخوانی، خالقیت و تصمیم
  در شرایط مختلف بازي. 

 
 .ارسال با ساعد، مهارتی منحصر به والیبال می باشد 
ها غیر معمول اسـت. والیبـال را   در بسیاري از ورزشتماس توپ با دو دست  

هایی که از راکت یـا چـوب بـراي ضـربه زدن بـه      توان با ورزشاز این نظر می
کننـد مقایسـه کـرد، در حالیکـه در والیبـال از هـیچ کـدام        توپ استفاده می

شود. هماهنگی چشم و دست در اجراي این تکنیک ویژه بسـیار  استفاده نمی
ن هماهنگی در ورزش فوتبال براي کنترل توپ با سینه نیـاز  مهم است (چنی

ي است.). بنابراین آموزش این تکنیک باید خیلـی زود آغـاز شـود و در همـه    
 سطوح به آن توجه زیادي بشود، به ویژه در دریافت سرویس.

 
 .در قوانین والیبال چرخش بازیکنان الزامی است  

سایه افکنده است کـه بازیکنـان در    این بدان معناست که بر والیبال این ایده
بـازیکن آغـاز کننـده کـه در      6ي فازهاي بازي باید ماهر باشند. تیمی با همه
هاي بازي عملکردي یکسان داشته باشند، چندین سال است که ي جنبههمه

باشـد کـه فقـط    به یک هدف تبدیل شده است. تنها استثنا پست لیبـرو مـی  
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کند، بدون داشـتن حـق سـرویس و حملـه و     بازي  1،6،5تواند در مناطق می
متر. وظیفه ي بنیادي لیبـرو، دریافـت    3ارسال پاس با پنجه از درون منطقه 

اول مناسب و سازماندهی و تقویت دفاع داخل میدان می باشد. مربی بایـد از  
قوانین به طور اثربخشی براي تمرین و آموزش بازیکنانش به منظـور آشـنایی   

ي جلـو و  و عملکرد راحت و یکسـان، هـم در منطقـه    با همه ي مناطق زمین
هم در منطقه ي عقب استفاده کند. در مرحله ي یادگیري، مفهـوم چـرخش   
شاید اساسی ترین و مهم ترین قانونی است کـه بایـد بازیکنـان جـوان بـا آن      

ي آشنا شوند و آن را فرا گیرند. ما معتقدیم بـا اینکـه بـازیکنی کـه در همـه     
مـا بایـد بـراي تمـرین دادن      شود،محسوب می»آلایده«اشد ها ماهر بتکنیک

ي تکنیک هـاي والیبـال وقـت بگـذاریم. در شـرایط دنیـاي       بازیکنان در همه
واقعی، این تقریباً غیر ممکن است. اساسا سـاعات کـافی در طـول روز بـراي     

ــه    ــان در هم ــه ي بازیکن ــب هم ــان و مناس ــوزش یکس ــرین دادن و آم ي تم
وجود ندارد. نقش مربی در ارتباط بـا وجـود چـرخش در    هاي والیبال مهارت

والیبال ایـن اسـت کـه در درون قـوانین و بـا رعایـت آنهـا بازیکنـان ویـژه و          
هاي تخصصـی ایجـاد   هاي مختلف پرورش دهد و پستمتخصص براي مهارت

چیـره شـود. ایـن موضـوع بـراي کسـب       » ي بازیکن همه کارهایده«کند و بر 
تخصصی شدن بیشتر همیشه مسـاوي  ا سازگار است. هموفقیت در تمام ورزش

  است با موفقیت بیشتر.
  

 هاي جابجایی تا اندازه اي پیچیده است.در والیبال، مهارت   
ما با شیرجه زدن، افت بـه پهلـو یـا جلـو، دویـدن، گـام برداشـتن بـه پهلـو،          

ي جهـات  هـاي جابجـایی، در همـه   هاي متقاطع و دیگر ترکیببرداشتن گام
هـا بـه   کند که این مهـارت شویم. مربی با بازیکنانش تا آنجا کار میجابجا می

    طبیعت دوم آنها تبدیل شود.
  

 .مرتکب شدن خطا براي حریف امتیاز در پی دارد 
خطا در اجراي سرویس، زدن آبشار به تور یا خارج از زمین، برخـورد بـه تـور    

خطاهـایی هسـتند   اي از در دفاع روي تور، خطا در چیدمان تیمی و... نمونـه 
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گیرد که به آنها خطاهاي غیر تحمیلی که بدون دخالت تیم حریف صورت می
شود. خطاهاي تحمیلی بـه خطاهـایی ماننـد دفـاع مسـتقیم شـدن       گفته می

شود که عملکرد خـوب  مهاجم، خطا در دریافت سرویس یا توپگیري گفته می
  شود.تیم حریف باعث خطاي ما می

ان این باشـد کـه خطاهـاي غیرتحمیلـی بـه صـفر       شاید آرزوي خیلی از مربی
برسند که البته شاید نیازمند بازي با احتیاط در سرویس و آبشار باشد. بـازي  
با احتیاط در این دو تکنیک امتیازاور و بسیار مهم روند امتیاز گیـري تـیم را   

کشد، بنابراین بهترین راه ایجاد تعادل بین خطا و کسب امتیـاز  به چالش می
  باشد.ن دو مهارت میدر ای

آبشارهاي آنهـا بـه    %6هاي سطح باال به این نتیجه دست یافتیم که با بررسی تیم
امتیـاز   %50دفاع مستقیم مـی شـود و    %8تور بر می خورد یا به خارج می رود، 

  مستقیم براي تیم در پی دارد.
اما در سرویس موضوع کـامالً فـرق دارد. چگـونگی عملکـرد در سـرویس بـه       

اتژي دفاعی تیم و نوع نگرش مربـی بسـتگی دارد. بـا بررسـی مسـابقات      استر
هـا  به این نتیجه رسیدیم که تـیم  2013لندن و لیگ جهانی  2012المپیک 

امتیـاز   2تـا   1خطاي سرویس در هـر سـت دارنـد،     4تا  3به طور میانگین  
گیرند و در همین حال دریات اول عالی در تیم مقابـل بیشـتر از   مستقیم می

  نمی شود.  55%
  

  ي بازيناحیه
ها در ناحیه میانی که ي منحصر به فرد بازي وجود دارد. بیشتر ورزشناحیه 2در والیبال 

ي بـازي دارد کـه خـارج از    شـوند. والیبـال دو ناحیـه   باشد، بازي میبین زانو و باالي سر می
نی بـین زانوهـا و سـطح    ي پاییي باالیی. ناحیهي پایینی و ناحیهناحیه میانی هستند، ناحیه

هـایی مثـل   شـوند تـا بـا اسـتفاده از مهـارت     زمین است. بازیکنان تمرین و آموزش داده مـی 
شیرجه زدن، افت زدن و سرخوردن روي زمین که در والیبال استاندارد هسـتند، بـه راحتـی    

ن بـه  در ناحیه پایینی بازي کنند. ناحیه ي باالیی، باالترین ارتفاعی است کـه بازیکنـان در آ  
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ي باالیی بازي متر یا باالتر از سطح زمین). والیبال بیشتر در ناحیه 3,5(  زنندتوپ ضربه می
 ها نیاز به تمرین پرش دارند.شود، بنابراین بازیکنان والیبال بیش از بازیکنان دیگر ورزشمی

 باشـد. هـاي ارزشـمند و بنیـادین او مـی    شرایط ذهنی و روانی یک بازیکن یکی از ویژگی
باتوجه به اینکه در هر رالی امکان کسب امتیاز توسط هر دو تیم وجـود دارد، بازیکنـان بایـد    

هاي خود در کل بازي را برعهده بگیرند. در نتیجه مربیـان  در زمین، مسئولیت اثر تمام عمل
هـا بلکـه بـه    هـاي حرکتـی و جسـمانی آن   در هنگام انتخاب بازیکنان باید نه تنها به قابلیت

ها نیز توجه کنند. مقاومـت پایـدار در برابـر اسـترس، ظرفیـت      اي روانی و ذهنی آنهویژگی
  مسئولیت پذیري براي تأثیر هر عمل در طول کـل مسـابقه و بـه ویـژه در امتیـازات پایـانی       

  هاي ضروري است.هر ست و مسابقه، از ویژگی
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  مفاهیم کلیدي در مربیگري والیبال
ح و توسعه دادیم، اما بـراي مـا بـه عنـوان مربیـان مهـم       اگرچه ما درکی از والیبال را شر

آیـد،  است، که با عناصر طبیعی والیبال ارتبـاط و پیونـد برقـرار کنـیم. آنچـه در ادامـه مـی       
  شود.مفاهیمی هستند که باعث موفقیت مربیان می

  
 عنصر سازنده استوار هستند: 6هاي قوي بر پایه تیم  
   کی، سرعت، قدرت، توان)هاي فیزیکی و حرکتی (قد، چابویژگی .1
 شود.ي مهارت تکنیکی و سطح بازیکنان، تقویت میهاي تیم که به وسیلهتاکتیک .2
 سطح تجربه تیم .3
 ( کمال تیمی، تیز و زرنگ بودن)ها و استراتژيچابکی ذهنی، جابجایی و تغییر تاکتیک .4

 هاي کار تیمی، مکمل یکدیگر بودن اعضاي تیم و همکاري با هم.ویژگی .5
 ربیگري (کوچینگ) تیم.قدرت م .6
 
 ي ناگسسـتی   هر جابجایی و تماس با توپ در والیبال ، بخشی ازیک زنجیره

   است.
هاي خـود  بازیکنانی که این موضوع را درك کنند، بیش از بازیکنانی که عمل و جابجایی

بینند، سهمی اثربخش در ساختن یک تیم قوي خواهند را مستقل و جدا از الگوهاي تیم می
  داشت.
 
 باشد.می» بهتر کردن شرایط توپ« نقش بازیکن در هر تماس با توپ  

بدون توجه به اینکه تماس قبلی با توپ چگونه بوده است، هـر بـازیکن بایـد بکوشـد تـا      
  شرایط بهتري براي تماس بعدي با توپ ایجاد کند.

 
 هاي والیبال بیشمار هستند:ترکیب  

شود، تعـداد منـاطقی از زمـین کـه در دفـاع      هایی که حمله از آنجا انجام میتعداد محل
هــا و منــاطق بــراي مــدافعان روي تــور، داخــل میــدان بایــد پوشــش داده شــوند، موقعیــت
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تـوانیم  شمار هستند و ما هرگـز نمـی  هاي بازیکنان و...؛ تمام این عناصر در والیبال بیترکیب
  خود را براي هر موقیتی آماده کنیم.

  
 ها بـا تـوپ   پ و جابجایی بازیکنان در بین تماسجابجایی قبل از تماس با تو

  ویژگی برجسته والیبال است:
ما نمی توانیم جابجایی ضعیف را با قدرت و یا حمل کردن توپ جبران کنیم. توانایی مـا  

  باشد.در کنترل اثربخش توپ و ارسال آن با پنجه وابسته به جابجایی می
  
  تبازي متمایز در یک بازي اس 6والیبال واقعا:  

هر چرخش تیمی متفاوت و مجموعه اي از معیارها و شرایط متفاوت را براي بازیکنان به 
وجود می آورد. براي موفق شدن در کل بازي، ما به عنوان مربی باید بـازي را از نقطـه نظـر    

  چرخش نگاه کنیم.
  
 هاي انفرادي در تطبیق با تیم مقابل:توجه به ویژگی  

  خود را در مقابل نقاط ضعف حریف قرار دهیم.  در هر چرخش ما باید نقاط قوت
از نظر تاکتیکی ما باید نقاط قوت تیم را برجسته کنیم و نقاط ضـعف را بپوشـانیم. ایـن    

  موضوع، کلید تخصصی شدن است.  
  
 .بازیکنان باید طوري آموزش و تمرین داده شوند که با خودشان رقابت کنند  

قرار گیرند تا به بهترین بازیکنی که می توانند  آنها باید طوري هدایت شوند و تحت فشار
تبدیل شوند. اگر آنها راضی و قانع به این هستند که بهترین بازیکن تـیم خـود باشـند یـا از     

 حریف بهتر شوند، سرانجام دچار خطا و اشتباه خواهند شد.
 
   بازیکنان باید طوري تمرین و آموزش داده شوند تا به هر تماسی که با تـوپ

  کنند به عنوان مهمترین تماس خود با توپ در کل بازي بنگرند.ر میبرقرا
پس از تماس با توپ، بازیکنان باید آن را فراموش کنند و توجه خود را فقط معطـوف بـه   
تماس بعدي با توپ کنند. توانایی تمرکز روي بازي و شرایط در حال وقوع و وضـعیت پـیش   
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مانت براي توجه بازیکنان به وظایفشان، و ایجاد رو، بهترین ضمانت براي موفقیت، بهترین ض
باشد. سودمندترین محیط براي انسجام تیمی و همکاري براي دستیابی به هدف مشترك می

  هر رالی باهوش تر و سخت کوش تر از رالی قبل.
  
   هر بازیکن در تیم باید نقش ویژه و مهم در استراتژي و طرح تاکتیکی تـیم

   داشته باشد.
ي هـر بـازیکن بایـد متناسـب بـا      اید نقش خود را درك کنند و نقش و وظیفهبازیکنان ب

توانید از بـازیکنی انتظـار داشـته باشـید کـه در      هاي تکنیکی او باشد. شما هرگز نمیتوانایی
 .هاي تکنیکی خود را داشته باشدساختار تاکتیکی تیم، عملکردي فراتر از قابلیت

 
  :تعاریف

 هـاي  گیري، رشد و توسـعه توانـایی  در بهره هاي مختلفشیوه ها:سیستم
تواننـد شـامل الگوهـاي    هـا مـی  فردي بازیکنان در زمـین بـازي. سیسـتم   

هاي دریافت سرویس، تدابیرتهاجمی، جابه جایی و حرکت پاسور، موقعیت
هـاي  بازیکنان در پوشش مهاجم، هماهنگی در دفـاع روي تـور، موفقیـت   

اشـد. هرگونـه شـیوه قـرار گـرفتن      بازیکنان در دفـاع داخـل میـدان و... ب   
توان بـه عنـوان یـک سیسـتم بـازي والیبـال کدگـذاري و        بازیکنان را می

 تشریح کرد.
 هاي ویژه که مطابق بـا نقـاط قـوت بازیکنـان     اجراي سیستم ها:تاکتیک

هـا هرگــز   تـیم شـما باشـد. همـانطور کـه قـبال بحـث کـردیم ، تاکتیـک         
 6هاي تکنیکـی بازیکنـان شـما در    ناییتر یا فراتر از تواتوانند پیچیدهنمی

هـا بیشـتر بـه ایـن صـورت تعریـف       مهارت انفرادي پایه باشـند. تاکتیـک  
هایی که نقاط قوت بازیکنان شوند: تصمیم مربی در استفاده از سیستممی

پوشـاند. یکـی از مهمتـرین    هـا را مـی  کند و نقاط ضعف آنرا برجسته می
ها کامالً بـر ایـن   رشد و توسعه آن ها این است کهعناصر در درك تاکتیک

هـایی کـه شـما    هاي تـیم شـما و آن سیسـتم   پایه استوار است. توانایی 2
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هـا  اي که شما در حال مربیگـري آن کنید براي بازیکنان ویژهاحساس می
 ترین هستید.هستید، مناسب

 :اي کـه شـما در حـال    ها در مقابل حریف ویژهاجراي تاکتیک استراتژي
آوریـم، در  هستید. زمانی که ما یک استراتژي را به وجـود مـی   بازي با آن

هـا مـاهر شـده    هایی که تـیم در اجـراي آن  حقیقت داریم از بین تاکتیک
بینی آنچه که در بـازي مقابـل   کنیم. ما با توجه به پیشاست، گزینش می

حریف رخ خواهد داد و نقاط ضعف و قـوت تـیم خودمـان و تـیم حریـف،      
کنیم که موفـق و اثـربخش خواهـد بـود. مـثالً مـا       ب میعناصري را انتخا

مهاجمان معینـی داریـم کـه در مقابـل مـدافعان روي تـور معینـی قـرار         
هـایی اسـت کـه حملـه از روي     گیرند. استراتژي ما استفاده از تاکتیکمی

دست مدافع روي تـور ضـعیف حریـف انجـام شـود. ایـن کـار بـه عنـوان          
هاي تـاکتیکی کلـی سـرویس    بین برنامهشود. شما از استراتژي تعریف می

کنیـد تـا بیشـترین بهـره را از     اي را براي سرویس اجرا میتیم، استراتژي
هاي دفـاع  نقاط ضعف حریف در دریافت اول ببرید. شما از لیست تاکتیک

اي ها ماهر است، استراتژي ویژهروي تور موجود که تیم شما در اجراي آن
تـرین دفـاع در برابـر    کنید که اثـربخش می را براي دفاع روي تور انتخاب

اي باشد.  استراتژي شـما بایـد از حریفـی بـه حریـف دیگـر       ي ویژهحمله
متفاوت باشد، و حتی بازي به بازي تغییر کند. استراتژي همیشـه شـامل   

شـود، زیـرا نـوع    هایی مرتبط با چرخش و چیدمان تیمی نیـز مـی  تصمیم
نقاط قوت و ضعف ما در برابر نقـاط   تواند در قرارگرفتنچیدمان تیمی می

ضعف و قوت حریف بسـیار اثـربخش باشـد. بـا یـک چیـدمان اثـربخش،        
توانیم نقاط قوت خود را در مقابل نقاط ضعف حریـف قـرار دهـیم و از    می

 قرار گرفتن نقاط ضعف خود در برابر نقاط قوت حریف جلوگیري کنیم.
 ) مربیگريcoaching  :(  کـه در تـیم ایجـاد    گیـري  فرآیندهاي تصـمیم

ها براي مقابلـه بـا حریفـی ویـژه بـه طـور اثـربخش        شوند تا استراتژيمی
ي تمرین رشد و توسعه هایی که باید در طول دورهانتخاب شوند، تاکتیک

داده شوند به طور موثري برگزیده شـوند، و اجـزا و عناصـر موجـود بـراي      
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ربخش، بازیکنـان را  دستیابی به انسجام تیمی با هم تلفیق بشوند. مربی اث
هـاي  رسـاند و تاکتیـک  هاي انفرادي به اوج مـی ها و مهارتاز نظر تکنیک

  رسـاند، بنـابراین   انفرادي را نیـز بـه بـاالترین حـد ممکـن و موجـود مـی       
هـاي انفـرادي   آورد که از حاصـل جمـع توانـایی   او تیمی را به وجود می« 

توان او ین کاري کند، میاگر مربی چن» بازیکنان، تواناتر و کارآمدتر است.
 را موفق دانست.

 
  هاي تیمرقابت تیم و تاکتیک

توانند بازیکنان را رشد و توسعه دهند و سپس تاکتیکی را کـه  به طور کلی، مربیان یا می
توانند بازیکنان را در قالبی قرار دهند تـا بـراي   متناسب با آنها است را انتخاب کنند، و یا می

دهند کـه  شوند. در این زمینه بحثی نیست که اکثر مربیان ترجبح میتاکتیکی ویژه مناسب 
هایی را انتخاب کنند که بیشـترین بهـره   هاي بازیکنان را رشد دهند و سپس تاکتیکتوانایی

هاي بازیکنان ببرد. اما عنصري وجود دارد که در مواجهه با این دو راهی باید بـه  را از مهارت
  هـا قبـل   باشـد. مربیـان بایـد از مـدت    و قوت خود مربی مـی آن توجه شود و آن نقاط ضعف 

نقاط ضعف و قوت خودشان را درك کنند تا بتوانند در مواجه با بازیکنـان خـود اثـربخش و    
  تاثیرگذار باشند.

هاي دیگر بـه بازیکنـان منتقـل    دهند و در بخشمربیان بازیکنان را تمرین و آموزش می
کند که آگاهی کامـل  هایی استفاده مییمشان از تاکتیکي مربیان زمانی که تکنند. همهمی

کننـد تـا زمـانی کـه تیمشـان از      ها دارند، بیشتر احساس راحتی مـی ي آنو بنیادین درباره
ها با آن تاکتیک ها کمتر آشنا هسـتند. در اینجـا نکتـه    کند که آنهایی استفاده میتاکتیک

هـا همیشـه بایـد    تاکتیـک «یجـاد شـود:   اینست که باید اصالحاتی روي این جمله عمـومی ا 
ما باید این تئوري را طوري اصـالح کنـیم تـا مربـی     » هاي بازیکنان باشد.متناسب با توانایی

هاي خـود در تاثیرگـذاري روي نتیجـه بـازي یـا سـت، بـه طـور         ها و تواناییبتواند از مهارت
این در مالحظـات  یـد. بنـابر  اثربخشی بهره ببرد. شما باید در محیطـی راحـت مربیگـري کن   

هاي خود را نیز مـورد توجـه   هاي بازیکنان، باید تواناییها و قابلیت، عالوه بر تواناییتاکتیکی
قرار دهید. مربیان با توجه به توجه به تاکتیکی که ترجیح می دهنـد در تـیم خـود اسـتفاده     

د. مـا معمـوالً   کنند که بیشترین تناسب را با آن داشـته باشـن  کنند، بازیکنانی را انتخاب می
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دهنـد.  کنیم که نوع خاصی از بازیکنان را به دیگران ترجیح مـی راجع به مربیانی صحبت می
) براي دستیابی به اوج موفقیت مهـم تـرین عامـل اسـت.      coaching styleسبک مربیگري (

طور که ما هرگز نباید بازیکنی را تحت فشار قرار دهیم تا آنچه را کـه از نظـر تکنیکـی    همان
ادر به انجامش نیست، به صورت تاکتیکی اجرا کند، همینطور باید مراقب باشیم کـه مربـی   ق

را نیز تحت فشار قرار ندهیم تا تاکتیکی را به صورت ابتدایی و بدون داشـتن آگـاهی کـافی    
نسبت به آن اجرا کند، فقط به این دلیل کـه بهتـرین تاکتیـک بـراي تـیمش مـی باشـد. او        

ثر استفاده را از آن ببرد یا از دیدگاه اسـتراتژیکی در زمـان مناسـب    ممکن است نتواند حداک
هـاي  هـا متناسـب بـا توانـایی    انتخـاب تاکتیـک  « آن را انتخاب کند. بنابراین در قانون کلـی 

  ، باید یک عنصر مهم یعنی توانایی مربی را نیز مورد توجه قرار داد. »بازیکنان
  

  ترکیب تیم 
اي ویـژه بـر عهـده    د هر بازیکنی در تـیم بایـد وظیفـه   براي مربی مهم است که درك کن

ي خـود را در تـیم   داشته باشد. ارتباط بین مربی و بازیکن از این جهت کـه بـازیکن وظیفـه   
ي خود را بپذیرد، بـا آن احسـاس راحتـی    درك کند، مهم و حیاتی است. بازیکن باید وظیفه

آن وظیفه نیاز باشـد از او اسـتفاده   کند، و مطمئن باشد که مربی در بازي، همیشه زمانی که 
خواهد کرد، بدون توجه به این که آیـا آن بـازیکن، بهتـرین یـا ضـعیف تـرین بـازیکن تـیم         

هایی را که با احتمال بیشتر مـورد اسـتفاده قـرار    باشد. در انتخاب تیم مربی باید سیستممی
اي که در ذهن هاي ویژهگیرند در ذهن خود داشته باشد و بازیکنان را با توجه به سیستممی

» دوازده بـازیکن برتـر  «دارد، انتخاب کند. دوازده بازیکن برتر  هرگز انتخاب نمی شوند، زیرا 
هـا و  کنیم که مناسب نقـش ما بازیکنانی را انتخاب می .هرگز بهترین تیم را تشکیل نمی دهند

د نقـش بـازیکن   وظایف ویژه در درون گروه دوازده نفـري باشـند( بازیکنـانی کـه مـی تواننـ      
  توانند نقش بازیکنان متخصص و ویژه را بپذیرند.).جایگزین را بپذیرند، بازیکنانی که می

دارنـد،  بازیکنانی که براي بهتر شدن تـیم، خودخـواهی خـود را تحـت کنتـرل نگـه مـی       
تر از بازیکنان بهتري(از نظر تکنیکی) هسـتند کـه اگـر جـزو بازیکنـان آغـاز کننـده        باارزش

  زنند.ه ساختار درونی و انسجام تیمی آسیب مینباشند ب
بازیکن که پتانسیل قرارگرفتن در ترکیب آغاز کننـده تـیم را    9به طور کلی ما به دنبال 

بازیکن ویژه هستیم. تعادل گـروه بـه وسـیله بازیکنـان ویـژه بـه        2ي لیبرو و دارند، به عالوه
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ارند که آنها را قادر می سازد به طـور  آید، بازیکنانی که یک یا دو مهارت برجسته دوجود می
مستقیم کسب امتیاز کنند، برتري روحی روانی را از تیم مقابل به تیم خودي منتقل کنند و 

  کنند. یا از اینکه حریف برتري روحی روانی و تسلط بر بازي را از آن خود کند، جلوگیري می
میدان و دریافـت سـرویس)   براي مثال بازیکن جایگزینی که در عقب زمین (دفاع داخل 

توانـد بسـیار بـا ارزش    باشد، مـی اي دارد و در زدن سرویس نیز ماهر میهاي برجستهمهارت
باشد. بازیکن قدرتمندي که در منطقه ي جلو توانایی باالیی دارد( دفاع روي تـور و حملـه)،   

  تواند کمک زیادي در کسب امتیاز به تیم بکند. می
هـایی را  هـا و تاکتیـک  که قبل از انتخاب نهایی تیم، سیستم براي مربی بسیار مهم است

  که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مورد توجه قرار دهد.
  

  ایجاد یک تیم سطح باال
به لحاظ تاریخی، ایجاد یک تیم سطح باالي والیبال زمـان زیـادي الزم دارد. امـا مـوارد     

دان آمریکـا کـه مـدال طـالي المپیـک      استثناي زیادي هم وجود دارد، به ویژه تیم ملی مـر 
لس آنجلس را از آن خود کرد. کلیدهاي مختلفی براي ایجاد تیم هـاي موفـق وجـود     1984

دارد: اولین کلید، انتخاب بهترین بازیکنان موجود، وتمرین دادن آنهاست تا اینکـه توانـایی و   
  هاي خود را رشد دهند. قابلیت

هاي سیار ویژه است که حداکثر بهره را از تواناییکلید دوم، ایجاد یک سیستم تاکتیکی ب
بازیکنان ببرد. تخصصی کردن وظایف بازیکنان بیشترین نقش را در این بخش دارد. با توجه 

توان یک تیم را رشـد و توسـعه داد تـا اینکـه     تر میکردن به چند عنصر محدود بازي، سریع
د داد. تخصصی شدن در اسـتفاده از  ي عناصر بازي را رشي وسیعی از همهتالش شود دامنه

کنـد؛ امـا ایـن کـار     هاي بازیکنان، مسیر موفقیت را کوتاه میهاي تاکتیکی و مهارتسیستم
کنید تـا بـر   ها تکیه میي محدودي از مهارتمخاطره آمیز است زیرا که شما بیشتر بر دسته

ي ممکـن  ر تجربـه هاي پایه.  سومین کلید، بـه دسـت آوردن حـداکث   دامنه وسیعی از مهارت
المللـی  بازي بـین  60ي زمانی کوتاه حداقل باشد. براي دستیابی به موفقیت در یک دورهمی

هـا  در سال الزم است. چهارمین کلید، ایجاد و رشد جدیدترین رویکرد تاکتیکی اسـت. تـیم  
هـا و  یـابی بـه ایـده   کننـد. دسـت  هاي جدید دنبالـه روي مـی  ها و مهارتهمیشه از تاکتیک

  سال زمان الزم دارد. 3هاي جدید حداقل شرفتپی
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  ها  پذیري سیستمانعطاف
هـاي  ها باید سیسـتم ها باید تطبیق پذیر باشند. آنبراي رسیدن به سطح خیلی باال، تیم

هایی که بـه  ها را با تسلط و آگاهی کافی اجرا کنند. تیماي داشته باشند که آنتاکتیکی پایه
انند سیستم بازي خود را با توجـه بـه نقـاط قـوت وضـعف حریـف       تورسند، میسطح باال می

هاي تاکتیکی خود را طوري تغییر دهند کـه  توانند سیستمها همین طور میتغییر دهند. آن
هـا را  هـاي تـاکتیکی آن  ي چنـد مسـابقه، بـه طـور دقیـق برنامـه      حریفان نتوانند با مشاهده

به بازي  4ي ا از بازي ترکیبی در منطقهي خود رشناسایی کنند. تیم شما ممکن است حمله
اسـتفاده کنـد یـا از بـازي ترکیبـی در      »لنگ« تغییر دهد یا از پاس  2ترکیبی به منطقه ي 

هاي دفاع روي تـور  ) بهره ببرد. شما ممکن است تصمیم به تغییر تاکتیک Pipe( 6ي منطقه
ا توانایی وفق پیدا کـردن  هاي دفاع داخل میدان بگیرید. این مهم است که تیم شمیا سیستم

هـا بسـیار   با شرایط مختلف بازي و حریفـان مختلـف را رشـد و توسـعه دهـد. بهتـرین تـیم       
  پذیر هستند.انعطاف
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  ارزیابی تیم حریف  
یابـد. در سـطوح   اهمیت ارزیابی حریف یا بیشترشـدن توانـایی تـیم شـما، افـزایش مـی      

 %5کنند و فقـط  ي عملکرد تیم خود میهتوجه خود را معطوف به نحو %95تر، مربیان پایین
ي توجه خود را معطوف به تغییرات مورد نیـاز بـراي مقابلـه بـا نقـاط قـوت حریـف و نحـوه        

کند و زمانی شود، این نسبت تغییر میکنند. همین طور که تیم شما بهتر میعملکرد آن می
هـاي  ازي شما، تاکتیکآماده س %40تا  %30رسد، تقریبا که تیم شما به سطح خیلی باال می

دهد. ارزیابی تیم حریف باید هم اي را که انتظار دارید حریفتان اجرا کند، هدف قرار میویژه
  از دیدگاه آماري و هم از دیدگاه تجربی انجام شود.

 
    ارزیابی آماري

ي عملکـرد  هاي آماري دربـاره براي جمع آوري اطالعات کامل از تیم حریف، داشتن داده
ها به شما کمک خواهد کرد. ایـن  ها و مهارتي تکنیکبازیکنان تیم حریف در همههریک از 

هـا و چیـدمان تیمـی    اطالعات آماري باید با مشاهدات تجربی و اطالعات مربوط به چـرخش 
ي بازي را که براي گـرفتن  ترکیب شود تا گزارش ارزیابی تیم حریف را تشکیل دهد و برنامه

  گیرد، کامل کند.سابقه مورد استفاده قرار میهاي استراتژیک در متصمیم
 
 لحاظ کردن شرایط ویژه در تمرینات   

اي که در آماده سازي تیم لحاظ می شود. به طور کلی، براي اینکه تیم شـما  شرایط ویژه
در بهترین راه براي موفقیت در سطح باال آماده شود، باید در شرایطی که نزدیک بـه شـرایط   

 است تمرین کند که می تواند فاکتورهاي زیادي را شامل شود:موجود در مسابقه 
 شرایط کلی اطراف زمین بازي .1
 سطح زمین بازي .2
 شرایط نور سالن .3
تمـرین در همــان سـاعتی کــه مهمتـرین مســابقه تـیم در آن ســاعت برگــزار      .4

 شود.می
 تمرین در شرایط رقابتی شدید .5
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ي تمرینـات و  ي همـه قرار دادن امتیاز و پیامد مثبت و منفی به عنوان نتیجـه  .6
 ها در تمرینرقابت

دادن بیشترین اعتماد به نفس ممکن به بازیکنان. روي منـاطقی کـه احتمـاالً     .7
بیشترین کاربرد را در طـول مسـابقه خواهـد داشـت و منـاطقی کـه بهتـرین        

 عملکرد تکنیکی را دارند تاکید کنید.
تمـرین اسـتفاده   هاي مشابهی که در مسابقه بهره خواهیـد بـرد، در   از تاکتیک .8

 کنید. 
 براي شبیه سازي شرایط واقعی مسابقه، از داور واقعی استفاده کنید. .9

از نظر جسمانی شما باید با کـم کـردن تـدریجی بـار تمرینـی، بـه ریکـاوري         .10
بازیکنان کمک کنید، بنابراین در هنگام مسابقه ي مهم آنها سـرحال و آمـاده   

شـود، امـا   ز مسابقه پیشنهاد میخواهد بود. یک بار تمرینی خیلی سبک در رو
 روز قبل از مسابقه نباید هیچ فعالیت جسمانی انجام شود.
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  3فصل 

  ها و وظایف مربینقش
  

هـا، معیارهـا و ضـوابط اخالقـی او بـراي توسـعه و       درك نقش و وظایف مربی، مسـئولیت 
پیشرفت والیبال به صورت کلی بسیار اهمیت دارد. همین طور تـأثیر زیـادي بـر پیشـرفت و     

  گذارد.هاي بازیکنان و نتایج تیم میبهبود تکنیکی و تاکتیکی مهارت
میلیون نفر در سراسر جهان به صورت  500دهد که بیش از نشان می FIVBآمار رسمی 

سازمان یافته در والیبال و والیبال ساحلی مشغول به بازي و فعالیت هستند؛ یعنـی بـه طـور    
کننـد و در مسـابقات حضـور دارنـد. ایـن      منظم و تحت مدیرت و آموزش مربی تمـرین مـی  

هـا، تـیم ملـی و یـا والیبـال      دارس، دانشگاه، باشـگاه هاي نونهاالن، متواند در تیمفعالیت می
هاي مربی تفاوت زیادي بـا  ها، وظایف و سطح مهارتساحلی باشد. در هریک از سطوح نقش

  هم دارند.
نفـري از بازیکنـان را در اختیـار داشـته باشـد،       25اگر فرض کنیم هر مربی یـک گـروه   

اسـر جهـان وجـود دارد کـه در سـطوح      میلیون مربی فعال والیبال در سر 20بنابراین حدود 
هـا و  مختلف در حال فعالیت هستند. عمالً غیر ممکن اسـت کـه بتـوان دربـاره تمـام نقـش      

  پردازیم.وظایف مربی در سطوح مختلف توضیح داد، بنابراین فقط به بیان نکات کلیدي می
کمـک  ها، عملکردها، و روابط اصلی مربی چیست؟ شکل زیر در یافتن جواب به مـا  نقش

  کند.می
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اما شکل صفحه قبل خیلی کلی است، با توجه به سطح و شرایط تـیم ممکـن اسـت کـه     
هـاي نونهـاالن یـا مـدارس فقـط یـک مربـی و        بسیاري از شرایط متفاوت باشد. مثالً در تیم

پزشک الزم است، اما براي یک تیم ملی تعداد زیادي کادر فنـی، فیزیـوتراپ و پزشـک نیـاز     
  است.

ها و ظایف مربی نشان داده شده است که در ادامه ر جزئیات بیشتري از نقشدر شکل زی
  شود:نیز توضیح مختصري درباره هریک ارائه می
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  وظیفه مربی در رشد و توسعه شخصیت بازیکنان
باشد. مشـکالت مربـوط بـه رشـد شخصـیتی      این وظیفه در کارهاي مربی بسیار مهم می

آمـوزان سـر   در بسیاري از مواقع مربی با نوجوانان و دانـش تواند کار تیمی را مختل کند. می
  وکار دارد.

کننـد. تـأثیر مربـی روي قالـب     سالگی با یک مربی کـار مـی   10تا  8معموالً آنها از سن 
  شخصیتی بازیکنان در بسیاري از مواقـع از تـأثیر مدرسـه و یـا خـانواده هـم بیشـتر اسـت.         

تأثیرگذار هستند. چه چیزي می تواند مهم تر از به طور کلی مربیان در تربیت نسل آینده 
  این وظیفه در کار مربیان باشد؟

  
  هاي اصلی کار مربی در رشد شخصیتی بازیکنان:جنبه
 ریزي کردن کاراکتر و شخصیت( از دیدگاه روانشناسی)قالب 
 شجاعت: اراده قوي، پشتکار و پایداري در تالش 
 نانرشد صفات اخالقی در شخصیت و رفتار بازیک 
 میهن پرستی و از خودگذشتگی نسبت به کشور و نسبت به تیم 
 بازي جوانمردانه، درستکاري و صداقت ورزشی 

 
خـواهیم وارد جزئیـات   موضوع رشد شخصیتی، یک بحث ویژه می باشد. در اینجا ما نمی

  ي کـار مربـی در ایـن زمینـه     خواهیم به برخی نکـات مهـم دربـاره   این بحث شویم، بلکه می
  کنیم.اشاره 

  فرآیند رشد یک بازیکن به عنوان یک انسان و یک شهروند، متفاوت ار
فرآیند کلی کار تیم نیست. سخن بیهوده اي است اگر بگوییم مربی از 

تکنیک و تاکتیک به بازیکنانش بیـاموزد و از سـاعت    12تا  10ساعت 
ــا  4 ــان   6ت مــیهن پرســتی و درســتکاري را. رشــد شخصــیتی بازیکن

ه باید با کمک ورزش و تمرینات ورزشـی و بـا کـار و    فرآیندي است ک
  توجه همیشگی مربی، نـه تنهـا در طـول تمرینـات و مسـابقات بلکـه       

 هاي تیم انجام شود.ي فعالیتدر همه
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 ي جلسـات  هاي او، و همـه هر کلمه مربی، تمام حرکات و حتی شوخی
تمرینـی تـیم، عملـی در جهــت توسـعه و رشـد شخصـیتی بازیکنــان       

 باشد.می
    از دیدگاه تربیتی و پرورشی، فرآیند رشد شخصیتی از سیسـتم روابـط

(تـیم)، شـاگرد(بازیکن)قابل درك    بین آمـوزش دهنـده(مربی)، گـروه   
ي باشد. بسیار مهم است که تیم وظایف و کارکردهاي خود دربـاره می

 رشد و توسعه شخصیت بازیکنان را به طور کامل انجام دهد.
 بی به عنوان یک آموزگار، خوب آموزش بسیار ضروري است که یک مر

دیده باشد و از نظر شخصیتی از رشد بـاالیی برخـوردار باشـد. ظـاهر،     
دوصـدگفته  « رفتار، اعمال و تصمیمات او باید ممتاز و نمونـه باشـند.   

   ». چون نیم کردار نیست
  

  هاي اجتماعی مربیفعالیت
هـا یـک پدیـده    ده است. ورزشها در جهان براي ما شناخته شنقش بارز اجتماعی ورزش

بزرگ اجتماعی هستند. این حقیقت که ورزش محیطی سرشار از آگاهی، توسعه و پیشـرفت  
باشـد، نقـش اجتمـاعی آن را تقویـت کـرده اسـت.       یک فرد، یک تیم و حتی یک کشور مـی 

  باشد.ورزش تقریباً تنها وسیله تقویت سالمت فرد می
هـاي مرگبـاري همچـون    ن از ناهنجـاري ورزش شاید تنها وسـیله دورکـردن جوانـا   

  موادمخدر، الکل و ایدز می باشد.
این روزها ورزش به طـور کلـی یـک    

باشــد. ورزش ســازي مــیفــاز از جهــانی
عالوه بر ورزشکارانی کـه در آن مشـغول   
هستند، بـر تماشـاگران، مردمـی کـه از     

کننـد،  تلویزیون مسابقات را مشاهده می
ــانه ــرها و رسـ ــاي گروهـــی، اسپانسـ  هـ
  گذارند.ها نیز تأثیر میشرکت

نیاز است کـه همـه مربیـان اهمیـت     
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هـاي تکنیکـی و تـاکتیکی در    هاي اجتماعی خود را درك کنند و فقط به جنبهباالي فعالیت
  عملکرد تیم توجه نداشته باشند.

هاي همگـانی بـه عنـوان یکـی از     هر مربی باید به روابط نزدیک خود با تلویزیون و رسانه
  اي خود توجه ویژه بکند.    هاي کار حرفهو ضروري ترین بخشترین مهم

                   

  مربیگري ورزشی
مربی باید از تمام امکانات و منابع موجود به منظـور دسـتیابی بـه اهـداف تـیم اسـتفاده       
بهینه نماید و با رهبري مناسب و اثربخش طوري بر بازیکنان و کـادر فنـی و اجرایـی تـأثیر     

ه با انگیزه و میل زیاد براي تحقق اهداف تیم تالش کننـد. همـانطور کـه مالحظـه     بگذارد ک
کنید مهمترین نکته دستیابی به اهداف تیم می باشد کـه نیازمنـد کـارتیمی خـوب مـی      می

  باشد. 
  عنصر زیر نیاز است: 4بدین منظور به 

ارزیابی و درك وضـعیت موجـود( وضـعیت بازیکنان/کمـک      برنامه ریزي: - 1
گـذاري کوتـاه   امکانات تیم و ...)، ارزیـابی شـرایط آینـده و هـدف     مربیان/
سـازي برنامـه   میان مدت و بلند مدت. جمع آوري اطالعات و آمـاده  مدت،

 با جزئیات
هاي مختلف تیم، تعیین وظایف به صورت جزئی( براي پستسازماندهی:  -2

 کمک مربیان و ...)، انتخاب افراد متناسب با وظایف، تخصیص منابع
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ها براي وظایف مختلف، صحبت ایجاد دستورالعمل ها:اجرا کردن برنامه -3
 ها  با افراد و شرح کامل و شفاف وظایف آنها، اجراي کامل برنامه

( براي هریـک از   آماده کردن استانداردهاي عملکرديارزیابی و کنترل:  -4
ردها، بازیکنان، کمـک مربیـان و ...)، مقایسـه عملکـرد واقعـی بـا اسـتاندا       

 ها و اصالح انحرافات. ریزي دوباره براي برطرف کردن کاستیبرنامه
  

  TEAMWORK  کارتیمی
 Togetherness  همدلی و باهم بودن

  Equality  برابر بودن( بین اعضاي تیم فرق گذاشته نشود)
  Attitude  برنده)-طرز برخورد ( برخورد مثبت و برنده

  Match  هماهنگ و یکی بودن  -جور بودن
  We as I  همه براي یکی، یکی براي همه

  Organizing  سازماندهی مناسب
  Role playing  هریک از اعضا حتماً باید وظیفه اي داشته باشند، هیچ کس بدون وظیفه نباید باشد.

  Kind-red  اگر موارد باال اجرا شوند، نوعی پیوند خونی و فامیلی بین اعضاي تیم به وجود می آید.
  

  ي مربیهاچالش
مهمترین چالش مربی این است که موفقیت او به نحـوه ي عملکـرد بازیکنـانش وابسـته     

  توان مربیگري موفق را شامل سه مرحله دانست:با توجه به این موضوع می است.
 ارتباط اثربخش با بازیکنان به منظور: - 1

 هاآموزش مهارت 
 ایجاد انگیزه به منظور ارائه بهترین عملکرد 
 مناسب   دادن بازخورد 
 

 استفاده بهینه از همه امکانات براي آموزش به بازیکنان -2
شود کـه بـه   موضوع می 3همانطور که اشاره شد ارتباط اثربخش مربی با بازیکنان شامل 

  پردازیم:بررسی بیشتر آنها می
       شـود  اثربخشی ارتباط به این وسیله کـه چقـدر خـوب منظـور شـما درك مـی

ه که شما چقدر خـوب منظورتـان را توضـیح    گردد؛ نه به این وسیلمشخص می
 دهید.می
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 :هرم چگونگی یادگیري 
 

  کننـد،  از تـوان بـالقوه خـود فعالیـت مـی      %30تـا   %20افراد بی انگیزه با  -
 کنند.توان بالقوه خود فعالیت می %80در حالیکه افراد باانگیزه حداقل با 

  گـذاري متناسـب   زیکنـان هـدف  مهمترین کـار بـراي ایجـاد انگیـزه در با     -
 باشد.هاي هریک از آنها میها و تواناییبا ویژگی

اهداف باید چالشی، شفاف، واقع بینانه و قابل دستیابی باشند. بین اهداف  -
 فردي و تیمی نیز باید تعادل برقرار باشد و در یک راستا باشند.

عف، باید که به منظور بهبود عملکرد، اصالح خطاها و از بین بردن نقاط ض -
عملکرد بازیکنان مورد ارزیابی قرار گرفته و با اسـتانداردهایی کـه از قبـل    

اند مقایسه شوند. سپس باید به تمام بازیکنان بازخورد مناسب تعریف شده
 درباره نحوه عملکردشان ارائه شود.

 بازخورد مناسب باید از این ویژگی ها برخوردار باشد: -
  و دانش بازیکنان باشد.متناسب با سطح درك، آگاهی 
 .مثبت، شفاف، واضح و در ارتباط با هدف باشد 
 .تخصصی و ویژه باشد 

 درصد از آنچه را که می خوانیم می آموزیم 10

 می شنویم، می آموزیمدرصد از آنچه را که  20

 می بینیم، می آموزیمرا که درصد از آنچه  30

 درصد از آنچه را که هم می بینیم و هم می شنویم می آموزیم 50

 می گوییم، می آموزیمدرصد از آنچه را که  70

 درصد از آنچه را که  هم اجرا می کنیم و هم توضیح می دهیم، می آموزیم 90
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    بیش از آنکه قضاوت کننده باشید، توضیح دهنـده باشـید. روي
 عملکرد افراد تمرکز کنید نه روي شخصیت آنها.

     بازخور باید روي نکاتی که قابل اصالح و بهبـود هسـتند تمرکـز
 داشته باشد.

  هـاي  ریـزي بـراي فعالیـت   باید طوري باشد که به برنامهبازخورد
 اصالحی کمک کند.

 .ارزیابی کنید با هدف اصالح، نه قضاوت با هدف مجازات  
مربی عالوه بر مدیریت تیم نقش رهبري بازیکنان و کادر تیم را نیـز بـر عهـده دارد. بـه     

ا به عنـوان رهبـر تـیم    منظور اجراي بهتر وظایف و افزایش اثربخشی، مربی باید صفات زیر ر
  دارا باشد:

  
 شخصیت  - 1

 .شخصیت به حرف نیست، به عمل است 
 .استعداد خدادادي است اما ششخصیت دست خود انسان است 
 کند.شخصیت جاي شما را در دل بازیکنان و مردم باز می 
 تواند از مرز شخصیت خود فراتر رود.هیچ رهبري نمی 
 

ـ   در«جاذبه؛  -2   ه رغـم مقـام و مرتبـه بـاالي خـود،      آرزوي  دیدن کسی هستم کـه ب
 چارلز شواب» بیشتر روحیه تأیید و رضایت داشته باشد تا روحیه انتقاد و خرده گیري.

 .به زندگی و ورزش خود عشق بورزید 
 ها و نقاط قدرت اشخاص انگشت بگذارید.بر توانایی 
 .دیگران را امیدوار کنید 
 .خیر برسانید 
 

 شیلر» تمام گذاشته نام جاودان یافته است.کسی که در زمان خود سنگ «تعهد؛  -3
 .خاستگاه تعهد قلب انسان است 
 .تعهد با معیار عمل محک زده می شود 
 .تعهد درهاي کامیابی را می گشاید 
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 ارتباط -4
 .پیام و مطالب خود را به طور ساده بیان کنید 
 .مخاطب خود را بشناسید 
 .صادق باشید 
 .اطالعات کاربردي و قابل درك ارائه دهید 
 

 لیاقت -5
 .هر روز حضوري پرثمر و پرانرژي داشته باشید 
 .هر روز بهتر از دیروز باشید 
 گیر باشید.پی 
 .بیش از حد انتظار بکوشید 
 انگیزه و الهام بدهید.به دیگران هم 
 

  انـد، شـجاعت را بـه حـق در صـدر صـفات برجسـته انسـان دانسـته        « ؛ شجاعت - 6
 »زیرا تکیه گاه صفات دیگر است. 

 ردي درونی آغاز می شود.شجاعت از نب 
 شجاعت بهتر کار کردن است نه صاف و صوف کردن آنها 
 .شجاعت رهبران، حس تعهد پیروان را بر می انگیزد 
 .موفقیت زندگی هرکس، تابع شهامت اوست 
 

» رهبران با بینش می دانند که کدام نیمه لیوان را باور کننـد. « ؛ قدرت تشخیص -7
 مالی آیونیز» افتادید از کندن آن دست بردارید.وقتی که در چاله « جان ماکسول/  
 .به مسائل و مشکالت به طور ریشه اي بنگرید 
 .گره گشا باشید 
 هاي خود را از نظر کارآمدي و اثربخشی ارزیابی کنید.گزینه 
 هاي خود را افزایش دهید.فرصت 
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 »اگر دو خرگوش را دنبال کنید، هیچ کدام را نخواهید گرفت.« تمرکز؛  -8
 70% ر نقاط قوت خود تکیه کنید.ب 
 25% .دنبال چیزهاي نو باشید 
 5% هاي خود باشید.( کارهایی را که در آنها ماهر نیستید بـه  مراقب ضعف

 دیگران واگذار کنید.)
 

یابد، عزت و احتـرام  گیرد احترام نمیهیچ کس به خاطر آنچه که می« بزرگواري؛  -9
 وین کولیجکل»پاداش چیزهاي است که به دیگران می بخشید.

 .براي همین چیزهایی که دارید شاکر باشید 
 .مردم را بر خود مقدم بدارید 
 .نگذارید که مال دوستی بر شما چیره شود 
 .پول را وسیله بدانید 
 .به بذل و بخشش عادت کنید 
 

اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند، اشتباه می کنند اما دسـت نمـی   «ابتکار؛   -10
 یان گذار هتل هاي هیلتونکنراد هیلتون، بن» کشند.

 .بدانید که چه می خواهید 
 .خود را وادار به عمل و فعالیت کنید 
 .دل به دریا بزنید و خطر کنید 
 .ممکن است اشتباه هم بکنید 
 

رهبر خوب پیروان خود را تشویق می کند تا چیزي را به او بگویند «گوش دادن؛   -11
 جان ماکسول» شایند اوست.که نیاز به دانستن آنها دارد، نه چیزي را که خو

 (بازیکنان) گوش دادن به پیروان 
 (کمک مربیان) گوش دادن به دوستان 
  گوش دادن به رقیبان 
 گوش دادن به مرشدان 
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رهبري که با شور و شوق به میدان می آید، معموالً با شور و شوق « شور و شوق؛  -12
 جان ماکسول» روبه رو می شود.
 ت.عشق و شوق نخسین گام کامیابی اس 
 .شور و شوق نیروي اراده را بیشتر می کند 
 .شور و شوق یا عشق و عالقه شما را از این رو به آن رو می کند 
 .عشق و عالقه ناممکن را ممکن می سازد 
 

انسان موفق کسی است که با آجرهـایی کـه بـه سـویش پرتـاب      « نگرش مثبت؛   -13
 دیوید برینکلی» کرده اند، بناي محکمی بسازد.

 ا دست خود شماست.نوع نگرش شم 
 .نگرش شما حاکم بر اعمال شماست 
 .پیروان شما آیینه نوع نگرش شما هستند 
 .حفظ نگرش خوب از بازیابی آن آسان تر است 
 

 »شوند، بسنجید.رهبران را با مسائلی که در آن درگیر می«گشایی؛ مشکل  -14
 جان ماکسول 

 .مشکالت را پیش بینی کنید 
 .حقیقت را بپذیرید 
 گیر مسائل کوچک و پیش پا افتاده نکنید.خود را در 
 .مسکالت را اولویت بندي کنید 
 .از اهداف اصلی خود دست نکشید 
 

از مهمتـرین عناصـر کامیـابی داشـتن راه و رسـم همـدلی و       « روابط مناسـب؛    -15
 تئودور روزولت» همراهی با مردم است.
 .مردم(بازیکنان) را درك کنید 
 .مردم(بازیکنان) را دوست بدارید 
 ه مردم(بازیکنان) کمک کنید.ب 
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رهبـران مـی تواننـد از هـر چیـزي دسـت بکشـند، جـز از         « پذیري؛ مسئولیت  -16
 جان ماکسول» مسئولیت نهایی خویش.

 .با پشتکار فعالیت کنید 
 .از هیچ کاري رویگردان نباشید 
 .کمال گرا باشید 
 .کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهید 
 

پیروان خود (بازیکنان) باشید، امکان رهبـري آنهـا را   اگر نیازمند « امنیت خاطر؛   -17
 »از دست می دهید.
   اگر خودتان امنیت خاطر نداشته باشید، نمی توانید امنیت خاطر دیگـران

 را فراهم کنید.
    آنچه به پیروان خود (بازیکنان) می دهید، بیش از آنچه باشد کـه از آنهـا

 گیرید.می
 آنها تعریف کنید. به همکاران خود پر و بال دهید و از 

 
 افالطون» نخستین و واالترین پیروزي، تسلط بر خویش است.« تسلط بر نفس؛   -18

 .اولویت هاي خود را تعیین و دنبال کنید 
 .شیوه زندگی بانظمی داشته باشید 
 .از بهانه تراشی بپرهیزید 
   کننـد،  کننـد و از سیسـتم پیـروي مـی    فقط به کسانی که خوب کـار مـی

 پاداش دهید.
 

برابر زمانی که حرف می زنید، بخوانیـد و گـوش دهیـد. بـه ایـن       10« اموزید؛ بی  -19
 جرالد مک جینی» ترتیب در مسیر آموختن و پییشرفت دائمی قرار می گیرید.

 .ز گهواره تا گور دانش بجوي 
 .هرگز به دانسته هاي خود مغرور نشوید 
 .یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید 
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آینده از آن کسانی است که شـرایط و امکانـات    «آینده نگري و قوه تشخیص؛   -20
 جان اسکالی» آینده را پیش از آنکه آشکار شوند می بینند.

 .آینده بینی از درون سرچشمه می گیرد 
 .قوه تشخیص حاصل عمر انسان است 
 .داشتن هدف و دورنما باعث استفاده بهتر از منابع می شود 

  
  ) مربیگري والیبال:نکته مهم درباره اصول( اخالقی و رفتاري 15
والیبال متعلق به بازیکنان است. همـواره آسـایش، پیشـرفت و ایمنـی بازیکنـان را       .1

 مقدم بر منافع شخصی خود قرار دهید.
 سخنان و رفتار مربیان و بازیکنان هرگز نباید غیر اخالقی و غیر ورزشی باشد. .2
 بازیکنان خود و نیازهاي شخصی آنها را بهتر بشناسید. .3
از طبیعت بازي والیبال، قـوانین آن و نحـوه پیشـرفت در آن داشـته      درك درستی .4

 باشید.
 بیشتر از خروجی و نتیجه، بر عملکرد و فرآیند تأکید کنید. .5
 پیشرفت تحصیلی و آکادمیک بازیکنان شما مهم تر از پیشرفت ورزشی آنهاست. .6
 باثبات باشید. .7
 اول بازیکنان، دوم برنده شدن. .8
هـاي تـیم باشـند و    ت کننده مالی فقط پشتیبان برنامـه هاي حمایبگذارید سازمان .9

کارهاي مهم سرپرستی را انجام دهند؛ اجازه ندهید در کارهاي مربوط بـه مربـی و   
 اداره کردن تیم دخالت کنند.

همواره به دنبال راهی بـراي کـار بـا کمیتـه داوران باشـید کـه شـامل حضـور در           .10
 شابه می باشد.سمینارهاي آشنایی با قوانین و دوره هایی م

 مربیان، بازیکنان و تماشاگران باید با داور محترمانه رفتار کنند.  .11
هـاي  هم در زمان صحبت کردن با بازیکنان و هم در زمان گوش دادن به صـحبت   .12

خواهید آنها بـا توجـه کامـل بـا     آنها، کامالً به آنها توجه کنید؛ همانطور که شما می
 شما در ارتباط باشند.
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ومیتی باید به وسیله مرجـع پزشـکی مربوطـه رسـیدگی شـود، شـما       هرگونه مصد  .13
 پزشک نیستید!

هـاي آنهـا در   اي و ملی همکـاري داشـته باشـید و از تصـمیم    هاي منطقهبا سازمان .14
 ها و قوانین حمایت کنید.گذاريها، سیاستفعالیت

قـرار  ها کمک کنید تا گزارش و اخبار درستی را از بازي در اختیار مـردم  به رسانه  .15
 دهند.

 
  هایی براي مربینکته

ي قبل از مربیگري بازیکنان، یک مربی باید یک خط مشی یـا فلسـفه پایـه دربـاره     .1
مربیگري داشته باشد. به ویـژه فلسـفه مربیگـري نوآمـوزان بایـد شـامل مراحـل و        

هایی باشد تا بازیکنان بیاموزند که والیبال مفرح و لذت بخش است، نه اینکه تالش
 باشد.کل، رنج آور و از نظر ذهنی و روانی دشوار میورزشی مش

یک مربی نباید اهداف تکنیکی غیر ممکن بـراي بازیکنـان قـرار دهـد، بلکـه بایـد        .2
  اهداف مناسب براي هر بازیکن را طوري تعریف کند کـه اگـر سـخت تـالش کننـد      

شـود  به آسانی به آن دست یابند. این کار باعث ایجاد شوق و ذوق در نوآموزان مـی 
 کنند.چراکه پیشرفت و بازخورد مثبت را در عملکرد خود مشاهده می

بدون توجه به اینکه هدف تعیین شده چقدر کوچک است، زمانی که بازیکن بـه آن   .3
دست پیدا کرد، مربی باید با تشویق و تعریف از او، انگیزه اش را افزایش دهد. ایـن  

کند، حـس همبسـتگی و   ی را کم میرویکرد عالوه بر اینکه فاصله بین نوآموز و مرب
 آورد.رابطه صادقانه بین مربی و بازیکن به وجود می

دهید، فقط کار اشتباه او را مورد انتقـاد  زمانی که بازیکنی را مورد سرزنش قرار می .4
دهد و یـا شخصـیتش را؛ همـین طـور خیلـی      قرار دهید نه هرآنچه را که انجام می
هاي نوآموز و آینـده  در سرزنش کردن، تواناییاحساسی و با عصبانیت عمل نکنید. 

تـو توانـایی انجـامش را داري بـه     « او را نیز مد نظر قرار دهید. مثالً بـه او بگوییـد:  
آیا واقعاً در برابـر  «یا » شرطی که سخت تمرین کنی. تسلیم نشو! دوباره سعی کن!

ید بـه  در این روش، نحوه سرزنش کردن شما با». شوي؟!چنین چیزي تسسلیم می
 نوآموز انگیزه تالش بیشتر هم بدهد.
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نوآموزان نوجوان همواره رویاهایی دارند، این رویاها می تواند تبدیل شدن بـه یـک    .5
بازیکن ستاره یا چیزي شبیه به این باشد. نکته مهم این است که آرزوهـا و رویاهـا   

ه بر مشکالت  توانند شجاعت، انرژي و انگیزه الزم براي غلبها میقدرت دارند. انسان
ــدن یــک دوره ســخت و ناراحــت کننــده را بــه وســیله دنبــال کــردن    و یــا گذران

 رویاهایشان به دست آورند.
براي ایجاد این رویاهـا در نوآمـوزان، ضـروري اسـت کـه مربـی شـرایطی را بـراي          .6

نوآموزان فراهم سازد تا مسابقات بین المللـی سـطح بـاال و همـین طـور تمرینـات       
نزدیک مشاهده کنند. مربیان باید خیلی ماهرانه انگیزه پیشـرفت   هاي ملی را ازتیم

 در بازیکنان را باال ببرند.
شرایط رقابتی باید بین بازیکنان در طول تمرین و مسابقات تیم حکمفرما باشد. دو  .7

بازیکن با سطح عملکرد و تالش متفـاوت، بایـد نتـایج و بازخوردهـاي متفـاوت بـه       
که با جدیت براي آبشار گام بر مـی دارد در مقایسـه بـا    دست آورند. مثالً بازیکنی 

 دارد، باید بازخورد بهتري بگیرد.تفاوت گام بر میبازیکنی که بی
هـا  هاي نوآموزان این اسـت کـه در ابتـدا از آن   رویکرد استاندارد براي بهبود مهارت .8

لیـد  بخواهید تا از یک بازیکن خوب کپی برداري کنند. همین طور که بازیکنـان تق 
دهند، خیلی زود و به طـور طبیعـی سـبک عملکـرد     کنند و به تمرین ادامه میمی

ها، فیزیـک و ریـتم شـان مـی باشـد، بـه نمـایش        بازیکنی را که متناسب با ویژگی
خواهند گذاشت و از بازیکنی خاص تقلید خواهند کرد. بایـد نوآمـوزان را از مانـدن    
در قالب شخصیت و کاراکتر بازیکنان خوب منع کرد، زیرا آن شخصیتی منحصـربه  
فرد است که براي پیشـرفت و رشـد نوآمـوزان، تقلیـد اولیـه از آن ضـروري اسـت.        

کنند باید شخصیت و کاراکتر مخصوص خـود  ان همین طور که پیشرفت مینوآموز
 را ایجاد نمایند.

به عنوان یک قانون، در تمرینات براي نوآموزان باید از تمریناتی که فشـار زیـاد بـه     .9
کند پرهیز کرد زیرا این اعضاي بدن همچنان در قلب، ریه و شُش بازیکنان وارد می

د بیشتر روي چابکی و همـاهنگی بازیکنـان تمرکـز    حال رشد هستند. تمرینات بای
 داشته باشند، به ویژه تمرینات همراه با توپ به جاي تمرینات استقامتی.
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هـاي  هاي تمرین، مهم و ضروري است که مربی عالوه بر اسـتفاده از روش در شیوه  .10
هاي مخصوص خود را که کپـی از دیگـران نیسـت، ایجـاد     کالسیک و سنتی، شیوه

شود کـه تمـرین از حالـت تکـراري و قـالبی بـودن       ین کار نه تنها باعث مینماید. ا
خارج شود بلکه مقیاسی براي سنجش و خبره بودن مربی است. بنـابراین عنصـري   

 مهم براي بازیکنان این است که به مربی خود احترام بگذارند و به او اعتماد کنند.
هاي بسـیاري بـه بازیکنـان    از راهبه ویژه براي مربیان بازیکنان نوآموز مهم است که  .11

هـاي  ها به عنوان یک آموزگار بـراي رشـد مهـارت   خود رسیدگی کنند: بعضی وقت
ها به عنوان یک دوسـت  ها به عنوان یکی از والدین، بعضی وقتوالیبال، بعضی وقت

هـاي  یا خواهر و یا برادر. یک مربی باید یک مشاور و راهنماي خوب در همه جنبـه 
 وزان باشد.شخصیتی نوآم

هدف نهایی یک مربی هدایت نوآموزانش به سمت تبدیل شدن به یـک شخصـیت     .12
باشد که ازطریق والیبال بخشی از یـک جامعـه بهتـر خواهنـد     متعالی و شگرف می

 شد.
 

 بایدهاي مربیگري :
  اشاره کند. نکات کلیديباشد و به  کوتاه، واضح و هدفمندتوضیحات مربی باید 
  از سبک به سنگین، از کوتـاه بـه    ان به مشکل، از ساده به پیچیده،آستمرینات باید از

 طوالنی، از انفرادي به گروهی و از حجم به کیفیت باشد.

   قابـل  هـاي آنهـا بـوده و    اهداف تعیین شده براي بازیکنان باید متناسب بـا توانـایی
 تـالش باشد؛ اهداف باید شـفاف و مشـخص بـوده و بازیکنـان را وادار بـه       دستیابی

 بیشترکند.
  بدهید. بازخوردهاي شفاف و با نگرش مثبتبه بازیکنان 
 .از تغییرات زیادي در تمرین استفاده کنید تا تمرکز بازیکنان حفظ شود 
 را در تمرین ایجاد کنید. شبیه بازيهاي تا جاي ممکن شرایط و موقعیت 
 بازیکنان استفاده کنید. تشویق از هر موقعیتی براي 
  جمع، انتقاد و ایراد گرفتن به طور انفرادي.تشویق و تحسین در 

 .خطاهاي بازیکنان را شناسایی کرده و در اصالح خطاها کمکشان کنید 
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 ها و بازیکنان حریف را تغییـر دهیـد، بـه    به طور متناوب یارهاي تمرینی، هم تیمی
 این ترتیب بازیکنان با انرژي و تمرکز بیشتر فعالیت خواهند کرد.

 انجام دهید. با توپ ها راي تمرینهمه 
          مطمئن شوید که در هـر تمـرین، بـیش از یـک تکنیـک یـا مهـارت آمـوزش داده

 کند.شود و رشد میمی
  بکنید. تورحداکثر استفاده را از 
        در هنگام توضیح دادن و آموزش، بازیکنان را در کنـار هـم و نزدیـک بـه هـم نگـه

 دارید.
  آموزش دهید. هاي تهاجمیکتکنیبازیکنان را زود و در هر جلسه تمرینی در 

  
  خطاهاي رایج مربیان:

 .دادن توضیحات طوالنی 
 ها را هم محدود می کند.استفاده از قوانین زیاد و گیج کننده در تمرین که رالی 
 کنند.یارهاي تمرینی را هرگز عوض نمی 
 .در طول تمرین مربی بیشتر از بازیکنان با توپ سر وکار دارد 
 ها و دهند، بدون هیچ ارتباطی با دیگر تکنیکزا تمرین میهر تکنیک را به طور مج

 بدون ایجاد شرایط مشابه بازي.
 کنند.ها را بدون قرار دادن هدف مشخصی سازماندهی میتمرینات و فعالیت 
 کنند.فقط در هنگام بازي از تور استفاده می 
 ه شـوند و  دهند که پراکنـد هنگام آموزش و یا نمایش تکنیک به بازیکنان اجازه می

 درنتیجه هنگام آموزش دیدن، تمرکز و توجه کافی ندارند. 
  

  فلسفه مربیگري
پوشی کنند و فقـط بـه سـراغ    ي این بخش چشمشاید بسیاري از مربیان جوان از مطالعه

کنند کـه بـراي موفقیـت و پیـروز     مطالعه مطالب تکنیکی و تاکتیکی بپردازند، زیرا تصور می
ها نیاز دارند. در حالیکـه  داشـتن یـک فلسـفه و نگـرش درسـت       شدن در مسابقه فقط به آن

  باشد.نسبت به والیبال و مربیگري مهم ترین فاکتور در موفقیت می
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کنیـد؟ روش شـما در   شما چرا مربیگري می کنید؟ از چه اصولی در مربیگري پیروي می
چیزهـایی  خواهید در بازیکنان پرورش دهیـد؟ چـه   هایی را میمربیگري چیست؟ چه ویژگی

براي شما اولویت دارند؟ شاید این سئواالت به نظر عجیب و غیرعادي باشند، اما باید بدانیـد  
که تمام مربیان بزرگ و موفق جهان پاسخ روشـنی بـراي هریـک از ایـن سـئواالت دارنـد و       

  کنند.مطابق آن عمل می
را کـه مربیگـري   کنید در موارد زیر باشد( دالیلـی  شاید دلیل یا دالیلی که مربیگري می

  کنید عالمت بزنید و یا آنرا بنویسید) :می
 از مربیگري لذت می برم. .1
 والیبال را دوست دارم. .2
 آموزش دادن را دوست دارم. .3
 از من خواسته شده است. .4
 قبالً بازیکن بوده ام و اکنون می خواهم به ورزش برگردم. .5
 در مربیگري خوب هستم. .6
 کنم ببینم.مربیگري میدوست دارم موفقیت ورزشکارانی را که  .7
 رقابت را دوست دارم. .8
 دوست دارم به جامعه کمک کنم. .9

 فرزندم در این ورزش است. .10
 کار دیگري دوست ندارم. .11
 منبع درآمد خوبی براي من است. .12
13. ....................... 
14. ......................... 
15. ............................... 

آموزش والیبـال در روشـی مثبـت،    اسخ شما این باشد: کنید؟ شاید پچگونه مربیگري می
تر خواهیم که پیشرفت کنیم و پیروز باشیم اما مهمما با تمام وجود می .تکنیکی و شبیه بازي

ها آن است که والیبال فقط یک بازي است و ما باید از آن لذت ببـریم و همزمـان یـاد    از این
هم در زندگی توسعه دهـیم. اجـراي تمرینـات     هاي خود را هم در والیبال وبگیریم و مهارت

توانند در آن تجربه کسـب  هاي بازیکنان باشد، بنابراین آنها میباید متناسب با سن و توانایی
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کنند. نوآموزان باید فرصت و زمان مساوي براي بازي داشته باشند، بنابراین به آنهـا فرصـت   
هاي مختلـف بـازي کننـد، بنـابراین     ر پستشود. نوآموزان باید دبرابر براي یادگیري داده می

  آموزند.  هاي الزم براي پیشرفت در بازي را میآنها تمام مهارت
خواهید در بازیکنان پرورش دهید؟ شـاید پاسـخ شـما ایـن باشـد:      هایی را میچه ویژگی

  انگیزه، شجاعت و جنگندگی، طرز تفکر و نگرش درست هم در داخل زمین بازي و هم در زندگی.
بندي کردن بخشی از فلسفه مربیگـري اسـت. بـراي شـما برنـده شـدن در بـازي        ویتاول

  پرورش بازیکنانی که هم در داخل زمین بازي و هم در خـارج از زمـین   تر است یا بازیکنان؟ مهم
( و در طول زندگی) اثربخش، سودمند و با شخصیت باشند، وظیفه ي مهم هر مربی است. تیمـی  

ي کنند، برنـده شق به والیبال، عشق به همدیگر و عشق به مربی بازي میکه بازیکنان آن براي ع
شـود.  ها روي تابلوي امتیازات سالن مسابقه نمـایش داده نمـی  واقعی است. تمام بردها و پیروزي

احساس موفقیت، یادگیري کار تیمی، ایجاد همدلی و رفاقت و ایجاد و پرورش توانایی رهبري در 
  شوند.ی هستند که در تابلوي امتیازات زندگی نمایش داده میهایبازیکنان، پیروزي
تـر از پیـروزي در هـر    بندي به خاطر داشته باشید که پرورش بازیکنان مهمهنگام اولویت

  باشد.اي میمسابقه
توانـد مکمـل آن باشـد. تـیم بایـد      تواند جایگزین نقش والدین باشـد امـا مـی   مربی نمی

  .ي دوم بازیکنان باشدخانواده
  

  

  اصول پایه مربیگري:
 .صبور و باحوصله باشید 
 .به خود به عنوان یک معلم بنگرید 
 تر از نتیجه است.فرآیند و عملکرد برتر و مهم 
 ي بازیکنان کمک کنید.هاي تیم به همهدر برنامه 
 .عملکرد بازیکن را از خود او ( شخصیت انسانی او) جدا کنید 
    بیـرون سـالن، الگـو و سرمشـق      چه درون سالن تمرین یـا مسـابقه و چـه

 بازیکنان باشید.
 نظمی را تنبیه کنید اما تحقیر هرگز.  منظبط باشید. بی 
 .جریمه و تنبیه از هر نوع باید حداقل باشد 
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 تر.گیرانهتر و سختتر مربیگري کنید نه سختباهوش 
 .نوآور باشید، نه محدود کننده 
 .کیفیت مهم تر از کمیت است 
 رسید.( اگر اشتباه نکنید از میان می روید.)از اشتباه کردن نت 
 .اگر بازیکنان هدایت شوند عملکرد بهتري خواهند داشت 
 .همواره میانگین عملکرد بازیکنان را در نظر بگیرید 
 .رویکرد و نگرش درست را آموزش دهید 
 .در مربیگري دمکراسی داشته باشید 
 بـازي، در طـول   گیري و یافتن راه حل را در شرایط مختلف قدرت تصمیم

 تمرینات در بازیکنان توسعه دهید.
 کنم باید گفتـه  تالش کردن در والیبال وجود ندارد، به جاي من تالش می

 خواهم.  شود من می
     توانـد منجـر بـه    کمی پیشرفت در نقاط ضعف انفـرادي و یـا تیمـی، مـی

 هاي زیادي شود.ها و پیشرفتپیروزي
 ید.از سخنان و حرکات طعنه آمیز پرهیز کن 
 کنید، خودتان انجام دهید.آنچه را که نصیحت می 
 هاي مرده را حذف کنید.زمان 
 .تشویق را فریاد بزنید، نکوهش و انتقاد را درگوشی بگویید 
     به بازیکنان آموزش دهید به جاي تمرکز روي آنچه که اتفـاق افتـاده، بـه

 اکنون و آنچه که در ادامه رخ خواهد داد تمرکز کنند.
 قابل اطمینان باشید. رفتار شما باید باثبات باشد. با آرامش و 
   به بازیکنان بیاموزید که در هر مسابقه و در هر رالی بهترین عملکرد خـود

 را به نمایش بگذارند.
 تر از رالی قبلی.تر و سخت کوشهر رالی باهوش  
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  اصول کمک مربیگري
  هاي یک کمک مربی کارآمد  و تأثیرگذارویژگی

هاي خـود را اجـرا کننـد، در بـاالي     ارد زیادي نیاز دارند تا بتوانند برنامهسرمربیان به مو
  هـا  لیست این موارد یک مربی با کیفیت بـاال قـرار دارد کـه بتوانـد بـه او در اجـراي برنامـه       

  کمک کند. 
خواهند تا کمکشان آنهـا را داشـته باشـد،    هاي زیادي وجود دارد که سرمربیان میویژگی

هاي مهم کـه یـک   تر از بقیه هستند. در ادامه به برخی ویژگیها مهمویژگی اما بعضی از این
  کنیم.کمک مربی کارآمد و تأثیر گذار باید داشته باشد اشاره می

تر بـه یـک کمـک مربـی بهتـر      تر و آسانتوانید سریعها میبا ایجاد و پرورش این ویژگی
سین بیشتر همکاران، بازیکنـان و کـل   تبدیل شوید و کار خود را بهتر انجام دهید و مورد تح

  تیم قرار بگیرید.
  
 وظیفه خود را بدانید. - 1

هاي خـود را بدانیـد و آنهـا را بـه     مهم است که شما دقیقاً وظایف، اختیارات و مسئولیت
طــور درســت وکامــل انجــام دهیــد. در کــادر مربیــان، هــر یــک از اعضــا بایــد وظــایف و    

ها را به عنوان بخشی از کل وظایف کـادر فنـی بـراي    هایی ویژه داشته باشند که آنمسئولیت
هـاي شـما   موفقیت تیم به انجام برسانند. همچنین دانستن اینکه دقیقاً وظایف و مسـئولیت 

ي کند که پا از حدود وظـایف خـود فراتـر نگذاریـد و وارد حیطـه     چیست، به شما کمک می
ي شـما  اري کـه بـه عهـده   هاي دیگر کمک مربیان نیز نشـوید. انجـام کـ   وظایف و مسئولیت

را در میان کادر فنی به وجـود آورد و در   هاسوءتفاهمگذاشته نشده است ممکن است بعضی 
هاي خـود  ي وظایف، اختیارات و مسئولیتادامه ي کار باعث بروز مشکالتی گردد. اگر درباره

  مطمئن نیستید از سرمربی تیم سئوال کنید.
  
 ش دهید.مهارت، دانش و آگاهی خود را افزای -2

هاي آموزش و مربیگري داشـته باشـد.   یک کمک مربی باید دانش خوبی از والیبال، شیوه
ي به کارگیري آنها در بازي داشته باشد ها و نحوهکمک مربی باید شناخت درستی از مهارت

  تا بتواند به بازیکنان و تیم کمک کند تا براي مسابقه آماده شوند.
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باالیی در پرتاب مناسب توپ براي پاسـور و مهاجمـان    همینطور کمک مربی باید مهارت
  داشه باشد، خوب سرویس بزند و ضربات مناسبی براي توپگیرها و مدافعان روي تور بزند.

  
 یک معلم باشید. -3

به بازیکنان کمک کنید تا آگاهی خود را از والیبال و آنچه که براي پیشرفت نیـاز دارنـد   
هاي مورد نیاز بازیکنان را به آنهـا  اند که چطور مهارتافزایش دهند. یک کمک مربی باید بد

آموزش دهد. به آنها آموزش دهید، صبور و باحوصله باشید و کمکشان کنید تـا آنچـه را کـه    
بدان نیاز دارند تا در والیبال و در زندگی موفق باشند یاد بگیرند. کمک کنید تا هر روز براي 

  به آنها کمک کنید تا دانش آموز والیبال باشند. ي آموزنده جدید باشد وآنها یک تجربه
  
 ذهنی باز داشته باشید و بخواهید که بیاموزید. -4

یک کمک مربی خوب باید ذهن باز داشـته باشـد و بتوانـد شـیوه مربیگـري خـود را بـا        
اي کار کنـد کـه بـا    هاي مختلف سازگار کند. یک کمک مربی ممکن است در برنامهسرمربی

متفاوت باشد، بنابراین او باید براي یادگیري چیزهاي جدید کـه کمـک    شغل قبلی او خیلی
اي می کند تا برنامه تیم به شکل مناسب و روان اجرا شود آمـاده شـده باشـد. هـر سـرمربی     

هـا  داند. او باید این ایدههایی دارد که کمک مربی آنها را ندارد و نمیها و مهارتاحتماالً ایده
  رآمد را بیاموزد.هاي جدید و کاو مهارت

  
 میل به خدمت کردن به تیم -5

هـا  براي کمک به تیم و پیشبرد برنامه
ممکن است از کمک مربی کارهاي زیادي 
خواسـته شــود. آمـاده باشــید کـه در هــر    
زمــانی کارهــایی را کــه ســرمربی از شــما 

خواهد انجام دهید. بـه خـاطر داشـته    می
باشید کمک مربیان کسانی هستند که به 

کنند تا او کـار خـود را   کمک میسرمربی 
به خوبی انجام دهد. کمک مربی بایـد بـا   
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میل و اراده آنچه را که الزم است انجام دهـد، حتـی اگـر بـه نظـرش درخواسـتی عجیـب و        
  نامتعارف باشد؛ به خاطر اینکه تیم به سطحی باالتر برود او باید چنین عمل کند.

  
 برقراري ارتباط مناسب با دیگران - 6

هـا و ... ارتبـاط   ن باید بتوانند با مربیان، بازیکنـان، والـدین، حامیـان، رسـانه    کمک مربیا
مناسبی داشته باشند. باید بتوانند نقطه نظرات آنها را دریافت و به سرمربی منتقـل کننـد و   

  هاي تیم را به درستی تشریح نمایند.اهداف و برنامه
  
 درستکار باشید. -7

کارهاي غیراخالقی ماننـد مسـخره کـردن، تقلـب،      هر روز کارهاي درست را انجام دهید.
دروغ گفتن و ... را سرزنش کنیـد و در عـوض مشـوق رفتارهـایی ماننـد بـازي جوانمردانـه،        
صداقت و شجاعت و ... باشید؛ همیشه و همه جا. مربی بایـد اسـتانداردهاي اخالقـی بـاالیی     

دایت کنـد. مربیـان بایـد    داشته باشد تا بتواند بازیکنان جوان را در طـول مسـیر زنـدگی هـ    
  هاي خوبی براي بازیکنان باشند و همیشه و همه جا کارهاي درست را انجام دهند.مثال
  
 میل و اراده قوي -8

کمک مربیان بایستی میل و اراده قوي داشته باشند، هم در انجام کارها و هم در کمـک  
. بـدیهی اسـت کـه بـا     هاي زیادي براي انجام این کـار وجـود دارد  کردن به موفقیت تیم. راه

تـوان ایـن میـل و اراده قـوي را     داشتن نگرش برنده و باال نگه داشتن روحیه رقابتی تیم، می
بروز داد. اگر چنین اراده و نگرشی وجود نداشته باشد، فقدان انگیـزه بـه تـدریج وارد شـیوه     

اي ماننـد  همربیگري خواهد شد. اگر میل و اراده قوي وجود نداشته باشد، آنگاه چیزهاي ساد
ها کم می شود و آموزش به طـور کامـل   داشتن انرژي و هیجان الزم در زمان آموزش مهارت

آیـد و تـیم زیـان    طور که انگیزه کم می شود، کیفیت کـار پـایین مـی   شود. همانانجام نمی
  بیند.می
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 شور و شوق داشته باشید. -9
شـود.  ده و فراگیر مـی نگرش مثبت و با شور و شوق، واگیردار است و به سرعت پخش ش

گیـرد و عملکـرد   اگر مربیان سطح انرژي باال و نگرشی مثبت داشته باشند، تـیم انـرژي مـی   
تواند تفـاوت بـین   بهتري هم در مسابقه و هم در تمرین خواهد داشت. داشتن این انرژي می

ها باشد، بنابراین خیلی مهم اسـت کـه در اوج انـرژي و شـور و شـوق      پیروزي و شکست تیم
باشید. بزرگترین نقطه قوت مربی باید این باشد که نیمه پر لیوان را ببیند و همیشـه مثبـت   

تواند تعبیري مثبت داشته باشد و به عنـوان یـک تجربـه    بیاندیشد. هم چیز؛ خوب یا بد، می
اي آموزنده براي بهبود عملکرد تیم و بازیکنان به کار رود. شگفت انگیز است که چیـز سـاده  

باشـد، مـی توانـد روحیـه     اي که نمایانگر نگرشی بزرگ میند زدن یا داشتن چهرهمانند لبخ
  تیم را بهتر کند و انگیزه بازیکنان را افزایش دهد.

  
  با انگیزه باشید.  -10

کمک مربی با هدف گذاري مناسب، باید انگیزه خود را افزایش دهد. یک مربـی بایـد بـه    
در آن قـرار دارد، آیـا بهتـرین مسـیر بـراي       طور مداوم ارزیابی و تعیین کند که مسیري کـه 

باشد یا نه؟ اگر مربی میل به پیروزي را از دست دهد، آنگاه کـل تـیم آن را   کمک به تیم می
می فهمند و سطح بازي آنها تا سطح انگیزه مربی کاهش خواهد یافت. وقتی که مربـی میـل   

کنـد و کیفیـت   م افـت مـی  دهد، عملکرد کل تـی و امید به پیروزي و موفقیت را از دست می
تواند با ایجاد انگیزه و با نـوع رفتـار   آموزش نیز به اندازه کافی باال نخواهد بود. یک مربی می

  خود، دیگر اعضاي تیم را در مسیر مثبت و پیشرفت قرار دهد.
  

 از آنچه که انجام می دهید لذت ببرید.  -11
نداشته باشد، این کار براي او  کمک مربی باید از کار خود لذت ببرد. اگر نشاط و شادابی

خیلی سخت خواهد بود. اگر بازیکنان احساس کنند کـه شـما از اینکـه آنجـا هسـتید شـاد       
نیستید، رهبري و هدایت آنها براي شما بسیار دشوار خواهد بود. مربیـان بـزرگ از کارشـان    

زیکنـان لـذت   برند، به این دلیل که آموزش و رقابت را دوست دارند و از موفقیـت با لذت می
اي ندارد، وقت آن رسیده است که شغل خـود را عـوض   برند. اگر یک مربی چنین روحیهمی

  کند.
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 کار تیمی با دیگر اعضاي کادر فنی -12
کمک مربیان باید بتوانند با هم به عنـوان تـیم مربیـان کـار کننـد. هـر یـک از مربیـان         

شـکل انجـام دهـد، و تنهـا بـه       اي بر عهده دارد که باید آن را به بهتـرین مسئولیت و وظیفه
توان تمام برنامه ها براي بهبود عملکرد تیم را انجام وسیله کار کردن  با یکدیگر است که می

داد. با همکاران خود ارتباط مناسب برقرار کنید و کار خود را به بهترین شکل ممکـن انجـام   
ه عنوان کادر فنـی تـیم،   دهید و موفقیت به دست آمده را با هم تقسیم کنید. اول خودتان، ب

  کار تیمی را به بهترین شکل انجام دهید، سپس از بازیکنان بخواهید که کار تیمی بکنند.
  

 اي باشید.حرفه -13
اي رفتار و عمل کنید. همیشه تمیز، مرتب و منظم باشـید.  همیشه مانند یک مربی حرفه

قیقاً بدانند کـه شـما   به موقع سر جلسات تمرین حاضر شوید و طوري رفتار کنید که مردم د
که هستید و چه شخصیتی دارید. الگوي رفتاري مناسبی براي دیگـران باشـید، هـم داخـل     

کنید هـیچ کـس شـما را مشـاهده     سالن و هم خارج سالن؛ همیشه، حتی زمانی که فکر می
  گویید عمل کنید.کند. به آنچه مینمی
  
  

 وفادار باشید. -14
ـ   ه سـرمربی تـیم وفـادار باشـند. او را در همـه      نیاز است و الزم است که کمک مربیـان ب

ها حمایت کنید و به او کمک کنید که به اهداف خود درباره تیم دست یابد. به تیم و تصمیم
حمایت کردن فقط به معنی تعریف کردن نیست. بلکه باید نقاط ضعف باشگاه خود وفادار باشید. 

افل خصوصی آنهـا را بـا سـرمربی در میـان     هاي تیم ببینید و در محها را هم در برنامهو کاستی
  هاي خود را ارائه دهید.بگذارید و راه حل

  

 کامل کننده سرمربی تیم باشید. -15
کمک مربی باید هر روز سرمربی را بسط و توسـعه دهـد و او را در نگـاه دیگـران بـزرگ      

ـ         اره کند. خبرنگاران، کارشناسـان و... ممکـن اسـت نـزد سـرمربی بیاینـد و سـئواالتی را درب
هـا  ي برنامههاي تیم بپرسند. سرمربی را حمایت کنید و پاسخ مناسب دربارهعملکرد و برنامه

و عملکرد تیم بدهید. سعی کنید نقـاط ضـعف سـرمربی را پوشـش دهیـد و و او را حمایـت       
  کنید.
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 یک سرمربی باشید. -16
هـدایت کنـد.   کمک مربی نیاز دارد که همیشه آماده باشد تا پا به میدان بگذارد و تیم را 

ممکن است بیماري، مشکالت خانوادگی و یا هر اتفاق غیر منتظره دیگري رخ دهد که باعث 
شود کمک مربی پا به میدان گذاشته و به عنوان سرمربی به ایفاي تقـش بپـردازد. ایـن کـار     

دهد که در آینده بتوانـد سـرمربی باشـد کـه     همین طور کمک مربی را در موقعیتی قرار می
 ریزي بلند مدت او نیز باشد.کن است جزو برنامهالبته مم

  



 

 4فصل 

  مدیریت تیم
  

ترین وظایف یا شاید مهم تـرین وظیفـه مربـی باشـد،     مدیریت و رهبري تیم یکی از مهم
شاید به همین دلیل است که در خیلی از کشورها بـه سـرمربی تـیم مـدیر تـیم هـم گفتـه        

باشـد: مـدیریت تمرینـات، مـدیریت تـیم در      شود. مدیریت تیم شامل دو قسمت کلی میمی
بخش ارتباط نزدیکی با هم دارنـد و موفقیـت در مسـابقه نیازمنـد مـدیریت       مسابقه. این دو

  درست تیم در طول تمرینات و آماده سازي مناسب تیم می باشد.  
   وودنجان  "خطا در آماده سازي تیم، یعنی آماده کردن تیم براي شکست."
  

  مدیریت تمرینات
گري خود را مـرور کنیـد و آن را   ي مربیقبل از آغاز اولین جلسه تمرین، شما باید فلسفه

ي رفتار خـود در طـول فصـل مـنعکس سـازید. بـا ایـن کـار شـما          در برنامه تمرینی و نحوه
توانید از خطاهایی که در طول فصل گذشته مرتکب شده اید اجتناب کنید و بـه اهـداف   می

کنید، بـه  خود در طول فصل جاري دست یابید. مهم نیست که در چه سطحی مربیگري می
  ریزي نمایید.عنوان یک مربی خوب همواره باید وقت کافی صرف برنامه

  
  ي مربیگريایجاد یک فلسفه

شـود. امـا واقعـاً چطـور     ي مربیگري خوب آغاز میبرنامه ریزي موفق با ایجاد یک فلسفه
هـا و  توان یک فلسفه یا اصول مربیگري براي خـود شـکل داد؟ در آغـاز شـما بایـد ارزش     می

را تعیین کنید. شما نباید از فلسفه یا اصولی در مربیگري استفاده کنید که در  باورهاي خود
  اي را پذیرا نخواهند بود.تضاد با باورهاي شخصی شماست، بازیکنان چنین فلسفه
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از این نگران نباشید که از دیگر مربیان بپرسید که چطور تیم خود را براي فصـل جدیـد   
پیش می برند؟ یا نظم را در تمرینات و در کل تـیم برقـرار    اند؟ چطور تمرینات راآماده کرده

هـا و مقالـه هـا فقـط     کنند؟ اما باید بدانید که گرفتن اطالعات از دیگر مربیان یا از کتابمی
هـا را  اطالعات  پایه را در اختیار مربی قرار می دهد؛ گام بعدي این است که مربی ایـن داده 

باورهاي خود و شرایط تیم و بازیکنان یک برنامه خـوب و   ها وپردازش کند و مطابق با ارزش
  اثربخش را سازماندهی کند. 

ریـزي درسـی   مربیان موفق، معلمان خوبی هستند. همانطور که یک معلـم بـدون برنامـه   
گـذارد، مربـی نیـز نبایـد بـدون      ساختاریافته براي کل سال تحصیلی، پا به کالس درس نمی

  مناسب، تمرینات تیم را آغاز کند.اي جامع و با ساختار برنامه
  

  مراحل آموزش والیبال
  
  

 

  
  مرحله در برنامه ریزي تمرین 6

ریـزي  توانیـد برنامـه  پس از آنکه فلسفه و اصول  مربیگري خود را روي کاغذ نوشتید، می
  مرحله آغاز کنید: 6براي فصل آینده را با پیروي از این 

 آنها نیاز دارند. هایی که بازیکنان شما بهشناسایی مهارت .1
 شناخت درست و کامل از بازیکنان .2
 ارزیابی شرایط محیطی و موقعیت تیم .3
 اولویت بندي .4
 انتخاب شیوه مناسب براي آموزش .5
 برنامه ریزي جلسات تمرین .6

 
  هایی که بازیکنان شما به آنها نیاز دارند.: شناسایی مهارت1مرحله 

کنانی عالی بشوند، نیاز دارید تا بدانیـد  به منظور کمک کردن به بازیکنان براي اینکه بازی
هاي ضروري و الزم بـراي  هایی نیاز دارند. مهارتآنها براي بازي در هر سطحی به چه مهارت
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، لیگ برتر ، لیگ جهانی، مسـابقات دانشـگاهی و ... بـا هـم متفـاوت       1بازي در لیگ دسته 
نیز با هم تفاوت دارنـد. مربـی   هاي مهم در والیبال زنان و مردان هستند، ضمن اینکه مهارت

هاي مختلف داشته باشـند تـا   هایی را که بازیکنان تیم بایستی در پستهمچنین باید مهارت
  به موفقیت تیم کمک کنند تعیین کند. 

هاي هاي تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی، ذهنی و روانی هستند. مهارتها شامل مهارتاین
  در تمرکز را دست کم نگیرید.  ذهنی، به ویژه توجه، تمرکز و استقامت

  
  : شناخت درست و کامل از بازیکنان2مرحله 

پیش از آغاز تمرینات شما باید شناخت مناسب و کاملی از بازیکنان خود داشـته باشـید،   
ها باشد. اگر آنهـا سـال قبـل بـازیکن شـما      این شناخت باید همه جانبه و شامل همه مهارت

هاي آنـالیز و ارزیـابی مربـوط بـه سـال      توانید از روي فرممیتر است، اند کار شما راحتبوده
توانیـد از مربیـان یـا هـم     گذشته اطالعات دقیقی به دست آورید، در غیـر ایـن صـورت مـی    

هاي آنالیز و... اطالعات کافی را به دست آورید. هاي بازي، فرمهاي قبلی بازیکنان، فیلمتیمی
، جسمانی و روانشناسی هستند. طراحی تمرین بایـد  هاي تکنیکیراه دیگر استفاده از آزمون

  براساس نقاط قوت و ضعف بازیکنان و نیازهاي مهارتی آنها باشد.
  

  : ارزیابی موقعیت تیم و شرایط محیطی3مرحله 
سازي تیم باید عوامل خارجی موثر بر برنامه خـود را ارزیـابی   ریزي و آمادهدر زمان برنامه

ي تیم، شرایط سالن تمرین، سالن بدنسازي، وسـایل و  . بودجهکنید ( هم مثبت و هم منفی)
ریـزي  امکانات تمرین، امکان شهري و... بخشی از عوامل خارجی هستند کـه بایـد در برنامـه   

تمرین مورد توجه قـرار گیرنـد. در بعضـی مواقـع شـرایط خـانوادگی و تحصـیلی بازیکنـان         
  تواند بر عملکرد تیم تأثیر بگذارد.می

  
   : اولویت بندي 4مرحله 

با توجه به سطح مسابقاتی که تیم در آن شـرکت دارد و سـطح مهـارتی بازیکنـان، بایـد      
توانید بندي میهاي مورد نیاز براي موفقیت تیم را اولویت بندي کنید. در این اولویتمهارت
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 هایی هستند کـه تـیم  مهارت 1تقسیم بندي کنید. گروه  3و  2،  1ها را به سه گروه مهارت
بدون توانایی باال در اجراي آنها شانسی براي موفقیت ندارد؛ ماننـد توانـایی بـاال در دریافـت     
سرویس و ارسال پاس دقیق و باثبات براي مهاجمان که در همه سـطوح بـازي بسـیار مهـم     

هایی هستند که در اولویت بعدي قرار دارند و بـا توجـه بـه    مهارت 2هاي گروه است. مهارت
و سطح تورنمنتی که تیم در آن حضـور خواهـد یافـت توسـط مربـی تعیـین       سطح بازیکنان 

شود. مثالً در سطح مسابقات مدارس نیازي نیست که مهاجمان توانـایی حملـه از پشـت    می
خط سه متر را داشته باشند، در حالیکه در مسابقات لیگ حتماً یک یا دو بازیکن تـیم بایـد   

هایی هستند که یـادگیري  مهارت 3هاي گروه مهارتاي را داشته باشند. توانایی چنین حمله
آنها براي بازي در چنین سطحی ضروري نیست و در صورت در اختیار داشتن وقت و انـرژي  

  توان آموزش آنها را به بعضی از بازیکنان که پیشرفت سریعی دارند شروع کرد.  کافی، می
پهلو، تکنیکی است که یادگیري مثالً براي بازیکنان نوجوان یا نونهال دریافت سرویس از 

  آن ضرورتی ندارد و شاید آموزش آن کمی هم زود باشد. 
بنابراین هر مربی با توجه به سطح تیم و بازیکنان خود، سطح مسابقاتی که در آن حضور 

هاي مورد نیـاز بازیکنـان را   خواهد داشت و همین طور نگرش خود نسبت به والیبال، مهارت
  نماید. 2و سپس گروه  1هاي گروه اي به مهارتد و توجه ویژهبندي کنباید اولویت

  
 : انتخاب شیوه مناسب براي آموزش5مرحله 

خواهید در تمرینـات روزانـه بـراي آمـوزش     هاي آموزشی را که میاکنون شما باید شیوه
هـاي مهـم و ضـروري اسـتفاده نماییـد انتخـاب کنیـد. مـوثرترین روش در آمـوزش          مهارت
باشند و عملکـرد بـازیکن در    بازي شبیهاست که در تمام مراحل، تمرینات باید  ها اینمهارت

تمرین باید مشابه عملکرد او در بازي باشد و در برخی مراحل فشار جسمی و ذهنـی تمـرین   
  باید بیش از شرایط مسابقه باشد.

  
  : طراحی جلسات تمرین 6مرحله 

است که بنیان موفقیت هر تـیم در  ها این ي ورزشیک عبارت کلیشه اي مشهور در همه
سازي تیم براي رقابـت در بـاالترین سـطح ممکـن     مسابقه، در تمرین ساخته می شود. آماده
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آیـد.  ریزي و سازماندهی کارآمد و اثربخش جلسات تمرین به دسـت مـی  خود از طریق برنامه
هـاي  ن مهارتتوارابطه مستقیمی بین تمرین و یادگیري وجود دارد و با تمرینات مناسب می

  حرکتی و اوج عملکرد بازیکنان را بهبود بخشید.
باشد؛ نه لزوماً در در طول مسابقه. مربی بایـد  ترین بخش کار مربیگري در تمرین میمهم

سازي تیم داشته باشد و حتماً این برنامه را بنویسد. اولین گـام  ریزي کاملی براي آمادهبرنامه
باشد که باید واقع بینانه و با توجه به امکانـات  براي تیم میریزي، هدف گذاري در این برنامه

و شرایط باشد. سپس باید زمان بندي و تقـویم جلسـات تمـرین را طراحـی و آمـاده کـرد و       
  حتماً آنرا  نوشت.

بندي براي آماده سازي تیم براي هـر فصـل بایـد سـالیانه، ماهیانـه، هفتگـی و       این زمان
ر کدام و محتویات جلسات تمـرین را بـا توجـه بـه زمـان بـاقی       روزانه باشد که باید اهداف ه

مانده تا شروع مسابقات تعیین کرد. اهـداف و محتویـات جلسـات تمـرین مربـوط بـه آمـاده        
باشـد کـه در ابتـدا تمرکـز بیشـتر روي      سازي جسمانی، تکنیکـی، ذهنـی، و تـاکتیکی مـی    

ها تمرکز بیشتر باید روي قابتباشد و با نزدیک شدن به رسازي جسمانی و تکنیکی میآماده
هـاي انفـرادي   آماده سازي ذهنی و تاکتیکی باشد. به طـور کلـی توسـعه و پـرورش مهـارت     

هاي تاکتیکی ( اسـتراژي  باشد، مهارت(جسمانی، تکنیکی و ذهنی) اولویت اول تمرینات می
انی شـود تـا   ترین نکته این است برنامه نوشته شده و بایگـ باشد. مهمبازي) اولویت بعدي می

  مورد ارزیابی ، بازبینی و اصالحات قرار گیرد. 
اولین گام اجرایی در برنامه ریزي فصـل آینـده مسـابقات بـا جلسـه کـادر مربیـان آغـاز         

  شود. موارد زیر باید در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد:می
 هاي انفراديچگونگی آموزش مهارت .1
 پایه نفراتهاي جدید بر طراحی تاکتیک .2
 بهبود عملکرد تیمی .3
  ي بازي و عملکرد در شرایط ویژه بازينحوه .4

کنند که زمان و فضاي کافی و امکانات مناسب بـراي تمـرین در   اکثر مربیان احساس می
اختیار ندارند. خطري که اینجا وجود دارد این است که مربی زمان زیادي را صـرف مسـائلی   

(مثل محدودیت در زمان یا فضاي تمـرین، شـرایط وضـع    کند که روي آنها کنترلی نداردمی
  سازي تیم، بودجه ناچیز و ... ). ي آمادهشده توسط فدراسیون یا سازمان لیگ، طول دوره
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توانند کنترل و تأثیرداشته باشند تمرکز کننـد.  مربیان، مانند بازیکنان باید روي آنچه که می
گیـري کنـد. امـا نگرانـی     ن باشد و آن را پـی یک مربی البته باید خواهان بهبود شرایط تمری

اي که مربـی دارد  ي شرایط نامناسب یا نادرست، نباید هرگز بر عناصر مثبت و سازندهدرباره
  کند تا آنها را در تیم ایجاد نماید، سایه افکند و تأثیر بگذارد.تالش می

پوشـش دهـد.   تواند هر یک از عناصر مربوط بـه رشـد و توسـعه تـیم را     کلمه تمرین می
تمرین یک فرصت گذرا براي رشد و توسعه نگرش، الگوهاي رفتاري، هماهنگی، تعهد، نظـم،  

باشد. ایـن  ها در بین هر یک از بازیکنان و کل تیم میها و تاکتیکآمادگی جسمانی، تکنیک
عناصر با هم گره خورده اند. ترکیب این عناصر و عوامل با هم، محصولی نهـایی را بـه وجـود    

  گفته می شود. تیمآورد که به طور متداول به آن می
  

  در ادامه نگاهی به این عناصر خواهیم داشت.
  نگرش

اي ایـن اسـت کـه    شود. یک مزیت بزرگ براي هر مربـی نوع نگرش تیم از مربی آغاز می
ما اغلب دربـاره  بینند. نگرد، آنچه را ببیند که دیگران هم در او همان را میوقتی به خود می

طرفانه قضاوت نمی کنیم، یا بیش از حد خود انتقاد هستیم یا به اندازه کافی از خودمـان  بی خود
  کنیم.انتقاد نمی

کنـیم  ما هرگز به آن اندازه که فکـر مـی  « گوید:می NBAآدولف راپ، از مربیان برجسته 
  »کنیم بدیم، بد نیستیم.خوبیم، خوب نیستیم، و هرگز به آن اندازه که فکر می

ي خود داشته باشد، خـود را چگونـه   نهد که یک تیم چه احساسی دربارهبنیان می مربی
باور داشته باشد و به شرایط چگونه بنگرد. اگر مربی داوران را سرزنش کند، از بودجه کم یـا  

کند. اگـر مربـی   تسهیالت و امکانات موجود انتقاد کند، سپس تیم نیز از این رویه پیروي می
باشد، خود را باور داشته باشد، یک موقعیت براي رشد را حتی در بـدترین  مشتاق و پرانرژي 

  شرایط ببیند، سپس تیم نیز این چنین خواهد بود.
  بینند؟در آینه بنگرید! آیا همان شخصی را می بینید که دیگران می

گـذارد، زیـرا   را بـر روي تـیم مـی    -مثبت یا منفی-مربی شخصی است که بیشترین تأثیر
اي کـه توسـط مربـی ارائـه     وب، برنامه خوب و مسابقات خوب به نگـرش روزمـره  تمرینات خ

  شود بستگی دارد.می
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  الگوهاي رفتاري
اي اسـت کـه مربـی    جلسه تمرین محل تبادل نظر براي رشد و توسعه الگوهـاي رفتـاري  

ها در هر جلسه تمرین باید طـرح و برنامـه   خواهد تیمش از آنها پیروي کند. تمام فعالیتمی
ي تمـرین بایـد ثابـت باشـند. اگـر      ها و امور جـاري و روتـین جلسـه   اشته باشند. تمام نظمد

شـوند کـه در   هـایی تبـدیل مـی   الگوهاي رفتاري ویژه در تمرین القا شوند، سپس بـه عـادت  
  مسابقه نیز از آنها پیروي خواهد شد.

  کادر مربیان باید:
 عناست کـه مربیـان   همیشه جلسه تمرین را به موقع شروع کند( این بدان م

باید زود در تمرین حاضر شوند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز بـراي  
 شروع تمرین آماده است.).

 هاي مربیگري تمیز و مرتب بپوشند.همیشه لباس 
 .همیشه داراي سر و وضع مناسب و آراسته باشند 
    همیشه باید برنامه هر جلسه تمرین را در یک دفتر یادداشت یـا دفتـر کـار 

 روزانه یادداشت کرده باشند.
 هاي کمک مربیان بکند.سرمربی باید حداکثر استفاده را از توانایی 

  بازیکنان باید:
 .همیشه باید آماده باشند که تمرین را به موقع شروع کنند 
 .سالن تمرین و تجهیزات را آماده شروع تمرین کنند 
 قرار دهند.ها و وسایل شخصی خود را مرتب در محل تعیین شده لباس 
       از نظر جسمی و ذهنی براي هر جلسه تمـرین آمـاده باشـند و بـا تمرکـز و

 توجه فعالیت کنند.
 ها تمرینـی، گـرم کـن تـیم و... را تمیـز و مرتـب نگـه دارنـد و طبـق          لباس

 ریزي انجام شده توسط مربیان آنها را بپوشند.برنامه
ط تمرین باید با سازمان یافتگی خود محیط تمرین باید تمیز، مرتب و سازمان یافته باشد. محی

ها و رفتارهاي مثبت یک تیم باشد. محیط تمرین باید شخصیت تیم و رفتاري کـه  نمایانگر نگرش
آن را به وجود آورده، بازتاب دهد. الگوهاي رفتاري یا سبک زندگی یک تیم در سالن تمرین شکل 

  گیرد.می
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نید که بازتاب دهنده نگرش برنده و سربلندي و همواره رفتاري را از خود و بازیکنان مطالبه ک
  هاي عملکردي تیم باشد.افتخار در تمام جنبه

باید پایه و اساس هر فلسفه مربیگري باشد. اینکه یک مربی در مواجهه بـا   »اثر انباشته«
یک موقعیت منحصر به فرد چه رفتاري انجام می دهد، به تنهایی نمی تواند گواه آنچه باشد 

مجموع و در نهایت ایجاد خواهد کرد. یک جلسه تمرینی بد تـیم را بـراي همیشـه     که او در
نابود نخواهد کرد، همان طور که یک جلسه تمرینی خوب یا پیروزي در یک مسابقه، تـیم را  

  قهرمان نخواهد کرد. 
داند که یک بازیکن چه زمانی بازیکنی خوب یا عالی خواهد شد. ما بـا بـه   هیچ کس نمی

زدن یک سري طوالنی از تجربیات و عملکردها(مثبت و یا منفی) به سمت هـدفی   هم پیوند
که در نظر گرفته ایم در حال حرکت هستیم. این موضوع به ویـژه در ورزش هـاي رقـابتی و    

  هدف مدار بیشتر صادق است.  
از تجربیاتش می باشـد. تمـام اعضـاي     برآیندو  نباشتادهد یک تیم و آنچه که ارائه می

باید یک سري عملکردها و تجربیات مثبت و تقویـت کننـده داشـته باشـند تـا کیفیـت       تیم 
  دهد مثبت و باکیفیت باشد.هاي تیم و آنچه که در مجموع ارائه میبرنامه

توانـد  سهیم خواهد بود. آنچـه انجـام شـده مـی     اثرانباشتههر آنچه که انجام می شود در 
ثبات، نامتعادل و بی نظم باشد، انباشت این بی مثبت و یا منفی باشد. اگر یک مربی شلخته،

تجربیات و عملکردهاي منفی با ایجاد فقدان عزت نفس، خود انگاره ي ضعیف( تصـوري کـه   
شخص از خود دارد.) و فقدان عملکرد درخشان، در تیم بازتاب خواهد یافـت. بـرعکس، اگـر    

بیات مثبت در تیم منعکس یک مربی استانداردهاي باالیی را رعایت کند، سپس انباشت تجر
  خواهد شد.

به راحتی در جلسه ي تمرین قابل مشاهده است. یک تـیم نبایـد هرگـز یـک     اثر انباشته 
ها براي روز، یک ساعت و یا یک دقیقه را هدر دهد. اگر یک تیم بیشترین بهره را از موقعیت

وقت، توقعـات کـم   خواهد بود. اتالف  1پیشرفت ببرد؛ نتیجه، تبدیل شدن به یک تیم درجه 
  ثباتی تأثیر منفی زیادي روي تیم خواهد گذاشت.و بی

کند، ایجاد کـرده و  اي را که رفتارهاي مطلوب و مناسب را به طور همیشگی تقویت میبرنامه
  توسعه دهید و در همه ي فعالیت ها و برنامه هاي روزانه بگنجانید.
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  شرایط جسمانی
یکنان تأثیر مثبتی برعملکرد آنها خواهد گذاشـت.  بدون تردید بهبود شرایط جسمانی باز

  یک مربی نیاز دارد که از اصول آماده سازي جسمانی مربوط به والیبال آگاه باشد.
 

  تعاریف
ي حرکت بدن که براي اجراي یک مهارت جسـمانی  مکانیک و نحوهها: جابجایی .1

 الزم است.
و یـک سـري از    هـاي اصـلی و پایـه،   هـا و حالـت  یک سري از جابجاییمهارت:  .2

تر به منظور اجراي اثربخش یک عمل هاي ظریف تر و جزئیها و حالتجابجایی
 جسمانی.

 یک بار اجراي یک مهارتتکرار:  .3
 یک سري از تعداد تکرارهاي مورد نیازست:  .4
ها کـه بـه دقـت توسـط مربـی      یک سري سنجیده شده از ست): DRILLتمرین( .5

اي فـردي بـراي ایجـاد اثربخشـی و     هشود و به منظور ترکیب مهارتنظارت می
 هاي تیمی طراحی شده است.هماهنگی در مهارت

ریـزي شـده کـه شـامل     یک چارچوب زمانی برنامه):  PRACTICEجلسه تمرین( .6
یک سري از تمرینات سازمان یافتـه بـا یـک پیشـروي منطقـی برپایـه اهـداف        

 باشد.عملکردي از قبل تعیین شده می
بندي شده کـه شـامل مسـابقات و    یمی زمانیک چارچوب تقو): SEASONفصل( .7

(مسابقه و جلسه تمـرین)   شود و براساس اثر متقابل این دوجلسات تمرینی می
 شود.طراحی می

 
  اجزاي یک جلسه تمرین خوب

  براي اثربخشی و کارآمدي تمرینات و جلسه تمرین، عناصر معینی الزم است:
  هاي مربی:مهارت

 هاها و مهارتآگاهی و دانش کامل از جابجایی 
 هایک لیست توسعه یافته از اصول براي آموزش تکنیک 
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 هاي تکنیکیآگاهی و دانش کامل از کاربردهاي تاکتیکی و مهارت 
 آگاهی و دانش کامل از اصول تمرینات آمادگی جسمانی 
 خالقیت و نوآوري 
 هاي سازماندهی، مدیریت و رهبريمهارت 
 هاي برقراري ارتباطمهارت 
 

  امکانات:تسهیالت و 
 سازي محیط تمرین زمین بازيتوانایی آماده  
  توپ براي هر بازیکن 2حداقل 
  بازیکن 14یک زمین با کفپوش مناسب براي هر 
  متر باشد. 6فاصله خطوط کناري یا انتهایی با موانع اطراف زمین حداقل 
 .میله هاي تور باید مستحکم و ایمن باشند 
  پ را داشته باشد.تو 24سبد چرخ داري که حداقل گنجایش 
  متر ارتفاع داشته باشد. 8سقف حداقل 
 نور مناسب 
 داشتن ذخیره از برخی تجهیزات ضروري 
 سمانی، مانند تمرینات پرش و ... تجهیزات خوب براي تمرینات آمادگی ج 
  تمام تجهیزات و وسایل باید استانداردهايFIVB .را رعایت کنند 

  

  وظایف بازیکنان و کارکنان
 قـوانین،   موختـه باشـند کـه چطـور در تمـرین حضـور یابنـد       بازیکنان آ )

 هاي ویژه تمرین)ارتباطات، مهارت
 هاي بازیکنان باید در محل مناسب و به شـکل مرتـب   تمام وسایل و لباس

 قرار داشته باشند.
 ریزي شده را به تن کنند.هاي برنامهبازیکنان و مربیان باید لباس 
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ها یـا  ( مثالً مهارت یک موضوع و زمینه داشته باشد هرجلسه تمرین یا هر بخش آن باید
و توسـعه شـجاعت    هاي بازي، رشدها، مرور برنامههاي تهاجمی، دفاعی، اصول و پایهتاکتیک

  ).و جنگندگی و... 
 هرجلسه تمرین یا هر بخش آن بایـد سـرعت و آهنـگ حرکـت مشخصـی داشـته باشـد       

سـازي  سرعت باال و تحت فشار براي شـبیه  هاي پایه،(سرعت پایین به منظور آموزش مهارت
  شرایط بازي و ...).

هـا و  (مـثالً از مهـارت   ي منطقـی باشـد  هرجلسه تمرین باید داراي یک فرآیند پیشرونده
ها در سطح تاکتیکی و شرایط بازي هاي انفرادي پایه شروع شود و به اجراي مهارتجابجایی

  ختم شود.).
  

  اندازه گیري و سنجش تمرین
  توان عملکرد بازیکنان را تنظیم کرد و مورد ارزیابی قرار داد.ستفاده از ابزار زیر میبا ا

 ایجاد قالب زمانی 
 هدف قرار دادن تعداد معینی اجراي موفق 
 هدف قرار دادن تعدادي اجراي موفق متوالی 
 هدف قرار دادن تعدادي اجراي موفق در یک قالب زمانی 
  موفق در تعداد معینی اجراهدف قرار دادن تعداد معینی اجراي 
       هدف قرار دادن کسب میزان معینی امتیـاز، امتیـاز مثبـت بـراي اجـراي

 موفق و امتیاز منفی براي خطا در اجرا
 پایان یافتن تمرین با تشخیص خود بازیکن یا مربی 

 
  ارزیابی شرایط ویژه در تمرین

 آیا مشکل، اختالف یا ناسازگاري خاصی وجود دارد؟ 
 تمرین حضور خواهند داشت؟ چند بازیکن در 
 چند بازیکن در هر پست تخصصی وجود دارد؟ 
 آیا مصدومیت یا محدودیت جسمانی وجود دارد؟ 
        آیا بازیکن یا بازیکنانی با تأخیر بـه تمـرین خواهنـد آمـد و یـا تمـرین را

 زودتر از موعد مقرر ترك خواهند کرد؟
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      ..در تمـرین  چند مربی، کمک مربـی، تـدارکات، تمـرین دهنـده، مـدیر و .
 حاضر خواهند بود؟

 چند زمین والیبال، تور و توپ و ... در اختیار می باشد؟ 
  

  نامه تمرینپرسش
هـا بـا تـوپ و شـیوه     آیا این تمرین کارآمـد و اثـربخش اسـت؟ ( تعـداد تمـاس      .1

 باشد؟)سازماندهی تمرین متناسب با نیازهاي بازیکنان و تیم می
کرد می باشـد؟ (از نظـر روش سـنجش و    آیا این تمرین نیازمند کیفیت در عمل .2

 ارزیابی عملکرد بازیکنان و چالشی بودن اهداف.)
 آیا همه بازیکنان در تمرین درگیر هستند؟ .3
 آیا تمرین متناسب با شرایط بازي است؟ .4
 نسبت تمرین به استراحت چقدر است؟ .5
 آیا تمرین جذاب و لذت بخش است؟ .6
 آیا تمرین رقابتی است؟ .7

 
  عالوه بر توسعه ي تکنیکی و تاکتیکی)مزایاي دیگر تمرین (

 (یکپارچگی تیم، توان ذهنی، نظم) ساخت تیم 
 ایجاد اثر انباشته مثبت 
 افزایش آمادگی جسمانی 
 ایجاد شخصیت تیمی 

  
  مراحل کلی یک جلسه تمرین:

 گرم کردن -1
 افزایش دماي بدن و عضالت براي اجراي حرکات 
 عروقی -آماده کردن سیستم قلبی 
 سازي ذهنیآماده 
 ها و ...انجام حرکات تخصصی والیبال، مانند پرش، انواع افت 
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 کار پایه -2
 ها و حرکات انفرادي پایهانجام مهارت 

  
 کار ترکیبی -3

 یـا تعـداد بیشـتري     2هاي انفرادي پایـه بـا   تمریناتی که حرکات و مهارت
  شوند.بازیکن اجرا می

 کار تیمی -4
 هـاي  ستفاده از شـیوه تمرینات تیمی کامل، با ایجاد شرایط شبیه بازي و ا

  امتیازدهی خالقانه
 کار تحت فشار -5

 تمرینات سریع و پرفشار براي هر یک از بازیکنان یا کل تیم  
 سازي جسمانیتمرینات آماده - 6

 . ... تمرینات پرش، توپ پزشکی و  
 سرد کردن - 7
  

  ارزیابی تمرین و برنامه ریزي مجدد که باید همه روزه انجام شود
 سازماندهی مناسب بود؟ آیا تمرین داراي ساختار و 
  تیم و بازیکنان آموختیم؟ بهچه چیز 
  تیم و بازیکنان آموختیم؟ ازچه چیز 
 ارزیابی از نظر جسمانی 
 ارزیابی از نظر ذهنی 
 بازخورد گرفتن از بازیکنان 
 .مراقب باشیم بازیکنان دچار بیش تمرینی نشوند 
 دادن وقت کافی براي ریکاوري و بازیابی توان از دست رفته 

  
  



  والیبال اصول مربیگري  76
  

 

  مدیریت تیم در ارتباط با مسابقه
  مربی به عنوان مدیر مسابقه

کار واقعی مربی با ارائه ارنج شروع کننده تیم آغاز نمی شود و با آخرین رالی مسابقه نیـز  
در ارتباط با مسابقه از روز اول تمرینات، زمانی که مربـی شـروع   یابد. مدیریت تیم پایان نمی

به آماده سازي تیم خود براي دستیابی به اهداف ویژه اي می کند، آغاز می شود. این اهداف 
ماه بعد برگزار شود) یا کوتاه  6توانند بلند مدت (مثالً موفقیت در مسابقاتی که قرار است می

 ابقه مهم بین المللی یا مرحله بعدي مسابقات حـذفی) باشـد.  مدت (مثالً پیروزي در یک مس
مربی فرآیند چگونگی دسـتیابی بـه ایـن اهـداف را رشـد و توسـعه داده و آن را مـدیریت و        

شـبیه بـازي، لـذت    ترین تمرین، تمرینی است که کند. اثر بخش ترین و کاربرديکنترل می
بازیکنان را در برگیرد چه در تمرینات  باشد. تا جاي ممکن تمرینات باید همه بخش و رقابتی

هاي کوچکتر. تمام بازیکنان نیاز است که نقشی در هر تمـرین داشـته باشـند    یا گروه 6به  6
تا همچنان متعهد و بامسئولیت باقی بمانند و فرآیند یادگیري آنها ادامه یابد. تمرینات خوب 

کن بـازخورد عملکـردش را بدهنـد    دهد که به هر بـازی همچنان به مربیان این موقعیت را می
  بدون اینکه تمرین را متوقف کنند.

هاي تهـاجمی و تـدافعی را فراگرفتـه اسـت و     ها را آموخته  و سیستمتیم شما استراتژي
اي که آزمونی براي ارزیابی نقاط قـوت  سخت تمرین کرده تا براي مسابقه آماده شود، مسابقه

  و ضعف و همبستگی درونی تیم شماست.
  شود:ینگ یا مربیگري شامل سه مرحله میکوچ
  سازي تیم براي مسابقهآماده .1
  مدیریت تیم در طول مسابقه .2
  مدیریت تیم پس از مسابقه، ارزیابی و برنامه ریزي .3

هاي جسمانی ها، تواناییمدیریت مناسب تیم در هر سه مرحله نیازمند آگاهی از تاکتیک
  باشد.بین افراد می و ذهنی و روانی تیم خود و تیم حریف و روابط
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  سازي بازیکنانآماده
ها آنچه را که بـراي  شود، نیاز است که تیمهمانطور که زمان برگزاري مسابقه نزدیک می

رساندن بازیکنان به شرایط جسمانی و ذهنی بهینه براي مسابقه الزم است، انجام دهند کـه  
  شامل موارد زیر است: 

 مرور اهداف  
 برپایه نیازهاي انفرادي آنها سازي بازیکنانآماده  
 .یادآوري آنچه که بازیکنان باید بر آن تمرکز کنند  
 صحبت با پاسور  
 تزریق اعتماد به نفس به تیم  
 مرور شرایط تیم حریف  
 دادن وقت کافی به بازیکنان براي گرم کردن 

  

  مرور اهداف -1
      ــه ــه ب ــا توج ــان ب ــک از بازیکن ــر ی ــراي ه ــرادي ب ــداف انف ــراردادن اه ق

  هایشـان (مـثالً یـک بـازیکن بایـد چنـد امتیـاز سـرویس بگیـرد،          یتوانای
  یا بازیکن دیگر باید چه میزان در حمله اثر بخش باشد و یا ...).

 هاي تیم خود و تـیم حریـف، اسـتانداردهایی    مربی باید با توجه به توانایی
تیمی را قرار دهد تا تیم با دسـتیابی بـه آنهـا احتمـال پیـروزي خـود در       

توانـد شـامل کـاهش خطـاي     ا افزایش دهد. این استانداردها مـی مسابقه ر
تیمی، افزایش اثر بخشی تیمی در حمله، تعداد امتیازات مستقیم سرویس 

  در طول بازي و امثال اینها باشد.
 گیري و قابل دستیابی باشند.اهداف تیم باید ویژه، قابل اندازه  
 "ــازي ــا "بــردن ب ــازي کــردن"، ی ــرا "خــوب ب ــیم ق   ر ندهیــد. را هــدف ت

در مقابل بعضـی از حریفـان ممکـن اسـت کـه واقعـاً قابـل         "بردن بازي"
  نیز به اندازه کافی ویژه نیست. "خوب بازي کردن"دستیابی نباشد و 

       مربیان باید به بازیکنان تیم خود ایـن نقـش را بدهنـد تـا در شناسـایی و
نند. فرموله کردن اهداف عملکردي تیم، با نظارت و هدایت مربی، کمک ک

به این ترتیب مشـارکت و انگیـزه بازیکنـان در دسـتیابی بـه ایـن اهـداف        
 یابد.افزایش می
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  آماده سازي بازیکنان بر پایه نیازهاي انفرادي آنها -2
     بعضی از بازیکنان نیازمند تقویت روحیه و انگیزه هسـتند و بعضـی دیگـر

هـاي مختلفـی   اهتوانند از رنیاز دارند که آرام شوند. مربیان و بازیکنان می
  در طول تمرین و مسابقه، این نوع از اطالعات را بدست آورند.

  هـاي قـوي از   هـاي ضـعیف مغـرور نباشـند و دربرابـر تـیم      در مقابل تـیم 
 پیش باخته.

  
  یادآوري آنچه که بازیکنان باید بر آن تمرکز کنند. -3

 ط قـوت  هر بازیکن نقش ویژه خود را در تیم دارد. با توجه به شرایط و نقا
و ضعف بازیکن، هر بازیکن باید روي اهداف خاصی تمرکـز کنـد. مـثالً در    

تـرین دریافـت   هاي حریف به سـمت ضـعیف  اکثر مواقع بیشترین سرویس
شـود، بنـابراین او بایـد روي دریافـت سـرویس تمرکـز       کننده تیم زده می

  بیشتري کند.
  باشند. مـثالً   اکثر بازیکنان باید روي بیش از یک هدف تمرکز ویژه داشته

مهاجم، باید هم روي دریافـت اول و هـم روي آبشـار    -یک دریافت کننده 
 تمرکز ویژه داشته باشد.

  
  صحبت با پاسور تیم -4

 هـاي  داند که برنامـه سئواالتی را بپرسید تا مطمئن شوید که پاسورتان می
تهاجمی چگونه باید اجرا شوند. وظایف او را گوشزد کنید. استراتژي کلـی  

هـاي مناسـب را در هـر چـرخش بـه او      اجمی تیم و همینطور تاکتیـک ته
یادآوري کنید. در شناسایی نقاط ضعف سیستم دفاعی حریف او را یـاري  

 نمایید.
  

  تزریق اعتماد به نفس به تیم -5
 هاي خود در هنگام مسابقه، ممکن است بعضی از بازیکنان در توانایی

ت، دچـار تردیـد شـوند. بـا     در اجرایی آنچه که براي پیروزي الزم اس
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هـاي  تزریق اعتماد به نفس به بازیکنان، با شک و تردیـد در توانـایی  
  هاي بازي مقابله کنید.تیم در اجراي برنامه

      حتی اگر تیم حریف داراي بازیکنان با مهارت بـاالتري هـم بـود، بـه
هاي خود گوشزد کنید که آنها آمـاده هسـتند و   بازیکنان یا هم تیمی

د پیروز شوند. چالش هاي پـیش رو را شناسـایی کنیـد، امـا     تواننمی
ها یا نقاط ضعف حریـف نکنیـد. بیشـتر    خیلی خود را مشغول توانایی

هاي تیم خود و اهدافی که باید به دسـت آوریـد تمرکـز    روي توانایی
 کنید.

  
  مرور شرایط تیم حریف -6

   هـایی بـراي حملـه و دفـاع اسـتفاده      در هر چرخش از چـه تاکتیـک
 کنند؟می

 ها کیست؟ترین بازیکن آنها در هریک از تکنیکترین و قويضعیف 
 کند؟حریف شما بعد از وقت استراحت چگونه عمل می  
 دهند؟هایی انجام میمعموالً چه تعویض  
 کنند؟در حمله برگشتی چگونه عمل می  
   توانیـد تنظـیم و   اگر شما اطالعات کافی از حریف داشته باشـید مـی

با شرایط تیم حریف انجام دهید. این کـار بـه منظـور    تطبیق الزم را 
شـود.  پوشش نقاط ضعف و برجسته کردن نقاط قوت تیم انجـام مـی  

باید مطمئن شوید که همه بازیکنان از شرایط تـیم حریـف اطالعـات    
  کافی دارند.

   با پرسیدن سئواالتی از بازیکنان، می توانید مطمئن شوید که آنهـا از
 کامل و درستی دارند. شرایط تیم حریف شناخت

 
  دادن دقت کافی به بازیکنان براي گرم کردن -7

هاي تیم باید طوري باشد که بازیکنان به موقع در سالن مسابقه حاضر شـوند  ریزيبرنامه
(نه خیلی زود و نه خیلی دیر) تا زمان الزم براي آماده شدن براي مسابقه و گرم کـردن را در  
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دقیقه براي گرم کردن قبل از مسـابقه اختصـاص    40تا  30ها یماختیار داشته باشند. اکثر ت
  دهند. می

هـاي وسـیعی باشـد.    هاي گرم کردن از تیمی به تیم دیگر ممکن است داراي تفاوتشیوه
  اما هر شیوه گرم کردن باید موارد زیر را شامل شود:

 هاي کافی براي افزایش دماي مرکزي بدنفعالیت  
 حرکات کششی فعال و پویا  
 تمرینات با توپ  

کنـد، و  ها و حرکات مورد نیاز در بازي آماده مـی دو عنصر اول بازیکنان را براي جابجایی
شوند تا بهترین عملکرد والیبالی کند و آماده میعنصر سوم بازیکنان را از نظر ذهنی آزاد می

بقه، همینطـور  سازي و گرم کردن قبل از مساهاي منظم آمادهخود را اجرا کنند. ایجاد برنامه
بـر طبـق پروتکـل     دهـد. به بازیکنان آرامش، اعتماد به نفس و حالت آماده براي مسابقه مـی 

دهنـد، مربـی بایـد طـوري ایـن      مسابقات و زمانی که در اختیار تیم براي گرم کردن قرار می
زمان را سازماندهی کند که همه بازیکنان هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمی آماده شروع 

  ي گرم کردن براي مسابقه مانند گرم کردن در تمرینات باشد.  ابقه باشند. باید شیوهمس
   هـاي بـدنی، بازیکنـان بایـد مطـابق بـا پسـت        پس از انجـام فعالیـت

  تخصصی خود، تمرینات گرم کردن با توپ را انجام دهند.
     ،در گرم کردن نباید هیچ مهارت یا تکنیک جدیـدي را تمـرین کـرد

  ت بازیکن دچار خطا شود و از نظر روانی افت کند.چرا که ممکن اس
      مربی باید بازیکنان را تشویق کند و به آنها روحیـه دهـد تـا در گـرم

 کردن پر انرژي و با روحیه باشند.
  

  مدیریت تیم درست قبل از بازي و در جریان بازي
، حاضر ساعت و نیم قبل از شروع مسابقه در سالن محل برگزاري1: تیم باید حداقل ورود

باشد، بازیکنان باید با شرایط زمین مسابقه، نور، و اطراف آشنا شوند و از نظـر ذهنـی کـامالً    
  .آماده شروع مسابقه شوند
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هاي مسابقه را بر تن کردند، یک جلسه : پس از آنکه بازیکنان لباسجلسه قبل از مسابقه
ور شـود و بازیکنـان تهیـیج    شود. نکات مهم برنامه بازي باید مرکوتاه توسط مربی برگزار می

  شوند که بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند.
مربی و کاپیتان بایـد هـر دو سـمت زمـین را     : انتخاب سرویس یا دریافت سرویس یا زمین

 ايگیري کنند. اگر سمتی از زمین بـازي برتـري ویـژه   بررسی کنند و در پرتاب سکه تصمیم
  شود.شته باشد، دریافت سرویس انتخاب می(از نظر نور، تماشاچی و...) ندا

  
  آماده شدن براي مسابقه

پس از انجام موفق و درست آنچه که باید قبل از مسابقه انجام شود، تیم شما هم از نظـر  
باشـد. قبـل از شـروع    ذهنی و هم از نظر جسمانی آماده گـام نهـادن در زمـین مسـابقه مـی     

ها بر رونـد بـازي تـأثیر بگذارنـد فکـر      توانند با آنیمسابقه، مربیان باید راجع به ابزاري که م
  شود:کنند که شامل موارد زیر می

 هاي آغازین بازیکنان (ارنج یا چیدمان تیم)موقعیت  
 هاي استراحتوقت  
 الگوهاي جایگزین کردن بازیکنان 
 هااستفاده از وقفه هاي بین ست  

  
  ) ارنج شروع کننده تیم هاي آغازین (موقعیت

 هاي آغازین به طور کلی بر پایه پوشش در انتخاب موقعیتها تصمیم
نقاط ضعف و برجسته کـردن نقـاط قـوت تـیم خـودي؛ و همینطـور       
حداکثر استفاده از نقاط ضعف حریف و کنترل نقاط قوت آنها گرفتـه  

  شود.می
 زند، بهترین سرویس زن تیم خود را در اگر تیم شما اول سرویس می

زنـد، بهتـرین   یم مقابـل اول سـرویس مـی   قرار دهید. اگر ت 1منطقه 
  قرار دهید. 2سرویس زن تیم خود را در منطقه 
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  اگر اطالعات کافی از ارنج آغازین تیم مقابل دارید، ارنج شروع کننده
را طوري تنظـیم کنیـد کـه بهتـرین مـدافع روي تـور شـما، تعـداد         

  هـا مقابـل بهتـرین مهـاجم حریـف قـرار گیـرد.        بیشتري از چـرخش 
کنـد، شـما نیـز    شروع می 4گر بهترین مهاجم حریف از منطقه مثالً ا

بهترین مدافع خود را با توجه به اینکه اولـین سـرویس را کـدام تـیم     
  قرار دهید. 5یا  4زند، در منطقه می

 ترین چرخش خود در آغاز بـازي اسـتفاده کنیـد. اولویـت     از اثربخش
تـرین  بخـش اول در ارنج شروع کننده این است کـه بـازي را بـا اثـر     

ترین چرخش تیم، چرخشی اسـت  چرخش خود آغاز کنید. اثر بخش
کنــد و کمتــرین کــه تــیم در آن بیشــترین امتیــازات را کســب مــی

دهد (از روي اطالعات آماري یا از روي برگـه  امتیازات را از دست می
  توانید  این چرخش را شناسایی کنید.).امتیازات می

  ر دهید. به این ترتیـب او بیشـترین   قرا 4بهترین مهاجم را در منطقه
موقعیت را براي حمله خواهد داشت، به ویژه اگـر ایـن مهـاجم تنهـا     

باشـد، ایـن تاکتیـک توصـیه     گزینه تهاجمی اثر بخش تیم شـما مـی  
 شود.می

        با توجه به شرایط تیم خـود و تـیم حریـف، شـرایط بـازي و رعایـت
 ل و تنظیم نمایید. توانید ارنج آغازین تیم خود را تعدیاصول کلی می

 
  اصولی کلی هدایت تیم در طول مسابقه:

برنامه بازي از آغاز مسابقه باید به دقت مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد تـا       .1
باشـد.  اطمینان حاصل شـود کـه ایـن برنامـه اثـربخش و کارآمـد مـی       

ي عملکرد بازیکنـان  هاي حریف و نحوهبردن زود هنگام به تاکتیکپی
  کمک زیادي در این راستا بکند.تواند تیم خودي می

هاي بازي را ارزیابی کنـد  مربی باید نحوه عملکرد بازیکنان شروع کننده در اجراي برنامه
(کمک مربی یا آنالیزور تیم می تواند اطالعات مربوط به عملکرد بازیکنان را در اختیار مربی 

  قرار دهد.).
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ه امتیاز پایـانی  روحیه جنگندگی بسیار مهم است. مسابقه تا زمانی ک  .2
یابد و کسب هر امتیـاز گـامی اسـت بـه سـوي      کسب نشود پایان نمی

تواند پیـروز مسـابقه   پیروزي. مربی باید باور داشته باشد که تیمش می
  باشد و باید روحیه جنگندگی را در هر رالی تقویت کند.

تر، در مسابقه دوتیم بـا  ایجاد انگیزه و روحیه جنگندگی در تیم ضعیف .3
 ستتر در یک یا دو تواند باعث شود که تیم ضعیفمختلف میسطوح 

  پیروز شود و یا امتیازات باالیی را کسب کند.
مربی در طول مسابقه ابزارهاي محدودي بـراي تـأثیر بـر نتیجـه دارد.      .4

ریـزي بـراي   اکثر کارها باید زودتر و در دوره آماده سازي تیم و برنامـه 
وقــت  2تعـویض،   6وســیله ( 10مسـابقه انجــام شـود. مربــی حـداقل    

وقت استراحت حریف هم  2وقت استراحت) و اگر  2استراحت فنی، و 
وسـیله بـراي تـأثیر بـر جریـان بـازي و        12به آن اضافه شود. حداکثر 

برقــراري ارتبــاط بــا بازیکنــان در طــول ســت دارد. بنــابراین او بایــد  
در طـول   ریزي کاملی براي استفاده از این ابزار و رفتـار درسـت  برنامه
  هاي استراحت داشته باشد.وقت

هاي خاص در امتیازات پایانی مـثالً  استفاده از بازیکنان ویژه و تاکتیک .5
کـه از   23-23استفاده از یک سرویس زن ماهر و قدرتمنـد در امتیـاز   

تواند برتري تاکتیکی براي نظر ذهنی و روانی نیز کامالً آماده است، می
ه در مسابقه می خواهید انجـام دهیـد، از   . تمام آنچه کتیم ایجاد کند

  قبل باید در تمرینات روي آنها تمرین شده باشد.
  

 
    ها در مسابقه و بازيتعدیل

 ي بازي نیازمند تفکر دوبـاره و ایجـاد تغییـرات و    همواره برنامه اولیه
بینـی  هاي بـیش ها بر اساس تاکتیکباشد. این تعدیلهایی میتعدیل

  شود.رد تیم خودي ایجاد مینشده حریف و یا عملک
      زمانی که دیدید تیم حریف از یک ارنج شـروع کننـده غیـر منتظـره

براي بازي استفاده کرده است، اعتماد به نفس به تیم خـود بدهیـد و   
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هـاي  به آنها گوشزد کنید که هنوز قادر هستند بخش زیادي از برنامه
  بازي را اجرا کنند.

 تـري را ایجـاد   هاي اثر بخـش عدیلاي که بتواند در طول بازي تمربی
تر خواهد بـود.  کند و بر روند بازي به نفع تیم خود تأثیر بگذارد موفق

ي هـایی را کـه در مسـابقه   نکته مهم این است که مربی بتواند تعدیل
بینی کنـد و بـر مبنـاي آنهـا     پیش رو به آنها نیاز خواهد داشت پیش

 تیم خود را به درستی تمرین دهد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  کند:موارد زیر مربی از تعویض بازیکن استفاده می 
هاي تخصصی، نحوه عملکـرد تـیم حریـف و سـطح     با توجه به عملکرد بازیکنان در پست

  شود.هاي الزم انجام میتوانایی بازیکنان جایگزین، تغییرات و جایگزینی
 تقویت سیستم حمله یا دفاع تیم با استفاده از بازیکن ویژه  
 ردن بازیکنی که خطاهاي زیادي مرتکب شده یا برنامه بازي را به خارج ک

  کند و یا رفتار غیر ورزشی انجام داده است.درستی اجرا نمی
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       دادن شانس به بازیکن ذخیره براي بـازي کـردن، بـدون ریسـک بـراي از
  دست دادن نتیجه بازي

    اي هـ ایجاد وقفه در جریان بازي یا وارد کردن بـازیکنی کـه دسـتورالعمل
تاکتیکی را به بازیکنان گوشزد کند و در اجراي آنهـا تـیم را سـازماندهی    

  کند.
      بازیکن جایگزین باید کامالً از نظر جسمی و ذهنـی آمـاده ورود بـه بـازي

باشد. او باید دقیقاً وظایف خود را بداند، مربی باید به او بگوید که به چـه  
استفاده از بازیکنان ویژه ها، و شود. روي تمام تعویضمنظور وارد بازي می

هاي دوستانه تمرین شده باشد. مثالً سازي و بازيباید در طول دوره آماده
، و بـازیکن پشـت   1تعویض (پاسور جدیـد در منطقـه    2استفاده از روش 

) وظـایف تهـاجمی و   4خط زن جدید به جـاي پاسـور اصـلی در منطقـه     
راین بایـد خیلـی روي آن   کند. بنابدفاعی بازیکنان را دچار تغییر زیاد می

 تمرین شده باشد.
      استفاده از بازیکنان ویژه، مثالً یک بـازیکن مـاهر در تـوپگیري و دریافـت

  اول یا یک بازیکن ماهر در دفاع روي تور و یا سرویس در انتهاي هرست.
       تـوان از کتـاب   به غریزه و شعور خـود اعتمـاد کنیـد. همـه چیـز را نمـی

  آموخت.
 تنبیه بازیکن استفاده نکنید. از تعویض با رویکرد  

  
  هاي استراحت:استفاده از وقت

  ها استفاده از وقت استراحت نیاز است:در این زمان
  امتیاز متوالی کسب کرده است و براي ایجاد وقفه  4یا  3وقتی تیم حریف

  بازي آنها نیاز به وقت استراحت است. ریتمدر 
 شده یـا بعضـی بازیکنـان     هاي بازيتیم دچار سردرگمی در اجراي برنامه

  اند.خطاهاي تاکتیکی مشابهی را انجام داده
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 خواهد تاکتیکی را براي اجـراي بالفاصـله در بـازي بـه بازیکنـان      مربی می
هـایی اسـتفاده شـود و یـا     شرح دهد. مثالً در تاکتیک حمله از چه ترکیب

  استراتژي دفاع روي تور چگونه تغییر یابد.
 خواهد تغییر تـاکتیکی  کی موفق حریف، مربی میدر مواجه با برنامه تاکتی

  بدهد.
 اند و نیاز به تقویت روحیه و تهییج دارند.بازیکنان بازي را رها کرده  
 .بازیکنان نیاز به استراحت براي بازیابی توان ذهنی و جسمی دارند 

  
 ي وقت استراحت:چند نکته درباره

 تراحت نیـاز دارنـد تـا    مربیان به یک برنامه ساختاریافته براي وقت هاي اس
بتوانند با بازیکنان ارتباط برقرار کنند و اطالعـات الزم را بـه آنهـا بدهنـد.     
برنامه تیم در طول وقت استراحت بایـد طـوري باشـد تـا اثـر بخشـی ایـن        

  اي هدر نرود.ارتباط را تا حد امکان افزایش دهد و هیچ ثانیه
 ثانیه دوم را  10هاي خود، ثانیه اول را براي صحبت 10تواند مثالً مربی می

ثانیـه پایـانی را بـراي نوشـیدن آب یـا       10هـاي بازیکنـان و   براي صـحبت 
  هاي انفرادي اختصاص دهد.صحبت

 باشـد   تمرینیهاي استراحت استفاده کنید تا در طول تمرینات نیز از وقت
  هاي استراحت در طول مسابقه.از وقت استفاده بهینهبراي 

 ستراحت از بازیکنـان خـود سـئواالت هـدایتگري را     برخی مربیان در وقت ا
هایی را بیاموزند کـه  پرسند تا تمرکز آنها را افزایش دهد و به آنها درسمی

نه تنها در مسابقه جاري بلکه در مسابقات بعدي نیز به آنها کمـک خواهـد   
به خاطر داشته باشید که هر مسابقه فقط موقعیتی براي کسـب یـک   کرد. 

ست، بلکه موقعیتی براي آمـوزش چیزهـایی اسـت کـه در     پیروزي دیگر نی
  مسابقات بعدي نیز کاربردي خواهند بود.
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  هاهاي بین ستاستفاده از وقفه
تواند براي مـرور سـت قبلـی و    ست زمان وجود دارد که مربی می 2سه دقیقه زمان بین 

بـازي و آمارهـا و یـا    هاي ست بعد گفتگو کند. نتایج ارزیابی گفتگو با بازیکنان براي تاکتیک
تواند براي تغییرات تاکتیکی یا تغییر در ارنج بازیکنان مـورد اسـتفاده   نظرات کمک مربی می

  قرار گیرد. تمام بازیکنان باید باور داشته باشند که پیروز ست بعدي خواهند بود.
  

  بعد از مسابقه
ده. بعضـی از  مسابقه تمام شده است. تیم شما یا برنده بازي شده است یـا شکسـت خـور   

  اند و بعضی از آنها نه خوب و نه بد.بازیکنان خوب بازي کرده اند، بعضی بد بازي کرده
کنـد، مهـم اسـت کـه بعـد از بـازي       صرف نظر از اینکه تیم شما در چه سطحی بازي می

  کارهاي زیر را انجام دهید:
  نه؟اید یا تعیین کنید که آیا به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کرده .1
بـه خـود امتیـاز     10تا  1از  (بازیکنان راجع به عملکرد انفرادي خود چه احساسی دارند؟  .2

  بدهند.)
  نظر کلی بازیکنان را درباره مسابقه جویا شوید. .3

 تیم چه کاري را خوب انجام داد؟  
 چه چیزي نیاز به پیشرفت دارد؟  
  به تیم امتیاز بدهند. 10تا  1از 

  ي مسابقه ابراز کنید:نظر خود را درباره عناصر کلید .4
  اگر تیم شما پیروز شده است و خوب بازي کرده، به طور ویژه به بازیکنان

  اند.بگویید که چه چیز را خوب انجام داده
     اگر تیم شما بازنده شده و خوب بازي نکرده است، یک یـا دو چیـز را کـه

  باید براي پیشرفت روي آنها تمرین کرد، گوشزد کنید.
  مثبت باشید: .5

 تیم شما پیروز بازي شده است، مثبت بودن آسـان اسـت. امـا بعضـی      اگر
روند. حتـی بعـد از بـدترین    خواهید پیش نمیمسابقات آنطور که شما می
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نکته مثبت، تیم خود را تهییج کنید تـا بـا روحیـه     1ها، با یافتن شکست
  باال تمرین را آغاز کنند و براي مسابقه بعدي آماده شوند.

 مثبـت  هم نکات مثبت را بینید هـم نکـات منفـی را. امـا      نگر باشید،واقع
  و به فکر موفقیت و پیشرفت تیم و بازیکنان باشید. بیاندیشید

  
  ارزیابی مسابقه

مربی باید اطالعاتی را در باره مسابقه جمع آوري کند تا به او در تعیین دالیـل موفقیـت   
ک مربـی، آنـالیزور یـا یکـی از     تواند به وسیله کمیا شکست تیم کمک کند. این اطالعات می

آوري شود. ارزیابی مسابقه باید هدفمند و کاربردي باشـد ایـن ارزیـابی    بازیکنان ذخیره جمع
  ها نیست:شود اما محدود به آنشامل موارد زیر می

  هاي مثبت و منفی آنموفقیت برنامه بازي و جنبه .1
  یکنان  هاي مختلف برنامه بازي توسط هر یک از بازنحوه اجراي بخش .2
  ارزیابی عملکرد تکنیکی و رفتار بازیکنان در طول مسابقه .3
  نتیجه گیري براي برنامه ریزي تمرینات و مسابقه بعدي .4
 دهد که عملکرد بازیکنان هـم  استفاده از آنالیز آماري مسابقه این امکان را می

از نظر کیفی و هم از نظر کمی مـورد ارزیـابی دقیـق و هدفمنـد قـرار گیـرد.       
آوري شوند و توانند با آنالیز فیلم بازي پس از مسابقه جمعآماري می اطالعات

  یا همزمان با برگزاري مسابقه انجام شود.
   هـاي تهـاجمی و   یک نکته بسیار مهم دیگر، بررسی عملکرد تـیم در تاکتیـک

باید اثر بخشی هر چرخش در حملـه و  باشد. هاي مختلف میدفاعی در چرخش
ریزي شود. این هاي ناکارآمد برنامهبهبود شرایط چرخشدفاع تعیین شود و براي 

هـا، جابجـایی چیـدمان    تواند با طراحی تمرینات ویژه، تغییر تاکتیـک بهبود می
  بازیکنان، تغییر بازیکنان و ... صورت پذیرد.

  .جلسه بعد از بازي باید در محلی آرام و با حضور همه اعضاي تیم برگزار شود
هـایی، جلسـه بعـدي تمـرین     اندهی چنـین نشسـت  بهترین زمان براي سـازم 

باشد. درست نیست که بالفاصله پس از پایان مسـابقه، دربـاره آن بحـث و    می
گفتگو شود، زیرا بازیکنـان از نظـر جسـمی، ذهنـی و روانـی آمـادگی الزم را       
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ندارند. پس از پایان مسابقه مربی فقط باید با چند جمله کوتاه از مغرور شدن 
امید شدن آنها پس از شکسـت جلـوگیري کنـد.    ي یا ناز پیروزبازیکنان پس ا

بعد از هر عملکرد خوب یا عملکردي که خوب نبوده، همواره باید تیم را بااعتمـاد  
به نفس و متحد نگه داشت. مربی به عنوان مدیر و رهبر تـیم، نیـاز بـه آگـاهی و     

نظر ذهنی و روانـی   تجربه زیادي در این زمینه دارد. او باید تیم خود را همواره از
 در بهترین شرایط نگه دارد. 
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  5فصل 
  هاي پایهآموزش تکنیک

  
  تکنیک تشکیل شده است: 7بازي والیبال از 

 حالت آماده و جابه جایی .1
 شود.)دریافت سرویس ( از ارسال با ساعد یا ارسال با پنجه استفاده می .2
ارسال پاس ( اغلب از ارسال با پنجه و گاهی از ارسال با ساعد و بـه نـدرت از    .3

 د.)ارسال با یک دست استفاده می شو
 آبشار یا حمله .4
 سرویس .5
 دفاع روي تور .6
توپگیري ( اغلب از ارسال با سـاعد و گـاهی از ارسـال بـا یـک دسـت، غلـت،         .7

 شود.)شیرجه، سر خوردن و... و به ندرت از ارسال با پنجه استفاده می
  

هاي دریافت سرویس، ارسال پـاس  کنید، قبل از آموزش تکنیکهمانطور که مشاهده می
  د تکنیک پایه ارسال با ساعد و ارسال با پنجه به بازیکنان آموزش داده شوند.و توپگیري؛ بای

ها نبایـد فرامـوش کـرد کـه هـدف از آمـوزش ایـن        در طول فرآیند آموزش این تکنیک 
گیري از آنها در شرایط مسابقه و به منظـور دریافـت سـرویس، ارسـال     هاي پایه، بهرهتکنیک

  باشد.پاس و توپگیري می
هاي والیبال باید تمرینات آشنایی با توپ را انجام داد. اغلب وع آموزش تکنیکقبل از شر

ترسـند، عضـالت کوچـک    شـود از آن مـی  نوآموزان زمانی که توپ به سمت آنها پرتـاب مـی  
هـا بـه ویـژه    اند و پوست دستهاي پر تکرار با توپ نداشتهها و انگشتان تا کنون تماسدست

عادت ندارد و ممکن است کـه سـریع کبـود شـود و آسـیب       قسمت ساعد به برخورد با توپ
  شود.  ببیند که خود بازخوردي منفی براي نوآموز و خانواده او قلمداد می
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  بنابراین تمرینات باید از تکرار کم، فاصله کـم، سـرعت کـم، تمرینـات آشـنایی بـا تـوپ        
بیـو مکانیـک   (براي کاهش ترس، تقویت انگشتان، هماهنگی اعصاب و عضالت، آشـنایی بـا   

هـاي  هاي پرتاب و گرفتن توپ همراه بـا جابـه جـایی   هاو ... )، تمرینات و بازيانجام تکنیک
پرنشاط و ایمن آغاز شوند. به ویژه تمرینات ارسال با ساعد باید با توپ مناسب و از تکرار کم 

  .اغاز شوند و به مرور و پس از سازگاري پوست ساعد نواموزان، تکرارها افزایش یابد
مهم است که فضاي تمرین پرنشاط، مثبت، بـدون اسـترس و ایمـن باشـد( هـم از نظـر       
روحی روانی و هم از نظـر جسـمی). تمرکـز بایـد روي لـذت بـردن نوآمـوزان از ورزش و از        

ها با توپ زیاد باشد، کمتر از تمرینات بـا  والیبال باشد و تا جاي ممکن سعی کنید تماس آن
  نات حالت بازي و با امتیاز باشند. دیوار استفاده کنید؛ تمری

  
 هاهاي پایه و جاگیريهاي آماده، جابجاییحالت

  هاي آماده پایهالف) حالت
 دو نوع حالت آماده پایه وجود دارد:

 حالت آماده بازیکنان منطقه جلو براي دفاع روي تور  
 حالت آماده بازیکنان منطقه عقب براي دریافت سرویس یا توپگیري  

  
 ه بازیکنان منطقه جلو براي دفاع روي تور:حالت آماد

ها در باال و جلوي سر باشد. بازیکن باید با توجه و تمرکـز  زانوها کمی خم باشند و دست
  زیاد نحوه عملکرد تیم حریف را زیر نظر بگیرد.

 
  

  حالت آماده بازیکنان منطقه عقب:
روي پنجـه پاهـا باشـد.     زانوها خم باشند طوري که از انگشتان پا جلوتر نباشد. وزن بدن

نکته مهم این است که وزن بدن تا جاي دو پا به موازات هم یا یکی جلو تر از دیگري باشد، 
  ممکن باید به سمت جلو باشد، پاشنه کمی از سطح زمین جدا باشد.

  پاشـنه پـا   متر به سمت جلو در حالیکه پاها مـوازي هسـتند و    1حرکت
  sec 0.82: روي زمین نیست
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  پاشـنه پـا   ر به سمت جلو در حالیکه یک پا جلـوتر اسـت و   مت 1حرکت
  sec 0.82: روي زمین نیست

  ــت ــه    1حرک ــو در حالیک ــمت جل ــه س ــر ب ــین  مت ــا روي زم ــنه پ   پاش
   sec 0.85:است

ها با توجه به موقعیت بازیکن در زمین و شرایط حریف باید در وضعیت کامالً آماده دست
 العمل نشان دهند.مکن نسبت به توپ عکسباشند تا بتوانند در سریع ترین زمان م

  
 هاي زیر:زمان مورد نیاز براي حرکت دست در هر یک از عمل

  :0.44حرکت از زانو تا شانه sec  
  :0.39حرکت از شانه تا زانو sec  
  :0.48حرکت از شانه تا زانو همراه با حرکت مچ دست sec 

  
 سرعت آبشار و زمان در اختیار براي عکس العمل:

  30توپ در آبشار در مردان سرعت m/s   18و در زنان m/s  .می باشد 
  متر را طی می کند، زمان در اختیار بـراي عکـس    9زمانی که توپ فاصله

 می باشد. sec 0.5و در زنان  sec 0.3العمل در مردان 
با توجه به توضیحات ارائه شده، در حالت آماده بـراي تـوپگیري و یـا دریافـت سـرویس      

ا باید در ارتفاع کمر و در حالت کشیده براي عکس العمل سـریع نسـبت بـه    پرشی، دست ه
عالوه بر حالت آماده بازیکن و سرعت عکس العمـل بـاال، جـاگیري مناسـب و     توپ قرار گیرند. 

 توانایی پیش بینی حرکت مهاجم حریف نیز در توپگیري کارآمد بسیار تأثیرگذار هستند.
ي دست مهاجم یا سرویس زننده در زمان ضربه بـه تـوپ   از نظر ذهنی، توجه بازیکن باید رو

  باشد.
 

 ب) جابجایی هاي پایه
 حرکت به سمت جلو .1

گام برداشتن یا دویدن به سمت جلو و توقف، و اتخاذ حالت مناسب بـراي ارسـال تـوپ.    
پس از آنکه بازیکنان در گام برداشتن یا دویدن به سمت جلو در حالتی نزدیک زمـین مـاهر   

  باید شیرجه زدن به سمت جلو براي دستیابی به توپ را به بازیکنان بیاموزد.شدند، مربی 
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 3  :1.33متر حرکت به جلو با دویدن sec 
 3  :1.21متر حرکت به جلو با شیرجه زدن sec  
 6  :1.94متر حرکت به جلو با دویدن sec 
 6  :1.87متر حرکت به جلو با شیرجه زدن sec 
 

 حرکت به سمت پهلو .2
نـوع   3درجه به پهلوها حرکت مـی کننـد،    45تا  30یکنان در زاویه ي بین زمانی که باز

حرکت پا وجود دارد که بازیکنان با توجه مسیرحرکت، فاصله و سرعت تـوپ از آن اسـتفاده   
می کنند. در بعضی موارد نیز جابجـایی بـازیکن بـه دلیـل تغییـر موقعیـت در زمـین بـازي         

 باشد.می
 ام برداشتن به پهلوحرکت و توقف با استفاده از گ 
 حرکت با استفاده از گام متقاطع و توقف با استفاده از گام برداشتن به پهلو  
 گام برداشتن به پهلو سپس چرخش و دویدن به سمت توپ و توقف 

پس از ماهر شدن بازیکنان در این حرکات، غلت زدن به پهلو و شیرجه زدن به پهلو نیـز  
 باید آموزش داده شود.

 3 1.51درجه با استفاده از گام به پهلو:  45ر زاویه متر حرکت د sec 
 3 1.42درجه با استفاده از گام متقاطع:  45حرکت در زاویه  متر sec  
 3  1.30درجه با استفاده از غلت زدن:  45متر حرکت در زاویه sec 
 3  درجـه پـس از قضـاوت دربـاره ي حرکـت بـه        45متر حرکت در زاویه

 sec 1.61سمت چپ یا راست:
گام به پهلو باید حرکت کنـد، اسـتفاده از گـام     3در بسیاري از موارد وقتی که بازیکن حدود 

  تر است. متقاطع کارآمدتر و اثربخش
 

 

 حرکت به سمت عقب .3
روش کارآمد براي حرکت به سمت عقب وجود دارد که بازیکنان با توجه مسیرحرکت،  3

موارد نیز جابجایی بازیکن بـه دلیـل    فاصله و سرعت توپ از آن استفاده می کنند. در بعضی
  تغییر موقعیت در زمین بازي یا آماده شدن براي حمله می باشد.
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 حرکت عقب عقب 
  درجه و استفاده از گام متقاطع براي حرکت به پهلو 90چرخش  
  درجه و دویدن به سمت توپ 180چرخش 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  

 پریدن 
  ( بـراي دفـاع روي تـور، آبشـار و    دنوع گام برداشـتن در لحظـه قبـل از پـرش وجـود دار      3

 ارسال پاس):  
   (دو پا موازي هم )هر دو پا در یک زمان به زمین برخورد می کنند 
  کنـد(پاي راسـت   ابتدا پاي چپ و سپس پاي راست به زمین برخورد مـی

  جلوتر از پاي چپ)  
  کنـد (پـاي چـپ    ابتدا پاي راست و سپس پاي چپ به زمین برخورد مـی

  ت)جلوتر از پاي راس
بازیکنان براي پیشرفت بیشتر به ویژه در توانایی انجام دفاع روي تور در تمام طـول تـور   

  نوع گام ماهر باشند. 3باید در هر 
ها مهمترین فاکتور در اجـراي همـه   ها و همه انواع گام برداشتنماهر شدن در تمام جابجایی

  هاي والیبال می باشد.تکنیک
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  باشد. ک والیبال میداشتن حالت آماده اولین تکنی
پاها کمی باز تر از عرض شانه ها، زانوها کمی خم، بـاال تنـه   
متمایل به جلو، وزن بدن روي پنجه پا، پاشنه پا خیلـی کـم   

ها در محدوده بدن. تمرکز و توجـه  از زمین جدا باشد. دست
  کامل.

در زمان ارسال با ساعد یا پنجه، براي انتفال بهتـر نیـرو، بـا    
  یط، باید یکی از پاها جلوتر باشد.توجه به شرا

درجه، سپس گـرفتن تـوپ    180یا  90پرتاب توپ، چرخش 
در حالت ارسال با پنجـه. زمـان گـرفتن تـوپ، زانوهـا بایـد       

  پذیر باشند.انعطاف
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پرتاب توپ، حرکت رو به جلو، گرفتن توپ در حالت ارسـال  
بـازیکن محـل    با پنجه. زانوها کمی خم باشند. مهم است که

  فرود توپ را پیش بینی کند و زودتر از توپ به انجا برسد.

  
پرتاب توپ رو به باال وجلو، حرکت و پیش بینی محل فـرود،  
قبل از گرفتن توپ، بازیکن باید یک بار دست هـایش را بـه   

  هم بزند.

  
پرتاب توپ به باال و جلو، چرخش و گرفتن تـوپ در بـاالي    

ي خم. پرتاب ها باید به هرد جهـت انجـام   پیشانی و با زانوها
  شود. 

  
پرتاب توپ به باال و جلـو، پـس از برخـورد تـوپ بـه زمـین       
بازیکن به جلو حرکت کـرده و تـوپ را بـاالي پیشـانی مـی      

  گیرد.
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پرتاب توپ، حرکت به سمت جلو، پـیش بینـی محـل فـرود     
توپ، عبور از آن، مشاهده تـوپ از پشـت، گـرفتن تـوپ در     

  ت بدن.پش

  
پرتاب توپ مانند شکل، با استفاده از حرکـت مناسـب مـچ.    

  گرفتن توپ در جلوي بدن.
  
  

پرتاب توپ، دست زدن، حرکت، دست زدن قبـل از گـرفتن   
  توپ، گرفتن توپ در باالي سر.

  
  
  
  
  
  
  

  

پرتاب توپ با ارتفاع زیاد، حرکت رو به جلو، گرفتن تـوپ در  
  باالي سر.
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حرکـت بـه سـمت محـل فـرود تـوپ،        زدن توپ به زمـین، 
درجه در طول مسیر، گـرفتن تـوپ در بـاالي     360چرخش 
  پیشانی.

پرتاب رو به جلو و باالي توپ از پشـت بـدن، حرکـت رو بـه     
  جلو و گرفتن توپ در باالي پیشانی.

  
پرتاب توپ، افت به جلو یا دراز کشیدن روي زمین یا حرکت 

  در باالي سر. شناي سوئدي، بلند شدن و گرفتن توپ
  
  
  
  

  

زمین زدن توپ و حرکت رو به جلو بـا حفـظ حالـت آمـاده،     
حرکت بازیکن باید ریتم مناسـب داشـته باشـد و او اطـراف     

  نگاه کند. خود را هم
  بازیکنان باید فاصله مناسب از یکدیگر داشته باشند.

  
  زمین زدن توپ و حرکت به پهلو با حفظ حالت آماده.

  ت.حرکت در هر دو جه
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  حرکت به پهلو همراه با جابجایی توپ با پا.
 حرکت در هر دو جهت.

 
 
 
 
 
  

  

غل دادن توپ روي زمین و حرکت به سمت جلو، در حـالی  
که زانو ها کامالً خم هستند و گام هاي کوچک برداشته می 

  شود.
  
  
  
  

  

غل دادن توپ روي زمین و حرکت به سمت عقب، در حالی 
هستند و گام هاي کوچک برداشته می  که زانو ها کامالً خم

  شود.

  
پرش در حالی که توپ در باالي سر قرار دارد. فرود، چرخش 

  درجه و پرتاب توپ از باالي سر؛ مانند ارسال با پنجه. 180
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پرش همراه با توپ، پرتاب تـوپ در اوج پـرش و از بـاالترین    
  نقطه.
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ر از هـم قـرار مـی    مت 3تا  2دو بازیکن در فاصله 
گیرند و مانند شکل و شبیه حالت ارسال با پنجـه  
توپ را براي هم پرتاب می کنند. به تـدریج ایـن   

  فاصله بیشتر شود.
  پرتاب با یک دست هم می تواند انجام شود.

  
مانند تمرین قبل، ولـی دو بـازیکن ماننـد شـکل     

  روي زمین قرار می گیرند.
  به تدریج فاصله بیشتر شود.

اب باید بـا تمـام تـوان و بـا اسـتفاده از همـه       پرت
  عضالت انجام شود.

مانند تمرین قبل، ولـی دو بـازیکن ماننـد شـکل     
  روي زمین می نشینند.

  به تدریج فاصله بیشتر شود.

  
ــین دراز   ــم روي زمـ ــه روي هـ ــازیکن روبـ   دو بـ
می کشند، و توپ را مانند شکل از جلوي پیشانی 

  براي هم پرتاب می کنند.
  دو بازیکن مانند شکل توپ را رد و بدل می کنند.

  تمرین از آرام به سریع انجام شود.
مهم است که دو بازیکن در طول اجـراي تمـرین   

  با هم صحبت کنند.
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  دو بازیکن مانند شکل توپ را رد و بدل می کنند.
پاها ثابت باشند و تمرین از آرام بـه سـریع انجـام    

  شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

متر از هـم قـرار مـی     4تا  3ن در فاصله دو بازیک
گیرند. بازیکن اول توپ را با ارتفاع مناسب بـراي  
بازیکن دوم پرتاب می کند. بازیکن دوم بـا زمـان   
سنجی مناسب جهش کرده و توپ را در بـاالترین  
ارتفاع ممکن دریافت می کند. مهم است که فرود 
متعادل باشـد و هنگـام فـرود زانوهـا کمـی خـم       

  باشند.

  
  

  متر و پشت بـه هـم قـرار     5دو بازیکن در فاصله 
  می گیرند، و مانند شکل توپ را براي هم ارسـال  

  می کنند.
بازیکنان باید در زمان ارسال و گرفتن تـوپ، یـار   

 تمرینی و توپ را ببینند.
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متر از هم مانند شکل قرار  3دو بازیکن در فاصله 
اي هـم  گیرند و همراه با چـرخش تـوپ را بـر   می

  ارسال می کنند.
  از آرام به سریع؛ از نزدیک به دور.

  
بازیکن ماننـد شـکل تـوپ را بـراي یـار تمرینـی       

  ارسال می کند.

بازیکن مانند شکل توپ را پرتاب کـرده، بـا قـرار    
دادن دسـت روي یــار تمرینـی از روي او جهــش   

 کرده و سپس توپ را در باالي سر می گیرد.
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متر از هـم قـرار مـی     5تا  4و بازیکن در فاصله د
گیرند و هر کدام یک توپ دارنـد. دو بـازیکن بـه    
طور همزمان براي هم توپ را پرتاب می کننـد و  
سپس جابجا می شوند. این کار را به طور متناوب 

  ثانیه انجام می دهند. 20به مدت 
پرتاب ها از باالي پیشانی، گرفتن تـوپ در بـاالي   

  ارتباط کالمی مناسب بین بازیکنان.پیشانی، 

  
  

متـر قـرار مـی     4دو بازیکن مانند شکل به فاصله 
گیرند. یک بازیکن توپ را پرتاب می کند؛ بازیکن 
دیگر در حالی که پشت به بازیکن پرتـاب کننـده   
دارد، با خم کردن کمر، مسـیر تـوپ را ردگیـري    

  کرده و آن را باالي سر دریافت می کند.
  بازیکن عوض می شود.سپس نقش دو 

دو بازیکن مانند شکل پشت به هم قرار می گیرند 
 و توپ را براي هم پرتاب می کنند.
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دو بازیکن مانند شکل در کنار هم قرار می گیرند 
  و با چرخش از پهلو توپ را رد و بدل می کنند.

  
دو بازیکن مانند شکل قرار می گیرند. بازیکن اول 

از زیر بازیکن دوم عبور داده و به سـرعت  توپ را 
ــازیکن اول  مــی ــور از ب ــوپ را پــس از عب دود و ت
گیرد. بازیکن باید زودتر از توپ برسـد، توقـف   می

کند، زانو را روي زمین قرار دهد و سپس تـوپ را  
  بگیرد.
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راست به زمین، موازي کردن سـاعد بـا   جابه جایی به جلو؛ توجه و تمرکز روي توپ، نزدیک کردن زانوي 
  زمین، توقف کامل بدن قبل از تماس با توپ، ارسال هدفمند توپ.

این نوع جابه جایی بسیار کاربردي می باشـد، بـه ویـژه در دریافـت سـرویس هـاي کوتـاه و در دریافـت         
  جاخالی.

  
کـز روي تـوپ، توقـف کامـل     جابه جایی به پهلو؛ حرکت با ریتم مناسب و حفظ حالت آماده، توجه و تمر

  بدن قبل از تماس با توپ، ارسال هدفمند توپ. 
این نوع جابه جایی در فواصل کوتاه استفاده می شود و عالوه بر دریافت سرویس و توگیري، در دفاع روي 

  تور و ارسال پاس هم کاربرد زیادي دارد.

باشـد کـه آمـوزش آن ضـروري     سیار سریع میجابه جایی با استفاده از گام متقاطع؛ این نوع جابه جایی ب
است. حفظ حالت آماده در طول جابه جایی و توجه به جریان بازي، توقف قبل از تماس با تـوپ، ارسـال   

  هدفمند توپ. 
متر مورد استفاده قرار می گیرد و در جابه جایی در طول تور بـراي   3-4این نوع جابه جایی براي فواصل 

  برد زیادي دارد.انجام دفاع روي تور، کار
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 ارسال با پنجه
  مراحل آموزش  اصول پایه

     اتخــاذ حالــت آمــاده و بــاال آوردن  
دست ها به باالي پیشـانی و تشـکیل   
مثلث ( الماس) با انگشـتان شسـت و   
سبابه؛ کل انگشتان و کف دست بایـد  

 حالت بشقاب مانند داشته باشند.
   مشاهده توپ از داخل مثلث تشـکیل

 شده.
  بایـد کشـیده و غیـرمنقبض    انگشتان

  باشند.
      دریافت توپ همزمـان بـا خـم شـدن

ــه عقــب،   ــج و حرکــت انگشــتان ب آرن
  انگشتان باید کانل دور توپ را بگیرند.

  ارسال هدفمند توپ با باز شدن سریع
آرنج و و حرکـت انگشـتان بـه دنبـال     

 توپ 
  

  خطاهاي رایج که باید اصالح شوند:
 برخورد توپ با کف دست 
 پایین تر از پیشانیدریافت توپ  
در ارسال تـوپ، دسـت هـا همزمـان      

  عمل نمی کنند.

 شکل درست و انگشتان  
   آمــوزش درســت بیومکانیــک ارســال بــا پنجــه، بــا

 استفاده از تمرینات گرفتن و پرتاب کردن توپ
 ارسال با پنجه متناوب با زمین 
       ارسال با پنجه متنـاوب بـا یـار تمرینـی، از فاصـله

 فاصله.نزدیک؛ افزایش تدریجی 
       ارسال با پنجه در جهـات متفـاوت ( بـه پشـت، بـه

 پهلوها)
       ارسال با پنجـه پـس از جابـه جـایی در مسـیرهاي

 مختلف
  کیلویی یا سبک تـر، در   1پرتاب کردن مدسین بال

حالت شبیه ارسال با پنجه؛ فقط پرتاب کردن؛ نه گرفتن 
 توپ! و نه پنجه زدن. 

 ارسال با پنجه با پرش 
  هاي سرعتیارسال انواع پاس 
 ارسال انواع پاس ها به کنار آنتن 
      ارسال پاس در شرایط مشـابه بـازي؛ پـس از دفـاع

روي تور، پس از توپگیري، پوشش مهاجم پس از ارسال 
 پاس و ...

  ها دقیق و یکنواخت باشند.مهم است که پاس
هـاي  هاي بلند آموزش داده شود سپس پـاس ابتدا ارسال پاس

  سریع و کم قوس.
پ هاي پزشکی سبک شبیه حالـت ارسـال بـا پنجـه،     پرتاب تو

عالوه بر تقویت عضالت بازیکنان حرکت دو دوسـت و حرکـت   
  انگشتان را نیز تنظیم و هماهنگ می کند.

در پاس به جلو، انگشت شست نقش کنترل کننده و انگشـتان  
  میانی و سبابه نقش هدایت کننده توپ را دارند.

یانی نقش کنترل کننده و در پاس به پشت، انگشتان سبابه و م
انگشت شست نقش هدایت کننده توپ را دارند. بقیه انگشـتان  

  نیز باید دور توپ را بگیرند.
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حالت پایه براي ارسال با پنجه. تماس 
سانتی متر بـاالتر از   20تا  10با توپ 

پیشانی. دست باید شـکل تـوپ را بـه    
خود بگیرد. انگشتان کشیده ولی غیـر  

تـوپ بـا نیـروي هـم      منقبض. ارسال
زمــان انگشــتان، آرنــج، کتــف، کمــر، 

  زانوها و قوزك.

  

متـر و   2تـا   1پرتاب توپ بـا ارتفـاع   
ســپس گــرفتن تــوپ در حالــت پایــه 

  ارسال با پنجه.
متـر و  2تـا   1پرتاب تـوپ بـا ارتفـاع    

سپس ارسال با پنجه. سـپس گـرفتن   
  توپ و تکرار تمرین.

توجه کنید که بازیکن توپ را با حالت 
ناسب انگشتان و در بـاالي پیشـانی   م

  دریافت کند.

  

پرتاب توپ با ارتفاع مناسب، زانو زدن 
و سپس بلند شدن و گرفتن تـوپ در  
باالترین ارتفـاع بـا اسـتفاده از حالـت     

 درست ارسال با پنجه.
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 90پرتاب توپ از باالي سر، چـرخش  
درجه و سپس ارسال با پنجـه   180یا 

  در باالي سر.

  

پرتاب توپ از باالي سر، رو بـه بـاال و   
جلو، حرکـت سـریع بـه سـمت جلـو،      
توقف و اتخاذ حالت آماده، ارسال بلند 

  توپ با استفاده از تمام مفاصل.
در ارسال با پنجه بـه جلـو، انگشـتان    
سبابه و میـانی بیشـترین نقـش را در    
ــد، و   ــوپ دارن ــه ت ــرو ب وارد کــردن نی
انگشت شسـت بیشـتر بـراي کنتـرل     

  توپ به کار می رود.

  

متـر   2تـا   1ارسال با پنجه با ارتفـاع  
درجه، ارسال  180باالي سر، چرخش 

  با پنجه به پشت.
 در ارسال پنجه به پشت سـر انگشـت  
شست نقـش محـوري در وارد کـردن    
نیرو به تـوپ و هـدایت آن بـر عهـده     

  دارد.
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بازیکن اول توپ را براي یـار تمرینـی   
پرتاب می کند، بـازیکن دوم بایـد بـا    
استفاده از تکنیک مناسب تـوپ را بـا   

  پنجه براي بازیکن اول ارسال کند.
بازیکن دوم می توانـد پـس از ارسـال    

سـمت جلـو،    توپ یک جابه جایی بـه 
  پهلو و یا عقب داشته باشد.

  

مانند تمرین قبل، ولی بـا اسـتفاده از   
  تور.

این تمرین شاید شـبیه بـازي نباشـد،    
ولی گامی اولیه براي آشنایی با تـور و  
زمین می باشد. همین طور به نوآمـوز  
را وادار می کند تا تـوپ را بـا ارتفـاع    

 مناسب ارسال کند. 
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  رسال با پنجه به طور متناوب.ا
حفــظ حالــت آمــاده، ارســال تــوپ از 

  باالي پیشانی و با قوس مناسب.
استفاده همزمان از نیروي دو دوسـت،  

  امتداد دست ها پشت توپ.

  
ارسال متناوب با پنج بـه بـالی سـر و    

  حرکت.
حرکت ابتدا به سمت جلو، سپس پهلو 

  و عقب.
ــین دو   ــازیکن در ب مهــم اســت کــه ب

  به اطراف خود نگاه کند. ارسال
فضاي مناسب براي حرکـت بازیکنـان   

  ایجاد شود.

  

مانند تمـرین قبـل، ولـی حرکـت در     
  امتداد تور.

بازیکن تشـویق شـود کـه در بـین دو     
  ارسال، اطراف را نگاه کند.  

  
ــا پنجــه، مشــاهده   ــاوب ب ارســال متن

  اطراف در بین هر دو ارسال.
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ــی  ــف زم ــاط مختل ــه حرکــت از نق ن ب
نزدیک تور، توقف و سـپس ارسـال بـا    

  پنجه.
در مراحل بعد، این تمرین بهتر اسـت  
با پرتاب توپ توسط مربـی و از نقـاط   
مختلف زمین و با حالت هاي مختلـف  

  انجام شود.
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 ارسال با ساعد
  مراحل آموزش  اصول پایه

    اتخاذ حالت اولیه، تمرکز روي دسـت بـازیکن
 به زننده، تمرکز روي مسیر حرکت توپضر

  حرکت به سمت محل فرود توپ و توقف کامل
 قبل از تماس با توپ

    ،اتصال محکم دست ها به هم، آرنج هـا صـاف
 دست جدا از بدن

        تماس بـا تـوپ بـا قسـمت عضـالنی سـاعد و
هدایت آن (با حرکت شانه ها) به سمت هدف 

ه ( مانند بلند شدن از روي صندلی)، با توجه ب
سرعت توپ، یا باید به آن نیـرو وارد کـرد، یـا    
باید فقط به توپ جهت داد  و یا بایـد نیـروي   

 آن را جذب کرد. 
  خطاهاي رایج که باید اصالح شوند:

 عدم اتخاذ حالت آماده 
توپ با مچ دست یا قسمت باالیی آرنج تماس  

 پیدا می کند.
 اتصال نامناسب دست ها به هم 
  از ارسـال آن،   هنگام تماس با تـوپ یـا پـس    

  آرنج ها خم می شوند.

 نحوه درست اتصال دست ها به هم 
 نمایش درست بیومکانیک ارسال با ساعد 
  پرتاب توپ از فاصله نزدیک به سمت ساعد

 بازیکن به منظور سازگار شدن پوست
  پرتــاب تــوپ از فاصــله نزدیــک بــه ســمت

بازیکن در حالی که روي صندلی یا نیمکت 
 ساعد توسط بازیکن نشسته است، ارسال با

   افزایش تدریجی فاصله پرتاب، ایجاد تنـوع
 در مسیر پرتاب توپ و مسیر ارسال بازیکن

 برداشتن نیمکت، پرتاب از فاصله نزدیک 
     افزایش تدریجی فاصـله پرتـاب و تنـوع در

 جهت پرتاب و ارسال بازیکن
 پرتاب و ارسال با ساعد توسط خود بازیکن 
 ي سرارسال با ساعد متناوب به باال 
 ارسال با ساعد متناوب با یار تمرینی 
     ارسال با ساعد همراه با جابـه جـایی هـاي

 مختلف
 دریافت سرویس از فاصله نزدیک 
 توپگیري ضربات آرام 
 ... دریافت سرویس یک نفره، دو نفره و 
     توپگیري آبشار و جاخـالی و دیگـر شـرایط

 بازي
 شیرجه زدن 
 سر خوردن یا شیرجه یک دست 
 افت به پهلو 
 فت به جلوا  
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متر، اتخاذ حالـت آمـاده،   2تا  1پرتاب توپ با ارتفاع 
  ارسال توپ با ساعد به باالي سر.

مهم است که دست ها به درستی و محکـم بـه هـم    
سـانتی متـر    15تـا   10وصل شوند، توپ تقریبـاً بـا   

  باالتر از مچ برخورد کند. 
  نشوند.آرنج ها پس از ارسال توپ خم 

  اتصال دست ها از هم زود باز نشود.
دست ها همراه با شانه، بیشتر نقش هـدایت تـوپ را   

  بر عهده دارند.

  

زدن توپ به زمین با یک دست، حرکـت بـه سـمت     
  جلو، توقف و ارسال با ساعد به باالي سر.

  قبل از ارسال توپ، بازیکن باید کامالً متوقف باشد.
  دستانی کامالً صاف.دست ها سفت، هدایت توپ با 

  آرنج ها خم نشوند!

  

  
  ارسال با ساعد متناوب براي خود.

عالوه بر نکات قبلی، بـه حرکـت انعطـاف پـذیر و بـا      
  ریتم زانوها توجه شود.

  مانند نشستن و بلند شدن از روي صندلی.
  حفظ حالت آماده.

تکرار  15یا  10براي بازیکنان هدف قرار دهید؛ مثالً 
  بدون خطا.

گــذاري انگیــزه و تمرکــز بــازیکن را افــزایش هــدف 
دهد و باید در همه تمرینات مورد اسـتفاده قـرار   می

  گیرد.
  ایجاد قوس مناسب در پشت شانه ها.
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  ارسال متناوب توپ با یک دست. 
براي ارسال بهتر توپ، بهتر است مچ دست کامالً بـه  

  سمت بیرون خم شود.
  هدف گذاري فراموش نشود!

  
متر به سمت باال و جلـو.   4تا  3توپ با ارتفاع پرتاب 

حرکت سریع به جلو، توقف، نزدیک کـردن زانـو بـه    
زمین، موازي کردن دست ها با زمین، ارسال با ساعد 

  براي خود.
رسیدن قبل از تـوپ، توقـف کامـل، و اتخـاذ حالـت      

  مناسب در زمان ارسال توپ اهمیت باالیی دارد.

  
اوب؛ پس از برخور توپ به ارسال با ساعد به طور متن

  زمین.
این تمرین به بازیکنـان کمـک مـی کنـد تـا مسـیر       
حرکت توپ را ردگیري کنند و قبـل از تـوپ بـه آن    

  محل برسند.
حفظ حالت آماده و رسیدن به محل تماس بـا تـوپ   

  قبل از رسیدن توپ.

  
متري  2تا  1پرتاب توپ توسط یار تمرینی به فاصله 

یکن به سمت جلو با حفـظ  جلوي بازیکن، حرکت باز
  حالت اماده و ارسال توپ.

 توجه کنید که تکنیک درست استفاده شود.
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  مانند تمرین قبلی، ولی توپ با ارتفاع کمتـر ارسـال   
  می شود. بازکن یک زانو را روي زمـین مـی گـذارد،    

  دست ها موازي زمین و ارسال هدفمند توپ. 

  
به کنارهاي بـازیکن   مانند تمرین قبل، ولی پرتاب ها

  باشد. هم سمت چپ و هم سمت راست.
حفظ حالت آماده در طول جابه جایی، توقـف کامـل   
قبل از ارسال توپ، ارسال هدفمند توپ با استفاده از 

  تکنیک مناسب.

  
  دو بازیکن مانند شکل، از روي یک مانع( یـا طنـاب)   
به طور متناوب ارسال با ساعد را انجـام مـی دهنـد؛    

  پس از برخورد توپ به زمین. البته

  
ــازیکن دیگــر ارســال   ــراي ب ــوپ را ب ــازیکن ت  یــک ب
 می کند، او بـا سـاعد تـوپ را بـراي بـازکن اول بـاز       

  می گرداند.
بازیکن می تواند در بین ارسال ها جـا بـه جـایی بـه     

  جلو، پهلو و یا عقب داشته باشد.
ارسال می تواند طـور باشـد کـه در جلـوي بـازیکن      

  ده به زمین برخورد کند.پرتاب کنن
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  ارسال با ساعد به طور متناوب.
  کنترل و هدایت توپ با استفاده از تکنیک درست.

حفظ حالت آماده، محکم بـودن دسـت هـا، هـدایت     
توپ، خم نشدن آرنج ها، زود باز نشـدن دسـت هـا،    
باال آوردن بیش از حد دست ها پس از ارسال توپ و 

  در هدایت توپ.استفاده مناسب از پاها 

  
متري توسط یار تمرینـی.   7-8پرتاب توپ از فاصله 

 1ارسال توپ با ارتفاع مناسب، طوري که در فاصـله  
  متري یار تمرینی فرود آید.

این تمرین آغاز استفاده از تکنیک ارسـال بـا سـاعد    
  براي دریافت سرویس می باشد.

مانند تمرین قبلی، ولی یار تمرینی به جـاي پرتـاب   
  توپ، سرویس می زند.

  
  

مانند تمرین قبل، ولی یار تمرینی به جاي سـرویس  
از پایین، حالت آبشار یـا سـرویس تنیسـی بـه تـوپ      
ضربه می زند. بازیکن توپ را با ارتفاع مناسب بـراي  

متري خود ارسال می کند، سـپس بـه    3تا  2فاصله 
سمت جلو حرکت کرده و توپ ارسال شـده ي اولـی   

  اي یار تمرینی ارسال می کند. را با ساعد بر
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دو بازیکن مانند شـکل در دو سـوي تـور قـرار مـی      
گیرنــد. یــار تمرینــی از مرکــز زمــین بــراي بــازیکن 
سرویس می زند. بازیکن سـرویس را ماننـد شـرایط    

  بازي ارسال می کند.
 1توصیه می شود محـل ارسـال تـوپ ابتـدا فاصـله      

تـور نزدیـک   متري تور باشد و سپس بـه تـدریج بـه    
  شود.

مانند تمرین قبلی ولـی یـار تمرینـی از پشـت خـط      
  انتهایی سرویس می زند.

  دست ها کامل سفت باشند و توپ هدایت شود.
آرنج ها خم نشوند و قبل از ارسال توپ، بدن کامـل  

  متوقف باشد.
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 آبشار
  مراحل آموزش  اصول پایه

  پاس ارسالیآماده بودن و توجه روي مسیر 
   گام برداشتن انفجاري و بدون انقباض عضـالنی

و توجه روي مسیر پاس ارسالی (گام اول براي 
تنظیم زمانی با پاس، و گام دوم بـراي تنظـیم   

 مکانی با پاس می باشد.)
    همزمان با برداشتن گام دوم، دستها کامـل بـه

 عقب پرتاب شوند.
     همزمان با برداشتن گام آخـر دسـتها سـریع و

 جاري به سمت جلو و باال بیایند. انف
  چرخش کامل باالتنه، استفاده کامل از عضالت

 سینه
  در زمان پرش، براي راست دست ها، پاي چپ

 جلوتر باشد و براي چپ دست ها برعکس.
      زاویه مسیر حرکت مهـاجم بـا مسـیر حرکـت

 درجه باشد. 130پاس باید حدود 
  به، ضربه از باالترین ارتفاع ممکن. در زمان ضر

توپ باید جلوتر از کتف، و کتف جلوتر از باسن 
 باشد. 

   ،در زمان ضربه، مچ دست باید تقریباً باز باشـد
 ولی نه باید کامالً منقبض باشد و نه کامالً شل.

 .فرود متعادل و نرم روي هر دو پا و ادامه بازي 
  خطاهاي رایج که باید اصالح شوند:

 پرش خیلی زود یا خیلی دیر 
 با یک پا پرش و فرود 
 عدم تعادل پس از پرش و حرکت در هوا 
 خم شدن بیش از حد زانو ها در هنگام فرود 
 ضربه با آرنج خم 
  پایینی در توپ-عدم ایجاد چرخش باال 

آبشــار بایــد در دو بخــش جــدا آمــوزش داده شــود، 
پریدن و ضربه زدن. پس از کامل شدن بازیکنـان در  

  کرد. هر دو بخش، می توان این دو را با ترکیب
    پرتاب کردن توپ با یک دست، ماننـد ضـربه

 آبشار
         پرتـاب بـراي خـود و ضـربه بـه تـوپ؛ ایجـاد

 پایینی در توپ -چرخش باال
       پرتاب توسط یـار تمرینـی و ضـربه بـه تـوپ

مقابل دیوار یا از روي توري که ارتفاع آن کم 
 شده است، پرتاب باید از هر دو سمت باشد.

     ـ ا حرکـت  آموزش گام آخـر و پـرش، همـراه ب
 درست دست ها

   آموزش دو گام آخر و پرش، همراه با حرکـت
 درست دست ها

   آموزش سه گام 
    پرتاب توپ توسط مربی، برداشتن سـه گـام و

 گرفتن توپ در باالترین ارتفاع ممکن
  ، پرتاب توپ با ارتفاع کم توسط مربی و ضربه

 زمان سنجی به عهده مربی می باشد.
  مربی، به تدریج افزایش تدریجی ارتفاع پرتاب

ــل    ــازیکن منتق ــه ب ــان ســنجی ب ــه زم  وظیف
 می شود.

  4حمله از منطقه 
  2حمله از منطقه 
  جاخالی و ضربات آرام 
 ضربات هدفمند به ویژه در مسیر زاویه 
 حمله مقابل توپگیر 
 حمله مقابل دفاع روي تور 
 حمله روي پاس ارسالی از نقاط مختلف زمین 
 انواع حمالت سرعتی 
 مر 3ط حمله از پشت خ 
   حمالت ترکیبی و دیگر حمالت کـاربردي در

  بازي
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اولین مرحله در آموزش آبشـار، نحـوه حرکـت درسـت     
دست براي ضربه زدن به توپ می باشد. حرکت دسـت  
مانند پرتاب توپ در بیس بال می باشد ولی ضربه باید 

  از بالتریت نقطه زده شود. 
از شانه، و شانه در زمان ضربه به توپ، توپ باید جلوتر 

    جلوتر از باسن باشد.

پرتاب توپ با ارتفاع کـم ( بـه منظـور تسـهیل زمـان      
سنجی)، حرکت سریع دست، ضربه از بـاالترین ارتفـاع   

  با حرکت مناسب مچ ، و ادامه حرکت دست.
عضالت دست( به ویژه عضالت پشتی) نبایـد منقـبض   

  باشند.
  

برداشـتن و   ارسال با پنجه به سـمت بـاال و جلـو، گـام    
  ضربه به توپ از باالي یک مانع یا طناب یا تور.

زمان ضربه زدن، پاي مخالف دست ضربه بایـد جلـوتر   
  باشد.

  
ارتفاع تور را تا اندازه اي کـاهش دهیـد کـه بازیکنـان     
بتوانند در حالت ایستاده بـه راحتـی از روي آن آبشـار    

  بزنند.
پرتـاب   یار تمرینی توپ را از باالي سـر بـراي بـازیکن   

کند، بازیکن گام برداشـته و خـود را طـور بـا تـوپ      می
کند که بتوانـد از بـاالترین ارتفـاع بـه تـوپ      تنظیم می
  ضربه بزند.

توپ جلوتر از شانه، شانه جلوتر از باسن. ایجاد چرخش 
  ). top spin پایینی در توپ (-مناسب باال
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همزمان با یادگیري نحوه درست ضربه زدن بـه تـوپ،   
زیکن باید نحـوه صـحیح گـام برداشـتن و پریـدن را      با

  بیاموزد.
مهم است که ابتدا نحوه برداشتن گام آخر آموزش داده 

در زمان پرش پاي مخالف دست ضربه باید جلوتر  شود.
باشد و دست ها کـه بـه عقـب رفتـه انـد، بـا حرکتـی        

    انفجاري به سمت جلو و باال حرکت کنند.
کل پرتاب می کند، بازیکن یار تمرینی توپ را مانند ش

ابتدا فقط دو گام آخر حرکت براي آبشار را برداشـته و  
توپ را در باالترین ارتفاع ممکن می گیرد، پس از چند 

  گام برمی دارد. 3تکرار موفق، بازیکن 
زمان سنجی مناسب، حرکت مناسب دست ها، گـرفتن  
توپ در باالترین ارتفـاع ممکـن. محـل پـرش و فـرود      

  د یکسان باشد. بازیکن بای

  

بازیکن مقابل توري که ارتفاع ان کم شـده اسـت قـرار    
می گیرد، سپس با  پنجه توپ را براي خود ارسال مـی  
کند، بعد یک گام برداشته و جهش می کند و به تـوپ  
از باالترین ارتفاع با دو دوست مانند شکل به سمت یار 

  تمرینی ضربه می زند. 
گام آخر، حرکت مناسب تمرین روي انفجاري برداشتن 

و انفجاري دست ها، ضربه از بـاالترین ارتفـاع، و فـرود    
  متعادل.
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  یار تمرینی توپ را براي بازیکن از باال پرتاب می کنـد 
 3گام و سپس بـا   2( مثل پاس دادن)، بازیکن ابتدا با 

گام حرکت کرده و از باالترین ارتفاع توپ را بـه شـکل   
  روي تور عبور می دهد. آرام از

گام اول براي تنظیم زمانی با پاس مـی باشـد.گام دوم   
براي تنظیم مکانی با پاس اسـت تـا ضـربه از بـاالترین     

  ارتفاع ممکن باشد.

  
  مانند تمرین قبل ولی بازیکن به توپ ضربه می زند.

اگر پرتاب به وسیله مربـی انجـام شـود سـازماندهی و     
  بود.کارایی تمرین بهتر خواهد 

بهتر است ابتدا پرتاب ها کوتاه تر باشد( مانند حمـالت  
سرعتی)، تا وظیفه زمان سنجی بازیکن که رایج تـرین  

  خطا هم می باشد، کاهش یابد.
سپس به تدریج ارتفاع پرتاب ها بیشتر شود و از نقـاط  

    مختلف زمین ارسال گردد.
  انجام می شود. 2مانند تمرین قبل و حمله از منطقه 

حمله از هر دو سوي تور بهتر است ابتـدا حملـه در   در 
مسیر زاویه آموزش داده شود و سپس حمله در مسـیر  

  مستقیم.
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 سرویس
  مراحل آموزش  اصول پایه

      تمرکز و انتخـاب هـدف، پـاي مخـالف
 دست ضربه زننده جلوتر باشد.

 حرکت دست ضربه زننده به عقب 
     پرتاب مناسب توپ مقابـل شـانه ضـربه

 نندهز
  حرکت سریع دست و ضربه هدفمند به

توپ با نیمه پایینی کف دسـت، انتقـال   
 نیرو از پاي موافق دست ضربه زننده

 .عضالت مچ و ساعد باید منقبض باشند 
 امتداد دست به دنبال توپ 
    دنبال کردن شرایط بازي و حرکـت بـه

 سمت به محل توپگیري
 

  خطاهاي رایج که باید اصالح شوند:
ســب؛ خیلــی بلنــد، خیلــی پرتـاب نامنا  

 کوتاه، به پشت سر و ...  
پاي موافق دسـت ضـربه زننـده جلـوتر      

 است.
ضربه به توپ بـا انگشـتان یـا سـطحی      

 ناصاف
شل بودن مچ دست در زمان ضـربه بـه    

 توپ
  
  
  
  
  
  
  

      آموزش حالت درسـت اولیـه و نحـوه حرکـت
 دست

 پرتاب مناسب و با ثبات 
    ــار ــل ی ــور و در مقاب ــدون ت ــرویس زدن ب س

 رینیتم
   سرویس از روي تور با ارتفاع کـم و از فاصـله  

 متري 3-4 
 افزایش تدریجی فاصله با تور و ارتفاع تور 
 سرویس از پشت خط انتهایی 
 سرویس و سپس توپگیري 
  سرویس هدفمند 
 سرویس از نقاط مختلف خط انتهایی 
 سرویس هاي کوتاه 
     سرویس با فاصله کم از روي تـور (مـی تـوان

یم متر از باالي تـور را بـه   یک کش با ارتفاع ن
دو آنتن وصل کرد و از بازیکنان خواسـت کـه   
 از زیر این کش توپ هاي خود را عبور دهند.)

 سرویس تحت فشار جسمی 
 سرویس تحت فشار ذهنی و روانی  
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 دفاع روي تور
  مراحل آموزش  اصول پایه

  تمرکز و اتخاذ حالت آماده مناسب، فاصله
با تور، دست هـا در   سانتی متر 30تقریباً 

 ارتفاع سر، توجه روي پاس ارسالی
   پیش بینی محل ضربه، قرار گرفتن روبـه

روي مهاجم، انتخاب زمان مناسـب بـراي   
 پرش

   پرش قدرتمند و متعادل، دست ها کامـل
کشیده و نفوذ دست ها به زمـین مقابـل،   
انگشـتان کـامالً بـاز و منقـبض، نگـاه بـه       

ت میـان  مهاجم! نه به توپ! انقباض عضال
 تنه و بالتنه و دست ها

   هدایت توپ به مرکز زمین حریف، بـدون
ضربه زدن زدن به توپ بلکه با فشار دادن 

 توپ با حرکت کتف ها
    در مقابل ضربات آرام باید به تـوپ ضـربه

 زده شود.
   ،مسدود کردن مسیر ورود توپ به زمـین

فاصله دو دست نباید بیش از قطـر تـوپ   
 باشد.

 دامه بازيفرود متعادل و ا 
 .محل پرش و فرود باید یکسان باشد 
  

  خطاهاي رایج که باید اصالح شوند:
پــرش و فــرود نامتعــادل، بــدون انقبــاض  

 عضالت میان تنه
 عدم نفوذ دست ها به زمین حریف 
 بسته بودن چشم ها 
 باز بودن بیش از حد دست ها از هم 
 باز کردن آرنج در زمان فرود 

  
  
  
  

ال در زمان دفاع روي تور بیشترین آسیب ها در والیب
به وجود می آید. بنابراین در آموزش و استفاده از آن 
در بازي هاي نونهاالن نباید عجله کرد. باید انگشتان 
و عضالت میان تنه آنها به اندازه کافی قوي شود تـا  
بتوانند پرش متعادل داشته باشـند و انگشـتان آنهـا    

  مصدوم نشود.
 ش، بدون تورآموزش حالت اولیه و نحوه پر 
 آموزش نحوه پرش در کنار تور 
  دفاع در برابر توپ نگه داشته شده توسط مربی

 یا هم تیمی در ارتفاع مناسب
  ســازگاري انگشــتان بــا ضــربه آبشــار؛ تــور تــا

ارتفاعی پایین آورده شود که بازیکن در حالـت  
ایستاده تا وسط ساعدش روي تور باشد. مربـی  

دستان بازیکن  یا هم تیمی آبشار آرام به سمت
 بزند.  

 .به تدریج آبشارها محکم تر بشوند 
   دفاع در برابر آبشار مربی که از روي سـکو زده

 می شود.
 دفاع در برابر مهاجم واقعی 
 حرکت پا پهلو دفاع روي تور 
 حرکت به سمت تور و دفاع روي تور 
 حرکت پاي متقاطع و دفاع روي تور 
  هـاي   دفاع روي تور دو نفره با استفاده از گـام

مختلف براي جابه جایی؛ با حفظ کامـل نکـات   
ایمنی؛ مـدافعان نبایـد پـس از پـرش در هـوا      
حرکت کنند، محـل پـرش و فـرود بایـد یکـی      

 باشد.
 دفاع روي تور سه نفره 
 !پرش و فرود هماهنگ و باتعادل و ایمن 
 انجام تمرینات شبیه بازي  
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 6فصل 

  هاي پایهمراحل آموزش تکنیک
  

  مراحل آموزش جابجایی
  : جابجایی بدون توپ 1مرحله 
  اجازه دادن به بازیکن تا الگوهاي بنیادین جابجایی را بدون توجه به توپ بیاموزد. هدف :

کنند و سپس با اسـتفاده از تکنیـک مناسـب،    بازیکنان حالت آماده را اتخاذ می توضیح :
کنند. در پایان جابجـایی بازیکنـان   شود حرکت میوسیله مربی مشخص میدر جهتی که به 

  در حالت آماده توقف می کنند.
  تکرار 10، تعداد تکرار ها : 3ها : تعداد ست

بازیکنان عالوه بر استفاده از تکنیک مناسب بـراي جابجـایی، در آغـاز و     مالك موفقیت :
  باشند. پایان جابجایی نیز حالت آماده مناسب را داشته

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته

 مهم است که مربی اطمینان حاصل کند که بازیکنان در این مرحله آغازین ،
کنند و در حـال رشـد در   الگوهاي بنیادین در جابجایی را به خوبی اجرا می

اجراي این الگوها هستند. تمرکـز بایـد روي تعـادل مناسـب، انتقـال وزن و      
 پا باشد.حرکت 

 برند چرا که بسیاري از بازیکنان جابجایی را در حالتی نامتعادل به پایان می
کنند و کمتر به توقـف مناسـب توجـه    بیشتر روي نحوه جابجایی تمرکز می

دارند. مهم است که مربی به عملکرد بازیکن در توقف تأکیـد داشـته باشـد،    
طـول جابجـایی و توقـف،    همراه با توجه و تأکید ویژه بـر اینکـه بـازیکن در    

 حالت نزدیک به زمین داشته باشد.
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  : جابجایی به منظور گرفتن توپ غلتان در روي زمین 2مرحله 
آموزش به بازیکنان به منظور جابجایی صحیح در حالیکه مسـیر حرکـت تـوپ را     هدف :

  نیز زیر نظر دارند.
سـتفاده از تکنیـک   گیـرد، سـپس بـا ا   بازیکن در حالت آماده مناسب قـرار مـی   توضیح :

مناسب جابجا شده و توپی را که توسط مربی یا یار تمرینی روي زمین قل داده شـده اسـت،   
درجـه   45تـا   30گیرد. تأکید روي حرکت بـازیکن در حـالی کـه زاویـه بـدن بـا زمـین        می
گردد. تـوپ  گرداند و به محل اولیه باز میباشد. بازیکن سپس توپ را به هم تیمی باز میمی
  طور متناوب به هر دو سمت بازیکن باید قل داده شود.به 

  تکرار 10، تعداد تکرارها :  3ها :تعداد ست
بازیکن باید جابجایی را در حالت آماده مناسب شروع کنـد و بـه پایـان     مالك موفقیت :

درجه بدن با زمین و با استفاده از تکنیـک مناسـب جابجـا شـود، و      45تا  30ببرد، در زاویه 
  در حالت متعادل بگیرد. توپ را
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
      بازیکنان بیشتر تمایل دارند که به جاي حرکت بـا زاویـه مناسـب بـدن

درجه) ، در حالی کـه بـدن عمـود بـر زمـین       45تا  30نسبت به زمین( 
است به پهلو حرکت کنند و توپ را بگیرند. در این مرحله ، مربـی بایـد   

که زمان سنجی براي قرار گرفتن در پشـت تـوپ آسـان اسـت، از      وقتی
بازیکنان بخواهد که از زاویه مناسب بدن براي حرکت و قرار گـرفتن در  

 پشت توپ استفاده کنند.
   همانند مرحله قبل ، بازیکنان تمایل دارند که از حالت آماده بلند شـوند

و تـوپ را   و بایستند ، سپس حرکت کنند و بعد به زمین نزدیـک شـده  
بگیرند. دوباره بر این موضوع تأکید کنید که بازیکنان مرکز ثقل خـود را  

 در تمام طول جابجایی در یک سطح و پایین نگه دارند. 
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  : جابجایی به منظور گرفتن توپ پرتاب شده  3مرحله 
آموزش به بازیکنان به منظور جابجایی درست در زمان حرکت براي گرفتن تـوپ   هدف :

  شده پرتاب
گیـرد، سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک      بازیکن در حالت آماده مناسب قـرار مـی   توضیح :

  گیرد.  مناسب جابجا شده و توپی را که توسط مربی یا یار تمرینی پرتاب شده است، می
باشـد.  درجـه مـی   45تـا   30تأکید روي حرکت بازیکن در حالی که زاویه بدن با زمـین  

گردد. تـوپ بـه طـور    گرداند و به محل اولیه باز میمی باز میبازیکن سپس توپ را به هم تی
  متناوب به هر دو سمت بازیکن باید پرتاب شود.

  10، تعداد تکرارها :  3ها : تعداد ست
بازیکن باید جابجایی را در حالت آماده مناسب شروع کنـد و بـه پایـان     مالك موفقیت :

با استفاده از تکنیـک مناسـب جابجـا شـود، و     درجه بدن با زمین و  45تا  30ببرد، در زاویه 
  توپ را در حالت متعادل بگیرد.

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته

   تـري بـراي   بزگترین مشکل در این مرحله این است که بخـش سـخت
زمان سنجی به تمرین اضافه شده است و در نتیجه الگوي حرکـت در  

د را از دسـت خواهـد داد. مهـم    مرحله شروع به جابجایی، کیفیت خـو 
است که بـازیکن تشـویق و تهیـیج شـود تـا از الگـوي مناسـب بـراي         

 جابجایی استفاده کند و فقط روي گرفتن توپ تمرکز نکند.
      بازیکنان باید روي گرفتن توپ در حالـت سـاکن و در محـدوده بـدن

 تمرکز کنند، نباید توپ را در فاصله دور از بدن بگیرند. این کار باعـث 
ایجاد اطمینان از این موضوع می شود کـه بـازیکن تـوپ را در حالـت     

 گیرد.متعادل می
  بازیکنان باید همچنان از زاویه مناسب بدن در جابجایی استفاده کنند

 و در طول حرکت، مرکز ثقل بدن را نزدیک زمین نگه دارند.
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  : جابجایی در تمرینات ساده به منظور اجراي مهارت هاي پایه 4مرحله
اي که شامل اجراي یک مهـارت  هاي جابجایی در تمرینات سادهتمرکز روي شیوه هدف :

  باشد.پایه می
اي که قبـل و بعـد از اجـراي یـک مهـارت سـاده، بـازیکن بایـد         تمرینات ساده توضیح :

  باشد.هاي درست جابجایی میجابجایی داشته باشد، تأکید روي تکنیک
  

  و اصالح خطاها: هاي آموزشی ، خطاهاي رایج نکته
  باشـد، مهـم   زمانی که هدف اولیه این تمرینات بهبود در جابجایی مـی

هـاي جابجـایی بـازیکن    است که توجه اولیه خود را معطوف بـه شـیوه  
بکنید. پس از آنکه جابجایی مناسب انجام شد، سپس اجـراي درسـت   

 تواند مورد توجه قرار گیرد.مهارت ( ارسال با ساعد یا پنجه ) می
 زیکنان تمایل دارند تا همزمان با توپ ، به محل تعیـین شـده بـراي    با

اجراي مهارت و تماس با توپ برسند. در نتیجه آنها ناچارند تا تـوپ را  
با عجله ارسال کنند. مربی باید به بازیکنان فشار آورد تا در جابجـایی  
و رسیدن به محل تماس با توپ سرعت عمل بیشتري داشته باشـند و  

توپ به آنجا برسند تا زمان بیشتري براي اجراي بهتر مهـارت   زودتر از
 در اختیارشان باشد.

   بازیکنانی که جابجایی خود را با برداشتن گام به پهلو در جهت مسـیر
کنند، اغلب این گام را به انـدازه کـافی بلنـد برنمـی     جابجایی آغاز می

یـک گـام    دارند. در نتیجه با برداشتن این گام کوتاه، زمـان برداشـتن  
کنند ولی جابجایی بسیار کمی دارند. مربی باید ایـن  بلند را صرف می

را مشاهده کند و بازیکن را تشویق و تهییج کنـد تـا بـا     "گام اشتباه "
 نیرو و تمرکز بیشتري عمل کرده و گام اول خود را بلندتر بردارد.

 
  : جابجایی در تمرینات پیچیده 5مرحله 
ي جابجایی در تمرینات پیچیده که شامل اجراي یک یا چند هاتمرکز روي شیوه هدف :
  شود.مهارت می
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شـوند بـا   تمرینات پیچیده که شامل جابجایی و اجراي یک یا چند مهارت مـی  توضیح :
هـاي  هاي بعـدي کـه مربـوط بـه مهـارت     شوند. بخشتأکید روي تکنیک جابجایی انجام می

  این نوع تمرینات نیز است.انفرادي والیبال می شوند شامل مثال هایی از 
  

  نکات آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
 هـا را در تمرینـات   هاي جابجایی مناسب ، نمی توان مهـارت بدون شیوه

پیچیده به درستی اجرا کرد. بنابراین ، همانند تمرینات ساده، مهم است 
د که قبل از ارزیابی نحوه اجراي مهارت ، نحوه جابجـایی بازیکنـان مـور   

 ارزیابی مربی قرار گیرد.
 

  مراحل آموزش ارسال با ساعد
  : گرفتن درست دست ها و نقطه تماس مناسب با توپ 1مرحله 
  آل تماس با توپ در ساعد.آموزش گرفتن درست دستها و حس کردن نقطه ایده هدف :

بازیکن در حالی که زانو زده، حالت مناسـب ارسـال بـا سـاعد را در حـالی کـه        توضیح :
کنـد. یـار   اند، اتخاذ مـی تها بطور کامل کشیده هستند و با شیوه درست یکدیگر را گرفتهدس

دهد. سپس یـار  تمرینی سپس توپ را محکم روي محل مناسب تماس دست با توپ قرار می
متـري روي نقطـه مناسـب تمـاس رهـا       1تمرینی توپ را بلند کرده و آن را از ارتفاع تقریباً 

  کند. می
  10، تعداد تکرارها :  2: ها تعداد ست

ها به هم توپ ها با نقطه مناسب برخورد کنند و نحوه اتصال دست %90 مالك موفقیت :
  مناسب باشد.

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته

  نحوه گرفتن دستها باید از نزدیک مورد مشاهده قرار گیرد، خطاهایی که در
سختی درآینده اصالح خواهند شـد. بسـیار   این مرحله به وجود می آیند به 

مهم است که نحوه گرفتن دستها سـطحی پهـن و متقـارن از مـچ تـا آرنـج       
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ایجاد کند. اگر بازیکن قبل از گرفتن واقعی دستها، انتهاي کف هر دو دست 
 را بطور متقارن کنار هم قرار دهد این امر به راحتی مسیر است.

 هم نبودن انگشتان شست، گره خوردن  ترین خطاها در گرفتن، در کناررایج
 باشد.انگشتان درهم و منطبق نبودن انتهاي کف دو دست بر همدیگر می

 باشـد یـا بعضـی وقتهـا خیلـی بـاال و       نقطه تماس، اغلب روي مچ دست می
تواند از قسمت قرمز شـده سـطح پوسـت بـراي     نزدیک آرنج است. مربی می

 .تعیین نقطه تماس دست با توپ استفاده کند
 تر) ممکـن اسـت مشـکالتی را داشـته     بعضی بازیکنان (به ویژه مردان مسن

باشند براي نزدیک کردن ساعدها به هم به منظور ایجاد سطحی کـه بـراي   
ایجاد تماس با توپ به اندازه کافی بزرگ باشد. براي حل ایـن مشـکل مـی    

بـاال  توان از آنها خواست تا دستان خود را در حالیکه صاف هستند به جلو و 
بیاورند و در ارتفاع شانه به هم بطور درست وصل کنند و سـپس در همـان   
حال و به صورت صاف پایین بیاورند؛ در حالیکه مچ دست کمـی بـه سـمت    

 پایین خم می شود.
  

  : ارسال توپ از حالت زانـو زدن یـا از حالـت نشسـته روي صـندلی       2مرحله 
  یا نیمکت
  و باال تنه در ارسال توپتمرکز روي عملکرد پایه دستها  هدف :

بازیکن در حالت زانو زدن و یا نشسته روي صندلی یا نیمکت و در حالیکه بـاال   توضیح :
تنه کمی به جلو خم شده است قرار می گیرد. دستها باید صـاف و کشـیده و کـامالً سـت و     

بطـور   درجه تشکیل دهـد. از ابتـدا بایـد دسـتها     45محکم باشد و امتداد آنها با زمین زاویه 
متري بازیکن ایسـتاده   3-4مناسب همدیگر را محکم گرفته باشند. یار تمرینی که در فاصله 

باید توپ را به سمت بازیکن پرتاب کند. بازیکن از حرکت جزئی دستها به سمت جلـو و بـاال   
به منظور تماس با توپ و ارسال آن به سمت یـار تمرینـی ، اسـتفاده مـی کنـد. زمـانی کـه        

حرکت را نسبتاً  با موفقیت و به راحتـی انجـام داد ،  سـپس از او بخواهیـد کـه      بازیکن این 
تمرین را در حالیکه دستها از هم جدا هستند آغاز کند ، دستها بایـد غیـر منقـبض بـوده و     
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کمی از آرنج خم شده باشند. عمل اولیه آنها باید گـرفتن مناسـب و محکـم دسـتها باشـد و      
 ی باز گردانند.سپس توپ را به سمت یار تمرین

  10، تعداد تکرارها : 2-3تعداد ست ها : 
  ها باید دقیقاً به یار تمرینی باز گردانده شود.ارسال %90 مالك موفقیت :

  
  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:

   باشـد و بایـد   این مرحله مهم ترین مرحله در فرآیند پیشرونده آمـوزش مـی
د تا اطمینان حاصل گردد که عمل پایه ارسـال  زمان زیادي در آن صرف شو

 با ساعد و کنترل توپ، رشد و توسعه یافته است.  
       بسیار مهم است که یار تمرینی توپ را بسـیار دقیـق ارسـال کنـد. چونکـه

نهایـت دشـوار اسـت کـه     ارسال کننده روي زانوهایش قرار دارد و برایش بی
رتاب کننده خواسته شـود کـه   خود را با یک پرتاب بد تنظیم کند. باید از پ

اي توپ را با دو دست و از پایین پرتاب کند ، بدون چرخش، به سمت نقطـه 
در جلوي ارسال کننده ، محلی که تمـاس ایـده آل دسـت بـا تـوپ ایجـاد       

 شود.می
 مشکل در این مرحله ، جابه جایی بیش از اندازه تنـه همزمـان بـا     بزرگترین

ایل دارند که همزمان با ارسال توپ باسـن  باشد. بازیکنان تمارسال توپ می
خود را بیش از حد حرکت دهند. مربی باید ایـن موضـوع را از نزدیـک زیـر     
نظر بگیرد و به بازیکنان یادآوري کند که در طول عمـل ارسـال بـا سـاعد ،     

اي را باشد. تنه باید کمی جابجـا شـود، و پایـه    هاتر از شانهباسن باید عقب
 فه ارسال را انجام می دهند به وجود آورد.براي دستها که وظی

     مشکل بزرگ دیگري که اغلب خود را در این مرحله براي اولـین بـار نشـان
هـا از  دهد این است که وقتی بازیکن زانوزده تمرین را با حالتی که دستمی

ها خم هستند و کند، در زمان تماس با توپ، آرنجهم جدا هستند شروع می
شوند، در اکثر موانع دستها زیر چانه است. ه نزدیک میدستها خیلی به سین

باشد و بازیکنان مبتدي بـه نظـر   ها میریتم ، بخش مهمی از اجراي مهارت
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اسـتفاده کننـد. در مـورد ارسـال بـا       1-2-3رسد که بهتر است از ریـتم  می
 ساعد این ریتم این گونه است:

 گرفتن دستها در حالیکه آرنج کمی خم است. -1
 و کشیدن دستها صاف کردن -2
 ارسال توپ -3

  داشته باشد: 1-2توالی مناسب پس از افزایش مهارت باید ریتم 
 گرفتن دستها و صاف کردن و کشیدن آرنج -1
 ارسال توپ -2

دادن بازخورد مداوم توسط مربی براي حل این مشکل مهم و حیـاتی اسـت. بـا    
  نید.شمردن مراحل ریتم، بازیکنان را از ریتمشان در اجراي مهارت آگاه ک

  حرکت و تاب خوردن بیش از حد دستها نیز مشکلی است که اغلب باعث
دهد. راحـت  ارسال بیش از حد بلند توپ شده و دقت ارسال را کاهش می

ترین اصالح براي این خطا این است که بطور سـاده بازیکنـان را از هـدف    
باشـد آگـاه   در نظر گرفته شده براي آنها که سر یا دست یار تمرینـی مـی  

نید و بخواهید که توپ را با دقت و توجه زیاد به سمت آن ارسال کنند. ک
تـرین  توضیح دهید که مسیر حرکت توپ نباید خیلی بلند باشد و راحـت 

راه براي دستیابی به این هـدف ایـن اسـت کـه دسـتها حرکتـی کوتـاه و        
 کنترل شده داشته باشند.

  

  : ارسال توپ از حالت آماده 3مرحله 
وي کل عمل ارسال توپ در حالیکه بـازیکن از حالـت آمـاده تمـرین را     تمرکز ر هدف :

  آغاز می کند.
  از بازیکنان بخواهید که حالت آماده مناسب را داشته باشند. یک یار تمرینـی  توضیح :

متر جلـوتر از بـازیکن    1-2ایستد، سپس توپ را طوري پرتاب کند که متر دورتر می 5-4 
اده به سمت توپ جابه جا شده ، به شکل مناسب دستها را به فرود آید. بازیکن از حالت آم

  کند.هم متصل می کند و توپ را به سمت یارتمرینی ارسال می
  10، تعداد تکرارها :  2-3تعداد ست ها: 

  ارسال ها به شکل مناسب انجام شوند. %90 مالك موفقیت :
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  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها: نکته
 ها و حرکات باال جاییاز پیشرفت، بازیکنان نیاز دارند که جابه در این مرحله

تنه و پایین تنه را با هم انجام دهند. این کار معموالً باعث کـاهش اولیـه در   
 کیفیت حرکت دستها در ارسال توپ می شود.

   شـود،  بزرگترین مشکلی که با افزودن پایین تنه به روند آموزش ایجـاد مـی
بازیکنان در ارسال توپ با ساعد بیش از حد از پاهاي این است که خیلی از 

باید بر این نکته تأکید شود که ارسـال کننـده اصـلی    کننـد.  خود استفاده می
هر گونه عمل پاهـا در   .دستها هستند و پاها بدن را در زمین جابه جا می کنند

این تمرین باید به منظور جابه جایی بدن به جلو باشد و کمی هم به سـمت  
ال. این بدان معناست که پاها باید کمی کشیده شوند، نه اینکه کامالً صاف با

شوند. یک تغییر در این تمرین این است که  بازیکن پس از ارسال توپ، بـه  
سمت جلو حرکت کرده و یار تمرینی را لمس کنـد. اگـر آنهـا از پاهایشـان     

ر خواهـد  درست استفاده کنند ، این کار برایشان راحت است و گرنـه دشـوا  
 بود.

 کنند، بازیکنان باید اکنون که مقداري از نیروي ارسال توپ را پاها ایجاد می
کنند تعدیل نماینـد.  میزان حرکت دست را که براي ارسال توپ استفاده می

کلید دوباره این است که آنها روي ارسال توپ به سمت هدف، یار تمرینـی،  
ان مسیر حرکـت تـوپ را کنتـرل    تمرکز کنند. دوباره تأکید کنید که بازیکن

کنند، به ویژه از ارسال خیلی بلند توپ پرهیز کنند. یک تمرین ساده بـراي  
تمرین روي این موضوع این است که بازیکنان توپ را بـا سـاعد بـراي خـود     

جـایی یـا   بـه هاي مختلف. با افزودن جاارسال کنند، بطور پیوسته و با ارتفاع
 تواند به تمرین اضافه شود.وع میچرخش همراه با ارسال توپ، تن

  اغلب در این مرحله از پیشرفت، بعضی بازیکنان خیلی عضالت سرشانه خود
کنند و دستها را خیلی باال می آورند. مربی باید بـه بازیکنـان   را منقبض می

ها راحت و غیر منقبض باشند، آنها را پـایین بیاورنـد و   گوشزد کند که شانه
 را به سمت جلو حرکت دهند. درطول ارسال کمی آنها
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  : جا به جایی براي ارسال توپ 4مرحله 
تاکید روي جابه جایی به منظور زود رسیدن به پشت توپ با هدف تماس با توپ  هدف :

  در خط مرکزي بدن در طول عمل ارسال توپ.
 4-5از بازیکنان بخواهید که تمرین را با حالت آماده آغـاز کننـد. یـار تمرینـی      توضیح :

متـر در کنـار بـازیکن و     1-2کنـد کـه   ایستد، سپس توپ را طوري پرتاب مـی متر دورتر می
کمی جلوتر از او باشد. بازیکن با استفاده از گام به پهلو جـا بـه جـا شـده و بـه پشـت تـوپ        

کنـد و تـوپ را بـه سـمت یـار تمرینـی       ، دستها را به شکل مناسب به هم متصل مـی رودمی
ست این تمـرین را انجـام داد، فاصـله تـوپ پرتـاب       2که هر بازیکن کند. پس از آنارسال می

متر افزایش می یابد و بازیکن باید از گام متقاطع براي جا به جـایی و   2-3شده به کنارها به 
قرار گرفتن در پشت توپ استفاده کند. در نهایت پس از انجـام دوسـت دیگـر، فاصـله تـوپ      

یابد و بازیکنان براي جابه جایی و قـرار گـرفتن   یش میمتر افزا 3-4پرتاب شده به کنارها به 
در پشت توپ از دویدن استفاده کند و هنگام توقف براي قرار گرفتن در پشت توپ و ارسـال  
آن از گام متقاطع استفاده کند. در هر مورد پرتاب ها باید بطـور متنـاوب بـه هـر دو سـمت      

 .باشند
ـ   2(  6ها : تعداد ست داد ست در هـر فاصـله )، تع

  تکرار در هر سمت ) 5( 10تکرارها : 
هـا بـه   هـا و ارسـال  جابجـایی  %80:  مالك موفقیت

  شکل مناسب انجام شوند.
  

نکته هاي آموزشی، خطاهـاي رایـج و اصـالح    
  خطاها: 

      افزودن جا به جایی قبل از ارسال توپ باعث افـزایش قابـل توجـه دشـواري
اي اجراي جابه جـایی بـه   هتمرین خواهد شد و در پی آن تا زمانی که روش

ثبات برسند، کیفیت عمل ارسال توپ معموالً پـایین خواهـد بـود. در ابتـدا     
مربی باید روي نحوه درست جابـه جـایی بازیکنـان تمرکـز و توجـه داشـته       
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دهد به آنهـا  باشد، اما بایستی همیشه با نحوه بازخوردي که به بازیکنان می
 توپ استفاده کنند. فشار آورد که از تکنیک مناسب در ارسال

   ، رسیدن همزمان بازیکن و توپ به محلی که باید با توپ تماس برقرار شـود
رایج ترین خطا در این مرحله است . بازیکن ها باید سخت تـالش کننـد تـا    
زودتر به محل تماس با توپ برسند و سپس از زمان باقی مانـده بـراي قـرار    

 تفاده کنند.گرفتن رو به هدف و اجراي مناسب ارسال، اس
    به دلیل جابه جایی به پهلو، بعضی از بازیکنان در طول عمل ارسال نیـز بـه

پهلو حرکت می کنند. مربی باید مطمئن شود که بازیکنـان قبـل از ارسـال    
توپ از گام توقف استفاده کرده و ساکن هستند، بنابر ایـن در طـول ارسـال    

کـه در طـول ارسـال     نیز به پهلو جابه جا نخواهند شد. مهم وحیـاتی اسـت  
توپ، جابه جایی عمومی و کلی بدن به سمت هدف باشد. همـانطور کـه در   

تواند با وادار مرحله قبل هم توضیح داده شد، این جا به جایی مناسب را می
کردن بازیکنان به حرکت به سمت پرتاب کننده و تماس با او پس از اجراي 

 کامل عمل ارسال توپ، تقویت کرد.
 کنان قبل از جابه جایی براي قرار گرفتن در پشت توپ، دستها را اغلب، بازی

به هم متصل می کنند. این کار مانع از جا به جایی مناسب شـده و سـرعت   
دهد. بازیکنان باید تشویق شوند تا در حالی کـه  جابه جایی را نیزکاهش می

دستها جدا از هم هستند جابه جا شوند و فقط زمانی که به محل تماس بـا  
 توپ رسیدند، دستها را به هم متصل کنند.

     بازیکنان تمایل دارند که در حالت صاف و کشیده به پهلـو حرکـت کننـد و
پشت توپ قرار بگیرند. آنها باید تشویق شوند تا در حالی که زاویـه بـدن بـا    

درجه است حرکت کننـد. اگـر تـوپ پرتـاب شـده توسـط        45زمین حدود 
لکه کمی هم به سمت جلوي بـازیکن باشـد،   یارتمرینی فقط به پهلو نباشد ب

 بازیکن وادار می شود که به بدن خود زاویه مناسب را بدهد.
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  : تغییرجهت توپ 5مرحله 
رشد و توسعه توانایی تغییر جهت توپ در طـول ارسـال آن. در والیبـال، معمـوالً      :هدف 

والً پاسور) ارسـال  ارسال کننده باید توپ را از یک جهت دریافت کند و به سمت هدف (معم
  کند که در جهت دیگري قرار دارد.

نفري تقسیم شوند و بازیکنان هر گروه  3از بازیکنان بخواهید که در گروه هاي  توضیح :
سـت اول، ارسـال    2به شکل مثلثی قرار گیرند و یک نفر به عنوان ارسال کننده باشد. بـراي  

) و بـراي یـار تمرینـی دیگـر ارسـال      1کننده پرتاب را از یک یـار تمرینـی دریافـت کـرده (    
)، 3کنـد ( ). یار تمرینی دوم توپ را گرفته و آن را بـه سـمت بـازیکن پرتـاب مـی     2کند(می

ست بعدي ارسال کننده باید  2). براي 4بازیکن توپ را براي یار تمرینی اول ارسال می کند(
و آن را در مسـیر زاویـه    )1به پهلو جابه جا شود و پرتاب را از یک یار تمرینی دریافت کند (

). بازیکن سپس به پهلو در مسیر دیگر جا بـه جـا شـده     2براي یار تمرینی دوم ارسال کند(
) بـراي یـار تمرینـی اول ارسـال     3) و توپ پرتاب شده توسط یـار تمرینـی دوم را (  3(مسیر 

جه اسـتفاده  توانند به جاي پرتاب توپ از ارسال با پن) . تغییر: یارهاي تمرینی می4کند (می
  کنند.

ست بعدي بـا جـا    2ست اول بدون جا به جایی ارسال کننده،  2ست ( 4 : هاتعداد ست
  10تعداد تکرارها : ، به جایی ارسال کننده)

ارسال هـا بـه سـمت هـدف      %80 مالك موفقیت :
  باشد.
  

نکته هاي آموزشـی، خطاهـاي رایـج و اصـالح     
  خطاها:  

 به بازیکنان باید آموزش داده شود در 
هنگام تماس با توپ ، شانه هایشان را 
به سمت هدف بچرخاننـد. بزرگتـرین   
مشکل در این مرحله از پیشرفت ایـن  
است که بازیکنان به جاي چرخانـدن  
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 کل باال تنه به سمت هدف ، فقط زاویه دستها را تغییر می دهند.
   بعضی بازیکنان تمایل دارند که در تالش براي تغییر جهت توپ ، به پهلـوي

ن ضربه بزنند. این کار باعث ایجاد چـرخش در تـوپ شـده و کنتـرل روي     آ
جهت حرکت توپ را کاهش می دهد. این بازیکنان باید روي ادامـه حرکـت   

 دست و کل بدن به سمت هدف پس از ارسال توپ تمرکز کنند.
     بازیکنان تمایل دارند تا همزمان با توپ ، به محل تماس برسـند. آنهـا بایـد

به محل تمـاس برسـند، چـرخش مناسـب را انجـام دهنـد و        زودتر از توپ
 سپس توپ را ارسال کنند.

 
  : ارسال پیوسته یارهاي تمرینی 6مرحله 
آغاز ارسال توپ در شرایطی کـه کنتـرل کمتـري وجـود دارد. تـا حـاال در همـه         هدف :

به  تمرینات براي حفظ  کنترل در تمرین، توپ توسط یار تمرینی گرفته می شد. این تمرین
  یارهاي تمرینی فشار می آورد تا براي حفظ کنترل توپ ، سخت تالش کنند.

کننـد، بازیکنـان و   یارها تمرینی براي ارسال توپ از ارسال با ساعد استفاده می توضیح :
یارهاي تمرینی باید از گام مناسب براي قرار گرفتن در پشت توپ استفاده کنند و به شـکل  

جلـو یـا بـه پهلوهـا باشـد. در       –تواند عقب د. حرکت بازیکن میمناسب توپ را ارسال نماین
ها، یار تمرینی نباید اجازه دهد توپ از کنترل خارج شود. تغییرات: مسیر حرکـت  همه حالت

تواند قبل از ارسال توپ براي یارتمرینی تـوپ را بـراي   توپ می تواند تغییر کند ، بازیکن می
درجه چرخیـده   180س از ارسال توپ براي خودش ، خودش ارسال کند. بازیکن می تواند پ

  و توپ را از پشت براي یار تمرینی ارسال کند.
  

  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها: 
   بزرگترین مشکل در این مرحله، از دست دادن کنترل توپ و کنترل تمـرین

ن شـود. اگـر فاصـله بـی    باشد، چرا که توپ بین هـر ارسـال گرفتـه نمـی    می
هـا نیـز کمتـر از ارتفـاع تـور      متر نباشد و ارتفاع ارسال 3بازیکنان بیشتر از 

باشد، این عدم کنترل به حداقل می رسد. به طـور کلـی، افـزایش فاصـله و     
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کند، بنابر این فقط زمـانی  تر میارتفاع در ارسال توپ ، کنترل آن را مشکل
 زم دست یافته باشند.این تغییرات را اعمال کنید که بازیکنان به مهارت ال

 گیري رود، کیفیت اجراي مهارت کاهش چشمهنگامی که کنترل از بین می
خواهد داشت. در این شرایط مربی باید بطـور مـداوم نحـوه درسـت اجـراي      

 تکنیک را با استفاده از کلمات کلیدي به بازیکنان یادآوري کند.
 ی بخواهید کـه تـوپ   ها به کلی خارج از کنترل شدند از یار تمریناگر ارسال

 را بگیرد و با پرتاب توپ ، تمرین از اول شروع شود.
       دوباره! همواره به بازیکنان یادآوري کنید که ارسـال بایـد بـه سـمت هـدف

 باشد.
  

  : تمرینات پیچیده  7مرحله 
ها و در شرایطی کـه بیشـتر   تمرین روي ارسال با ساعد در ترکیب با دیگر مهارت هدف :

  شبیه بازي است.
بازیکنان اغلب براي اجراي تمرینات پیچیده انگیزه بیشتري دارند تـا تمرینـات    توضیح :

شوند. با این حال مربی باید آماده باشد تا اگـر کیفیـت   پایه که در مراحل پیشرفت انجام می
  اي برگردد.اجراي تکنیک کاهش پیدا کرد به تمرینات ساده و پایه

شـوند، نیازمنـد تـوان و دقـت بیشـتري      ر هم مـی این تمرینات که شامل  مهارتهاي دیگ
باشند و همینطور هستند، انعکاس دهنده شرایط بازي مانند توپگیري و دریافت سرویس می

 باشد.نیازمند مهارتهاي جسمی، ذهنی و روانی و تاکتیکی بیشتري می
 

  مراحل آموزش ارسال با پنجه
  : حالت مناسب دست و نقطه تماس با توپ 1مرحله 

آل بازیکنان از حالت مناسب دست استفاده کنند و نقطه تماس دست با توپ ایده :هدف 
  باشد.

ها و انگشتان شکل مناسب ارسال نشیند در حالی که دستبازیکن روي زانو می توضیح :
دهـد. انگشـتان بایـد بـه     ها را روي توپ که روي زمین است  قرار میبا پنجه را دارند، دست



  149  هاي پایهششم / مراحل آموزش تکنیکفصل 
 

 

هـا را  جدا باشند و کامالً روي توپ قرار داشته باشند. بازیکن سپس دسـت اندازه کافی از هم 
ها را ماننـد وقتـی کـه روي تـوپ بودنـد      آورد، در حالی که شکل آنتا باالي پیشانی باال می

  کند.حفظ می
  تکرار 5، تعداد تکرارها : 1ها : تعداد ست

دسـت هـا ، زمـانی     ها روي توپ و حفظ شکلقرار گرفتن مناسب دست مالك موفقیت :
  که آنها را تا باالي سر باال می آورد.

  

  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
 ها با توپ و نحوه قرار گرفتن آنها را مربی باید از نزدیـک  محل تماس دست

مشاهده کند، چرا که بعضی از بازیکنان فقط با نوك انگشتان توپ را لمـس  
ر قسـمت میـانی و پـایینی انگشـتان بـا تـوپ       کنند. مهم است که بیشتمی

 تماس داشته باشد.
    بعضی بازیکنان تمایل دارند که انگشتان خود را بیش از حد به هـم نزدیـک

نگه دارند. آنها باید انگشتان خود را کامالً از هم باز کننـد و در شـکل تـوپ    
 نگه دارند.

 است کـه   زاویه بین انگشت شست و اشاره اغلب خیلی کم است. خیلی مهم
بطوریکه محدوده بین انگشت شصت و اشاره به شکل این زاویه کامالً باز باشد، 

این محدوده، زیر و پشـت ناحیـه اي را    .مثلث یا ترجیحا به شکل الماس باشد
 دهد. که باید با توپ  تماس داشته باشد، تشکیل می

 
  : به زمین زدن توپ 2مرحله 
  ، مچ و دست که براي ارسال توپ الزم است.تمرکز روي حرکت مناسب انگشتان هدف :

کنـد و بـا حالـت    بازیکن در حالی که ایستاده است، کمر خود را به جلو خم می توضیح :
دارد. سپس با بـازکردن و کشـیدن انگشـتان،    ها، توپ را در جلوي بدن نگه میمناسب دست

ین را دوباره بـا شـکل   زند. سپس، بازیکن توپ برگشتی از زممچ و آرنج، توپ را به زمین می
شـود و  مناسب می گیرد. اگر الزم بود، نحوه قرار گرفتن انگشتان و دست دوباره تنظـیم مـی  
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دوباره توپ به زمین زده می شود. در طول ست دوم و سوم ، بازیکن به طور پیوسته تـوپ را  
  زند، بدون اینکه آن را بگیرد.به زمین می

  10، تعداد تکرارها :3ها : تعداد ست
  نحوه تماس بـا تـوپ مناسـب باشـد، و حرکـت انگشـتان، مـچ و دسـت          مالك موفقیت :

  درست باشد.
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
  این مرحله بسیار مهمی در پیشرفت بازیکنان، به ویژه نونهاالن و نوجوانان

ـ     باشد، چرا که به آنها اجازه میمی ه دهد در حـالی کـه سـرعت تـوپ رو ب
 کاهش است با آن تماس داشته باشند.

   بعضی بازیکنان در ایجاد هماهنگی بین حرکت آرنج و حرکت مچ مشـکل
کنند و بعضـی دیگـر   دارند. بعضی بازیکنان فقط از حرکت مچ استفاده می

کنند. مربی باید به بازیکنان همواره فقط از حرکت آرنج دست استفاده می
 زمان باشد.گوشزد کند که حرکت مچ و آرنج هم

     باز نشدن مناسب انگشتان و تماس نوك انگشتان با تـوپ ، ممکـن اسـت
که اولین بار خود را در این مرحله نشان دهد. بازیکنان باید تشویق شـوند  
تا بیشتر با قسمت میانی و انتهایی انگشتان با توپ تماس برقـرار کننـد و   

 حرکت مچ و آرنج هماهنگ، راحت و غیر منقبض باشد.
 

  : گرفتن توپ پرتاب شده 3له مرح
هدف : تمرکز روي آماده بودن زود هنگام دست در جلو و باالي پیشانی، نگاه کـردن بـه   

ساخته شده به وسیله انگشت شست و اشـاره و سـپس تمـاس بـا تـوپ در       "پنجره"توپ از 
  ها و بدن.حالت مناسب دست

متـر   4-5د. یـار تمرینـی   کنـ توضیح : بازیکن تمرین را در حالت آماده مناسب آغاز مـی 
کنـد کـه روي پیشـانی    ایستد، سپس توپ را با ارتفاع مناسـب طـوري پرتـاب مـی    دورتر می

  بازیکن فرود آید.



  151  هاي پایهششم / مراحل آموزش تکنیکفصل 
 

 

آورد و ها را زودتر به باال و جلـوي پیشـانی مـی   بازیکن از حالت آماده حرکت کرده، دست
شـکل تمـاس   هـا  گیرد که بدن در حالت مناسبی اسـت و دسـت  سپس توپ را در حالی می

  درست با توپ را دارند.
  10، تعداد تکرار ها :  2-3ها :تعداد ست

ها، جدا شدن مناسب انگشـتان از یکـدیگر و   باال آمدن زود هنگام دست مالك موفقیت :
  ها در وضعیت مناسب قرار دارند.گرفتن توپ در حالی که بدن و دست

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها: نکته

 گترین مشکل در این مرحله از پیشرفت این است که بازیکنان تمایل بزر
هـاي خـود را   دارند تا در آخرین لحظه و در هنگام تماس با توپ، دست

باال بیاورند. مربی باید به بازیکنان گوشزد کند تا دستان خود را زودتر از 
هـاي  زمان تماس با توپ باال بیاورند. بازیکنان باید تشویق شوند تا دست

تشـکیل شـده توسـط انگشـتان      "پنجره"خود را زودتر باال بیاورنـد و از  
شست و اشاره مسیر حرکت توپ را زیر نظر بگیرند. تذکر کالمی توسـط  

تواند به بازیکنان کمک کند تا ایـن  می " دستها باال!ِ"مربی به این شکل 
 کار را به خاطر بسپارند.

    را بـدین صـورت نشـان     شکل نامناسب بدن اغلب در ایـن مرحلـه خـود
شود و باالتنه و سرکمی دهد؛ باسن و میان تنه به سمت جلو خم میمی

رود طوري که نگاه بازیکن به سقف خواهـد بـود. ایـن    به سمت عقب می
حالت باعث حذف پاها به عنوان تولید کننده نیـرو بـراي حرکـت رو بـه     

هـد کـه   دجلو و باال خواهد شـد، همینطـور سـر را در حـالتی قـرار مـی      
تواند دید محیطی نسبت به محل هدف ارسال توپ داشـته باشـد و   نمی

آیـد ببینـد. در اینجـا    تواند توپی را که بـه سـمت بـازیکن مـی    فقط می
، به بازیکنان کمـک  "باسن عقب"نیزاشاره کالمی مربی به این شکل که 

 کند که حالت درست بدن را فراموش نکنند.می
 ستفاده کند؛ در آخـرین لحظـه کـه بـازیکن     تواند از این حیله امربی می

خواهد با توپ تماس داشته باشد از بازیکنان بخواهد که دستها را باز می
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کنند، اگر توپ به پیشانی بازیکن برخورد کند، حالت بدن او و موقعیـت  
تماس با توپ درست بوده است ولی اگر سر و کمر او به عقب خم شـده  

 ورد خواهد کرد.باشد ، توپ به صورت بازیکن برخ
  

  : ارسال توپ پرتاب شده 4مرحله 
  اجراي ارسال با پنجه در موقعیت ساده و کنترل شده. هدف :

 4-5کند. یار تمرینی در فاصله بازیکن تمرین را از حالت آماده مناسب آغاز می توضیح :
کنـد کـه روي   ایستد، سپس توپ را با ارتفـاع مناسـب طـوري پرتـاب مـی     متري بازیکن می

ها را زود بـاال و جلـوي پیشـانی    یشانی بازیکن فرود آید. بازیکن سپس از حالت آماده دستپ
  گرداند.آورد. سپس بوسیله ارسال با پنجه توپ را به سمت یار تمرینی خود باز میمی

  10، تعداد تکرارها : 2-3ها : تعداد ست
سمت یار تمرینی باز  توپها با استفاده از تکنیک درست، با دقت به %90 مالك موفقیت :

  گردانده شود.
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
       شاید این مهمترین مرحله در پیشرفت بـراي آمـوزش ارسـال بـا پنجـه

باشد. این تمرین باید در مراحل اولیـه یـادگیري تکـرار شـود، چـرا کـه       
 دهد.کنترل در ارسال را آموزش می

 نان مبتدي والیبال، تـرس از تـوپی اسـت    بزرگترین مشکل در بین بازیک
که آنها نگرانند در زمان برخورد با انگشتان به آنها صدمه بزند. در نتیجه 

زنند که معمـوالً باعـث درد   آنها اغلب با نوك انگشتان به توپ ضربه می
شود. بعضی از بازیکنان نیز ممکن اسـت تـوپ را بـه حالـت     بیشتري می

نند که تماسی خطا و غیر قـانونی اسـت.   گرفتن و پرتاب کردن ارسال ک
مربی باید عملکرد بازیکنـان را از نزدیـک زیـر نظـر بگیـرد و اطمینـان       
حاصل کند که با قسمت میانی و پایینی انگشتان با توپ تمـاس برقـرار   

ها باید به سمت توپ در حال کنند. در ارسال با پنجه مناسب، دستمی
ها را به عقب برده و باعث  پ، دستفرود کشیده شوند. نیروي وارده از تو
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شـود. انقبـاض بعـدي ایـن عضـالت در      کشیده شدن عضالت ساعد می
هنگام حرکت مچ دست و انگشتان باعث باز گردانـدن تـوپ بـه سـمت     

کلید اجراي مناسب ارسال با پنجه، حرکت مناسـب   شود.یارتمرینی می
رسال بـا پنجـه   باشد که معموالً نیازمند تکرارهاي زیاد در امچ دست می

باشد که گاهی ممکـن اسـت چنـد سـال زمـان نیـاز داشـته باشـد،         می
بنابراین، مربی و بازیکن باید صبور باشند. در حالـت عمـومی، بازیکنـان    
اگر در شروع یادگیري ، مچ دست را بیشتر سفت کنند زودتر به کنتـرل  

 در حرکت مچ در ارسال با پنجه دست خواهند یافت.
 اي بـا سـطح نرمتـر در آمـوزش ارسـال بـا پنجـه بـه         هـ استفاده از توپ

نوآموزان، باعث ایجاد درد کمتري در انگشتان شده و در نتیجـه فـاکتور   
 یابد.ترس کاهش می

       4-5علی رغم اینکه از بازیکنان خواسته شـده تـوپ را فقـط بـه فاصـله 
کننـد.  متري ارسال کنند، اغلب توپ را با ارتفاع خیلی زیاد ارسـال مـی  

متـر بـاالتر    4زیکنان تشویق شوند تـا تـوپ را در مسـیري کـه از     باید با
نباشد ارسال کنند. این کار باعث افـزایش دقـت در ارسـال و همینطـور     

 شود.کاهش درد یا صدمه به انگشتان می
  هـاي خـود را دیـر بـاال     همانند مرحله قبل، ممکن است بازیکنان دسـت

را فرامـوش نکنیـد :   هـاي کالمـی   بیاورند یا به عقب خـم شـوند. اشـاره   
 ."باسن  عقب "،  "ها باال!دست"
       شـود، اسـتفاده   خطاي رایجی که اولـین بـار در ایـن مرحلـه دیـده مـی

شـوند،  باشد. بازیکنانی که مرتکب چنین خطایی مـی نادرست از پاها می
اغلب پس از ارسال توپ با پاي جلویی، نیروي بیش از انـدازه بـه عقـب    

ها به عقب و در خالف جهـت حرکـت   ت آنکنند که باعث حرکوارد می
هاي کوتاه، این خطا شاید مهم نباشد، امـا هنگـام   توپ باشد. در مسافت
هاي طوالنی که نیاز زیادي به حرکت رو به جلو و ارسال توپ در مسافت

باشد، این خطا عملکرد بازیکن را تحـت تـاثیر قـرار    رو به باالي توپ می
توان تغییري در تمرین ایجاد کرد و از دهد. براي اصالح این خطا میمی
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  بازیکن خواست تا بالفاصله پس از ارسال تـوپ، بـه جلـو حرکـت کـرده      
 و پاي یار تمرینی را لمس کند.

 شوند که با دستان کامالً کشـیده  بعضی بازیکنان این خطا را مرتکب می
روند، همزمان با تماس با توپ، دستها را خم و صاف به استقبال توپ می

رده و براي ارسال توپ دوباره دستها راصاف می کننـد، حـالتی شـبیه    ک
گرفتن و پرتاب کردن توپ. چنین عملکردي گاهی باعث خطـاي حمـل   

شود. مربی باید از چنین بازیکنـانی بخواهـد کـه قبـل از     کردن توپ می
تماس با توپ انگشتان شست بـا پیشـانی تمـاس برقـرار کننـد. سـپس       

  حرکـت کـرده و آنـرا بـه سـمت هـدف       ها فقـط بـه سـمت تـوپ     دست
 ارسال کند.

      آرنج بعضی بازیکنان در هنگام تماس با توپ ، بـیش از حـد بـه سـمت
شود که باعث کاهش یا حذف اثـر انگشـت شسـت در    خارج بدن باز می
بـراي اصـالح    " آرنـج هـا داخـل!   "شود. اشاره کالمـی تماس با توپ می

ي بازیکنـانی کـه بـراي    تکنیک اکثر اینگونه بازیکنـان کـافی اسـت. بـرا    
هاي خود مشکل بیشتري دارند ، استفاده از یک باند کشـی  تنظیم آرنج

هـا و نزدیـک کـردن    بزرگ براي جلوگیري از باز شدن بیش از حد آرنج
 تواند وسیله کمک آموزشی اثر بخشی باشد.، میآنها به هم

     مشکلی دیگرکه ممکن است خیلی از بازیکنان داشته باشـند ایـن اسـت
چرخاننـد کـه   هنگام تماس با توپ مچ دست را به سمت خـارج مـی   که

شود. اشاره کالمی مربی باعث حذف انگشت شست در فرآیند ارسال می
 تواند به بازیکنان در اصالح این خطا کمک کند.می "شست زیر توپ"
 هاي بزرگتر، اغلب تمایل دارنـد کـه انگشـت کوچـک     بازیکنانی با دست

دترین موارد، انگشت حلقه نیز خم شـده و کـامالً   خود را خم کنند. در ب
شوند. ایـن حالـت معمـوالً بـه ایـن دلیـل رخ       از تماس با توپ حذف می

یابند که این انگشـتان اصـالً بـا تـوپ تمـاس      دهد که بازیکنان درمیمی
ندارند یا خیلی کم تماس دارند. شاید این درسـت باشـد، امـا بازیکنـان     

سب ایـن دو انگشـت بـه کـل دسـت شـکل       باید بدانند که باز شدن منا
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تر و ارسال بهتـر تـوپ   دهد که باعث تماس مناسبدرست و مناسبی می
 شود.می

  
  : جابجایی و ارسال توپ پرتاب شده 5مرحله 
تاکید بر حرکت و رفتن زود هنگام به زیر و پشت توپ با هدف تماس با تـوپ در   هدف :

  باالي پیشانی و خط تقارن بدن و ارسال آن.
  کنـد. یـار تمـرین در فاصـله    بازیکن از حالت آماده مناسب ، تمرین را آغاز مـی  وضیح :ت

متري بازیکن وکمی در جلـوي او   1-2ایستد، سپس توپ را به فاصله متري بازیکن می 5-4 
کند. بازیکن از حالت آماده با استفاده از گام پهلو حرکت کـرده و بـه پشـت تـوپ     پرتاب می

کند. پس از اجـراي  را باال می آورد و توپ را براي یار تمرینی ارسال میها رود، زود دستمی
یابد و بـازیکن از گـام متقـاطع بـراي     متر افزایش می 2-3ست، فاصله توپ پرتاب شده به  2

افـزایش   3-4ست دیگر فاصـله تـوپ پرتـابی بـه      2کند. پس از اجراي جابجایی استفاده می
کند. در همه موارد، توپ باید بـه طـور   دویدن استفاده می یابد و بازیکن براي جابجایی ازمی

  متناوب به هر دو سمت بازیکن پرتاب شود.
  تکرار براي هر سمت بازیکن ) 5( 10 تعداد تکرارها :، ست براي هر فاصله ) 2( 6 ها :تعداد ست

توپ ها با دقت و استفاده از تکنیک مناسب به سمت یـار تمرینـی    %80 مالك موفقیت:
  ال شود.ارس

  
  هاي آموزشی ، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته

 تر شدن کـار بـازیکن   افزودن جابجایی قبل از ارسال توپ ،  باعث سخت
شود، بنابراین تا زمانی کـه جابجـایی بـازیکن بـا تکنیـک و سـرعت       می

مناسب انجام نشود، تکنیک ارسال با کیفیت خوبی اجـرا نخواهـد شـد.    
ه جابجایی بازیکن توجـه کنـد، امـا همیشـه بایـد      مربی باید اول به نحو

بازیکن را تحت فشار بگذارد که تکنیک ارسال را به درستی اجـرا کنـد.   
 در هر دو مورد باید به بازیکن بازخورد بدهد.
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 ترین خطا در این مرحله آن است که بـازیکن همزمـان بـا تـوپ بـه      رایج
تا زود و قبل از  بازیکن باید سخت تالش کندرسد. محل تعیین شده می

، تا زمان کافی بـراي اینکـه رو بـه محـل     توپ به محل تعیین شده برسد
هدف ارسال توپ بشود داشته باشد، سپس دستهایش را بـاال بیـاورد  و   

 ارسال توپ را به طور مناسب انجام دهد. 
 توان از بازیکن خواست تا پس از ارسـال تـوپ، بـه    مانند مرحله قبل می

رکت کرده و پاي او را لمس کنـد. ایـن کـار باعـث     سمت یار تمرینی ح
شود تا جابجایی عمـومی بـازیکن بـه سـمت هـدف باشـد و بـازیکن        می

 جابجایی به پهلو نداشته باشد.
     ،بازیکنان تمایل دارند تا در هنگام جابجایی براي رفتن بـه پشـت تـوپ  

بی در حالی که باالتنه کامالً صاف و عمود بر زمین است جابجا شوند. مر
باید از بازیکنان بخواهد و آنها را تشویق کند تا در حالی که زاویه بدن با 

توان از یـار  باشد جابجا شوند. بدین منظور میدرجه می 45تا  30زمین 
تمرینی خواست تا توپ را هـم بـه پهلـو و هـم کمـی جلـوتر از بـازیکن        

 پرتاب کند.
  

  : تغییر جهت توپ 6مرحله 
ایی تغییر جهـت تـوپ   رشد و توسعه توان هدف :

در طول ارسال آن. در والیبال معموالً ارسال کننده 
آید دریافت کنـد و  باید توپی را که از یک جهت می

ــاوت    ــی متف ــه در جهت ــدفی ک ــمت ه ــه س آن را ب
  باشد، ارسال کند.می

نفــره  3بازیکنــان را بــه گــروه هــاي  توضــیح :
نفـر ارسـال    1نفر پرتـاب کننـده و   2تقسیم کنید، 

سـت اول،   2توپ و اجرا کننـده مهـارت. در   کننده 
ارسال کننده توپ را از اولین یـار تمرینـی دریافـت    
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). این یار تمرینی تـوپ ارسـال   2کند () و آنرا به سمت یار تمرینی دوم ارسال می1کند (می
)،ارسـال کننـده تـوپ پرتـاب     3کند(گیرد و آنرا به سمت ارسال کننده پرتاب میشده را می

). همان طور که در شکل باالتر نشان داده 4مت یار تمرینی اول ارسال می کند(شده را به س
ست بعدي ارسال کننده باید به پهلو جابجا شده و توپ پرتاب شـده توسـط   2شده است. در 

). 2) را در مسـیر زاویـه دار بـه سـمت یـار تمرینـی دوم ارسـال کنـد (        1اولین یار تمرینی (
ان داده شده است. ارسال کننـده سـپس بـه پهلـو جابجـا      همانطور که در شکل پایین تر نش

) را بـه سـمت یـار تمرینـی اول     3) و توپ پرتاب شده توسط یار تمرینـی دوم ( 3شده(مسیر
توانند بـه جـاي پرتـاب تـوپ از ارسـال بـا       یارهاي تمرینی می تغییرات :). 4کند (ارسال می

  پنجه استفاده کنند.
  ست با جابجایی.) 2سال کننده ، ست بدون جابجایی ار2ست ( 4 ها :ست

  10تکرار : 
  ها با موفقیت ارسال شوند.توپ %80 مالك موفقیت :

  
  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها: 

 ها را به بازیکنان باید آموزش داده شود تا همزمان با تماس با توپ جهت شانه
از پیشـرفت   به سمت محل هدف بچرخاند. بزرگترین مشـکل در ایـن مرحلـه   

مهارت این است که بازیکنان تمایل دارند تا به جاي چرخاندن کل باالتنه بـه  
 سمت هدف، توپ را از پهلو ارسال کنند.

     بازیکنان تمایل دارند تا همزمان با توپ به محل تعیین شده بـراي تمـاس بـا
توپ برسند. آنها باید در جابجایی سرعت عمل داشته باشند، قبل از تـوپ بـه   

 برسند، چرخش مناسب را انجام دهند و توپ را ارسال کنند. محل
  

  : ارسال پیوسته توپ به وسیله یارتمرینی 7مرحله 
آغاز ارسال توپ در موقعیتی با کنترل کمتر. تا کنون در همه تمرینات، تـوپ بـه    هدف :

را شد تا کنترل تمرین حفظ شود، این تمـرین، یارهـاي تمرینـی    وسیله یارتمرینی گرفته می
  وادار می کند تا در تالش براي حفظ کنترل بر روي توپ ، سخت کار کنند.
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یار تمرینی توپ را کمی بـه سـمت جلـو و عقـب و یـا پهلـوي بـازیکن ارسـال          توضیح :
کند. بازیکن باید با جابجایی سریع و استفاده از تکنیک مناسب توپ را بطور دقیق بـراي  می

توانـد  تواند تغییر کنـد بـازیکن مـی   سیر حرکت توپ میم تغییرات :یار تمرینی ارسال کند. 
درجه چرخیده و تـوپ را از پهلـو بـراي یـار      90توپ را در باالي سرخود ارسال کند، سپس 

  درجه چرخیده و توپ را از پشت براي یار تمرینی ارسال کند. 180تمرینی ارسال کند ، یا 
  10، تعداد تکرار ها :  3ها : تعداد ست

  ها باید با موفقیت ارسال شوند.توپ %70 : مالك موفقیت
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
   بزرگترین مشکل در این مرحله از دست دادن کنترل توپ و تمـرین

شود. اگر فاصـله  باشد، چرا که در بین هر ارسال، توپ گرفته نمیمی
ارتفـاع تـور   متر نباشد و ارتفاع ارسال در حـدود   3بازیکنان بیش از 

رسد. به طور کلی، اگر مسـافت  حفظ شود، این مشکل به حداقل می
شـود،  تـر مـی  و ارتفاع ارسال افزایش یابد، کنترل روي تـوپ سـخت  

  بنــابراین بــا افــزایش مهــارت بازیکنــان مــی تــوان ایــن متغیرهــا را  
 افزایش داد.

      ،با کاهش کنترل، کیفیت اجراي مهارت نیـز کـاهش خواهـد یافـت
ید در این شرایط با استفاده از کلمات کلیدي، اجراي درست مربی با

  مهارت را به بازیکنان یادآوري کند.
 توانـد تـوپ را   ها کامالً از کنترل خارج شد یار تمرینی میاگر ارسال

 بگیرد و کل تمرین را مجدداً با یک پرتاب آغاز کند.
  با دقت به دوباره به طور مداوم به بازیکنان یادآوري کنید که توپ را

 سمت هدف ارسال کنند.
  

  : تمرینات پیچیده  8مرحله 
کار روي ارسال با پنجه در ترکیب با دیگر مهارت ها و شرایطی که بیشـتر شـبیه    هدف :

  باشد.بازي می
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بازیکنان اغلب براي انجام تمرینات پیچیده انگیزه ي بیشـتري دارنـد تـا انجـام      توضیح:
رفت آنها انجام می شود. با این حال هر گاه نحوه اجراي هر تمرینات پایه اي که در روند پیش

اي و ها شروع به از دست دادن کیفیت خود کرد، مربی باید بـه تمرینـات پایـه   یک از مهارت
  ساده بازگردد.

ها باشـد و همینطـور اجـراي درسـت آنهـا      تمرینات پیچیده می تواند شامل دیگر مهارت
هـا و شـرایط بـازي    باشد، یا بازتـاب دهنـده جابجـایی   مینیازمند توان، تمرکز و دقت بیشتر 

  باشد. می
  

 مراحل آموزش آبشار
  مرحله جدا از هم تقسیم کرد : 2آبشار را می توان به 

 گام برداشتن و پرش   -1
 عمل ضربه زدن به توپ -2

هنگام آموزش این مهارت ، بهتر است که اول عمل ضربه زدن به تـوپ آمـوزش داده   
این عمل را خوب فرا گرفت، اکنون آماده است که نحوه صـحیح گـام   شود. وقتی بازیکن 

برداشتن و پرش را بیاموزد. تا زمانی که بازیکن در اجراي جداگانه هر یک از مراحـل بـه   
  خوبی عمل کند، براي تلفیق این دو مرحله عجله نکنید. 

  

  : ایجاد حرکت مناسب دست براي ضربه زدن به توپ 1مرحله 
حاصل کردن از اینکه بازیکنان حرکت مناسب دست براي ضربه زدن به اطمینان  هدف :

  اند. این حرکت شباهت زیادي به حرکت پایه پرتاب توپ از باال دارد.توپ را فراگرفته
ایستند و متر از هم می 9گیرند، به فاصله نفره قرار می 2هاي بازیکنان در گروه توضیح :

ده و با دست ضربه زننده به عقب برده (مانند کشـیده  در ست اول تمرین، توپ را به طور سا
زه کمان یا پرتاب توپ در بیس بال ) و سپس از باالترین نقطه به سمت یار تمرینـی پرتـاب   

دهند اما باید توپ را تقریباً در میانـه  کنند. در ست دوم، بازیکنان به پرتاب توپ ادامه میمی
  فاصله بین یکدیگر به زمین بزنند.

  (ست اول بدون زدن توپ به زمین ، ست دوم همراه با زدن توپ به زمین.) 2 ها :ستتعداد 
  پرتاب ها با تکنیک درست اجرا شوند.   %90 ، مالك موفقیت :10تعداد تکرارها : 
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  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
       در ست اول تأکید باید روي حرکت مناسـب آرنـج بـه عقـب و پرتـاب

 االترین نقطه باشد.توپ از ب
        یک مشکل این است کـه بعضـی از بازیکنـان کـه دسـتان کـوچکتري

توانند در هنگام به عقب بردن دست، توپ را نگه دارند. اگر دارند، نمی
تواننـد از دسـت دیگـر خـود     آل نیست، ولی این بازیکنان مـی چه ایده

ر براي حفظ تعادل توپ در هنگام حمل آن به عقب استفاده کنند. اگـ 
توانند از توپی کوچکتر ماننـد تـوپ تنـیس    هنوز هم مشکل دارند، می

استفاده کنند. به بازیکنان تأکید کنید این طور تصورکنند که در حال 
 کشیدن زه کمان هستند.

       هر چقدر الگوي حرکتی بازیکنـان در پرتـاب مناسـب و درسـت تـوپ
 نند.بهتر شد، از آنها بخواهید توپ را با سرعت بیشتري پرتاب ک

          تأکید در ست دوم، پرتـاب تـوپ بـه سـمت زمـین، بـر ایـن موضـوع
باشد که بازیکنان بر اهمیت عضالت میان تنه در افـزایش تـوان در   می

 پرتاب توپ آگاه شوند.
  یک مشکل عمده در پرتاب توپ به سمت زمین این است که بازیکنان

ن نقطـه،  تمایل دارند به جاي پرتاب با دست کامالً کشیده و از بـاالتری 
توپ را از ارتفاع پایین و از محدوده سینه پرتـاب کننـد. ایـن مشـکل     

تواند اینگونه رفع شود که بازیکن تصور کند در جلـوي او دیـوار یـا    می
 اي بلند قرار دارد که باید توپ را از باالي آن به زمین بزند.بشکه

  
  : تماس مناسب دست با توپ 2مرحله 
با توپ. براي کنترل ضربه آبشار، مهم و ضروري اسـت   ایجاد تماس مناسب دست هدف :

که بازیکنان بتوانند چرخش مناسب را در توپ ایجاد کنند. این چـرخش مناسـب (چـرخش    
پایینی) با تماس اولیه کف دست یا انتهاي کـف دسـت و سـپس حرکـت پوشـش وار       –باال 

  شود.قسمت باالیی کف دست و انگشتان، ایجاد می
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ابتدا نحوه مناسب تماس با توپ را به بازیکنان نشان دهیـد. در مرحلـه بعـد از     توضیح :
آنها بخواهید دست ضربه زننده را روي توپ بگذارنـد، و انگشـتان در حالـت راحـت و بـدون      
انقباض از هم باز باشند. از آنها بخواهید که دست را از روي توپ بردارند در حالی که دسـت  

داشت حفظ کند. سپس در حالی که راست ایستاده اند توپ را  همان شکلی را که روي توپ
در دست غیر ضربه زننده و تقریباً در ارتفاع کمر نگه دارند. درحالی که دسـت ضـربه زننـده    
شکل مناسب به خود گرفته است، به عقب حرکت کند و سپس به جلو و باال آمـده و از زیـر   

اشد، توپ به باال حرکت کرده در حـالی کـه   به توپ برخورد کند. اگر تماس با توپ مناسب ب
  چرخش آن به سمت بازیکن خواهد بود.

  10، تعداد تکرار: 2تعداد ست : 
  توپها چرخش مناسب داشته باشند. %90 مالك موفقیت :

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته 

     بزرگترین مشکل بازیکنان ایجاد حرکت و حالت مناسـب در مـچ دسـت
تماس مناسب با توپ و حرکت پوشش وار کـف دسـت و انگشـتان     براي

روي سطح توپ می باشد. اگر مچ دست خیلی سفت نگـه داشـته شـود،    
حرکت پوشش وار ایجاد نشده و توپ اصالً چرخش نخواهد داشـت. اگـر   
مچ دست خیلی شل باشد ممکن است چرخشی در توپ ایجاد کند کـه  

وییم کـه دقیقـاً چـه حالـت و     در جهتی ناخواسته باشد. مشکل است بگ
میزان انقباضی براي مچ دست درست می باشد، اما با تمرین کافی، اکثر 

  بازیکنان آن را درمی یابند.
       ،اغلب، بازیکنان در تالش خود بـراي ایجـاد چـرخش مناسـب در تـوپ

ممکن است کمی بر پهلوي توپ ضربه بزنند یا ضـربه اي حالـت سـیلی    
ن کار چرخش مناسب در توپ ایجاد کند، اما زدن به توپ بزنند. شاید ای

نحوه ضربه همچنان نادرست است. به بازیکنان توضیح دهید کـه زمـان   
ضربه به توپ، دست باید کامالً صاف باشـد و چـرخش تـوپ بـه وسـیله      

 حرکت پوشش دار کف دست و انگشتان ایجاد شود.
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  : آبشار در حالت ایستاده3مرحله 
  ربه زدن به توپ در حالت ایستاده روي زمین.یادگیري مناسب عمل ض هدف :

نفره تقسیم می شوند، هر گـروه یـک تـوپ در اختیـار      2بازیکنان به گروههاي  توضیح :
دارد. در ست اول، یکی از بازیکنان توپ را با دو دست به باال براي خـود پرتـاب کـرده و بـه     

سمت یار خود به توپ ضربه می زنـد طـوري کـه تـوپ بـه      
نکنـد، سـپس بـازیکن دوم تـوپ را گرفتـه و       زمین برخورد

همین کار را تکرار می کند. در اینجا تأکید روي اسـتفاده از  
  حرکت مناسب دست در ضـربه بـه تـوپ و ایجـاد چـرخش     

  می باشد. "پایینی –باال  "
ست دوم، مانند ست اول است با این تفاوت کـه بـازیکن   

یگـر بـا   طوري به توپ ضربه می زند که در نزدیکی بازیکن د
زمین برخورد کند. در اینجا تأکید روي اسـتفاده از عضـالت   
میان تنه و تماس با توپ در باالترین ارتفـاع ممکـن و روبـه    

  باشد.روي کتف دست ضربه زننده می
در ست سوم، یار تمرینی توپ را از کنـار بـراي بـازیکن    

زند. تمرکـز  پرتاب کرده و او به سمت دیوار به توپ ضربه می
جا روي ضربه زدن به توپی است که از کنار به سـمت  در این

  آید.بازیکن می
در ست چهارم، بازیکن توپ را براي خود پرتاب کـرده و  
طوري به آن ضربه می زنـد کـه از روي تـور بـه سـمت یـار       
تمرینی که در سوي دیگر تور ایستاده است برود. یارتمرینی 

ر اینجـا  توپ را به همین شکل به بازیکن بـر مـی گردانـد. د   
تأکید روي چرخش مناسب توپ و ضربه بـه آن از بـاالترین   

  باشد.نقطه می
ست آخر در این مرحله از پیشرفت این است که بـازیکن بـه تـوپی کـه مربـی از منطقـه       

متـر پرتـاب کـرده اسـت، در حالـت       3پاسور برایشان به نزدیکی خط کناري و نزدیکی خط 
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سرعت به دنبال توپ رفته و آن را به مربی باز مـی  ایستاده ضربه می زنند. بازیکن سپس به 
  گرداند.

  تا براي هر کدام از انواع ست ها ) 2(  10تعداد ست :
   10تعداد تکرارها :

  ضربه ها با حرکت درست دست و چرخش مناسب در توپ همراه باشد. %70مالك موفقیت : 
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها: نکته
 اید در این مرحله از پیشـرفت صـرف شـود. ممکـن اسـت      زمان زیادي ب

بتوان بدون پرش خوب به یـک مهـاجم خـوب تبـدیل شـد، امـا بـدون        
پذیر نیسـت. تـا زمـانی    توانایی ضربه زدن مناسب به توپ این امر امکان

که بازیکن عمل ضربه زدن به توپ را بـه خـوبی فـرا نگرفتـه اسـت، در      
 ه او عجله نکنید.معرفی و آموزش گام برداشتن و پرش ب

     اکنون که بازیکنان در حال زدن ضربه واقعی به تـوپ هسـتند، تکنیـک
نحوه ضربه به توپ ممکن است که کیفیت خـود را از دسـت بدهـد، بـه     
ویژه در نحوه بردن دست به عقب، تماس با توپ در ارتفاع باال و جلـوي  

ظـور  بدن و نحوه تماس دست با توپ. بازخورد مداوم توسط مربی بـه من 
 جلوگیري از شکل گرفتن عادت هاي غلط ضروري است.

         زمانی که بازیکنان در حـال ضـربه زدن بـه تـوپ پرتـاب شـده از کنـار
هستند، مهم است که توپ از سـمت دسـت ضـربه زننـده پرتـاب شـود       
(براي بازیکنان راست دست از سمت راست و براي بازیکنان چپ دسـت  

میـت دارد کـه ضـربه زدن بـه     از سمت چپ ). این کار به ایـن دلیـل اه  
 چنین توپی راحت تر است و این براي نوآموزان بسیار مهم است.

       هدف اولیه در تمرینی که بازیکنان در حالـت ایسـتاده بایـد تـوپ را بـا
ضربه زدن از روي تور دهند این است که آنها از باالترین ارتفاع به تـوپ  

 ضربه بزنند و در آن چرخش مناسب ایجاد کنند.
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  : برداشتن یک گام و پرش 4حله مر
  آموزش آخرین گام قبل از پرش در ترکیب با حرکت مناسب دست براي پرش. هدف :

بازیکن در حالی که پاي راست او کشیده در جلـو قـرار دارد و فقـط پاشـنه پـا       توضیح :
روي زمین است تمرین را آغاز می کند( براي بازیکنـان راسـت دسـت). دسـت هـا صـاف و       

ر عقب هستند. بازیکن سپس با پاي چپ یک گام به جلو می گذارد، در حـالی کـه   کشیده د
حرکت با قدرت و سرعت پاي راست از پاشنه شروع 

)،  ماننـد گهـواره  (شده وبه پنجه خـتم مـی شـود    
همزمان دست ها که کامالً صاف و کشیده در عقـب  
هستند، با سرعت و قدرت بـه سـمت پـایین و جلـو     

)، در نهایـت پاهـا    آونـگ  ماننـد حرکت می کنند (
پرش را انجام داده و دستها با سرعت به سمت باال و 

  جلوي بدن می آیند.
  5، تعداد تکرارها : 3ها : تعداد ست

  ها با تکنیک مناسب انجام شوند. تمام پرش مالك موفقیت :
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
 سب آخرین گام قبـل از پـرش و   نکته مهم در این مرحله برداشتن منا

باشد. این تمرین به ویژه بـراي  ها براي پریدن میحرکت مناسب دست
گذارند و یا پاي چپ بازیکنانی که پاي راست را هنگام پرش جلوتر می

را خیلی نزدیک پاي راست می گذارند( براي بازیکنان راسـت دسـت)،   
 مناسب است.

 مرکـز کننـد، پـس از فراگیـري     در ابتدا بازیکنان باید روي حرکت پا ت
ها را کامالً بـه عقـب   مناسب این کار،  آنها باید تشویق  شوند تا دست

کشیده و با سرعت و قدرتی که براي پرش مناسب الزم است آن را بـه  
 جلو و باال بیاورند.
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 هـا و پاهـا بـه    مهم است که حرکت اضافی انجام نشود و حرکات دست
توانند ابتدا تمرین را بـا سـرعت کـم     درستی انجام شود. بازیکنان می

 انجام داده و سپس به تدریج سرعت تمرین را افزایش دهند.
  

  : برداشتن دو گام و پرش و گرفتن توپ در باالترین ارتفاع 5مرحله 
آموزش دو گام نهایی و پرش، با استفاده از حرکت مناسب پاها و دستها. آغاز کار  هدف :
مـاس بـا تـوپ در بـاالترین     سنجی مناسـب در ت  -روي زمان

  ارتفاع ممکن.
بـازیکن در حـالی کــه پـاي راسـت در حالــت      توضـیح : 

کشیده در عقب قرار دارد و پـاي چـپ در جلـو و دسـت در     
ایسـتد. بـازیکن   حالت نیمه کشیده در جلو قـرار دارنـد، مـی   

)، در 1دارد(سپس یک گام بلند با پاي راست به جلو بـر مـی  
اي چـپ بـراي تولیـد نیـرو و     حالی که فشار زیـادي روي پـ  

افزایش سرعت می آورد، همزمان دستها در حالت کشیده به 
سمت عقب می روند (مانند حرکت آونگ). سپس گام نهایی 

) و پرش انجـام مـی شـود. پـس از آنکـه بـازیکن ایـن دو        2(
هاي بعدي بازیکن باید گام بردارد، جهش کند و تـوپ  حرکت را به خوبی فرا گرفت، در ست

متر پرتاب کـرده اسـت، در بـاالترین ارتفـاع و در اوج پـرش       4-5ه یار تمرینی با ارتفاع را ک
  بگیرد.

  تکرار 5ست، تعداد تکرارها:  4تعداد ست ها : 
بـه درسـتی    "هـا و پـرش   گام برداشتن ، حرکـت دسـت   "حرکات  %90 مالك موفقیت:

  شود. انجام شود و توپ در باالترین ارتفاع ممکن و در اوج پرش گرفته 
  

  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
        این مهمترین مرحله در آمـوزش فـاز گـام برداشـتن و پـرش در آبشـار

باشد. دو گام نهایی در گام برداشتن از این رو بسـیار حیـاتی و مهـم    می
کنند. تا زمانی که بـازیکن ایـن   هستند که اثر بخشی پرش را تعیین می
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به سهولت انجام ندهـد، نبایـد بـه مرحلـه بعـدي       تمرین را به درستی و
 پیشرفت کند.

      همواره بازیکنان را زیر نظر داشته باشید که همزمـان بـا حرکـت رو بـه
 جلوي پاي راست، دستها با شکل و زاویه مناسب به عقب حرکت کنند.

  هنگام پرش براي گرفتن توپ، بسیاري از بازیکنان به جاي اینکه توپ را
گیري هستند این کار را بگیرند، زمانی که در حال اوج در اوج پرش خود

بینـی  انجام می دهند. آنها باید بیاموزند که مسیر حرکت تـوپ را پـیش  
توانند توپ را در باالترین نقطه بگیرند، در اکثر مواقع کنند. اگر آنها نمی

 غیرممکن است که بتوانند از باالترین نقطه آبشار بزنند.
  

  سه گام و پرش : برداشتن6مرحله 
آموزش گام اول، که در حرکت سه گـام، بـراي زمـان سـنجی و تنظـیم حرکـت،        هدف :

  اهمیت زیادي دارد.
بازیکن در حالی که پاي چپ کمـی جلـوتر از پـاي راسـت قـرار دارد و دسـتها        توضیح :

راحت و بدون انقباض در کنار بدن قرار دارند تمرین را شـروع  
)، در 1را به جلو بر می دارد( می کند. بازیکن سپس پاي چپ

 2حالیکه دستها همزمان به جلوي بـدن حرکـت مـی کننـد.     
) همانطور که قبالً توضیح داده شد، انجـام  3و 2مرحله نهایی (

می شوند. بازیکن در هر بار انجام این حرکـت ، بایـد طـول و    
جهت گام اول را تغییر دهد. همانند مرحله قبـل در پیشـرفت   

نکـه بــازیکن ایـن حرکـت را بـه درســتی و     بـازیکن، پـس از آ  
سهولت انجام داد، در ستهاي بعدي باید گـام بـردارد، جهـش    
کند و توپ پرتاب شده توسط یار تمرینی را بگیرد. توپ بایـد  
در باالترین نقطه ممکن گرفتـه شـود. افـزودن گـام اول، ایـن      

  کاررا آسان تر می کند.
  5، تعداد تکرارها : 4تعداد ست ها : 
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حرکات (گام برداشتن ، حرکت مناسب دست و پرش) بـه درسـتی    %90 موفقیت :مالك 
  انجام می شود، و توپ در باالترین نقطه ممکن گرفته می شود.

  
  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته

          مهمترین جنبـه در ایـن مرحلـه از پیشـرفت، آمـوزش ایـن نکتـه بـه
هـاي ابتـدایی کـه در شـرایط     بازیکنان است که گـام ابتـدایی (یـا گام   

مختلف ممکن است استفاده شـوند.) گامهـایی بـراي تنظـیم زمـان و      
جهت حرکت بازیکن به سمت محل اجراي دو گام نهایی (که همـواره  

 شوند) هستند. با تکنیکی مشابه اجرا می
     همواره نحوه صحیح گام برداشتن توسط بازیکنان را زیـر نظـر داشـته

ممکن است بازیکنـان را دچـار خطـا کنـد یـا       باشید. افزودن گام اول
(پاي موافق دست ضربه زننده  استفاده کنند "گام برعکس "بعضی از 

را هنگام پرش جلوتر بگذارند). با اشارات کالمی، همواره نحوه صـحیح  
حرکت را به آنها یادآوري کنید. مثل: (چپ، راست، چپ). شاید بـراي  

ند بهتر این باشد که در مرحلـه  بازیکنانی که پرتالش ولی ناموفق هست
 گام بیشتر تمرین کنند. 2برداشتن 

  
  : گام برداشتن، پرش و آبشار (بدون تور)7مرحله 
  فاز تکنیک آبشار؛ گام برداشتن و پرش، و عمل ضربه زدن به توپ. 2تلفیق  هدف :

شـوند. یـک بـازیکن در حـالی کـه در      نفره تقسیم مـی  2بازیکنان به گروههاي  توضیح :
کنـد. بـازیکن دیگـر    متر پرتاب می 4-5متري دیگري قرار دارد توپ را با ارتفاع  3- 4صله فا
  زند.دارد، سپس جهش کرده و در مقابل دیوار به توپ ضربه میگام برمی 3یا 2

   5، تعداد تکرارها :  4ها: تعداد ست
به زده ها با موفقیت و بـا اسـتفاده از تکنیـک مناسـب ضـر     توپ %80به  مالك موفقیت :

  شود.  می
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  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
    بزرگترین مشکلی که نوآموزان در فراگیري تکنیک آبشار بـا آن رو بـه

شوند، دشواري زمان سنجی درست پرش و ایجاد تماس مناسب رو می
با توپ است. به جز تمرین بیشتر و تمرکز و توجه بهتر از طرف نوآموز 

متـر معمـوالً    3-4دیگري وجود ندارد. پرتاب بـا ارتفـاع    راه حل ساده
کند، چرا که بازیکن وقتی کـه یـار تمرینـی    زمان سنجی را آسانتر می

 کند.خواست توپ را پرتاب کند آغاز به گام برداشتن می
 توانـد  سنجی مشکل دارد،  یـار تمرینـی مـی   اگر بازیکن هنوز در زمان

فاع کم پرتاب کند. در ایـن حالـت   روي نیمکت بایستد و توپ را با ارت
 نکات ایمنی را نیز مورد توجه زیادي قرار دهید.

 زنـد، معمـوالً کیفیـت اجـراي     اکنون که بازیکن تقریباً آبشار واقعی می
مهارت کاهش می یابد. توجه ویژه به بازیکنـانی داشـته باشـید کـه از     

بلـی  کردند، مراقب باشید تـا بـه عـادت ق   استفاده می "گام بر عکس "
خود بر نگردند. تا زمانی که الگوي درست گام برداشتن را بـه راحتـی   

 گام استفاده کنند. 2اجرا نکنند، باید از 
   دلیل آنکه در این مرحله از پیشرفت تور وجود ندارد این است که تـور

تواند یک مانع روانی براي نوآموزان باشد. آنها تمایـل دارنـد تـا بـه     می
تور بیش از استفاده از تکنیک مناسـب توجـه   عبور دادن توپ از روي 

 کنند.
  

: گام برداشتن، پرش و آبشار از  8مرحله 
  روي تور
اجراي مناسب گام برداشتن و پـرش و   هدف:

  آبشار زدن از روي تور.
مربی در فاصله نـیم متـر از تـور در     توضیح :

حالی که توپ در دست دارد می ایستد. بازیکنان 
ایسـتند  متر مـی  3پشت سر هم کمی پشت خط 
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کننـد و آمـاده   گام برداشته و درست مقابـل مربـی جهـش مـی     3یا  2و یکی پس از دیگري 
شوند(مانند حمله سرعتی). مربی باید توپ را در زمان درست با ارتفاعی که ضربه به توپ می

 60تـا   30بازیکن بتواند با دست کشیده به آن ضربه بزند، پرتاب کنـد. ایـن ارتفـاع معمـوالً     
سانتی متر باالتر از تور است. مهاجم سپس به سرعت به دنبال توپ رفته و پیش از آنکـه بـه   
صف مهاجمان ملحق شود، آن را به مربی تحویل داده یا در سبد توپهـا مـی گـذارد. پـس از     
آنکه بازیکنان با این پرتاب که نیاز به زمان سـنجی کمـی از سـوي بازیکنـان دارد، حمـالت      

ها را طوري تغییر دهد که بازیکنان نحـوه گـام   ند، مربی می تواند نوع پرتابموفقی انجام داد
توان ابتدا با پرتاب توپها بـا ارتفـاع   برداشتن و پرش خود را با آن تنظیم کنند. این کار را می

متر و سپس پرتاب توپهایی که کمی از تور و یا مربی فاصله دارند( نزدیک بـه کنارهـا)    2-1
  انجام داد.

متـري ، سـت    1-2(ست اول : توپهاي سـرعتی، سـت دوم : پرتابهـاي     3 ها :د ستتعدا
  هاي بلندتر و با فاصله (نزدیک به کنارها) ).سوم : پرتاب

  10 تعداد تکرارها :
زده  ها با موفقیت و بـا اسـتفاده از تکنیـک مناسـب آبشـار     از توپ % 70 مالك موفقیت :

  شوند.
  

  اصالح خطاها: هاي آموزشی، خطاهاي رایج ونکته
 هاي خیلی کوتاه در ست اول این است که بیشتر کـار  مزیت اولیه پرتاب

زمان سنجی توسط مربی انجـام مـی شـود. تمـام آنچـه بـازیکن انجـام        
دهد این است که با تکنیک مناسب گام برداشته و جهش کنـد و بـه   می

توپ پرتاب شده توسط مربی که مقابل دست ضـربه زننـده و در ارتفـاع    
 اسب قرار دارد،  ضربه بزند.من

  متري خواهد بود، بزرگتـرین مشـکل زمـان     1-2در ست دوم که پرتاب
سنجی است. مربی باید پرتاب هاي یکنواخت با ارتفاع یکنواخت داشـته  
باشد، این باعث راحت تر شدن کار بازیکنـان در زمـان سـنجی خواهـد     

ن با پرتاب مربـی  شد. به طور کلی در این نوع پرتاب، بازیکن باید همزما
 شروع به گام برداشتن کند.
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 هاي بلندتر، بزرگترین مشکل این است کـه بازیکنـان خیلـی    براي پرتاب
زود شروع به گام برداشتن می کننـد. بازیکنـان بایـد تشـویق شـوند تـا       
بیشتر صبر کنند و سپس با حالتی بسیار پویا و انفجاري گام برداشـته و  

 جهش کنند.
 کننـد و در نتیجـه هنگـام    ی نزدیک به تور جهش میاکثر بازیکنان خیل

ضربه زدن، توپ پشت بازیکن قرار دارد، حتی ممکـن اسـت بـازیکن بـه     
تور برخورد کند. بازیکنان باید گام برداشـتن را بـا فاصـله کـافی از تـور      

متر از تور فاصله داشـته باشـند.    1شروع کنند، طوري که هنگام جهش 
 ربه زدن، توپ کامالً در جلوي بدن باشد.شود تا هنگام ضاین باعث می

       .بعضی از بازیکنان مسیر توپ را تا قبـل از پـرش ردگیـري نمـی کننـد
شود تا آنها در محل و زمان پرش دچار خطـا  اغلب این موضوع باعث می

شوند. باید به آنها گوشزد شود از زمان آغاز گام برداشتن تا زمان ضـربه،  
 باید به توپ نگاه کنند.

  
  : تمرینات پیچیده 9ه مرحل

افزودن آبشار به تمرینـاتی بیشـتر پیچیـده کـه  نیازمنـد دقـت، تـوان و کنتـرل          هدف :
  بیشتري هستند.

این تمرینات که شامل مهارتهاي دیگـر نیـز مـی شـود، نیازمنـد دقـت و تـوان         توضیح :
یـا   بیشتري هستند و بازتاب دهنده شرایط بازي هستند که مهاجم باید از حالـت تـوپگیري  

دریافت سرویس در حمله شرکت کنـد و نیازمنـد قابلیتهـاي جسـمانی، ذهنـی و تـاکتیکی       
  باشد.بیشتر می
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  تمرینات پیشنهادي دیگر
  آبشار زدن به توپ پاس داده شده توسط بازیکن

آبشار زدن به توپ پاس داده شده توسط  هدف :
بازیکن به جـاي تـوپ پرتـاب شـده. بازیکنـان وادار      

تر توپ را زیـر  بینیمسیر غیر قابل پیششوند تا می
  نظر گرفته و خود را با آن تطبیق دهند.

  توضیح : 
متـر فاصـله    4مربی در موقعیتی با حدود   .1

 کند. ایستد و توپ را براي پاسور پرتاب میاز تور می
 دهد.پاسور توپ را به محلی که مربی تعیین کرده پاس می .2
متـر آغـاز    3گام که از کمی پشت خـط   3یا  2بازیکنان پشت سرهم، با استفاده از  .3

زنند. مهـاجم سـپس بـه دنبـال تـوپ      شود، به توپهاي پاس داده شده ضربه میمی
 گرداند. دویده و آن را پیش از آنکه به صف مهاجمان بپیوندند به مربی باز می

   10، تعداد تکرار ها : 2ها : تعداد ست
  استفاده از تکنیک درست آبشار زده شوند.  توپها با موفقیت و با %70 مالك موفقیت :

  حمله پس از انتقال  از موقعیت دفاع روي تور
هدف : آبشار زدن پس از دور شـدن از تـور. بسـیاري از بازیکنـان مبتـدي والیبـال       

متـر بـه منظـور آمـاده شـدن بـراي        3هنگام دور شدن از تور و قرار گرفتن پشت خـط  
گیرنـد و بـدون   . آنها معموالً کمی از تور فاصله میکنندآبشار، به طور مناسب عمل نمی

  برداشتن گامهاي مناسب به توپ ضربه می زنند.
  توضیح : 

با اشاره کالمی مربی، بـازیکن کـه در کنـار تـور ایسـتاده اسـت از تـور دور شـده،          .1
کنـد  متر و کمی بیرون زمین قرار دارد لمس می3متر پشت خط  1مخروطی را که 

کن بایـد بـه عقـب باشـد. ضـمن اینکـه       شود. حرکـت بـازی  می و سپس آماده آبشار
 تواند از گام متقاطع نیز استفاده کنند.می

 کند تا او آبشار بزند.مربی توپ را براي مهاجم به نزدیک آنتن پرتاب می .2
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پــس از فــرود، بــازیکن بالفاصــله بــه عقــب  .3
کنـد و  حرکت کرده و مخروط را لمـس مـی  

ربه به تـوپ پرتـاب شـده توسـط مربـی ضـ      
آبشار  3زند. این کار تا زمانی که بازیکن می

موفقیت آمیز با قدرت مناسـب بزنـد، ادامـه    
 می یابد. 

  3، تعداد تکرار ها : 5تعداد ست ها : 
  

  آبشار پس از دریافت سرویس
آبشار زدن پس از دریافت یک سـرویس   هدف:

  آسان
  توضیح :

 Bیک سرویس به سمت بازیکن   Aبازیکن  .1

 می زند. 
 کند.توپ را براي پاسور ارسال می Bکنبازی .2
به سمت خارج زمین و محلی که  Bبازیکن  .3

گام برداشتن براي آبشار را آغاز کند حرکت 
 کند. می

حرکت کرده، پریـده    Bپاسور توپ را به کنار آنتن ارسال می کند، محلی که بازیکن  .4
 زند.و به توپ ضربه می

  10، تعداد تکرارها : 2تعداد ست ها : 
توپ ها به خوبی براي پاسور ارسال شده و آبشاري موفق با قدرت  % 70 ك موفقیت :مال

  مناسب زده شده است .
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  مراحل آموزش سرویس از پایین 
  : کار روي موقعیت آغازین  1مرحله 
آموزش موقعیت آغازین مناسب به بازیکنان همراه با توپ، و تأکید بر اینکه دقـت   هدف :

  ین مرحله بسیار مهم است.و توجه بازیکن در ا
از بازیکنان بخواهید که موقعیت آغازین براي زدن سرویس را اتخاذ کنند، ابتدا  توضیح :

بدون توپ. اطمینان حاصل کنید که همه اعضاي بدن در موقعیت مناسب قرار دارند. پس از 
  فراگیري مناسب،  بازیکنان باید این کار را با توپ انجام دهند. 

  وزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:هاي آمنکته
    بسیاري از خطاها در سرویس از پایین به دلیل حالت نامناسـب آغـازین

می باشد. اگر از ابتدا اجازه دهید که بازیکن حـالتی متفـاوت بـا حالـت     
 شود.مناسب را داشته باشد، اغلب به عادتی بد در آینده تبدیل می

 ن بسیار مهم است، چرا که بعضی در این مرحله بازخورد مربی به بازیکنا
از بازیکنان احساس ضعیفی نسبت به حالـت دقیـق اجـزاي بـدن خـود      

 دارند.
       بزگترین مشکل این است که بازیکنان یا خیلـی صـاف مـی ایسـتند یـا

تـر  شوند. هر دوي این حالتهـا باعـث مشـکل   بیش از حد به جلو خم می
ان بایـد طـوري   شدن عمل ضربه زدن مناسب به توپ خواهد شد. بازیکن

 20-30به جلو خم شوند که زاویه بدن آنهـا بـا حالـت عمـودي حـدود      
 درجه باشد.

  اسـت بـدن (یـا سـمت     بازیکنان اغلب به جاي اینکه توپ را در سـمت ر
دارند. ایـن کـار   ) نگه دارند، آنرا در وسط بدن نگه میدست ضربه زننده

به سـمت چـپ   شود تا بازیکنان در هنگام ضربه به توپ، اغلب باعث می
یابد. به ها در جهت دادن به توپ کاهش میبچرخند، بنابراین کنترل آن

آنها گوشزد کنید که اگر توپ را به سـمت راسـت بـدن ( مقابـل دسـت      
 ضربه زننده ) بیاورند به آنها کمک خواهد کرد.
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  : کار روي گام برداشتن، پرتاب توپ و آماده کردن دست براي ضربه 2مرحله 
روي گام برداشتن به جلو با پاي چپ، پرتاب توپ، و حرکت دست راسـت بـه    کار هدف :

  عقب با هماهنگی مناسب. 
از بازیکنان بخواهید که حالت آغازین مناسب را داشته باشـند. سـپس بـا پـاي      توضیح :

چپ یک گام به جلو بردارند، توپ را پرتاب کنند و همزمان دسـت راسـت را ماننـد حرکـت     
  د.آونگ به عقب ببرن

  20، تعداد تکرارها: 1تعداد ست ها : 
  تکرارها با حالتی هماهنگ و روان انجام شود. %90 مالك موفقیت :

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
  دارند که باعث مشـکل  نوآموزان اغلب با پاي اشتباه به جلو گام بر می

شـود   شود. مهم است کـه تأکیـد  شدن حرکت روان دست به عقب می
با پاي چپ باید به جلو گام برداشته شود و همزمـان دسـت بـه عقـب     

 حرکت کند.
  

  : سرویس در مقابل دیوار 3مرحله 
کار روي مکانیک و نحوه حرکات واقعی در سرویس، بدون اینکـه بـازیکن نگـران     هدف :

دن عبور دادن توپ از روي تور باشد. این مرحله، مهمترین مرحله در پیشـرفت بـازیکن در ز  
  باشد و قبل از رفتن به مرحله بعد، باید زمان زیادي روي آن صرف شود. سرویس می

همینطور تمرینی است که هر زمان بازیکن در زدن سرویس مشکالتی داشت بایـد آن را  
  دهد.انجام دهد. این تمرین اجازه استفاده از حداکثر تکرار را می

متـري از   5-6لـت آمـاده مناسـب در فاصـله     از بازیکنان بخواهید تا با اتخاذ حا توضیح :
دیوار تمرین را شروع کنند. سپس با استفاده از تکنیک مناسـب در مقابـل  دیـوار سـرویس     
بزنند. در ابتدا نیاز است که آنها به اجراي مناسب و روان تکنیک سرویس توجه کننـد. بعـداً   

  بـال بـا دیـوار برخـورد کنـد.      توان از آنها خواست تـا تـوپ در ارتفـاعی بـاالتر از تـور والی     می
متـر   9-10توان از آنها خواست براي زدن سرویس فاصله خـود از دیـوار را بـه    در نهایت می
  افزایش دهند.
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  متر از دیوار) 9-10متر از دیوار. ست دوم با فاصله  5-6( ست اول با فاصله  2 ها :تعداد ست
   20 تعداد تکرارها :
استفاده از تکنیک مناسـب زده شـوند و در ارتفـاعی     ها باسرویس % 80 : مالك موفقیت

  باالتر از تور با دیوار برخورد کنند.
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
    اکنون که بازیکنان در شرایط واقعی سرویس می زنند، در ابتـدا ممکـن

است که شکل اجراي تکنیک کیفیت خود را از دست بدهد. مهـم اسـت   
ت اجراي تکنیـک قربـانی ضـربه زدن بـه تـوپ نشـود. از       که شکل درس

بازیکنان بخواهید که توجه و تمرکز روي شکل درسـت اجـراي تکنیـک    
 داشته باشند.

   بازیکنان جوانتر تمایل دارند که توپ را خیلی بلند پرتاب کنند. باید بـه
آنها تأکید کرد که با پرتاب بلند توپ کنترل کمـی روي ضـربه خواهنـد    

ا فقظ نیاز دارند که دست چپ خود را از زیر توپ بردارنـد یـا   داشت، آنه
 پرتاب خیلی کوتاهی انجام دهند.

 کنند که همزمان با گام برداشتن بـه جلـو بـا پـاي     بازیکنان فراموش می
اي چپ، دست راست را به شکل مناسب به عقب ببرند، در نتیجه ضـربه 

آنها تأکید کنید کـه   عجوالنه و نا هماهنگ به توپ خواهند زد. دوباره به
همزمان با گام برداشتن به جلو با پاي چپ، دست راست مانند آونگ بـه  

 عقب حرکت کند.
         تماس دست گاهی بـا مرکـز و پـایین تـوپ نیسـت، در نتیجـه کنتـرل

بازیکن در جهت حرکت توپ کم خواهد بود. این خطـا معمـوالً بـه ایـن     
ربه زدن بـه آن نگـاه   دلیل است که بازیکن پس از پرتاب توپ تا زمان ض

کنند. از آنها بخواهید یک نقطه را روي قسمت پایینی توپ انتخاب نمی
کرده ( مثالً ، مارك تجاري توپ، یا والـف ) و از زمـان پرتـاب تـوپ تـا      

 زمان ضربه، به آن نگاه کنند.
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 تر، از روي تور به سمت یار تمرینی: سرویس از مسیر کوتاه4مرحله 
  شود.ره شدن بر مانع فیزیکی و روانی که به وسیله تور ایجاد میتمرین روي چی هدف :

متر بایستد و به سمت یـار تمرینـی    3از بازیکن بخواهید که درست پشت خط  توضیح :
خود که در همان موقعیت در زمین مقابل قرار دارد از روي تور سرویس بزند. پـس از کسـب   

روند و دوباره بـه سـمت هـم سـرویس     می متر عقب 2موفقیت در این فاصله، هر دو بازیکن 
  زنند.می

  متري ) 6-7متري و ست دوم از فاصله  3-4ست (ست اول از فاصله  2 ها :تعداد ست
  15تعداد تکرارها : 

  عبور کنند.ها باید به شکل مناسب اجرا شوند و از روي تورسرویس %80 موفقیت : مالك
  ا:نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاه

 .افزودن تور ممکن است که در ابتدا از کیفیت اجراي تکنیک بکاهد 
   کننـد تـا   بازیکنان جوان در این مرحله بیشتر روي نتیجه تمرکـز مـی

اجراي درست تکنیک. تأکید روي موفقیت یا شکست در عبور تـوپ از  
روي تور به جاي تأکید بر اجراي درست تکنیک، بـیش از آنکـه مفیـد    

 و مضر براي پیشرفت بازیکن می باشد.باشد آسیب زننده 
      بازیکنان تمایل دارند که بیش از حد محکم به توپ ضـربه بزننـد، بـه

ویژه زمانی که بیشتر از تور فاصله دارد. مربی باید بـه طـور مـداوم بـه     
 بازیکنان فشار وارد کند که با شکل مناسب به توپ ضربه بزنند.

  
  : سرویس از پشت خط انتهایی  5مرحله 

تمرین روي سرویس زدن در طول کامل زمین. درست است که نسبت به مرحلـه   دف :ه
متر به طول سرویس اضافه شده است، ولی بعضـی از بازیکنـان    2-3قبلی از پیشرفت،  فقط 

  در این مرحله نهایی مشکل دارند.
از بازیکنان بخواهید که حالت آغازین مناسب را اتخـاذ کننـد و در پشـت خـط      توضیح :

  هایی قرار بگیرند و سپس با اجراي مناسب تکنیک، سرویس را بدون خطا بزنند.انت
  10، تعداد تکرارها : 3ها : تعداد ست

  ها باید به شکل مناسب و بدون خطا زده شود.سرویس %80 مالك موفقیت :
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  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
  تمرکز کند. همواره نحـوه  مربی باید روي نقاط ضعف انفرادي هر بازیکن

 اجراي درست تکنیک سرویس را به بازیکنان یاد آوري کنید.
 تري بزنند، توپ هاي محکمخواهند سرویساغلب زمانی که بازیکنان می

کننـد. پرتـاب بـیش از حـد بلنـد باعـث       را بیش از حد بلند پرتاب مـی 
شود که توپ بـا سـرعت بیشـتري فـرود آیـد کـه در نتیجـه تمـاس         می
یا  1شود. بازیکنان را وادار کنید تا فقط سب دست با توپ برقرار نمیمنا
 ریتم در زدن سرویس داشته باشند. 2

  
  : تمرینات پیچیده 6مرحله 
  تمرین روي سرویس زدن در شرایطی مشابه شرایط رقابتی مسابقه هدف :

ثبـات   پس از آنکه بازیکنان موفق شدند در عبور موفق سرویس از روي تـور بـه   توضیح :
برسند باید تمریناتی را که نیازمند دقت و توان بیشتري است براي آنها در نظر گرفـت. ایـن   
تمرینات باید انعکاس دهنده نیازهـاي تـاکتیکی بـازي باشـد. پـس از آنکـه بـازیکن از نظـر         
تکنیکی به مهارت خوبی دست یافت، باید تمریناتی که او را در شـرایط جسـمانی، ذهنـی و    

  مسابقه قرار می دهد، برایش در نظرگرفت. روانی مشابه
  مراحل پیشرفت براي سرویس از باال( تنیسی) نیز مشابه سرویس از پایین می باشد.

  
  مراحل آموزش دفاع روي تور

  : وضعیت آغازین  1مرحله 
  یادگیري وضعیت آغازین مناسب براي دفاع روي تور هدف :

ازین مناسب را براي انجام دفـاع روي تـور   بازیکنان در کنار تور باید وضعیت آغ توضیح :
  اتخاذ کنند.

  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:  نکته
    بازیکنان تمایل دارند که یا بیش از حد به تور نزدیک شوند یـا بـیش از

حد از آن فاصله بگیرند. یک راهنماي خوب براي قرار گرفتن در فاصـله  
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ه کمی بیشتر از طول بازوهـا از تـور   مناسب از تور این است که در فاصل
 قرار بگیرند.

     زانوها باید کمی خم باشند، نباید زانوها را خیلی خم کـرد. میـزان خـم
 شدن زانوها باید طوري باشد که بازیکن احساس راحتی کند.

       جلـو   –بعضی بازیکنان تمایل دارنـد کـه پاهایشـان را در حالـت عقـب
ک گام به جلو بگذارنـد. ایـن کـار    بگذارند و در هنگام پرش براي دفاع ی

معموالً باعث می شود که هنگام فرود بـه تـور برخـورد کننـد و یـا وارد      
ها در کنار هـم و  زمین مقابل شوند. پاها باید تقریباً به فاصله عرض شانه

 نوك پنجه ها عمود بر خط مرکزي زمین باشند.
     اف نگـه  در زمان پرش، بعضی از بازیکنان تمایل دارند کـه بـه جـاي صـ

داشتن باال تنه، از کمر خم شوند. مربی بایـد بـه ایـن بازیکنـان گوشـزد      
 ها را موازي تور نگه دارند.کند که دست

  
  : عمل دفاع روي تور تهاجمی در حالت ایستاده  2مرحله 
یادگیري عملکرد مناسب دستها در دفاع روي تور و هدایت توپ به سمت زمـین؛   هدف :

  مختلف تماس توپ با دست.و آشنا شدن با شکلهاي 
تور را در ارتفاعی قرار دهید که اگر بازیکنان در حالت ایستاده دسـتها را کامـل    توضیح :

به سمت باال براي انجام دفاع روي تور باز کنند، تقریباً آرنج آنها باالي تور باشـد. بـازیکن در   
دهـد، کـف   وي تور عبور مـی کنار تور ایستاده و دستها را کامالً کشیده مانند حالت دفاع از ر

ها کامالً باز از هم.  یـار تمرینـی در سـمت دیگـر تـور      دستها کمی به سمت زمین و انگشت
کند. بـازیکن همزمـان بـا    ایستد و در ست اول توپ را به سمت دستان بازیکن پرتاب میمی

  .دهد تا توپ را به سمت زمین هدایت کندمی فشارتماس با توپ دستها را به سمت جلو 
ها را از روي تور عبور داده و آنها را بـه سـمت جلـو    مطمئن شوید که بازیکنان دست

هاي بعدي یار تمرینـی تـوپ را بـه سـمت     در ست. زننددهند و به توپ ضربه نمیفشار می
  شود.دستان بازیکن آبشار می زند. به تدریج بر شدت آبشارها افزوده می

  10، تعداد تکرارها : 3ها : تعداد ست
  توپها با شکل و تکنیک مناسب به سمت زمین هدایت شوند.  %90 مالك موفقیت :
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  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
       بزرگترین مشکلی که بازیکنان مبتدي دارنـد ایـن اسـت کـه در هنگـام

دفاع روي تور تمایل دارند تا چشمان خود را ببندند. تا زمانی که مـدافع  
ماد به نفس را به دست آورد که چشمان خود را باز نگه روي تور این اعت

 دارد، یار تمرینی نباید ضربات خیلی محکمی بزند.
          خطاي رایج دیگر ایـن اسـت کـه مـدافعان روي تـور تمایـل دارنـد کـه

انگشتانشان را به جاي اینکه از هم باز نگه دارند، خیلی نزدیـک بـه هـم    
ها). به همین دلیل خیلـی زود  نگه دارند (بیشتر به منظور محافظت از آن

ضربات محکم به دست مدافعان نزنید تا آنها با خیـال آسـوده انگشـتان    
 خود را از هم باز کنند.

    مدافع روي تور به جاي فشار آوردن به جلو، با خم کردن مچ دسـت بـه
عقب و سپس ضربه زدن به توپ سعی در هـدایت آن بـه سـمت زمـین     

 کردن مچ دست به سمت  عقب منع کرد.دارد. باید بازیکنان را از خم 
    نفـره   3هـاي  به منظور جلوگیري از اتالف وقت بایـد بازیکنـان در گـروه

باشند، و نفر سوم باید توپهاي منحـرف شـده را بـه سـرعت بـه بـازیکن       
 ضربه زننده برساند.

  
  : عمل دفاع روي تور نرم  3مرحله 
تـوپ ورودي بـه زمـین و    عمل مناسب دفاع روي تور به منظـور کـاهش سـرعت     هدف :

  افزایش ارتفاع آن، و آشنا شدن با نحوه تماس توپ با دست.
مانند تمرین قبلی، فقط  مدافع کف دستها را به سمت عقب خم می کند و یـار   توضیح :

تمرینی نیز روي یک سکو قرار می گیرد. یار تمرینی در ست اول خیلی آرام به تـوپ ضـربه   
را گرفته و آن را بـه سـمت بـاال و عقـب منحـرف کنـد. در        می زند، مدافع باید سرعت توپ

  ستهاي بعدي، ضربه زننده باید به تدریج بر شدت ضربات اضافه کند.
  10، تعداد تکرارها : 3تعداد ست ها : 
  توپها به سمت باال و عقب منحرف شوند. %90 مالك موفقیت :
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  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
 باشد. دوبـاره!  اع تهاجمی، بزرگترین مشکل، بستن چشمها میهمانند دف

یار تمرینی تا زمان کسب اعتماد به نفس توسط مـدافع بـراي بـاز نگـه     
 ها، باید آرام به توپ ضربه بزند.داشتن چشم

 .انگشتان باید به شکل مناسب از هم باز باشند 
   بـه او   بازیکن تمایل دارد که دستانش را به سمت جلو فشار دهـد. بایـد

یادآور شد که هدف از این دفاع منحرف کردن توپ به سمت عقب است 
 و نباید دستها به سمت جلو فشار داده شوند.

  
  : جهش و دفاع در برابر توپ ثابت4مرحله 
  تمرین روي عمل درست پرش و شرایط درست بدن در برابر تور. هدف :

کنـد. یـار تمرینـی    تور اتخاذ میبازیکن حالت مناسب دفاع روي تور را در کنار  توضیح :
دارد. ایستد و تـوپ را کمـی بـاالي تـور نگـه مـی      در سوي دیگر تور روي صندلی یا سکو می

دهـد، ماننـد عمـل    مدافع روي تور سپس جهش کرده و دستان خود را روي توپ فشـار مـی  
  دفاع روي تور تهاجمی.

  10، تعداد تکرارها : 2تعداد ست ها : 
رشها درست انجام می شوند و مدافع روي تـور عمـل دفـاع روي    پ %90 مالك موفقیت :

  دهد. تور را در اوج پرش و به درستی انجام می
  

  نکته هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
  ،بسیاري از بازیکنان مبتدي تمایل دارند که براي کمک به افزایش پرش

مـوالً باعـث   دستان خود را بیش از حد حرکت و تاب دهند. این کـار مع 
می شود تا هنگام باال آوردن دستها، آنها به تور برخورد کننـد. بـه آنهـا    
آموزش دهید که دستها را با فاصله کمـی از تـور و بـه مـوازات آن بـاال      

 ببرند و دستها بیش از حد پایین نیایند و یا تاب نخورند.
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 د، آنها بعضی بازیکنان تمایل دارند تا مانند عمل آبشار به توپ ضربه بزنن
را وادار کنید تا با دستان خود به توپ فشـار وارد کننـد و بـه آن ضـربه     

 نزنند.
  

  : پرش و دفاع در برابر توپ در حال حرکت 5مرحله 
سنجی و پرش براي دفاع در برابر توپی کـه در حـال عبـور از روي    یادگیري زمان هدف :
  تور است.  

ور اتخـاذ مـی کنـد. در سـت اول، یـار      بازیکن حالت مناسب آغازین را نزدیک ت توضیح :
متر در سمت دیگر زمین می ایستد و تـوپ را بـه سـمت بـاالي تـور       3تمرینی نزدیک خط 

  کند. پرتاب می
مدافع باید جهش کند و توپ را قبل از عبور از روي تور به سمت زمین هدایت کنـد. در  

زنـد. در سـت   بشـار مـی  ست دوم، یارتمرینی به جاي پرتاب کردن توپ، در حالت ایسـتاده آ 
گیرد و از روي تـور  متر از تور قرار می 1سوم یار تمرینی (یا مربی) روي سکو یا میز با فاصله 

زند. مدافع باید زمان درست را براي پرش انتخاب کرده و تالش نمایـد تـا تـوپ را    آبشار می
تـر  ور نزدیـک دفاع کند. ست چهارم مانند ست سوم است با این تفاوت که ضربه زننده بـه تـ  

  شود و مدافع باید دفاع روي تور نرم انجام دهد.می
  10، تعداد تکرارها : 4ها : تعداد ست

  توپها با موفقیت دفاع شوند.  %70 - %60 مالك موفقیت :
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
     در این تمرین، اگر یار تمرینی کنترل مناسبی در پرتاب تـوپ یـا ضـربه

 زدن به آن ندارد، این کار باید توسط مربی انجام شود.
 ترین مشکل براي مدافعان روي تور مبتدي زمـان سـنجی نادرسـت    رایج

باشد. آنها تمایل دارند که خیلی زود جهش کنند، بنابر این در طـول  می
این مرحله از پیشرفت مربی باید درباره زمان سـنجی بـه آنهـا بـازخورد     

 بدهد.
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 و تعادل در هوا براي دفاع روي تور موفق بسـیار حیـاتی    تعادل در پرش
است. باید به بازیکنان یادآوري شود که به طور مستقیم جهش کنند نـه  

 به سمت جلو و نه به سمت کنارها.
  بعضی از مدافعان تمایل دارند که در دفاع روي تور تهاجمی، سر خود را

. این کار دو مشـکل  دار بدهندبه عقب خم کنند و به باالتنه حالت قوس
ي بازیکن بـه تـور   کند. اولین مشکل این خواهد بود که باالتنهایجاد می

شود و احتمال خطـاي تـور و عـدم تعـادل در هـوا افـزایش       نزدیکتر می
یابد. دومین مشکل این خواهد بـود کـه مشـاهده مناسـب مهـاجم و      می

دشـوارتر  توپ و همینطور عبور دادن دستها از روي تور به زمین مقابـل  
خواهد شد. سر باید نسبتاً در حالت طبیعی باشد، نـه خیلـی جلـو و نـه     

 خیلی عقب.
  اي اسـت از  آیـد، اغلـب نشـانه   وقتی که توپ بین مدافع و تور فرود مـی

اینکه مدافع با فاصله زیاد از تور جهش کرده و یا دستانش را بـه خـوبی   
دافع را بررسـی  از روي تور عبور نداده است. موقعیت و حالت آغـازین مـ  

کنید و روي این کار کنید که مدافع روي تور در اوج پرش، دستان خود 
 را در حالت کشیده از روي تور به زمین مقابل فشار دهد.

    خطاي تور زیاد در دفاع روي تور، اغلب نشانه عدم کنتـرل روي حرکـت
  باشد. دوبـاره! بایـد بـه بازیکنـان    دستها هنگام عبور آنها از روي تور می

بفهمانید کـه عمـل دفـاع روي تـور بیشـتر فشـار دادن سـریع دسـتان         
 باشد تا ضربه زدن.می

  
  : حرکت، پرش و دفاع روي تور، بدون توپ6مرحله 
آشــنا کــردن مــدافع روي تــور بــا  هــدف :

هــاي مناســب جابجــایی در طــول تــور و روش
  سپس اجراي عمل دفاع روي تور بدون توپ.

اولیـه   بـازیکن وضـعیت مناسـب    توضیح :
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) و با استفاده از شیوه جابجایی مناسب در طـول تـور   1کند (براي دفاع روي تور را اتخاذ می
). بالفاصله پـس  3) و سپس پرش کرده و دفاع روي تور را انجام می دهد (2شود (جابجا می

). پـس از  5دهـد( ) و دفاع روي تـور را انجـام مـی   4( شده از فرود، دوباره در طول تور جابجا
دفاع روي تور با جابجایی به سمت چپ، تمرین باید به همین شیوه با جابجایی به  10ام انج

ست اول این تمرین، بازیکن باید از حرکت پا پهلوي سـاده   سمت راست انجام شود. براي دو
استفاده کند. در دو ست دوم بازیکن باید از حرکت بـا پـاي متقـاطع اسـتفاده کنـد و در دو      

درجه بدن، گام برداشتن و پرش بـراي انجـام   90ید از حرکت با چرخش ست آخر، بازیکن با
  جابجایی براي دفاع روي تور استفاده کند.

  
  

  دفاع روي تور 10، تعداد تکرارها :  6ها : تعداد ست
اند و مدافع در طول انجـام  هاي جابجایی به درستی اجرا شدهشیوه %90 مالك موفقیت :

  است.دفاع روي تور با تعادل بوده 
  

  نکته هاي آموزشی ، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:
 شوند، کیفیـت اجـراي تکنیـک    پس از آنکه بازیکنان مجبور به جابجایی می

ترین مشکل یعنـی  یابد، این موضوع خود را با رایجدفاع روي تور کاهش می
دهـد. همینطـور کـه    حرکت بیش از حد دستان در زمان پرش را نشان مـی 

شود باید او را تشویق کرد که دسـتان خـود را   ور جابجا میمدافع در طول ت
 در ارتفاع حالت آغازین نگه دارد.

   بسیاري از بازیکنان گامهاي کوچک زیادي در هنگام جابجایی در طول تـور
برمی دارند. آنها باید تا حـداکثر جـایی کـه از نظـر منطقـی ممکـن اسـت،         

 رند.گامهاي خود را به ویژه گام اول را بلند بردا
       افزودن جابجایی ممکن است باعث آن شـود کـه بازیکنـان در زمـان پـرش

نامتعادل شوند، که اغلب باعث افتادن آنها در درون تور یـا فـرود نامناسـب    
تواند منجر به آسیب دیـدگی شـود.). بازیکنـان    (که بطور بالقوه می شودمی

 یند.باید قبل از پرش توقف کوتاهی کنند و روي هر دو پا فرود بیا
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  : جابجایی ، پرش و دفاع روي تور با توپ 7مرحله 
هـاي  آشنا کردن بازیکنـان بـا شـیوه    هدف :

هـاي مناسـب دفـاع روي    جابجایی همراه با شیوه
تور به منظور مسدود کردن واقعـی مسـیر تـوپی    

  که در حال عبور از روي تور است.
ایـن مرحلـه، ترکیبـی از دو مرحلـه      توضیح:

یکن تمرین را بـا اتخـاذ حالـت    باشد. بازقبلی می
هـاي جابجـایی مناسـب، در    ) و با استفاده از شیوه1شروع مناسب در کنار تور آغاز می کند(

) و سپس پرش کرده و توپ پرتاب شده توسط یار تمرینـی را کـه   2شود(طول تور جابجا می
وبـاره در  ). مدافع پـس از فـرود، د  3کند(ایستاده، دفاع می 3در سمت دیگر تور و روي خط 

) و سپس دفاع روي تور دیگري را در برابر توپی که پرتاب شـده و  4شود(طول تور جابجا می
دفاع روي تور با جابجـایی   6). پس از انجام 5در حال عبور از روي تور است انجام می دهد (

به سمت چپ، تمرین باید با همان شیوه  ولی با جابجایی به سمت راست تکرار شـود. بـراي   
ت اول تمرین، بازیکن باید از حرکت پـا پهلـوي سـاده اسـتفاده کنـد. در دو سـت دوم       دو س

 90بازیکن باید از حرکت با پاي متقاطع استفاده کند و در دو ست نهـایی بایـد از چـرخش    
  درجه بدن و گام برداشتن استفاده کند.

بازیکنی کـه   تمام این توالی باید سپس تکرار شود، فقط با این تفاوت که توپ باید توسط
متر قرار دارد یا توسط مربی یا بازیکنی که روي سکویی در نزدیک تور ایستاده،  3روي خط 

  براي مدافع ضربه زده شود.
   6، تعداد تکرارها : 12ها : تعداد ست

  هاي جابجایی درست باشد.  توپها به درستی دفاع شوند و شیوه %70 مالك موفقیت :
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  هاي ضربه زده شده توسط مهاجم واقعیرابر توپ: دفاع  در ب 8مرحله 
  رشد و توسعه توانایی مدافع در انتخاب مکان و زمان درست براي پرش هدف :

کند. مربی در زمین مقابل مدافع حالت آغازین مناسب را در کنار تور اتخاذ می توضیح :
زدیـک آنـتن حملـه    )، پاسور بـراي مهاجمـانی کـه از ن   1کند(توپ را براي  پاسور  پرتاب می

)، مهـاجم حرکـت   2کنـد( کنند پاس را ارسال میمی
زنـد. مـدافع   کرده و پس از جهش به توپ ضـربه مـی  

باید از این توالی براي توجـه اسـتفاده کنـد: مهـاجم،     
توپ، مهاجم، توپ؛ تا بتوانـد محـل مناسـب و زمـان     
درست براي پرش به منظور دفاع روي تور راانتخـاب  

  کند.
  10تعداد تکرارها :  ست در سمت چپ ). 2ست در سمت راست،  2(  4 ها:تعداد ست

  توپها دفاع شوند(دفاع روي تور تهاجمی یا نرم ) %40 مالك موفقیت :
  

  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
     ًدر ابتدا مدافعان مشکل زیادي در پریدن در زمان درست دارنـد. معمـوال

در هنگام عبور توپ از روي تور، آنها در حال کنند و خیلی زود جهش می
پایین آمدن هستند. مدافعان روي تور باید به خاطر داشته باشـند کـه در   
اکثر پاسهاي ارسالی به کنارها، آنها باید به طور کلی کمی پس از مهـاجم  

 جهش کنند.
   اغلب مدافعان روي تور مبتدي تمایل دارند تا درست در محل رو بـه روي

اي کـه تـوپ از آنجـا از روي    ش کنند، در حالیکه باید در نقطهمهاجم جه
کند جهش کنند. آنها باید به یاد داشته باشند که مهاجمـان  تور عبور می

زنند و آنها باید در محلی بـراي  اکثر توپها را در مسیر حرکتشان ضربه می
 کند.دفاع جهش کنند که این مسیر تور را قطع می

 واهند به توپ دست پیدا کننـد، تعـداد خطاهـاي    خاکنون که مدافعان می
تور نیز افزایش خواهد یافت. مدافعان باید در تمام طول پرش تعادل خود 
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را حفظ کنند و عملکرد دسـتان آنهـا مناسـب باشـد و از انجـام حرکـات       
 اضافی به وسیله دستها خودداري کنند.

    ن کنـد،  مشکل بستن چشمها ممکن در این مرحله دوبـاره خـود را نمایـا
باشـد. مـدافعان روي   در حال آبشار زدن به توپ می مهاجم واقعیچرا که 

اي را انجام دهند تا چشمان خود را باز نگه داشته و تور باید تالش آگاهانه
توپ را نگاه کنند. این کار همینطور در بعضی مواقع براي دفـاع در برابـر   

 ده خواهد بود.جاخالی مهاجم که در دستان مدافع می باشد، کمک کنن
  

  نفره 2: دفاع روي تور  9مرحله 
رشد و توسعه توانایی مدافع در جابجایی صحیح به کنار مدافع دیگـر بـه منظـور     هدف :

  نفره. 2اجراي دفاع روي تور 
در تمرینی که مشـابه تمـرین مرحلـه قبلـی اسـت، دو مـدافع حالـت آغـازین          توضیح :

کی در مرکز و دیگر در کنار، ماننـد شـکل. در زمـین    کنند، یمناسب را در کنار تور اتخاذ می
  )، پاسـور تـوپ را بـه کنـار آنـتن پـاس       1کنـد ( مقابل، مربی توپ را براي پاسور پرتـاب مـی  

). بالفاصـله پـس از   3زند()، مهاجم حرکت کرده و پس از جهش به توپ ضربه می2دهد (می
براي پیوستن بـه مـدافع روي    ارسال پاس براي مهاجم، مدافع روي تور میانی به سمت کنار

شـود و در مقابـل مهـاجم، دفـاع     تورکناري جابجا می
  دهند. نفره را تشکیل می 2روي تور 

مدافعان  باید در هر دو موقعیت دفاع کنند. در دو 
ست بعدي باید جهت جابجایی مدافع میـانی و محـل   

  دفاع مدافع کناري عوض شود. 
  6، تعداد تکرارها : 4ها : تعداد ست

  توپها دفاع شوند (دفاع روي تور تهاجمی یا نرم ). %70 مالك موفقیت :
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  هاي آموزشی، خطاهاي رایج و اصالح خطاها:نکته
   تـر ایـن   هماهنگی دو مدافع اغلب یک مشکل است. براي نوآمـوزان آسـان

است که مدافع کناري محل و زمان پرش را تعیین کند. مدافع میانی باید 
 ند و درست در کنار او و همزمان با او جهش کند.مدافع کناري را ببی

      اغلب بین دستان دو مدافع شکاف وجود دارد کـه فضـایی را بـراي عبـور
دهد کـه  دهد. این حالت اغلب زمانی رخ میتوپ در اختیارمهاجم قرار می

شود یا هـر دو دسـت خـود را بـه     مدافع کناري خیلی به آنتن نزدیک می
مدافع میانی زمان کافی نـدارد کـه درسـت    دهد. و سمت آنتن حرکت می

هـاي خـود را در مسـیر    در کنار او جهش کند. مدافع کناري بایـد دسـت  
مستقیم و در راستاي شانه نگه دارد و آنها را به سمت درون زمین مقابـل  

 فشار دهد.
 کنـد کـه در   هایش را موازي تور نمـی در بسیاري مواقع مدافع میانی شانه

شود. بنابراین بسـیاري از  صله بین دستان او و تور مینتیجه باعث ایجاد فا
آیند. مدافع میانی باید مطمئن شود کـه  ها، بین مدافع و تور فرود میتوپ
 ها و کمرش در قبل از پرش، موازي تور هستند.شانه

 تواند باعث ایجاد آسـیب دیـدگی بـه ویـژه در پـاي      مشکل دیگري که می
مـدافع میـانی در محلـی کـه جهـش      مدافعان روي تور شود این است که 

کنـد کـه   آید و روي هوا و در هنگام پـرش حرکـت مـی   کند فرود نمیمی
ممکن است باعث فرود او روي پـاي مـدافع کنـاري یـا برخـورد بـا او در       
هنگام دفاع شود که منتهی به فرود نامتعادل خواهد شد. مربـی بایسـتی   

کنند فـرود آینـد و   میمدافعان میانی را وادار کند تا در محلی که جهش 
 روي هوا حرکت نکنند.

    انـد کـه هـدف از ایـن     مربی باید مطمئن شود کـه مهاجمـان درك کـرده
باشد. در ابتدا آنها باید تشویق شوند تا توپ را به تمرین دفاع روي تور می

درون دستان مدافعان ضربه بزنند و بعد تشویق شوند تا توپ را به سـمت  
 دو مدافع ضربه بزنند.هر فضاي خالی موجود بین 
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  : تمرینات پیچیده  10مرحله 
تمرین روي مهارت دفاع روي تور در ترکیب با دیگـر مهارتهـا و در شـرایطی کـه      هدف :

  بیشتر شبیه بازي است.  
شوند و نیازمند توان و دقت بیشـتري  ها نیز میاین تمرینات شامل دیگر مهارت توضیح :

نیازمند شـرایط جسـمانی، ذهنـی و     ف بازي هستند وهستند و انعکاس دهنده شرایط مختل
باشند. هرگاه که کیفیت اجراي مهارت رو به کاهش گذاشـت،  تر میروانی یا تاکتیکی سخت
  اي ذکر شده را متناسب با ضعف بازیکنان اجرا نماید.مربی باید تمرینات پایه



 

  
  7فصل 

  هاي پایهها و تاکتیکسیستم
  

هاي بازیکنان و میزان تخصصی شـدن وظـایف و عملکـرد    چیدمان تیم با توجه به توانایی
آنها، و جاگیري مناسب آنها در زمین در شرایط مختلف بازي، اولین چالشی است کـه مربـی   

یـل اسـت کـه در    سازي بازیکنان براي بازي واقعی با آن روبرو اسـت. بـه همـین دل   در آماده
هـاي  سازي بازیکنان براي مسابقه، همزمان بـا آمـاده سـازي جسـمانی و رشـد مهـارت      آماده

هاي پایه نیز باید کار شود. به این نکته باید توجه ویژه شـود  تکنیکی بازیکنان، روي تاکتیک
هاي تیم ارتباط و وابستگی زیادي به سطح تکنیکی بازیکنـان و دانـش و تجربـه    که تاکتیک

 ربی دارد.م
هـاي  یکی از عوامل انگیزشی مهم براي نونهاالن و نوجوانان به منظور شرکت در فعالیـت 

باشـد. بنـابراین در مراحـل اولیـه     سیستماتیک والیبال، حضور در مسابقه و رقابت کردن مـی 
هاي مقدماتی و بازي در زمـین کوچـک بخـش مهمـی از     رشد و آماده سازي نوآموزان، بازي

سـازي بـراي   هاي تکنیکی پایه نوآموزان بایـد بـا آمـاده   هستند. توسعه مهارت فرآیند تمرین
بازي و مسابقه ترکیب شود تا آنها بتوانند در آینده درك بهتـري از سیسـتم و بـازي تیمـی     

 داشته باشند.
  در والیبال دو نوع سیستم پایه وجود دارد: 

  حملـه  سرویس، ارسـال پـاس و   که شامل سیستم دریافتسیستم تهاجمی؛ 
 باشد.می
 در برابـر   که شامل سیسـتم دفـاع روي تـور و تـوپگیري (     سیستم تدافعی؛

   باشد.آبشار و جاخالی) می
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  هاي تهاجمیسیستم
هـاي  اید، موارد زیر جنبـه نظر از اینکه چه سیستمی را براي تیم خود انتخاب کردهصرف

  به آن توجه شود:دهند که باید در تمرینات مهم یک سیستم تهاجمی را نشان می
 هاي دریافت سرویسشکل )1

       هـاي تـیم   چیدمان بازیکنان باید طوري باشـد کـه بهتـرین دریافـت کننـده
 بیشترین دریافت اول را انجام دهند.

  .مسیر حرکت پاسور تعیین شود 
 .مسیر حرکت هریک از مهاجمان تعیین شود 

 هاهاي مختلف تهاجمی در هریک از چرخشها و برنامهنقشه )2
 مهاجم و سپس جابجا شدن به مناطق تخصصی براي ادامه بازي پوشش )3
 هاي پایه دفاعی ( توپگیري و دفاع روي تور)موقعیت )4
 جابجایی در جاگیري هاي پایه با توجه به شرایط مختلف بازي )5
 ادامه بازي پس از توپگیري: )6

 هاي تغییر موقعیت بازیکنان پس از ضربه سرویس و قرار گرفتن در موقعیت
 ر توپگیري و دفاع روي تور)(د پایه

 جابجایی از موقعیت توپگیري به حمله برگشتی 
 جابجایی از موقعیت دفاع روي تور به حمله برگشتی 
 حمله پس از دریافت توپ آزاد 
 سازماندهی حمله پس از پوشش مهاجم 

  
  هاي مربیگري:نکته

 .سیستم ارتباطی مناسب بین بازیکنان برقرار کنید 
 بر مبناي زمین بازي آغاز کنید، نه بر مبناي توپ.ها را آموزش جاگیري 
     هـا، جابجـایی و   مطمئن شوید همه بازیکنـان وظـایف خـود را در جـاگیري

 اند.پوشش درك کرده
      باشـد وارد تمـرین کنیـد   توپ را در شرایطی کـه تحـت کنتـرل مربـی مـی  

 ( زدن سرویس یا پرتاب توپ توسط مربی)
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  مـدافعان روي تـور و    ( اضـافه کنیـد   به تدریج بازیکنان حریف را به تمـرین
 ) سپس توپگیرها

 ها با توپ و ادامه رالی در شـرایط بـازي پـیش برویـد    به سمت توالی تماس  
ــوپگیري و    ( دریافــت ســرویس، اجــراي حملــه، حملــه از طــرف حریــف، ت

 جابجایی براي حمله برگشتی و ...).
  .سـرعت  سرعت تمرین براي کسب مهارت بیشتر توسط بازیکنان مهم است

 تمرین و بازي را افزایش دهید. افزایش سرعت به معنی عجله کردن نیست.
 تـوپ آزاد،   روي ارتفاع مناسب توپ در ارسال اول در شرایط مختلف بازي )

جاخالی، آبشار محکم، سرویس و ...)، با بازیکنان تبـادل نظـر کـرده و روي    
 آنها تمرین کنید.

  
  انواع حمله:

نوع حمله زمانی است که رالی بـا سـرویس حریـف آغـاز      حمله از دریافت اول: این .1
کنـد، امـا پیـروزي    هایی از شکست تیم جلوگیري مـی شود. پیروزي چنین رالیمی

 کند.ها را یک گام به بردن ست نزدیک میهایی آنحریف در چنین رالی
شـود.  حمله برگشتی: این نوع حمله زمانی است که رالی با سرویس شما آغـاز مـی   .2

حمله(حمله برگشـتی)، شـما را یـک گـام بـه       -ارسال پاس -موفق توپگیرياجراي 
 کند.بردن ست نزدیک می

 
  مالحظات عمومی درباره بازي:

  راه براي پیش گرفتن از حریـف یـا جبـران فاصـله بـا       4به خاطر داشته باشید که از
 توان امتیاز کسب کرد: حریف می

 امتیاز مستقیم سرویس 
  حمله) -ارسال پاس -(توپگیري موفقیت در حمله برگشتی 
 دفاع روي تور منجر به امتیاز 
 (خارج از کنترل شما) خطاي حریف 
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  در سطوح پایین تر تکنیکی، اکثر اینگونه امتیازات از طریق امتیاز مستقیم سرویس و
 هاي تکنیکی).(جنبه آیدخطاي ناخواسته حریف به دست می

 نگونه امتیازات از طریق دفـاع روي تـور و   اي باالتر، اکثر ایدر سطوح تکنیکی و تجربه
 هاي تاکتیکی).آیند(جنبهحمله برگشتی به دست می

  
  هاي تهاجمی:ها و استراتژيمالحظات ویژه در انتخاب سیستم

   سطح تجربه و دانش مربی 
    سطح تجربه و مهارت بازیکنان تیم خودي و سیستم و استراتژي دفـاعی تـیم

 حریف
 (ها)توانایی پاسور 
 ها( مهاجم سرعتی، مهاجمان کناري، مهاجم پشت خـط زن و...  یی مهاجمتوانا

(. 
 ثبات در ارسال اول 
  توانیـد انجـام دهیـد و آنچـه کـه بـراي       ایجاد تعادل بین آنچه که اکنون مـی

 ساختن تیم براي سطح باالتر نیاز است که انجام دهید.
 .چه مقدار زمان براي تمرین در اختیار دارید 
 توانند اجرا کنند، سعی نکنید به طور کنان از نظر تکنیکی نمیآنچه را که بازی

 تاکتیکی اجرا کنید.
  سعی نکنید تاکتیک، استراتژي یا سیستمی را که شناخت و اطالعات کافی و

 مناسبی درباره آن ندارید در تیم خود اجرا کنید.
  

  هاي پایه تهاجمیسیستم
مهاجمـان و عـدد دوم نشـان دهنـده     هاي بازي، عدد اول نشان دهنده تعداد در سیستم

  ها:باشد.  راهنماي شکلتعداد پاسورهاي داخل زمین می
 :S  پاسور

  :H  مهاجم
  :LF  4بازیکن منطقه چپ خط جلو یا منطقه 

  :CF  3بازیکن منطقه وسط خط جلو یا منطقه 
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  :RF  2بازیکن منطقه راست خط جلو یا منطقه 
  :LB  5بازیکن منطقه چپ خط عقب یا منطقه 

  :CB  6بازیکن منطقه وسط خط عقب یا منطقه 
  :RB  1بازیکن منطقه راست خط عقب یا منطقه 

و  6-6هایی که در آنها پاسور همواره نفر جلـو باشـد، سیسـتم    ترین سیستمبنیادي )1
 3یـا   2هر بـازیکنی کـه در منطقـه     6-6هستند. در این نوع سیستم  3-3سیستم 

ر عهده می گیرد که بستگی به توانایی بازیکنـان  قرار گرفت، وظیفه ارسال پاس را ب
 3، از 3-3در ارسال پاس پشـت و همینطـور توانـایی مهاجمـان دارد. در سیسـتم      

 قرار گرفتند باید پاس را ارسال کنند. 3و 2پاسور تیم هر کدام که در منطقه 
 

تـر اسـت و در آن   سیستم بنیادي دیگري که نسبت به دو سیستم قبلـی پیشـرفته   )2
-2باشد. دو نوع سیستم می 4-2همواره بازیکن خط جلو می باشد، سیستم  پاسور

 4-2المللـی. در سیسـتم   بـین  4-2امریکایی و سیستم  4-2وجود دارد. سیستم  4
براي دو مهاجم کنـاري پـاس ارسـال     3امریکایی، پاسور خط جلو معموالً از منطقه 

شود و دو مهـاجم  جابجا می 2المللی، پاسور به منطقه بین 4-2کند. در سیستم می
. این کـار باعـث   4و دیگري منطقه  3در روبه روي خود خواهد داشت، یکی منطقه 

شود تا ارسال پاس به پشت محدود شود اما مهاجم میانی می تواند هم از جلو و می
 هم از پشت سر پاسور حمله کند. 
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توانیـد بیشـترین وظیفـه دریافـت     نفره، می  3نفره و  5در هر دو حالت دریافت سرویس 
بازیکن خط عقـب بگذاریـد تـا بازیکنـان خـط جلـو تمرکـز         3سرویس را بر عهده 

بیشتري روي حمله داشـته باشـند. اگـر بـازیکنی از خـط جلـو مهـارت بـاالیی در         
هـاي اصـلی قـرار    توانید او را همواره در بـین دریافـت کننـده   دریافت اول دارد، می

یکنی از خط عقب که مهارت کمتـري در دریافـت اول دارد   دهید، در این حالت باز
  ها و در انتهاي زمین زمین جاگیري کند.        باید در پشت دریافت کننده

  

هایی که در آن ها پاسور همـواره بـازیکن خـط عقـب اسـت و      ترین سیستمبنیادي )3
هسـتند. در   6-3و سیسـتم   6-6مهاجم در خط جلو قرار دارند، سیستم  3همیشه 

قرار گیرد وظیفه ارسال پـاس بـر    1هر بازیکنی که در منطقه  6-6این نوع سیستم 
قـرار   6و  1پاسور تیم هر کـدام کـه در منطقـه     3، از 6-3عهده اوست. در سیستم 

  گرفت وظیفه ارسال پاس بر عهده اوست.
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پاسـور   2از  6-2هسـتند. در سیسـتم    5-1و  6-2هاي بازي ترین سیستمپیشرفته )4
تیم که در چیدمان تیمی در قطر هم هستند، پاسوري که در خط عقـب قـرار دارد   

جـاگیري   1وظیفه ارسال پاس بر عهده اوست و در توپگیري نیـز بایـد در منطقـه    
باشد وهمه بازیکنان براي ترین سیستم تهاجمی می، که رایج 5-1کند. در سیستم 

هـا  ا بیاموزنـد، یـک پاسـور در همـه چـرخش     بازي در سطح باال نیاز است که آن ر
وظیفه ارسال پاس را بر عهده می گیرد. هنگام دفاع اگر پاسور بـازیکن خـط عقـب    

 باید جاگیري کند.  2و اگر بازیکن خط جلو باشد در منطقه  1باشد در منطقه 
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 هاي پایه تدافعیسیستم
 : سیستم دفاعی بدون دفاع روي تور  

 باشد.می 0-2-4و  0-1-5شامل سیستمهاي  این سیستم،
ها زمانی استفاده می شوند که در تیم شما هیچکس توانایی دفـاع روي تـور   این سیستم

ندارد یا اینکه نوع حمله حریف آنقدر اثربخش نیست کـه نیـازي بـه دفـاع روي تـور داشـته       
از انتهاي زمین حمله مـی  زند، یا اینکه باشد. (مثالً زمانیکه مهاجم ایستاده به توپ ضربه می

کند.). در بعضی مواقع مهاجم تیم حریف آنقدر ضعیف به توپ ضربه مـی زنـد کـه دریافـت     
باشد، ولی اگر دفاع روي تور در مقـابلش قـرار گیـرد، ممکـن اسـت کـه بـا        توپ او آسان می

 استفاده از دست مدافعان روي تور کسب امتیاز کند.
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  ع روي تور :مزایاي سیستم دفاعی بدون دفا
     اولین مزیت این سیستم این است که در حقیقـت هـیچکس در دفـاع روي

تور شرکت ندارد و این سیستم بر پایه دفاع داخل میـدان، انتقـال و حملـه    
  استوار است. 

      یک یا دو بازیکن که معموالً یکی از آنها پاسور تـیم اسـت، در نزدیـک تـور
  کنند. ها جاگیري میبراي دریافت جاخالی

 دهند، وچون مـدافع روي  مدافعان داخل میدان بیشتري زمین را پوشش می
شود که با استفاده از تور حضور ندارد این شانس از مهاجم حریف گرفته می

 دستان مدافع روي تور امتیاز کسب کند. 
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      این سیستم همینطور براي دریافت توپهـاي کوتـاه و آبشـارهاي آرام بسـیار
  مناسب است. 

  کنـد، معمـوالً   جاگیري می بازیکنانی که براي دریافت جاخالیچون یکی از
باشد، در نتیجه بـه تـور نزدیکتراسـت و پـاس دادن تـوپ در      پاسور تیم می

 تر خواهد بود. یافت شده براي او راحت
 هـا بـه   تـوان بـراي دریافـت جاخـالی    ضعیف ترین مدافع داخل میدان را می

  نزدیک تور فرستاد. 
  است.  براي یادگیري ساده  

 
 معایب سیستم دفاعی بدون دفاع روي تور :

         اي عیب این سیستم آن است کـه اگـر تـیم حریـف بتوانـد بـه تـوپ ضـربه
اثربخش  بزند، اولین خط دفاعی (دفاع روي تور) حضور ندارند و در نتیجـه  
مدافعان داخل میدان کار دشواري پیش رو دارند و شانس تیم بـراي کسـب   

  امتیاز کم خواهد بود.
 

  سیستم دفاعی با یک دفاع روي تور :
 می باشد. 1-2-3و  1-1-4این سیستم شامل سیستمهاي 

ها زمانی استفاده می شوند که در تیم شما  یک یا دو نفر توانایی انجام دفـاع  این سیستم
روي تور را دارند. اگر شما دو مدافع روي تور دارید، آنها را در قطر هم قـرار دهیـد، بـه ایـن     

تی هر کدام از آنها در خط جلو قرار دارند ، وظیفه دارند که کل تور را دفاع کننـد.  ترتیب وق
توانید فقط یک مدافع از دو یا سه مدافع روي تور خـود را در برابـر مهـاجم    زمانیکه شما می

دهـد کـه شـما    ها استفاده کنید. این حالت زمـانی رخ مـی  قرار دهید نیز باید از این سیستم
  ل نوع حمله حریف، دفاع روي تور دو یا سه نفره تشکیل دهید. نتوانید به دلی
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  مزایاي سیستم دفاعی با یک مدافع روي تور :

     اولین مزیت این سیستم آن است که تنها کسانی که می تواننـد اثـر بخـش
  باشند در دفاع روي تور شرکت می کنند.   

  کـی از آنهـا پاسـور    یک یا دو بازیکن ( که در والیبال سطح پایین معموالً ی
تیم است ) پشت مدافع روي تور و براي دریافـت جاخـالی هـا و آبشـارهاي     

 کنند.          آرام جاگیري می
  .مدافعان داخل میدان بیشتري زمین را پوشش می دهند  
   ًچون یکی از بازیکنانی که براي دریافت جاخالی  جاگیري می کند، معمـوال

تـور نزدیکتراسـت و پـاس دادن تـوپ در      پاسور تیم می باشد، در نتیجه به
 یافت شده براي او راحت تر خواهد بود. 
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    بازیکنی از خط عقب که در دفاع داخل میدان ضعیف است ، مـی توانـد در
  منطقه پوشش داده شده توسط مدافع روي تور ، جاگیري نماید. 

 .براي یادگیري ساده است  
  روي تور را پوشـش دهـد    یک مدافع روي تور می داند که باید همه مناطق

 یا اینکه در منطقه مربوط به خود به تنهایی دفاع روي تور را انجام دهد. 
  

  معایب سیستم دفاعی یک مدافع روي تور :
        عیب این سیستم آن است که یـک مـدافع بایـد تمـام منـاطق روي تـور را

  پوشش دهد، که ممکن است خستگی بیش ازحد در او ایجاد نماید.
 ل مواجهه با یک مدافع روي تور کار ساده تري پیش رو دارد. مهاجم به دلی 

 
 : سیستم دفاعی با دو مدافع روي تور  

 می باشد.   2-0-4و     2-1-3این سیستم شامل سیستمهاي  
این سیستم ها زمانی استفاده می شوند که دو مدافع  از سـه مـدافع روي تـور تـیم      

تا از بازیکنان خط جلو توانـایی انجـام دفـاع     2در برابر مهاجم حریف قرار دارند، یا فقط 
روي تور را دارند ودر کنار هم در طول تور حرکت می کنند( ایـن تـاکتیکی بـراي تـیم     

و زمـانی   2007باشد، اما تیم ملی برزیل در مسابقات لیگ جهـانی  هاي سطح پایین می
مقابـل بـه کـار    که پاسور تیم بازیکن خط جلو بود، در مقابل پاس هاي خیلی بلند تـیم  

می گرفت. به این ترتیب پاسور تیم به جمع توپگیرهـا مـی پیوسـت تـا مهـاجم حریـف       
نتواند از ضعف او در دفاع روي تور براي کسب امتیـاز اسـتفاده کنـد و در ضـمن دفـاع      
عقب زمین تیم خود را نیز تقویت می کرد. این نمونه اي از بـازي خالقانـه تـیم برزیـل     

  دفاع بود.).    براي افزایش اثربخشی 
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  مزایاي سیستم دفاعی با دو مدافع روي تور :

       اولین مزیت این سیستم آن است که دفـاع روي تـور مسـتحکم تـري
  نسبت به سیستم هاي قبلی شکل می گیرد.

    قسمتهاي مرکزي زمین در برابر ضربات محکم، توسـط مـدافعان روي
بایـد در   تور پوشش داده می شود. درنتیجه بازیکن وسـط خـط عقـب   

کنار خط انتهایی باقی بماند. او باید با توجه به مسیر حرکت مهاجم و 
نحوه ضربه زدن او، توپهایی را که به دست مدافعان برخورد مـی کنـد   
یا از باالي دستان آنها عبور می کند، دریافت نماید. اگر فضاي بین دو 

ن وسـط  مدافع نیز باز بود، پوشش این فضاي خالی نیز بر عهده بـازیک 
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خط عقب می باشد. بنابراین در این سیستم دفاعی، بازیکن وسط خط 
  ترین و باهوشترین بازیکن تیم باشد. عقب باید چابکترین، باتکنیک

   اگرپاسورتیم درهنگام دفاع در منطقه عقب قراردارد(در سیستم حملـه
تواند طوري موقعیت خود را عوض کند که همواره در منطقه ) می1-5

عقب توپگیري کند تا در هنگـام حملـه انتقالی(برگشـتی)    راست خط 
  تر پاس دهد.راحت

  در سیســتم دفــاعی دو مــدافع روي تــور، چــون مرکــز زمــین توســط
شود، مهاجمان مجبورندکـه ضـربات   مدافعان روي تور پوشش داده می

رو به رو بزنند که همین عامـل،   "کنار خط "یا  "زاویه تند"خود را به 
  جم را افزایش می دهد.احتمال خطاي مها

        کنـد،  اگر آن بازیکن خـط جلـو کـه در دفـاع روي تـور شـرکت نمـی
هاي پشت دفاع روي تور رادریافت نماید(دفاع آزاد متحـرك)،  جاخالی

بازیکنان خط عقب با تمرکز بیشـتري در دفـاع داخـل میـدان حضـور      
  خواهند یافت.

  
  :سیستم دفاعی با دو مدافع روي تور معایب

  شاید تنها عیب این سیستم دفاعی آن باشد که پوشـش  بزرگترین و
هـاي مهـاجم حریـف،    مرکز زمین در برابر آبشارهاي آرام و جاخـالی 

مشکل است. دریافت چنین ضرباتی مخصوصـاً بـراي بازیکنـانی کـه     
تکنیکهاي دفاع داخل میدان را به خوبی فرا نگرفته اند بسیار مشکل 

  است.
تـوان از  عیب و با توجه به نحوه بـازي تـیم مقابـل مـی     در سطوح مبتدي به منظور رفع این

  عقـب  6متر جاگیري می کند.) و یا منطقه  3نزدیک خط  6جلو( بازیکن منطقه  6سیستم منطقه 
 نزدیک خط انتهایی جاگیري می کند.) استفاده کرد. 6( بازیکن منطقه 

 زننـد، هایی که کمتر محکم و به انتهاي زمین آبشار میدر مقابل تیم 
زننـد،  و بیشتر جاخالی می اندازند یا ضرباتی آرام به وسط زمین می

  جلو استفاده کرد. 6بهتر است از سیستم 
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          در مقابل تیم هـایی کـه بیشـتر محکـم و بـه انتهـاي زمـین آبشـار
زنند، و کمتر از جاخالی یا ضربات آرام استفاده می کننـد، بهتـر   می

  عقب استفاده کرد. 6است از سیستم 
  
  دفاعی با سه مدافع روي تور :سیستم  

بینـی باشـد، در   معموالً زمانی که پاس ارسالی در تیم حریف با ارتفاع زیاد و قابـل پـیش  
ید در دفـاع روي تـور حضـور یابنـد. عـالوه بـر       والیبال سطح باال  هر سه بازیکن خط جلو با

تمرکز بر جهش هماهنگ و حفظ نکات ایمنی، مدافعان روي تور باید مراقب باشند تـا تـوپ   
از بین دستان آنها عبور نکند و مانند دیواري بدون روزنه عمل کنند تا مدافعین عقب زمـین  

 فره نیز باید رعایت شود.غافلگیر نشوند. این موضوع در دفاع روي تور یک نفره و دو ن
توپگیرهاي کناري باید بیشتر مراقب جاخالی ها و ضربات آرام مهـاجم حریـف باشـند و     

بیشتر باید بر پوشش توپ هایی که پس از برخورد به دسـت مـدافعان روي    6بازیکن منطقه 
  تور به انتهاي زمین منحرف می شود تمرکز کند.

  
  سیستم هاي پوشش مهاجم

 3باشـد.  ز دفاع، پوشش مهاجم تیم در برابر مدافعان روي تور حریـف مـی  یک نوع دیگر ا
هاي مختلف، آنهـا را در  سیستم پایه براي پوشش مهاجم وجود دارد که می توان در چرخش

مـی باشـد. سیسـتم معمـول      3-2تیم به اجرا گذاشت. معمولترین سیستم، سیستم قوسـی  
تـوان از  راي پوشش مهاجمـان میـانی مـی   نزدیک به خط انتهایی است. ب  2-3دیگر سیستم 

  استفاده کرد. 1-4سیستم 
بازیکن نزدیکتر به مهاجم،  قوس اول را براي پوشش فضاي نزدیک   3،  3-2در سیستم 

دهنـد.  بازیکن دیگر قوس دوم را براي پوشش وسط وانتهاي زمین تشکیل می 2به مهاجم و 
بـازیکن دیگـر    3اول را تشـکیل داده و  بازیکن نزدیکتر به مهاجم قوس  2،  2-3در سیستم 

  دهند.نیز قوس دوم را تشکیل می
پاسور تیم باید بداند که او اولین بازیکنی است که باید در پوشش مهـاجم شـرکت کنـد.    

، نزدیکترین بازیکن به مهاجم میانی که معمـوالً پاسـور تـیم     1-4در سیستم پوشش مهاجم 
قرار گیـرد. در حمـالت ترکیبـی نیـز بـه دلیـل        باشد، باید در پشت مهاجم براي پوششمی
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نداشتن زمان، بازیکنان باید در همان محلهایی که قرار دارند آماده دریافت توپهاي برگشـت  
  داده شده توسط مدافعان روي تور حریف باشند.

پوشش مهاجم به دلیل سرعت و پیچیدگی هاي باالي سیسـتم هـاي حملـه در والیبـال     
عت عکس العمل و آمادگی بازیکنان بستگی دارد تا تاکتیـک تیمـی.   سطح باال، بیشتر به سر

اما در حمالت برگشتی یا زمانی که دریافت اول مناسب نیست، متناسب بـا دفـاع روي تـور    
هاي باال باید مورد استفاده قرار گیـرد. پوشـش مهـاجم نبایـد هرگـز      تیم مقابل یکی از روش

د بـراي افـزایش اثربخشـی حملـه مـی باشـد،       مورد کم توجهی قرار گیرد زیرا روشی کارآمـ 
درنتیجه عالوه بر بهبود شرایط روانی و سطح جنگندگی تیمی، تأثیر زیادي نیز بـر پیـروزي   
تیم دارد. معموالً زمانی که دریافت اول خوب نیست  پاس بلندي از مرکز یـا انتهـاي زمـین    

نزدیـک تـر بـه مهـاجم را     شود، لیبرو و مهاجم سرعتی زن نیم دایره توسط پاسور ارسال می
  دهند.  تشکیل می
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  هاي پایهتاکتیک 
تـوان بـه دو مجموعـه تقسـیم     هاي والیبال را مـی ها و مهارتاز دیدگاه تاکتیکی، تکنیک

  نمود:
  مجموعه اول ( حمله): دریافت سرویس، ارسال پاس و حمله

ور، توپگیري، ارسال پاس مجموعه دوم (دفاع و انتقال به حمله): سرویس، دفاع روي ت
 برگشتی، حمله برگشتی

 COMPLEX 1مجموعه اول 
هایی که تاکتیک تهاجمی یک تیم را تشکیل می دهنـد؛ دریافـت سـرویس، پـاس     بنیان

آیـد کـه حملـه بـه زمـین حریـف از الگـوي        دادن و حمله(آبشار) هستند. به ندرت پیش می
  دیگري پیروي کند.

کند. بیشتر مسئولیت دریافت اول بـر عهـده بازیکنـان    پاسور در دریافت اول شرکت نمی
کننـد  خط عقب می باشد. براي دومین تماس با توپ، همه بازیکنان راه را براي پاسور باز می

تا حتماً او توپ پاس بدهد، مگر اینکه دریافت اول نامناسب صورت گیرد و براي پاسـور غیـر   
سـپس و  » پـاس بـده!  «ر فریاد می زنـد: ممکن باشد که توپ پاس بدهد. در این حالت، پاسو

  فقط سپس، بازیکن دیگري که به توپ نزدیک است باید اقدام به پاس دادن نماید.
دهـد، نـوع حملـه هریـک از     هایی که بـا دسـت نشـان مـی    پاسور تیم با عالمت یا شماره

ایی هاي حمله زیادي وجود دارند که به سطح مهارت و توانـ کند. نقشهبازیکنان را تعیین می
بازیکنان تیم بستگی دارد. واقعاً هیچ نقشه حمله اي وجود ندارد که موفقیت تیم را تضـمین  
کند. همه چیز بستگی به شرایط تـیم شـما و حریـف دارد. مهمتـرین نکتـه ایـن اسـت کـه         
بیشترین بهره را از نقاط قوت تیم خود و نقاط ضعف تـیم حریـف ببریـد و همینطـور اجـازه      

م شما و نقاط قوت تیم حریف وارد جریان بازي شود. افـزایش دقـت و   ندهید نقاط ضعف  تی
تمرکز در دریافت اول و ارسال توپ با ارتفاعی متناسب با توانایی هاي پاسور، اتخاذ تاکتیـک  
حمله با توجه به نقاط ضعف و قوت دفاع روي تور و داخل میدان حریف، ارسال پـاس دقیـق   

له قرار دارد و سرانجام تمرکز و دقت بـاالي مهـاجم   براي مهاجمی که در بهترین شرایط حم
در زدن ضربه به توپ، نکاتی هستند کـه بـا رعایـت آنهـا احتمـال موفقیـت تـیم در حملـه،         

  متناسب با شرایط دفاعی تیم حریف، به حداکثر میزان خود خواهد رسید.
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  در انتخاب تاکتیک حمله تیم موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
 تجربه بازیکنانسطح تکنیک و  .1
 توانایی پاسور (ها) .2
 توانایی مهاجم (ها) .3
 نقاط قوت و ضعف حریف .4
 ثبات و کیفیت دریافت اول .5
هایی که براي پیروز شدن در این سطح الزم اسـت  ایجاد تعادل بین تاکتیک .6

 هایی که براي پیشرفت به سطوح باالتر الزم است.و تاکتیک
 چه میزان زمان براي تمرین در اختیار است. .7

  
  هاي تهاجمی، نکات زیر باید رعایت شوند:براي اجراي کارآمد هریک از سیستم

       چیدمان تیم و تقسیم وظایف بین بازیکنان باید بـه گونـه اي باشـد کـه بـا
توجه به عملکرد تیم حریف در اجراي سرویس، بهترین دریافت کننده تـیم،  

  بیشترین دریافت هاي اول را انجام دهد.
 اید مشخص باشد.مسیر حرکت پاسور ب  
 هاي مختلف حمله بایـد  مسیر حرکت هر یک از مهاجمان در اجراي تاکتیک

  مشخص باشد.
   زمانی که ارسال اول مناسب نیست(یا در حمالت برگشتی) و پاسور قادر بـه

باشد، باید مشخص گردد که با توجه به محـل تـوپ، کـدام    ارسال پاس نمی
نیمـی از بازیکنـان تـیم بایـد     بازیکن پاس دهد و به کدام مهـاجم. حـداقل   

  بتوانند خوب پاس دهند.
 تواننـد  هاي خود را برآنچه که بازیکنان به صورت تکنیکی نمیهرگز تاکتیک

 ریزي نکنید.به خوبی انجام دهند، پایه
  انواع حمله :
 ) حملــه از دریافــت ســرویسside outاي کــه پــس از دریافــت ): حملــه

درصد امتیـازات تـیم از ایـن     35تا  30سرویس انجام می شود. که تقریباً 
 نوع حمله به دست می آید. 
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 (برگشتی)زمانی کـه حملـه پـس از تـوپگیري یـا پوشـش        حمله انتقالی :
درصد امتیازات تیم از ایـن راه   25تا  20مهاجم انجام می شود. که تقریباً 

 آید.به دست می
ار شـود، بـه ویـژه در    بنابراین در طراحی تمرینات حمله باید روي هـر دو نـوع حملـه کـ    

برقراري ارتباط کالمی مناسب بین بازیکنان در حمـالت برگشـتی؛ زیـرا شـرایط غیـر قابـل       
هاي پیشرفته این است کـه سـرعت و تنـوع    هاي تیمبینی و متغیر است. یکی از ویژگیپیش

  باالیی به ویژه در حمالت برگشتی دارند و از تعداد مهاجمان بیشتري استفاده می کنند.
 
  روش براي پیشی گرفتن از حریف و پیروزي وجود دارد :  4ر والیبال د

 امتیاز مستقیم سرویس -1
 دفاع روي تور که به طور مستقیم منجر به کسب امتیاز شود   -2
 زند.موفقیت در حمله انتقالی (حمله برگشتی) زمانی که تیم سرویس می -3
 خطاي حریف (که خارج از کنترل شماست) -4

 یشتر بردهـا از طریـق خطـاي ناخواسـته حریـف و امتیـاز       در سطوح بازي پایین، ب
  (تأثیرات تکنیکی ) شود.مستقیم سرویس کسب می

 (برگشتی)  در سطوح بازي باال، بیشتر بردها از طریق دفاع روي تور و حمله انتقالی
 شود. ( تأثیرات تاکتیکی )کسب می

ل طراحـی شـوند. در   ها و تاکتیک هاي حمله باید متناسب بـا کیفیـت دریافـت او   برنامه
 25تـا   20هـاي سـرویس عـالی هسـتند،  و     درصد دریافت 35تا  30والیبال پیشرفته تقریباً 

هـا هـم متوسـط و ضـعیف هسـتند. بایـد در همـه        ها خـوب. مـابقی دریافـت   درصد دریافت
هاي اول تاکتیک هـاي حملـه را تعیـین کـرد و روي آنهـا      ها براي همه انواع دریافتچرخش

به ویژه در زمانی که دریافت اول عالی نیست سیستم حملـه تـیم آسـیب پـذیر     تمرین کرد. 
خواهد بود، با انجام تمرینات زیاد روي چنین حالت هایی بازیکنان در شرایط بـازي عملکـرد   

  دانند.بسیار بهتري خواهند داشت، به ویژه از نظر ذهنی خود را آماده چنین شرایط می
  : توان به کار برداستراتژي تهاجمی را می 3عالی باشد زمانی که دریافت اول خوب و یا 

 ایجاد فاصله بین مدافعان روي تور حریف .1
 استفاده از حمالت ترکیبی .2
  هاي سریع و کم قوس به کنار آنتنارسال پاس .3
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 COMPLEX 2مجموعه دوم 
راه براي دفاع در برابر تهاجم حریف وجود دارد؛ دفاع داخـل میـدان و    2در والیبال فقط 

باشند. اولـین  فاع روي تور،که هر دوي اینها نیازمند تمرین زیاد و آمادگی جسمانی باال مید
باشـد. بـا   باشد که البته از نگاهی دیگر اولین حمله تیم نیز میعمل دفاعی تیم، سرویس می

هاي تیم مقابل را در حملـه محـدود کـرد و در    توان گزینههاي  اثر بخش میاجراي سرویس
هاي مناسبی را براي دفاع روي تور یا داخل میدان براي کسب امتیـاز ایجـاد   یتنتیجه موقع

کـم کـردن سـرعت     -2کسب امتیاز مستقیم  -1هدف وجود دارد : 2نمود. در دفاع روي تور 
تـر شـود. دفـاع    توپ ورودي به زمین، طوري که دریافت آن براي مدافعین داخل زمین ساده

  می کند:داخل میدان نیز دو هدف را دنبال 
  .جلوگیري از برخورد توپ به زمین -1
  ریزي حمله اي اثربخش.هدایت مناسب توپ به سمت پاسور به منظور طرح -2
  
  دفاع روي تور 

ترین راه براي مقابله با حمله حریف، خنثی کردن آن در روي تور است واین کـار  مطمئن
  باشد.ف میمستلزم قرار دادن دفاع روي تور مستحکم در برابر مهاجم حری

اي باشد که توپ نتوانـد از بـین   در هنگام دفاع روي تور فاصله دستها از هم باید به اندازه
آنها عبور کند. بازیکنان کوتاه قد در مقابل مهاجمانی که ارتفاع آبشار بـاالیی دارنـد،  نبایـد    

ع آنهـا  دستهاي خود را در هنگام دفاع روي تور وارد زمین حریف کنند چرا کـه ارتفـاع دفـا   
تواند توپ را از روي دستان آنهـا بـه راحتـی عبـور دهـد. ایـن       کمتر خواهد شد و مهاجم می

بازیکنان باید کف دست خود را به سمت باال خم نمایند تا پس از برخـورد تـوپ بـا دسـتان     
سرعتی کمتر وارد زمین خودي شود و مـدافعان داخـل میـدان بـه      آنها، با ارتفاعی مناسب و

 (soft block)دفـاع روي تـور نـرم   دریافت نمایند . به این نـوع دفـاع روي تـور،    راحتی آن را 
  شود.        گفته می

  مرحله زیر انجام شود : 4اما به طورکلی براي یک دفاع روي تور باید 
  اتخاذ موقعیت مناسب .1
  انتخاب زمان مناسب براي پریدن(زمان سنجی) .2
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  انجام یک پرش با قدرت و متعادل .3
  زمین حریف و هدایت توپ به سمت زمین مقابلورود دستها به  .4

  
دفاع روي تور در کنارها معموالً دو نفره تشکیل می شود، که توسط مدافع میانی و یکـی  
از مدافعان کناري به منظور پوشش فضاي بیشتري از زمین شکل می گیـرد. مـدافع کنـاري    

یک می شود ودفـاع روي  محل تشکیل دفاع روي تور را تعیین کرده و مدافع میانی به او نزد
کند. متناسب با نقاط ضعف و قوت مهاجم تیم حریف، توانایی توپگیرهـا  تر میتور را منسجم

و تاکتیک تیم، مدافع کناري موقعیت خود را با توپ تنظیم می کند. چـون سـرعت حرکـت    
ه مهاجم میانی حریف باالست و در نتیجه زمان عکس العمل در برابر او کم خواهد بود وظیفـ 

مدافع میانی است که از قبل جاگیري مناسب را در برابـر او انجـام دهـد و چنانچـه سـرعت      
حرکت مهاجم خیلی زیاد است و ارتفاع آبشار او باالست، مدافع میانی باید کمی زودتـر از او  
جهش کند. در غیر این صورت همزمان با مهاجم یا کمی پس از ارسال پاس باید پرش کند. 

رعتی به مدافعان کناري نزدیک بـود، آنهـا نیـز بایـد متناسـب بـا شـرایط        اگر محل حمله س
فیزیکی خود به مدافع میانی کمک کنند. در برابر پاسهاي با ارتفاع زیاد، هر سه بازیکن خط 
جلو باید در دفاع روي تور شرکت کنند و عمـده مسـاحت زمـین را پوشـش دهنـد. معمـوالً       

زند باید توسط مدافع روي تور مسدود تري میکممسیري که مهاجم در ان مسیر ضربات مح
  شود.
  
  نکته بنیادي  درباره دفاع روي تور 4

دفاع روي تور باید شامل یک تمرکز کلی بـا اسـتفاده از بینـایی محیطـی      .1
ــاس       ــوع پ ــه ن ــامی س ــازیکن، تم ــک ب ــز روي ی ــاي تمرک ــه ج ــد. ب باش

  ممکن(سرعتی،کنارآنتن و ترکیبی)را زیر نظر داشته باشید.
که از حرکت مهاجمان اطالعات الزم را بـه دسـت آوردیـد، تمرکـز     زمانی  .2

خود را روي پاسور تیم مقابل قرار دهید. این تغییر تمرکز باید زمـانی رخ  
دهد که پاسور هنوز توپ را لمس نکرده است. شما باید از شرایط بـازي و  
کیفیت دریافت اول و نحوه قرار گرفتن بدن پاسور، پاس ارسالی توسـط او  

  حدس بزنید. را



  اصول مربیگري والیبال  210
  

 

به محض رها شدن توپ از دستان پاسور، بایـد سـریعاً روي تـوپ تمرکـز      .3
  کنید تا ارتفاع، فاصله توپ از تور و سرعت توپ را تخمین بزنید.

چشمها باید در نهایت روي دست ضربه زننـده و جهـت بـدن او متمرکـز      .4
شوند تا بتوان مسیر ضـربه را تشـخیص داده و تـوپ را بـه سـمت زمـین       

  کرد. هدایت
این تغییرات بصري باید در حـداقل زمـان ممکـن صـورت گیـرد و تمـام        .5

  ها مطابق با تجزیه و تحلیل مشاهدات باشد.العملعکس
  
  به طور خالصه از ابتدا تا انتها  باید روي عوامل زیر تمرکز کنید : 
کیفیت دریافت اول، حرکات مهاجم، حرکات پاسور، وضعیت پاس ارسال شده، حرکـات  «
  »و دست مهاجم.بدن 
  

  توپگیري
باشـد، بـا   تکنیک مناسب براي دفاع توپگیري، همانند ارسال با ساعد یا دریافت اول می 

این تفاوت که پاها بازتر است، زانوها بیشتر خم می شوند، آرنج ها به سمت بیـرون اسـت(در   
یشـتر  ها کـامالً داخـل بـدن اسـت) و وزن بـدن ب     ها و دستحالیکه در دریافت سرویس آرنج

متمایل به جلو است تا اگر الزم شد، به منظور دریافت توپ، بدن روي زمـین کشـیده شـود؛    
بسیار مهم است که بازیکنان کامالً آماده توپگیري باشند، هـم از نظـر ذهنـی و هـم از نظـر      

هایی هستند کـه کـاربرد زیـادي در دفـاع     جسمی. شیرجه زدن و افت به پهلو هم از تکنیک
ند. توپ ارسالی در زمـان تـوپگیري بایـد ارتفـاع بیشـتري داشـته باشـد تـا         داخل میدان دار

سازماندهی حمله برگشتی راحت تر انجام شود، زیرا در این صورت بایکنان زمان کافی بـراي  
جابه جایی و برقراري ارتباط با یکدیگر پیدا خواهنـد کـرد. هـدف بـازیکن در تـوپگیري اول      

شد، سپس ارسال توپ با ارتفاع مناسـب و پرهیـز از عبـور    باید، عدم برخورد توپ به زمین با
  توپ به زمین حریف.

سنجی درست، مواردي هستند که العمل به موقع و زمانسرعت باالي حرکت پاها، عکس
هاي دفـاع داخـل میـدان،    باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. براي اجراي ایمن و کامل تکنیک
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فرادي انجـام دهیـد. درك موقعیـت در زمـین، جـاگیري      باید تمرینات زیادي را به صورت ان
متناسب با دفاع روي تور و عدم برخـورد بـا دیگـر بازیکنـان، مـواردي هسـتند کـه بایـد در         

  تمرینات به آنها دست یابید.
  

  اصول پایه توپگیري:
 پوشش دادن :  

ن بازیکنان باید تمام مناطق زمین را پوشش دهند و هیچ مسیري نباید توسـط دو بـازیک  
گیـرد. بازیکنـان بایـد بـا     پوشش داده شود، این مطلب مدافعین روي تـور را نیـز در بـر مـی    

هاي به موقع سعی کنند که مناطق بیشـتري را پوشـش   هاي سریع و جابه جاییالعملعکس
دهند. اصل پوشش به این معناست که بین بازیکنی که در دفاع داخل میـدان حضـور دارد و   

شود، فقط باید مـدافعین روي تـور حضـور داشـته     یم مقابل زده میتوپی که توسط بازیکن ت
(دو توپگیر پشت سـر   باشند، و نه بازیکن دیگري که او هم در دفاع داخل میدان حضور دارد

  هم نباشند.).
  
 سایه :  

اگر مدافعان به اندازه کافی بلند هستند که اجازه ندهند توپ از بـاالي دسـتان آنهـا وارد    
زنـد،  عین داخل میدان در زمانی که مهاجم تیم مقابل بـه تـوپ ضـربه مـی    زمین بشود، مداف

  نباید در سایه دفاع روي تور و پشت مسیري که آنها مسدود کرده اند قرار گیرند.
  
 : پوشش دفاع روي تور کوتاه  

وقتی که در دفاع روي تور، بازیکن کوتاه قدي حضور دارد، مـدافعین داخـل زمـین بایـد     
شـوند، دریافـت   هایی را که از بـاالي دسـت او وارد زمـین مـی    تا ضربه طوري جاگیري کنند

نمایند. این جاگیري باید در مسیري باشد  که احتمال داخل شدن توپ بیشتر است. در این 
کـار مـدافعان داخـل زمـین را      "دفاع روي تور نـرم "تواند با انجام حالت، مدافع روي تور می

  آسان کند.
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  ه :موج حمل 3آمادگی براي  
مدافعین داخل زمین باید در ابتدا آماده دریافت جاخالی پاسور یا دریافت اول عبور کرده 
تیم مقابل باشند. اگر این حاالت اتفاق نیافتـاد، بایـد آمـاده دریافـت حمـالت مـوج دوم یـا        
حمالت سرعتی باشند. سپس باید جاگیري خود را تغییر دهنـد و آمـاده تـوپگیري در برابـر     

  ر یا بلند شوند. مت 1پاسهاي 



 

  8 فصل
 هااصول یادگیري مهارت

  
تـوان آنهـا را بـه دانـش     ي یادگیري حرکتی انجام شده که مـی تحقیقات بسیاري درباره

مربیان افزود تا بتوانند بازي والیبال را بهتر آموزش دهند. در اینجا به برخی از نکات کلیدي 
ند تا طراحی بهتري تواند به مربیان کمک ککنیم که میي یادگیري حرکتی اشاره میدرباره

  براي تمرینات داشته باشند.
هـاي  اما نکته بسیار مهم که نبایـد از آن غفلـت کـرد ایـن اسـت کـه بایـد تمـام جنبـه         

  سازي بازیکنان را مد نظر قرار داد:آماده
 سازي ذهنی، روحی و روانیآماده -1
 سازي جسمانیآماده -2
 سازي تکنیکیآماده -3
 سازي تاکتیکیآماده -4

 سازي تاکتیکیآماده

 یکیکنسازي تآماده

 جسمانیسازي آماده

 نیذهسازي آماده
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  هادگیري مهارتمراحل یا
به عنوان مربی ما باید درك کنیم که یک ورزشکار سه مرحله یادگیري را باید بگذراند تا 

  مهارت تبدیل به یک بازیکن ماهر شود:از یک نوآموز  بی
  )1مرحله شناختی یا تصویر ذهنی (مرحله ي  .1
 )2مرحله حرکتی (مرحله ي  .2
 )3مرحله خودکار (مرحله ي  .3

بازیکنی (حتی ماهر)، براي یادگیري یک مهارت یا فعالیـت جدیـد   باید توجه کرد که هر 
  باید این مراحل را بگذراند.

 
  مرحله شناختی یا تصویر ذهنی

در این مرحله ورزشکار یک درك ( تصـویر ذهنـی) از مهـارت را ایجـاد کـرده و توسـعه       
 شـد. مهم است که بازیکن حس و درك درستی از نحوه ي اجراي مهـارت داشـته با  دهد. می

اغلب بهترین کار این است که این مهارت در روشی کنترل شده و همراه با نمایش درسـت و  
دقیق آنچه که باید اجرا شود آموزش داده شود تا بازیکن کامالً درك کند که چـه کـار بایـد    

رود در ایـن مرحلـه   انجام دهد. این مرحله نباید زیاد زمان ببرد، چراکه از بازیکن انتظار نمی
  ت یا فعالیت را خوب اجرا کند، بلکه فقط باید آنرا به درستی درك کند. مهار

  
  مرحله حرکتی

در مرحله دوم الزم است که مقدار زیادي تمرین اجرا شود تـا نکـات کلیـدي در اجـراي     
تر شود و به ثبات بیشتري دست یابـد. در  مهارت تقویت شود، بازیکن در اجراي مهارت قوي

شدند کم کم از بـین  ي شناختی دیده میي بزرگی که در مرحلهطول مرحله حرکتی خطاها
 دهد و آنروند. بازیکن اجزاي مختلف مهارت یا حرکت را به صورت روان به هم پیوند میمی

  دهد نه به صورت اجزاي متوالی غیرپیوسته.  را به صورت کلی انجام می
بنابراین بازیکنان بایسـتی   شود،بینی بازي میوالیبال در محیطی متغیر و غیر قابل پیش

یاد بگیرند تا چگونه به شرایط مختلف بازي واکنش سریع و مناسب نشان دهند و تصمیمات 
درست بگیرند. این فرآیند زمان زیادي طول می کشد و نیازمند تکرار زیاد، تقویت و اصـالح  

ختلـف  باشد و بسیار مهم اسـت بـازیکن در طـول تمـرین در شـرایط م     ها میمستمر تکنیک
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شبیه بازي قرار گیرد. بازیکنان همچنین باید بیاموزند که عملکرد خود را ارزیابی کننـد، بـه   
  خطاهاي خود پی ببرند و آنها را اصالح کنند.

  خطاها یک حقیقت در زندگی هستند، نحوه ي واکنش به خطاهاست که مهم است.
هـا بـه   و یا شـاید سـال  ها ترین مرحله یادگیري است. ممکن است ماهاین مرحله طوالنی

  طول انجامد، بنابراین مهـم اسـت کـه تمرینـات داراي سـاختار مناسـب و هدفمنـد باشـند.         
  مربی و بازیکن باید صبور و سخت کوش باشند.ضمن در 

  
  مرحله خودکار

ي باشد. شـرایط حرکتـی و نحـوه   ویژگی مرحله آخر واکنش خودکار بازیکنان باتجربه می
ي اجـراي  یکنواختی برخوردار است و نیاز به نظارت مداوم در نحـوه اجراي مهارت از ثبات و 

هـاي پیشـرفته   هاي دیگر که شامل تاکتیـک توان روي جنبهتکنیک وجود ندارد و اکنون می
  شود، تمرکز کرد.وتمرینات ذهنی، حافظه و ... می

  تمام کارها قبل از آنکه آسان شوند، مشکل بوده اند.
شخیص بدهیم که هر کدام از بازیکنانمان در اجراي هـر مهـارت   ما به عنوان مربی باید ت

هاي جدید در کدام مرحله از یادگیري قرار دارند. حتی بازیکنان با تجربه در آموختن مهارت
ي مربیـان  باید این مراحل را بگذرانند، بنـابراین بـه منظـور تسـریع فرآینـد یـادگیري همـه       

  ي جدید را به بازیکنان بیاموزند.نیازدارند که توجه کنند چگونه مهارت ها
  

  انتقال تمرین
هدف اصلی تمرین، انتقال بازیکنان از محیط تمرینی و آموزشی به شرایط مشابه بـازي و  

باشد. اگر ایـن هـدف همـواره در ذهـن نباشـد خطـر اینکـه        سپس شرایط واقعی مسابقه می
اقعی بـازي ایجـاد کنـد    محیط و شرایط تمرین بهبود کمی در عملکرد بازیکنان در شرایط و

ي انتقال تمـرین بـه   توان از تحقیقات انجام شده دربارهزیاد خواهد بود. مفاهیم زیادي را می
  دست آورد:

هـاي جدیـد اسـتفاده    هاي آشنا براي بازیکنان به منظـور معرفـی مهـارت   از مهارت .1
نهـا  اي که بازیکنـان در اجـراي آ  هاي جدید را برپایه الگوهاي حرکتیکنید. مهارت

هـاي بـین آنهـا اشـاره     مهارت دارند یا برایشان آشناست آموزش دهید و به شباهت
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کنید( مثالً گام برداشتن براي آبشـار لنـگ ماننـد حرکـت سـه گـام در بسـکتبال        
  باشد.).باشد و یا عمل ضربه در آبشار تقریباً شبیه پرتاب توپ در بیس بال میمی

برسانید. تئوري ویژه سـازي تمـرین بـه     شباهت بین تمرین و مسابقه را به حداکثر .2
هاي تمرین بایستی شباهت زیـادي بـه   کند که شرایط و فعالیتشدت پیشنهاد می

 توان این کار را انجام داد:هاي زیادي میمسابقه داشته باشند. از راه
  هــا و انجــام مطمــئن شــوید کــه اصــول کلــی در اجــراي مهــارت

دانند کـه در  ه خوبی میها توسط بازیکنان درك شده و بجابجایی
شرایط مختلف بازي چه وظایفی برعهده آنهاست و چـه کـار بایـد    

 بکنند.
    بخـش   4یـا   3براي آموزش هر مهارت یا تکنیک جدیـد آن را بـه

  آمـاده بـودن و تمرکـز    -1تقسیم کنیـد( مـثالً در آمـوزش آبشـار:    
فـرود   -4ضـربه از بـاالترین نقطـه     -3گام برداشـتن و پـرش    -2 

هـاي  اگر آمـوزش هـر مهـارت را در بخـش     ادامه بازي.) ومتعادل 
دهیـد تـا روي خـود    طوالنی آموزش دهید به بـازیکن اجـازه نمـی   

مهارت تمرین و تمرکز کند؛ در نتیجـه زمـان مفیـد تمـرین هـدر      
 دهد.رود و انتقال کمی به شرایط مشابه بازي رخ میمی

  ت تمـرین  به بازیکنان اجازه دهید تا روي اجراي بیش از یک مهـار
ها را درك کرده و جریان بازي را کنند، بنابراین ارتباط بین مهارت

( مثالً مهاجم ابتـدا یـک ارسـال بـه سـمت پاسـور        کننددنبال می
 انجام دهد و سپس آبشار بزند.).

ي اینکـه در  ایجاد تنوع در آموزش مفاهیم و شـرایط مختلـف. بـراي مثـال دربـاره      .3
کسی پاس بدهد و پاس را براي کـدام مهـاجم   شرایط مختلف پس از توپگیري چه 

 ارسال کند با بازیکنان بحث و تبادل نظر کنید.
تمرینات گرم کردن را بـه حـداقل برسـانید. ایـن تمرینـات معمـوالً وقـت زیـادي          .4

گیرند بدون اینکه انتقالی به شرایط بازي ایجاد کنند. گرم کردن عمـومی بایـد   می
هـا و حرکـات کششـی    معمـوالً شـامل نـرمش   دقیقه به طول انجامد کـه   20تا  15
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شود. سـپس در گـرم   پویاست که دربرگیرنده بسیاري از حرکات یوگاي پویا نیز می
 ها و مفاهیم پایه بازي والیبال تمرکز کنید.کردن تخصصی باید روي مهارت

از کلمات راهنماي کوتاه استفاده کنید و در هر شرایط و موقعیت به نکته یا نکـات   .5
اره کنید. این فرآیند توجه بازیکنان را به سـمت جنبـه هـایی کـه بـراي      کلیدي اش

کند. این بازخورد باید در انتقال مهارت به شرایط مشابه بازي نیاز است، هدایت می
 طول آموزش مهارت، بازي هاي کوچک و شرایط پرتکاپو و پرفشار ارائه شود.

شود این است که بازیکنان نیـاز   مهمترین موضوعی که نیاز است تا دوباره روي آن تأکید
بازیکنان بایـد در شـرایطی   دارند در شرایطی شبیه بازي تمرین کنند، این بدان معناست که 

با این حـال بایـد توجـه کـرد کـه بـه        که در طول بازي با آن مواجه می شوند فکر و عمل کنند.
یک ها و مهارت هاي منظور داشتن عملکرد موفق، بازیکنان نیاز به تمرینات زیادي روي تکن

هایی را به منظور به حداکثر رساندن تعداد تکرارهـاي  پایه دارند. مربی کارآمد و اثربخش راه
بنـابراین  مشابه بازي با توجه به پست تخصصی هر بازیکن در طول تمرین فراهم می سـازد.  

، مـدت زمـان   ترکیب و نوع تمرینات با توجه به سطح تیم و بازیکنان تغییرات زیادي خواهد کرد
تمرین و اصول و نکاتی که مربی احساس می کند مهم هستند متفاوت خواهد بود؛ امـا همچنـان   

  همه چیز باید مشابه شرایط بازي باشد.
  
  
  
  
  
  
  

جدول زیر ویژگی هاي بازیکنـان را در طـول مـدتی کـه در مراحـل یـادگیري پیشـرفت        
ت تا بازیکنی بـا مهـارت بـاال زمـان     پیشرفت از یک نوآموز بدون مهارکنند نشان می دهد. می

کشد. مهم است که مربی درك کند در طول تمرینات چـه انتظـاري از بازیکنـان    زیادي طول می
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داشته باشد، چراکه مقدار زیادي تمرین باکیفیت براي ماهر شدن بازیکنان الزم است، تمرینـاتی  
مراحـل پیشـرفت بازیکنـان     که هم جسم و هم ذهن بازیکنان را تقویت کند. مربی باید در طول

صبور و باحوصله باشد و بداند که هربازیکن در اجراي هر مهارت در چـه مرحلـه اي از پیشـرفت    
  قرار دارد.

  
    مراحل یادگیري    نکات مربوط به آموزنده

  (خودکار) 3مرحله   (حرکتی) 2مرحله   (شناختی) 1مرحله   
ــده در ویژگــی هــاي آموزن

  اجراي مهارت یا تکنیک
ــواختی/  ناشــی/ ــدون یکن ب

  صحبت با خود
زیرك/ ماهر/ بی زحمـت    

  و راحت
  عالی    خیلی ضعیف  عملکرد

ثبات زیاد/ نزدیک شدن     ثبات کم/ عملکرد نامتعادل  ثبات
  به اوج عملکرد شخصی

  کند/ پیشرفت تدریجی    پیشرفت خیلی سریع  سرعت یادگیري
توجه به مکانیـک اجـراي   

  تکنیک
  خیلی کم    خیلی زیاد

ــک توجــه ــه تاکتی ــا و ب ه
  هااستراتژي

  خیلی زیاد    خیلی کم

زمـان مـورد نیـاز در ایـن     
  مرحله

  چند ماه/ جند سال  چند ماه/ چند سال  چند روز/ چند هفته

  
  هاي مراحل مختلفویژگی
  ي شناختیمرحله

تواند دراین مرحله پردازش شود، میزان محدودي از اطالعات به وسیله بازیکنان می .1
  یا کلمات راهنماي مربی باید کوتاه و گویا باشند. بنابراین جمالت

توجه و تمرکز بازیکنان باید توسط مربی به سمت اطالعات مناسب و نکات کلیـدي   .2
هـاي اشـتباه   هدایت شود. بدون هدایت مربی، بازیکن به احتمـال زیـاد روي جنبـه   

 کند.مهارت یا فعالیت تمرکز می
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(موجـودات دیـداري) هسـتند. مـا بـه وسـیله        دیـد ها مخلوقاتی وابسته بـه  انسان .3
هـاي  آموزیم. اهمیت مدل سازي و استفاده از مدلمشاهده کردن و تقلید کردن می

درست و مناسب در هنگام آموزش یک مهارت نباید نادیده گرفته شود. اگر بازیکن 
ي بتواند مهارت یا فعالیت را بیش از آنکه توضیح مربوط به آن را گوش کند، نحـوه 
تـر  اجراي آن را ببیند، کار مربی در انتقـال آنچـه کـه در ذهـن دارد بسـیار راحـت      

 خواهد بود.
دادن بازخورد مناسب به بازیکنـان بسـیار مهـم و ضـروري اسـت. بـازخورد مربـی         .4

ي اشتباهات بازیکنان به آنها ارائـه مـی دهـد و کمـک بـه      اطالعات مناسبی درباره
خطاهـاي خـود را اصـالح کننـد و پیشـرفت       کنـد تـا  ایجاد انگیزه در بازیکنان می

تري داشته باشند. بازخورد باید پس از اجراي کامل یـک تکنیـک یـا مهـارت     سریع
 باشد تا فعالیت بازیکن از هم گسیخته نشود.

در این مرحله نبایـد بازیکنـان را زیـاد خسـته کـرد. اگـر بازیکنـان خسـته باشـند           .5
 بگیرند. هاي جدید را به سرعت یادتوانند مهارتنمی

زمان مورد نیاز براي یادگیري در این مرحله براي اکثر بازیکنان حداقل خواهد بود.  .6
اگر مهارت یا فعالیت به طور صحیخ و مناسب به بازیکنان ارائه شـود، بازیکنـان بـه    

تواننـد وارد مرحلـه   سرعت درك درستی از آن مهارت را در خود پرورش داده و می
 بعدي یادگیري شوند.

  
 ي حرکتهمرحل

یابد. بازیکنان باید بیاموزند کـه مسـتقل عمـل    نیاز بازیکنان به بازخورد کاهش می .1
کنند و براي دریافت بازخورد مداوم به مربی وابسته نباشند. بازخوردهاي مربی باید 

گیري و شناخت بازیکن را در شرایط مختلـف بهبـود   طوري باشد که قدرت تصمیم
  دهد.

ان افزایش می یابد، چراکه میزان و نرخ پیشرفت شروع بـه  نیازهاي انگیزشی بازیکن .2
 کند.کاهش می
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تواند به بازیکنان معرفـی شـود.   هاي حل مشکل در شرایط مختلف بازي میمهارت .3
ي ایـن فکـر کننـد کـه در     کند تـا دربـاره  تمرینات شبیه بازي بازیکنان را ملزم می

 رت را اجرا کنند.شرایط مختلف بازي چگونه و چه وقت یک فعالیت یا مها
ویژگی این مرحله هستند. تعداد تکرارهاي الزم معموالً توسـط   3تکرار، تکرار، تکرار؛  .4

 مربیان دست کم گرفته می شود.

  
 ي خودکارمرحله

هـا را  تواننـد مهـارت  هاست. بازیکنـان مـی  ها و استراتژيتأکید اکنون روي تاکتیک .1
کــز بایــد بــه نکــات کلیــدي، بــدون تــالش هوشــیارانه انجــام دهنــد. توجــه و تمر

  گیري سریع و درست، و پاسخ مناسب به شرایط مختلف بازي باشد.تصمیم
استفاده از تمرینات شبیه بازي در این مرحله الزم و ضروري است. تمرینات خیلـی   .2

ساختاریافته و ایجاد شرایط مصنوعی ( بدون شباهت بـه شـرایط بـازي)، اسـتفاده     
 ن مرحله دارد.کمی در پرورش بازیکنان در ای

ي دقیق مسابقات ( زنده یا فیلم بازي) می تواند به پرورش هوش تاکتیکی مشاهده .3
 بازیکنان کمک کند. 

  
 طراحی تمرین (طراحی و هدایت تمرینات موفق)

  نبوغ یعنی توانایی ساده کردن مسائل پیچیده.
کـه بایـد   تمرینی که خوب طراحی شده فقط نباید اجراي ساده مهارت را تسهیل کنـد بل 

در آن رویکردي علمی و آگاهانه نسبت به اینکه چه نوع فعالیت و تمرینی اجرا شود، و اینکه 
هـاي  چرا باید این تمرین انجام شود، وجود داشته باشد. با استفاده از این رویکرد باید مهارت
ي گیـر ادراکی و شناختی بازیکنان ( درك شرایط مختلف بازي و بازیخوانی) و قدرت تصمیم

  ها) را بهبود دهد.( تاکتیک درست
چالش اصلی این خواهد بود که آگاهی و رشد بازیکنان به درسـتی ایجـاد شـود و شـکل     

دهنـد و اجـراي درسـت تمـرین چگونـه      بگیرد، و بازیکنان بدانند که چرا تمرین را انجام می
  خواهد بود. 
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یـک تمـرین و کـل    مربی باید بتواند ارتباط مناسبی بـین اهـداف اجـراي یـک مهـارت،      
هایی که در هر جلسه تمرینی مورد اسـتفاده  تمرینات و فعالیت ي تمرینی برقرار کند.جلسه

  گیرد به مرحله یادگیري که بازیکنان در آن قرار دارند وابسته است.قرار می
  

  ي شناختی (تصویر ذهنی)مرحله
 .مقدار اطالعاتی را که آماده کرده اید محدود کنید  

 مالت راهنما و کلیدي در زمـان صـحبت بـا بازیکنـان اسـتفاده      از کلمات و ج
 کنید.

 .تا جاي ممکن از روش نشان دادن و نمایش مهارت یا حرکت استفاده کنید 
  کلید آموزشی استفاده کنید. 5تا  3براي هر مهارت از 

 
  آبشـار هرگاه که امکان داشت کل مهارت / فعالیت را تمرین کنید. مثالً کل مهارت 

 م دهید اما روي نکات کلیدي گام برداشتن تمرکز کنید.را انجا
 
 تواند مفیـد باشـد، . . . .   ها میتمرینات پیشرونده و ساختاریافته در آموزش تکنیک

 اما
    هدف باید این باشد که در سریعترین زمان ممکن به شرایط مشـابه بـازي

 برسید.
 بـا پنجـه کـه    اي در یادگیري ارسال مثالً تمرینات پیشرونده و چندمرحله

شود، انتقـال کمـی بـه شـرایط     در آنها از دیوار یا سطح زمین استفاده می
 .کندبازي ایجاد می

 

   از تمرینات باثبات و پایدار به منظور ایجاد و پرورش درك درستی از الگوهاي پایـه
 براي موفقیت در اجراي مهارت استفاده کنید.

  با درخواسـت کنتـرل روي   آنچه را که بازیکنان باید روي آن تمرکز کنند
 هاي دیگر مانند سرعت، جهت و یا تاکتیک پیچیده نکنید. جنبه

    مثالً براي آموزش پنجه، توپ را در مسیر ثابت و از فاصله ثابت بـه سـمت
 بازیکن پرتاب کنید.
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 اي، اثربخش ترین تمرینات در این مرحله هستند.تمرینات قالبی و کلیشه 
  مهارت ابتدایی را انجام دهید سـپس تمـرین   مثالً تکرارهاي زیادي از یک

 روي مهارت دیگر را آغاز کنید.
 

 .بازخوردهاي زیاد و دقیق به بازیکنان بدهید 
   این بازخوردها باید مربوط به کلیدهایی باشند که شما در هنگام آمـوزش

 کنید.ها استفاده میمهارت
  هایـت خـوب و زود شـکل گرفـت    دست "مثالً؛ در آموزش پنجه گفتن!" 

 باشد.می "خوب بود! "خیلی بهتر از گفتن 
 .هاي زیـاد بـا   که شرایط را براي برقراري تماس 3به 3و  2به  2هاي بازي بازي کنید

 سازد.توپ و پرورش مفاهیم بازي تیمی فراهم می
 هاي جدید را در ابتداي تمرین آموزش دهید. بازیکنان در زمانی کـه  ها یا مهارتفعالیت

 آموزند.بهتر میخسته نیستند، 

       زمان بیش از حد زیادي در در این مرحله صرف نکنید. بـه یـاد داشـته باشـید کـه
 هدف این مرحله این است که بازیکن مهارت را درك کند، نه اینکه ماهر شود.

  
 مرحله حرکت

 انتقال از تمرینات ثابت به تمرینات متغیر  
    یشـتر از آنـان   همانطور که بازیکنان در این مرحله پیشـرفت مـی کننـد ب

بخواهید تا مهارت هایشان را با آنچه که در شرایط واقعی بازي رخ خواهد 
شـود،  ها شامل آمـادگی جسـمانی نیـز مـی    داد تطبیق دهند. این مهارت

هـاي مختلـف در جریـان بـازي و     همانطور که شـامل تطبیـق بـا سـرعت    
 باشد.نیز می و...هاي پرتابی مسیرهاي متنوع در توپ

 آموزش پنجه محل و مسیر توپ پرتابی بـراي بـازیکن را تغییـر     مثالً ؛ در
 دهید. 

 بینی و شبیه بازي را جایگزین تمرینات قالبی قابل پیشاي، غیرکلیشهتمرینات غیر
 کنید.
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 .چند مهارت مختلف با هم تمرین داده شوند 
 هایی که توسط بازیکن از نقاط مختلف زمین و پس مثالً ؛ پاس دادن توپ

 یا سرویس مربی با ساعد ارسال می شود.از پرتاب 
 

  باشد.می تمرینات توده ايبهتر از  تمرینات توزیع شدهاستفاده از 
  دقیقه تمرینات سرویس و دریافـت سـرویس بـه     30مثالً ؛ به جاي انجام

دقیقـه تمـرین    10تـا   3اي( مداوم و بـی وقفـه) بهتـر اسـت     صورت توده
تمرینی انجام دهید و بین  سرویس و دریافت سرویس در طول کل جلسه

 آنها تمرینات دیگر برنامه ریزي کنید.
 

  امابازخورد از سوي مربی همچنان مهم است 
   بــه بازیکنــان آمــوزش دهیــد تــا عملکــرد خودشــان را ارزیــابی کننــد و

 خطاهایشان را شناسایی کنند.
     مثالً ؛ از بازیکن بپرسید چرا سرویس تو از سمت راست زمـین بـه خـارج

 رفت؟
 تفاوت بین آبشار تو و آنچه که به عنوان نمونه درست نشان داده شـد  " یا  

    "چه بود؟
 

 هاي مختلف در پیشرفت دارنـد درك کنیـد و آنـرا    این حقیقت را که بازیکنان سرعت
 بپذیرید.

 

 ها مهم است.بازي کردن و پایان یافتن طبیعی رالی 
 ه است.توانایی کنترل توپ در شرایط مختلف بازي هدف این مرحل 
        توپ را در شرایط مختلف وارد بازي کنیـد و هـر رالـی را تـا پایـان ادامـه

هـاي طبیعـی و بیشـمار در    دهید، این کار باعث تمرین روي انواع حالـت 
 شود.ها میاجراي مهارت
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 مرحله خودکار
 هاي حل مشکل در شرایط مختلف بـازي تأکیـد و   تمرینات باید روي بهبود مهارت

  اشند.تمرکز داشته ب
  در هر رالی. برنده شدنتمرینات مشابه بازي با هدف اصلی 

 

  باشد. بازیخوانیتمرکز تمرینات روي 
 آموزد به کجا نگاه کنـد؟ چـه چیـز را    با انجام چنین تمریناتی بازیکن می

 نگاه کند؟ و چه تصمیمی بگیرد؟
 ي تیم مقابل( کیفیت دریافـت اول،  مثالً ؛ پس از پردازش اطالعات درباره

ي اینکـه  گیـري دربـاره  هاي پاسور، شرایط مهاجمان و ...)، تصـمیم ویژگی
 کجا و چه زمانی دفاع روي تور تشکیل شود.

 

 توانند آموزش داده شوند.هاي ذهنی میدیگر مهارت 
    تواننـد آمـوزش داده   مثالً ؛ تمرینات حافظه، تصویرسـازي ذهنـی و... مـی

 شوند.
 

 انجام مسابقات رقابتی 
 ي ارزیابی فرآیند تمرین و عملکرد بازیکنان انجام مسـابقات  بهترین شیوه

 باشد.هاي تدارکاتی میرقابتی و بازي



 

  9 فصل
  آماده سازي ذهنی و جسمی بازیکنان

  
  سازي ذهنی بازیکنانآماده

ي آماده سازي یک بازیکن تمرکز زیادي روي پـرورش و توسـعه جسـمانی،    در طول دوره
شود، اغلـب فاکتورهـاي   تکنیکی و تاکتیکی وجود دارد اما زمانی که فشار و استرس زیاد می

ثیر را روي نتیجه عملکرد بازیکن و تـیم داشـته   تواند بیشترین تأآمادگی ذهنی است که می
 %90و حـداکثر   %40باشد. بسیاري از مربیان و ورزشکاران برجسته بر این باورند که حداقل 

موفقیت در سطوح باالي رقابت و عملکرد از فاکتورهاي ذهنی ناشی می شود. بنـابراین یـک   
ویت کند، و این موضوعی است کـه  بازیکن باید آمادگی ذهنی خود را توسعه داده و آن را تق

  نباید دست کم گرفته شود.
ست که همواره باید توسعه یابد و تقویـت شـود، چراکـه    پویاواژه آمادگی ذهنی مفهومی 

هاي ذهنی بازیکنان همواره در شرایط مختلف و پیش بینی نشده به چالش کشـیده  ظرفیت
ها ، عواطف و احساسات، رفتارها و فعالیتگیري از افکارآمادگی ذهنی یعنی توانایی بهرهشود. می

هـاي مختلـف   در به نمایش گذاشتن رفتار و عملکردي هدفمند و باثبـات در شـرایط و موقعیـت   
  پرفشار و پراسترس.

هاي تکنیکی و تـاکتیکی خـود انجـام    بازیکنان هزاران ساعت تمرین براي پرورش مهارت
هاي ویژه عملکرد ماننـد اسـتقامت،   نبهدهند. تمرینات آمادگی جسمانی با تمرکز روي جمی

کنند. اما آنچـه کـه ورزشـکاران اغلـب از آن     سرعت، چابکی، قدرت و توان انفجاري اجرا می
باشـد. ماننـد آمـادگی جسـمانی، دسـتیابی بـه       شوند تمرین کردن روي ذهـن مـی  غافل می

همـانطور کـه   باشـد.  آمادگی ذهنی نیز نیازمند میزان زیادي تمرین سنجیده و باکیفیت می
توانـد ذهـن خـود را تقویـت     توان شکل داد و تقویت کرد، هر بازیکنی میعضالت بدن را می

  کرده و به شکل مناسب دراورد.
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  اهداف تمرینات آمادگی ذهنی:
 بیشینه کردن کیفیت عملکرد در شرایط مختلف 
 افزایش کیفیت تمرین 
 حفظ و بهبود سالمت ذهنی و روانی  

  
  اي آمادگی ذهنیهها و مهارتویژگی

کنیـد، چـه چیـز بـه نظرتـان      ي یک ورزشکار آماده از نظر ذهنـی فکـر مـی   وقتی درباره
  رسد؟می

هاي ذهنی ورزشکاران برجسـته  ) تمام تحقیقات مربوط به ویژگی2005ویلیامز و کرین (
مورد بررسی قرار دادند. برمبناي ایـن پـژوهش و مالحظـاتی     2005تا سال  1985را از سال 

  ها هستند:این زمینه انجام گرفت، ورزشکاران نخبه از نظر ذهنی داراي این ویژگی که در
      توانایی باال در تمرکز و تمرکز دوباره ( پس از به وجـود آمـدن یـک شـرایط

 غیر منتظره یا نامطلوب)
 اعتماد به نفس باال 
 گذاريتعهد و توانایی در هدف 
 دور نما در عملکرد آرامش ( خونسردي)، انگیزه، داشتن چشم انداز و 
 نگرش و تفکر مثبت 
           توجه و تمرکـز کامـل روي وظـایف و اهـداف خـود، عـدم توجـه بـه مـوارد

 اي و کم اهمیت و خارج از کنترلحاشیه
 کنترل احساسات و عواطف 
 توانایی مدیریت استرس و اضطراب 
 توانایی کنترل سطوح برانگیختگی و آرامش 
 فتهرقابتی بودن به طور مناسب و ساختاریا 
 توانایی پذیرا بودن فشار و مدیریت کردن آن 
 هاي مختلفپذیري و خودتنظیمی با شرایط و محیطتوانایی تطبیق 
 شور و شوق و عشق به ورزش، سخت کوشی 
 پذیريمسئولیت 
  توانایی رفتار مناسب در محیط تیم 



  227  سازي ذهنی و جسمی بازیکناننهم / آمادهفصل 
 

 

هـا تضـمین کننـده اجـراي بـاالترین سـطوح عملکـرد در ورزشـکاران نخبـه          این ویژگی
هـا را از  باشد، اما در بین ورزشکاران برتر وجود دارد. اکثر ورزشکاران نحبـه ایـن ویژگـی   ینم

طریق پرورش و توسعه هدفمند آمادگی ذهنی و با سال ها یادگیري از تجربیات شخصی بـه  
  اند.دست آورده

  
  آمادگی ذهنی بازیکنان چگونه پرورش می یابد؟ 

  ل می شود:مرحله را شام 4فرایند تمرین ذهنی این 
ــوزش .1 ــه مهــارت :  آم ــوط ب هــا، اصــول و دادن دانــش و اطالعــات پایــه مرب

 هاي پایه آمادگی ذهنیاستراتژي
هـا در تفکـر   : افزایش خودآگاهی بازیکنان با کمک کردن بـه آن  خودآگاهی .2

هاي ذهنی و روانـی خـود در زمـان اجـراي عملکـرد      ها و واکنشروي حالت
 ها.ملکرد ضعیف؛ و ثبت آنعالی، عملکرد خوب یا معمولی و ع

: به چالش کشیدن بازیکن در به کار بردن دانش و آگاهی تـازه کسـب    اجرا .3
ها ذهنـی و خودآگـاهی   ها، اصول و استراتژيها، ویژگیي مهارتشده درباره

 مربوط به عملکرد در شرایط مختلف مسابقه و تمرین.
اي بیرونی بـه منظـور   ه: دعوت از بازیکنان و مشاهده کننده ارزیابی و اصالح .4

اي کـه  هـاي کلیـدي  هاي آمادگی ذهنـی و شناسـایی درس  ارزیابی ظرفیت
 توان در عملکردهاي آتی به کار برد.می

  
بــراي مثــال؛ در مراحــل اولیــه پــرورش بازیکنــان تأکیــد بیشــتر روي آمــوزش و ایجــاد 

را، ارزیـابی و  توانـد روي اجـ  باشد، در حالیکه در مراحل بعدي توجه بیشتر میخودآگاهی می
  هاي ذهنی باشد.ها و ویژگیاصالح مهارت

هاي ذهنی از طریـق  ها و ویژگیاي از مهارتایجاد آمادگی ذهنی شامل ساختن مجموعه
باشد. اکثر برنامه هـاي فراگیـر تمرینـات ذهنـی روي     برنامه ساختاریافته تمرینات ذهنی می

ننـد مـدیریت اسـترس و اضـطراب،     هـاي روانـی ما  این موارد تمرکـز دارد:  پـرورش مهـارت   
سازي، هدف گذاري، تمرکز و تمرکز دوباره، کنتـرل پریشـانی   سازي و فعالتصویرسازي، آرام

هـاي درونـی و عملکـرد،    حواس،صحبت مثبت با خـود، آگـاهی و اندیشـیدن دربـاره حالـت     
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د، و ریزي پیش از تمرین و مسابقه به منظور آماده شدن بـراي اجـراي بهتـرین عملکـر    برنامه
  ).2005؛ وینبرگ و ویلیامز،  2008ایجاد و تقویت اعتماد به نفس (اورلیک ، 

به منظـور آمـاده شـدن بـراي مواجهـه بـا شـرایط مختلـف و اجـراي بهتـرین عملکـرد،            
شوند. در طول مراحل رشد و پیشرفت، بازیکنـان  هاي مختلف ذهنی به کار گرفته میمهارت

هنی را که به تنظیم عملکرد و تقویت افکار، احساسـات   هاي مختلف ذها و مهارتباید ویژگی
  کند، پرورش دهند.رفتارها در تمرین و مسابقه کمک می

هـا و  تواننـد در ایجـاد ایـن تنظـیم    هـاي ذهنـی کـه مـی    ها و ویژگیهایی از مهارتمثال
  ها به کار روند: تقویت

 :گرش مثبـت،  صحبت با خود، رویکرد و ن آنچه که بازیکنان به خود می گویند
 تمرکز، اندیشیدن.

   :تصویرسـازي، خودآگـاهی،    آنچه که بازیکنان در ذهن و فکر خود مـی بیننـد
 تمرکز، هدف گذاري.

  :مدیریت و پذیرش اسـترس و اضـطراب،   آنچه که بازیکنان احساس می کنند
تنظیم برانگیختگی، حفظ آرامش و تسلط بر خود، شور و شوق و عشـق بـه   

 ورزش، سخت کوشی.
 سازي قبل از شروع مسابقه یا ها و روال آمادهبرنامه ی عملکرد بازیکن:چگونگ

ها در طول مسابقه یا تمرین، ایجاد و تقویت اعتماد بـه نفـس،   تمرین، برنامه
توجه و هوشیاري کامل، تعهد، تمرکز و تمرکز دوباره، ارتباط موثر، مـدیریت  

 پریشانی حواس، رفتار مناسب در محیط تیم.
  

  داري ذهنیقدرت و پای
اکثر مربیان و بازیکنان سطح باال بر این باور هستند که قدرت و پایداري ذهنـی یکـی از   

اي باشد. قدرت ذهنـی و روانـی واژه  هاي روانی براي موفقیت در والیبال میمهم ترین ویژگی
بسیار رایج است اما معموالً درك درستی از آن وجود ندارد. افرادي که از نظـر ذهنـی داراي   

هاي خود دارند و اعتقاد راسخی دارنـد  قدرت و پایداري باالیی هستند، باور کاملی به توانایی
ها بر عملکرد آنها تأثیر منفی توانند عملکرد خود را کنترل کنند و مشکالت و شکستکه می

  نخواهد گذاشت.
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  باشـد  قدرت و پایداري ذهنی مربوط به مدیریت ذهـن در لحظـات حسـاس و پرفشـار مـی     
  مانـد ي آن، بدن بهترین عملکرد را خواهـد داشـت و بـازیکن متمرکـز بـاقی مـی      ه در نتیجهک

  ( استقامت در تمرکز). 
  

  بخش اصلی و مهم تشکیل شده است: 4قدرت ذهنی از 
بازیکنان قوي و پایدار از نظر ذهنی، رفتار خود را در  پذیري:کنترل و مسئولیت .1

  گیرند عملکرد خود را بر عهده میکنند و مسئولیت شرایط مختلف کنترل می
هاي مختلف زنـدگی، داشـتن زنـدگی بـا     (کنترل احساسات و عواطف، کنترل جنبه

 برنامه).
بازیکنانی که ذهن قوي دارند خود را به طـور کامـل در انجـام وظـایف      تعهد: .2

گیرنـد و  کنند و همیشه تمام توان و تالش خود را به کـار مـی  خود درگیر می
 ي موانع و مشکالت.با وجود همه؛ دانندبه کسب موفقیت میخود را متعهد 

بازیکنی که از نظر ذهنی قدرتمند است به تمام شرایط پرفشار  پذیري:چالش .3
نگرد؛ او بـاور دارد  به عنوان یک چالش و فرصتی براي آموختن و پیشرفت می

 که ابتدا باید روي اجراي بهترین عملکرد تمرکز کند سپس روي نتیجه.
اکثر بازیکنان والیبال که از نظر ذهنی قوي و پایدار هستند  ماد به نفس:اعت .4

 اعتقاد راسخی بر توانایی خود در موفق شدن دارند.
تر شدن از نظر ذهنی چیزي نیست که در یک شب به وجود آید، بایـد روي آن کـار   قوي
کـه از   بخواهیدقعاً داشته باشید که روي آن کار کنید و از همه مهم تر باید وا تمایلکنید و 

قدرت ذهنی داشته باشید. قدرت ذهنی چیزي نیست که درباره ي آن بلـوف بزنیـد یـا آنـرا     
خاموش یا روشن کنید؛ باید آن را به تدریج در عمق وجود خویش به وجود آورده و پـرورش  
دهید. بازیکنان باید داراي یک نگرش فکري، رویکرد و رفتاري باشـند کـه بخواهنـد از نظـر     

  هنی قوي باشند.ذ
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  شکل زیر صفات و رفتارهایی را که با قدرت ذهنی در ارتباط هستند نشان می دهد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها بازیکن باید تمرکز کاملی روي اهداف خود و چگونگی دسـتیابی بـه آنهـا    عالوه بر این
هـاي  خـود بایـد از دیگـر فعالیـت    داشته باشد، این بدان معناست که براي رسیدن به هـدف  

ي خود چشم چوشی کند و آنها را قربانی هدف اصلی خود نماید، جانبی و گاه پیش پا افتاده
  شود.و این کار به یک عادت و روال، و بیشتر از آن به یک توانایی، تبدیل می

ونـی او  توانایی پیروزي در مسابقه در شرایط مختلف، از اعتماد به نفس بازیکن و بـاور در 
  شود، باوري که در ناخودآگاه بازیکن وجود دارد. داند ناشی میکه خود را الیق پیروزي می

سـازي خـوب و   باور و اعتماد به نفسی که در کل اعضاي تیم وجود دارد و ریشه در آماده
انسجام و یکپارچگی باالي تیمی دارد، و تا زمانی که این یکپارچگی از بـین نـرود، شکسـت    

تر خواهند بود تر و سخت کوشخواهند بود؛ زیرا بازیکنان هر رالی از رالی قبل باهوشناپذیر 

  
 قدرت ذهنی

توانایی باال 
در حفظ 

 خودباوري تمرکز

تاثیرگذاري 
مثبت در 
 درون تیم

کنترل 
احساسات 
 و عواطف

مدیریت 
استرس و 

 فشار
میل سیري 
ناپذیر به 
 موفقیت

تالش زیاد 
براي رفع 

 محدودیت ها

تعهد کامل به 
انجام وظایف و 

 وفقیتکسب م

 پشتکار



  231  سازي ذهنی و جسمی بازیکناننهم / آمادهفصل 
 

 

و به خاطر عالقه به والیبال و به یکدیگر و به مربی خود بیشترین تالش خود را براي اجـراي  
  دهند.بهترین عملکرد انجام می

  
  هاي ذهنی  تمرین براي تقویت مهارت

هاي خود را در این زمینـه  ذهنی بازیکنان باید مهارتبراي دستیابی به آمادگی و قدرت 
هاي ذهنی به فاکتورهاي ذهنی، عاطفی و احساسی، اجتمـاعی و  تقویت کنند. تمرین مهارت

گـذارد،  شناختی (اندیشیدن و تبادل نظر) که برعملکرد بازیکن در تمرین و مسابقه تأثیر می
  می پردازد.

تواننـد بیاموزنـد و بـا اسـتفاده از آنهـا      یکنان مـی هاي زیادي وجود دارد که بازاستراتژي
  عملکرد خود را در ورزش و زندگی بهتر کنند.
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  اهداف تمرین مهارت هاي ذهنی:
 آماده سازي بازیکنان براي عملکرد با ثبات و بهینه در آن روز و در آن زمینه .1
چیره شدن بر موانـع و  هاي ذهنی خود براي کمک به بازیکنان در اصالح استراتژي .2

 مشکالتی که ممکن است آنها را از دستیابی به سطح بهینه عملکردشان باز دارد.
کمک به بازیکنان در مواجهه با فشارها و وقایع غیر منتظـره کـه ممکـن اسـت در      .3

 طول تمرین یا مسابقه به وجود آید.
زشـی و در  هاي پیشـرفت در عملکـرد ور  تشویق بازیکنان به اندیشیدن درباره روش .4

 زندگی شخصی.
 بهبود تجربیات کلی احساسی و روانی بازیکن در محیط ورزش .5

 
  هاي ذهنیچگونگی تمرین مهارت

هر فردي قابلیت این را دارد که از نظر ذهنی قوي بشود و عملکرد باثباتی داشته باشد، حتـی  
هـاي  ز اجراکنندههایی اجراحان، فضانوردان و ورزشکاران نخبه مثال. ترین شرایطدر نامطلوب

انـد. تمـرین   سطح باال هستند که توانایی هاي خود را از طریق تمرین ذهنی بـه اوج رسـانده  
  مرحله تشکیل شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 3هاي ذهنی از مهارت
  
 ) ابزارهامرحله اول( 

تـرین عملکـرد   هر بازیکنی از استعدادهاي الزم براي داشتن تمرکـز کـافی در اجـراي به   
برخوردار است. هر چقدر بیشتر این استعدادها پرورش یابنـد و مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد      

  بیشتر به ثبات در عملکرد بازیکن کمک خواهند کرد.
 

 استعدادهاي ذهنی به منظور تمرکز براي اجراي بهترین عملکرد:
 بـراي  دهنـد کـه   اي مـی انگیـزه اهداف به فـرد  گیزه): نگذاري(ایجاد اهدف

ریزي و تالش کند. اگر از این اهداف اسـتفاده  رسیدن به آن اهداف برنامه
 می دهد. تمرکز و جهت، انگیزهمناسب بشود به فرد 
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  :کنـد تـا   تصویرسازي ذهنـی بـه بازیکنـان کمـک مـی     تصویرسازي ذهنی
هاي جدید را بیاموزند، مهارت هاي خود را اصالح و پاالیش کنند مهارت

تصویرسازي مثبت  .یط مختلف مسابقه خود را آماده کنندي شرابراي همهو 
 کمک کند.  خودباوريو  نفس به اعتمادتواند به پرورش همچنین می

 احساسات و عواطـف بخـش بزرگـی از ورزش هسـتند،     : کنترل احساسات
احساسات به نفع آنها کار کنند نـه بـه   بازیکنان باید یاد بگیرند که چطـور  

 ضرر آنها.

 :کننـد  گویند یا به آن فکـر مـی  آنچه که بازیکنان به خود می کنترل افکار
توانـد آنهـا را   تواند به آنها کمک کند که بهتـر تمرکـز کننـد یـا مـی     می

بازیکن باید بیاموزد که  پریشان کند و باعث از بین رفتن تمرکزشان شـود. 
 تفکرات مثبت و انرژي بخش داشته باشد.

  :روزانـه بایـد در جهـت حمایـت و     هـاي  تمـام فعالیـت  پشتیبانی و حمایت
هایی که روي تمرکـز و  هاي ذهنی او باشد و باید از فعالیتتقویت مهارت

گـذارد دوري کنـد. بـا    اعتماد به نفـس او در عملکـرد تـأثیر منفـی مـی     
ریزي و آماده شدن مناسب براي تمـرین و مسـابقه و همـین طـور     برنامه

رد بـازیکن ثبـات و   داشتن برنامـه بـراي طـول تمـرین و مسـابقه، عملکـ      
 کیفیت بهتري خواد داشت.

 
 ها)مرحله دوم (روش 

باشد، سپس این استعدادها پرورش مرحله بعدي استفاده مرتب از استعدادهاي ذهنی می
یافته و در ایجاد تمرکز بهینه و اجـراي بهتـرین عملکـرد در شـرایط مختلـف و پرفشـار بـه        

هـا و  ن بایـد تشـویق شـوند تـا بـه فعالیـت      بازیکن کمک خواهد کرد. در این مرحله بازیکنـا 
عملکرد خود بیاندیشند و به آنها جهت دهند. نیاز است که بازیکنان ثبت، کنتـرل و نظـارت   
بر شرایط روحی، فکري و احساسی خود را در عملکردهاي مختلف( عالی، خـوب، متوسـط و   

به عملکرد بهینـه و  ضعیف) آغاز کنند و از تجربیات خود بیاموزند. سپس به منظور دستیابی 
  باثبات، مهارت هاي ذهنی خود را اصالح و تنظیم کنند.
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 باید براي فکر کردن درباره ي عملکردهاي خوب و بـد وقـت   اندیشیدن :
گذاشته شود. چه چیز؟ چرا؟ چگونه؟ سئوال هایی هسـتند کـه بازیکنـان    

 می توانند هنگام اندیشیدن درباره ي تجربیات خود، از خود بپرسند.
 بازیکنان باید به صورت هدفمند امتحان کنند که چه چیزهـایی  ابیارزی :

را می توانند تنظیم کنند یا تغییر دهند تا عملکـرد خـود را بهتـر کننـد.     
بازیکنان باید  .هدف ارزیابی کردن است و اصالح؛ نه قضاوت کردن و مجازات

ی تالش کنند تا به عقب برگردنـد و خـود را بـه طـور واقـع بینانـه ارزیـاب       
 نمایند.

 بازیکنان باید به دنبال بازخوردهایی از عملکرد خـود باشـند کـه    : بازخورد
تواند از مربیان، هم تیمی ها و دیگر افراد آگاه در آن ورزش باشد. آنها می

توانند فیلم هاي عملکرد خود را مشاهده کنند و به شـناخت  همچنین می
 و درك با ارزشی دست یابند.

 بازیکنان باید انتظار آنها را داشته باشند. در هر تمرین : اتفاقات غیرمنتظره
هاي جدیدي وجود خواهد داشت. با درك این موضـوع و  یا مسابقه چالش

ها، ثبات و کیفیت عملکـرد بـازیکن افـزایش    آماده شدن براي غیرمنتظره
 خواهد یافت.

 هـاي جدیـد در رویکـرد و نحـوه     بازیکنان باید پذیراي راههاي جدید: ایده
هـا اصـالحات یـا تغییـرات     دستیابی به بعضی چیزها باشند. بعضـی وقـت  

 تواند به بهتر شدن عملکرد کمک کند.کوچک می
  :تعهد فـوق  ساخته شدن یک ورزشکار بزرگ نیاز به زمان زیاد و استقامت

ساعت تمـرین نیـاز اسـت تـا      10000سال زمان و  10دارد. تقریباً  العاده
ست یابد. نیاز است که بازیکنـان بـا سـرعت    بازیکن به اوج عملکرد خود د

پشـتکار و عـزم   مناسب پیش بروند، اهداف واقع بینانـه داشـته باشـند و    
 راسخ.
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 (دستاوردها) مرحله سوم  
هـا و  مرحله آخر یادگیري توانا شدن در استفاده از استعدادهاي ذهنی در همـه موقعیـت  

المللـی، مسـابقات انتخـابی،    ات بـین باشد، مانند اردوهاي تمرینی، مسـابق شرایط مختلف می
هــا و... . ایــن اســتعدادهاي ذهنــی در شــرایطی فراتــر از فشــارهاي تماشــاگران، مصــدومیت

گیـري از  هاي زندگی هستند. با بهرهها مهارتعملکردهاي ورزشی قابل استفاده هستند. این
قه وجـود دارد  این استعدادها بسیار بیشتر از یک بازیکن سطح باال شدن کـه فقـط در مسـاب   

  حاصل خواهد شد.
اگر افراد از استعدادهاي ذهنی خود استفاده کنند، می توانند بهتر تمرکز کنند و براي هر چیز 

  آماده باشند.
 اي که بر عهده اوست.روي زمان حال و انجام عالی وظیفه تمرکز 
 ها و آیندهي فعالیتدرباره بینی خوش 
 ها و در نحوه آماده شدن براي مسابقهها، مهارتدر توانایی نفس به اعتماد 
 هاي ذهنی و جسمانیدر حالت تزلزل عدم 
 ؛ انتخاب درست و یادگیري از هر تجربههوشمندي 
 داشتن انرژي و شور و شوق مناسب و بهینه 

 عملکرد خود بودن هدایتگرو  مدیرها، کامل بر رفتارها و واکنش کنترل 
  

  الیبالسازي جسمانی براي واصول پایه در آماده
سازي جسمانی یک فرآیند چند قسمتی از تمرینات ویژه و تخصصی است که بـراي  آماده

دستیابی به پیشرفت در عملکرد بازیکنان و جلوگیري از آسیب دیـدگی آنهـا طراحـی شـده     
هاي علمی و عملی شود که بنیاني اصول پایه اي طراحی میاست. این برنامه تمرینی برپایه

  دهد.سازي جسمانی براي بازیکنان والیبال را شکل مینامه سالیانه آمادهبراي ایجاد یک بر
اصل پایه در آماده سازي جسمانی براي والیبال در این قسمت تو ضـیح داده خواهـد    10

شد که باید در طراحی تمرین مورد توجه قرار گرفته و به کار برده شـوند. قبـل از آغـاز هـر     
ي سالمت جسمانی تهیـه  کنان باید از پزشک متخصص برگهسازي جسمانی، بازیبرنامه آماده

  نمایند.
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  سازي جسمانیاصول پایه در آماده
 سازيویژه - 1

  باشد.سازي جسمانی براي هر ورزش، منحصر به فرد و ویژه همان ورزش میبرنامه آماده
  توانایی

ی، درك این موضوع که هر ورزش داراي قوانین، اهداف، تجهیـزات، الگوهـاي جابـه جـای    
باشـد. تمرینـات بازیکنـان والیبـال بسـیار متفـاوت از       نیازهاي انرژي و مهارتی متفاوت مـی 

سازي جسـمانی آنهـا نیـز متفـاوت     باشد، بنابراین آماده هاي ورزشی میتمرینات دیگر رشته
باشـد.  هاي مختلـف بـا هـم متفـاوت مـی     است. در درون والیبال نیز نیازهاي جسمانی پست

مهاجمـان داراي الگوهـاي    -قطر پاسور، مدافعان میانی و دریافـت کننـده   پاسورها، بازیکنان
  جابه جایی متفاوت، نحوه و تعداد پرش هاي متفاوت و ... می باشند.

  
 سازگار/ پیشرونده -2

همان طور که بدن شما تحت بارهاي تمرینی تمرین می کند، به مرور زمـان مـی توانیـد    
این را سازگاري پیشرونده مـی گوینـد و    -ین کنیدبار تمرینی را بیشتر کرده و سخت تر تمر

  چیزي نیست که در یک شب رخ دهد بلکه در طول زمان به وجود می آید.
  سطح بندي

سطح بلوغ، سـن تمرینـی عمـومی، سـن تمرینـی ویـژه، سـطح و درجـه آمـادگی، سـن           
ا بـار)  شناسنامه هاي، تغییرات اهداف تمرینی، نوع تمرینات انتخاب شده و میزان مقاومت (ی

  مورد استفاده، مواردي هستند که در سازگاري پیشرونده باید مورد توجه قرار گیرند.
  توانایی

درك مفاهیم پیشرفت و بار اضافه، استراحت و ریکاوري و دسته بندي تمرینان( عمومی، 
ویژه، تخصصی و پیشگیري از آسیب دیدگی). همچنین درك مفاهیم پایـه در فیزیولـوژي و   

الیبال که شامل نیازهـاي انـرژي و چگـونگی رخ دادن تغییـرات در اثـر تمـرین       بیومکانیک و
  باشد. می

والیبال نیازهاي انرژي و الگوهاي جابه جایی منحصر به خود را دارد. این نیازها و الگوهـا  
سـازي عمـومی،   با توجه به فصلی که بازیکن در آن قرار دارد ( فصل استراحت، فصـل آمـاده  



  237  سازي ذهنی و جسمی بازیکناننهم / آمادهفصل 
 

 

هاي یابند. این روشهاي مختلفی پرورش مییژه، فصل مسابقات) با روشفصل آماده سازي و
هـاي  مختلف براي پرورش فاکتورهاي آمادگی جسـمانی مـرتبط بـا والیبـال در طـول فصـل      

  گویند. یابند که به این تغییرات متغیرهاي تمرینی میسازي تغییر میمختلف آماده
یب انجام تمرینات، حجم ( چه تعـداد)،  متغیرهاي تمرینی شامل انتخاب نوع تمرین، ترت

بار/ شدت (چه میزان، در ارتباط با مقاومت یا زمان بـراي انجـام فعالیـت) و اسـتراحت بـین      
  انجام تمرینات.

هاي والیبـال و  تسلط خوب به متغیرهاي تمرینی و در عین حال داشتن آگاهی از مهارت
ه یـک برنامـه تمرینـی تأثیرگـذار بـراي      سازد کنیازهاي انرژي بازي والیبال، شما را قادر می

ریـزي  توسعه آمادگی جسمانی بازیکنان بنویسید که عملکـرد بازیکنـان را در روشـی برنامـه    
ي، تمرینـی  ها بر پایه سـن بازیکنـان ( بیولـوژیکی،    کند. تمام اینشده و پیشرونده بهتر می

  عمومی و تمرینی ویژه) استوار است.
  
 بندي تمرینات دوره -3

سازي قـرار داریـد، برنامـه تمرینـی شـما را تغییـر       که در چه دوره و فصلی از آمادهاینکه 
دهد. در طول دوره استراحت زمان بیشتري صـرف ریکـاوري جسـمی و ذهنـی و همـین      می

سازي عمومی زمان بیشـتري صـرف   شود. در طول دوره آمادهها میطور بهبود آسیب دیدگی
شود. در طـول دوره آمـاده   هاي انفرادي بازیکنان میکهاي پایه و اصالح تکنیتوسعه قابلیت

شـود و  هـاي والیبـال پیونـد داده مـی    هاي جسمانی بازیکنان بـه مهـارت  سازي ویژه قابلیت
یابـد.  هاي تکتیکی و ذهنی بازیکنان به منظور آماده شدن براي مسابقات پرورش مـی مهارت

ی و تـاکتیکی  بازیکنـان حفـظ    هاي جسمانی، تکنیکی، ذهنـ در طول فصل مسابقات قابلیت
کنـد و تمرکـز روي اوج عملکـرد در هـر مسـابقه      شده و در روند صعودي مالیمی رشـد مـی  

  باشد. این موضوع به عنوان تمرینات فصلی یا دوره بندي تمرینات شناخته می شود.می
  توانایی

هـاي  رتي مهـا قادر بودن به طراحی برنامه سالیانه که به طور اثربخشی توسعه یکپارچـه 
هاي فردي هر یک مختلف بازیکنان ( ذهنی، جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی) را بر پایه ویژگی

  از آنها انجام دهد.
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هـا را بـراي متخصصـین    ریزي یا دوره بندي تمرینـات، یکـی از بزرگتـرین چـالش    برنامه
اي آمادگی جسمانی والیبال ایجاد کرده است. بـه دلیـل اینکـه برنامـه ریـزي بایـد بـر مبنـ        

هاي بازیکنان باشد، مربیان باید به فصل یا فصل هاي رقـابتی کـه بازیکنـان بایـد در     ویژگی
طول سال در آنها حضور یابند توجه کنند. هر فصل رقابتی نیاز به اوج عملکرد بـازیکن دارد  
و اگر بازیکن در مسابقات مختلفی ( ملی، باشگاهی، دانشـگاهی و ... ) حضـور داشـته باشـد،     

  کند.بندي تمرینات را پیچیده میدوره عملکردهاي چندگانه اوجاین 
هایی که بازیکن در آنها حضور دارد اولویت بندي شوند و بـراي  بنابراین مهم است رقابت

ي ریکاوري (استراحت)، آماده سـازي  اي طراحی شود که شامل دورههر دوره مسابقات برنامه
ود. به خاطر داشته باشید براي اینکه بازیکن بـه  ي رقابت بشسازي ویژه و دورهعمومی، آماده

هـاي ذهنـی، جســمانی، تکنیکـی و تـاکتیکی او بــا     اوج عملکـرد خـود دسـت یابــد توانـایی    
  هاي متناسب باید پرورش و توسعه یابند.اولویت

  

  نقش ویژه یک متخصص آماده سازي جسمانی والیبال
بار کاري تمرینـات والیبـال ( تمرینـات    ریزي روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه؛ در برنامه

تکنیکی و تاکتیکی)، برنامـه زمـانی مسـابقات، میـزان فشـار تمرینـات بـا وزنـه و تمرینـات          
شـود.  بازیکنان جلوگیري می بیش تمرینیپالیومتریک باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین از 

ملکـرد بـازیکن در   بیش تمرینی ممکن است به آسیب دیدگی و خطا در بـه اوج رسـاندن ع  
  زمان درست در فصل رقابت بشود. 

هاي جسمانی بازیکن ( تمرین، را فقط کسی که تمام جوانب فعالیت مخلوط عملکرداین 
توانـد رسـیدگی کنـد. بـه ایـن      شناسد، مـی ها و ... ) را میمسابقه، استراحت، پرورش مهارت

  شخص متخصص آماده سازي جسمانی در والیبال می گویند.
  

  

 جشسن -4
آزمون هاي میدانی می تواند پیشرفت بازیکن را اندازه بگیرد، تأثیرگذاري برنامه تمرینـی  

  را ارزیابی کند و نیازهاي انفرادي هر بازیکن را تعیین کند. 
  توانایی

هـاي میـدانی و ارزیـابی    توانایی شناسـایی نیازهـاي مهـارتی بازیکنـان از طریـق آزمـون      
جسمانی بازیکنان. عالوه بر ایـن آزمـون گـرفتن ابـزاري      هاياثربخشی برنامه پرورش مهارت
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هـاي  ها که کمبودها و ضعفها بر مبناي نتایج تستمهم است که براي انفرادي کردن برنامه
  گیرد.دهد، مورد استفاده قرار میعملکردي هر بازیکن را نشان می

پاسـخ درسـت بـه    دهنـد؟  ها بهتر هستند؟ و چرا؟ نتایج چه چیز را نشان میکدام آزمون
تواند بـه ناامیـدي و یـا    این سئواالت براي سنجش پیشرفت مهم است. پاسخ هاي اشتباه می

  شده گردد. دست دادن اهداف عملکردي تعیین تواند باعث ازخیال پردازي منجر شود که می
  

  هانتیجه گیري درست از آزمون
   و  دهنـد کـه بازیکنـان شـما در چـه سـطح      این نتایج به شما نشـان مـی

ریـزي واقـع   گذاري و برنامـه اي از آمادگی قرار دارند که براي هدفمرحله
بینانه بر مبناي نقاط قوت و ضعف هـر یـک از بازیکنـان مهـم و ضـروري      

 است.
      این نتایج تأثیرگذاري مداوم یک برنامه جـامع آمـاده سـازي جسـمانی را

ضـعیت  هفته چگونگی عملکـرد و و  6-8کند. نیاز است که هر ارزیابی می
بازیکنان خود را مورد ارزیابی قرار دهید. آیا آنها در حال پیشرفت هستند 

 اند؟یا در یک وضعیت عملکردي ثابت مانده
        دهنـد، بـیش   این نتایج اخطـار بـیش تمرینـی احتمـالی را بـه شـما مـی

 تواند منجر به آسیب دیدگی بشود.اي که میتمرینی
 دهنـد؛ بـه   ي مهمی به شما مـی هااین نتایج در موارد آسیب دیدگی، داده

منظور اینکه آیا بازیکن مصدوم به طور کامل توانـایی و سـالمتی خـود را    
 بازیافته و آماده بازگشت به بازي هست یا خیر؟

 

  هاگیري اشتباه از آزموننتیجه
 کنـد؛  هاي دقیقی از عملکرد در بازي والیبال ارائـه نمـی  این نتایج شاخص

گیري اشتباه است. بعضی از مربیـان تصـور    این یک محدوده براي نتیجه
هاي آمادگی جسـمانی عملکـرد بهتـري از    کنند اگر بازیکنی در آزمونمی

بازیکن دیگر داشته باشد در بازي نیز عملکرد بهتري خواهد داشـت. ایـن   
تصوري اشتباه است، زیرا فاکتورهاي ذهنی، تکنیکی و تـاکتیکی بـازیکن   

 گیرند.ار نمیها مورد سنجش قردر این آزمون
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 توجه به ویژگی هاي انفرادي بازیکنان -5
هـاي  سازي جسمانی بر مبناي ویژگیتمام بازیکنان با هم فرق دارند. آنها به برنامه آماده

بایسـت  سازي جسمانی مـی دهند. بنابراین برنامه آمادهمنحصر به فرد خود واکنش نشان می
  دي هر بازیکن).ها و نیازهاي فرانفرادي باشد (بر مبناي ویژگی

  توانایی
هاي میدانی، و ارزیابی بازي والیبال، مربی متخصص هاي انفرادي، آزمونبر مبناي ویژگی

باید متغیرهاي تمرینی را طوري تطبیق دهد کـه نیازهـاي انفـرادي هـر بـازیکن را بـرآورده       
  سازد.
  

 ریزي شدهریکاوري برنامه - 6
یک سري از خطوط ناصاف مـوج   بهتر شدن عملکرد یک خط صعودي صاف نیست، بلکه

مانند است که به طور کلی روندي صعودي دارد. استراحت خوب، ریکاوري و عـادات غـذایی   
  کند.مناسب، روند صعودي آمادگی بازیکن را با پرهیز از بیش تمرینی تضمین می

  توانایی
ین و توانایی تطبیق متغیرهاي تمرینات آماده سازي جسمانی در ارتباط با نیازهـاي تمـر  

  مسابقه به منظور اطمینان پیدا کردن از ریکاوري بازیکنان.
  
 اولویت، پیش گیري از آسیب دیدگی است. -7

گـذارد. اولویـت اول تمـام    آسیب دیدگی تأثیر منفـی زیـادي روي عملکـرد بـازیکن مـی     
سازي جسمانی باید پیشگیري از آسیب دیدگی باشد و اولویت بعـدي، بهتـر   هاي آمادهبرنامه

توانند بهتـرین عملکـرد خـود را بـه نمـایش      ملکرد. بازیکنان اگر مصدوم باشند نمیکردن ع
بگذارند. بنابراین محیط تمرین و تجهیـزات بایـد ایمـن باشـند، گـرم کـردن و سـرد کـردن         
بازیکنان به شکلی درست و مناسـب انجـام شـود، مربـی و بازیکنـان نحـوه درسـت اجـراي         

ه بازیکنان مناسب و برنامه ریزي شـده باشـد و قـدرت و    ها را بدانند، ریکاوري و تغذیتکنیک
  ثبات عضالنی آنها توسعه یابد.
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  توانایی
دهنـد و توانـایی طراحـی    هایی کـه معمـوالً در والیبـال رخ مـی    آشنا بودن با مصدومیت

هاي تأثیرگذار در آماده سازي جسمانی بازیکنـان بـه منظـور کـاهش تعـداد و شـدت       برنامه
  ها.مصدومیت
ارتباط اثربخش با گروه پزشکی به منظور طراحی فرآیند عملکردي براي بـازپروري   ایجاد

بازیکن مصدوم. تمرینات پیشگیري از آسیب دیدگی، فعـالیتی اسـت کـه همـواره در طـول      
  ي ورزشی هر بازیکنی باید انجام شود.دوره

ـ  ایجاد یک پایه قدرتی خوب با روشی متعادل به منظور داشتن اسـتخوان  هـا،  دونهـا، تان
کشد. بازیکنانی که داراي تسـلط، ثبـات و تعـادل    ها طول میها و عضالت قوي ساللیگامنت

هاي کمتـري دارنـد. بـازیکنی بـا     باشند، آسیب دیدگیهاي مختلف بدن میباال در جابجایی
ثبات پایین (شُل)، نامتعادل و ضعیف از نظر ساختار بدن، بیشتر در معـرض آسـیب دیـدگی    

هـاي  متخصصین آماده سازي جسمانی در والیبال باید این موضـوع را کـه آسـیب   قرار دارد. 
دهند به خوبی درك کنند و شرایطی را کـه احتمـال آسـیب    والیبال در چه شرایطی رخ می

دیدگی در آنها زیاد است از برنامه تمرینی حذف کنند و بازیکنان را براي مواجهه بـا بعضـی   
  د.شریط پرخطر در بازي تقویت نماین

در مواجهه با شرایط ویژه پزشکی باید با کارشناسان پزشکی مشورت شود و در شناسایی 
هـاي پزشـک را مـد نظـر     دالیل آسیب دیدگی و فرآیند بازپروري بازیکن مصدوم باید توصیه

  قرار داد.
ي اي اسـت؛ مرحلـه  مهم است درك شود که بازپروري بازیکن مصدوم فرآیندي دو مرحله

ي بعـدي  باشـد، مرحلـه  ولیه و سپس استراحت دادن به بازیکن مصـدوم مـی  هاي ااول کمک
باشـد بـه نحـوي کـه آن مصـدومیت      فرآیندي عملکردي براي بازپروري بازیکن مصدوم مـی 

  دوباره رخ ندهد و بازیکن توانایی خود را براي اجراي بهترین عملکرد در مسابقه باز یابد.
  
 داشتن یک تیم متخصص پشتیبان -8

ها وجـود دارد و متخصـص شـدن در    تخصصی زیادي براي آماده سازي بازیکنهاي جنبه
ها غیر ممکن است؛کمک بیرونی تقریباً همیشه الزم و ضروري است. کسـی  ي این جنبههمه

تـیم عملکـردي   باشد باید بتواند با ایجاد یـک  که مسئول آماده سازي جسمانی بازیکنان می
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در زمینه ایجاد انگیـزه، تغذیـه، پزشـکی، روانشناسـی و     هاي آنها که بتوان بر راهنمایی منبع
  هاي منابع بیرونی را هماهنگ کند.تکیه کرد، فعالیت... مسائل اجتماعی و

  توانایی
سـازي بازیکنـان و   ي امور در آمادهشناسایی منابع بیرونی متخصص به منظور انجام همه

  هاي آنها. هماهنگ کردن فعالیت
خـود را ایجـاد کننـد بـه طـوري کـه در        تیم عملکردي منبـع  تمام مربیان نیاز است که

سازي جسمانی، تمرینات قدرتی، اهداف ورزشـی، تغذیـه، مشـکالت    هاي مختلف آمادهجنبه
  پزشکی و مسائل ذهنی و روانی و اجتماعی بتوانند روي نظرات آنها تکیه کنند.

  
 محیط تمرینی ایمن -9

شـود؛ خـود تمـرین    آسیب دیدگی انجام می آماده سازي جسمانی به منظور پیشگیري از
  نباید باعث ایجاد مصدومیت گردد. ایجاد محیط تمرینی ایمن براي بازیکنان ضروري است.

  توانایی
هاي درست در انجام تمرینات و اصـالح خطاهـا. ایجـاد یـک     شناسایی و آموزش تکنیک

انجام تمرینـات بـه   محیط ایمن در تمرینات آماده سازي جسمانی و آموزش اصول ایمنی در 
  بازیکنان.

تکنیک اجراي تمرین بـه دو بخـش تقسـیم مـی شـود. اولـین بخـش آمـوزش تکنیـک          
باشد؛ حرکات پاي مرتبط با والیبال، انواع تکنیک هاي توپگیري و انواع پرش و تمرینـات  می

هایی هستند که مربیان والیبال باید بیشـترین آمـوزش را در آن بدهنـد.    پالیومتریک، زمینه
تمرینات با وزنه، انواع حرکات کششـی، تمرینـات پیشـگیري از آسـیب دیـدگی و تمرینـات       
عملکردي بازپروري بازیکن مصدوم، ممکن است نیاز به کمک بیرونی داشته باشند. موضـوع  

باشد که مربی باید در آنها هم ماهر باشـد و بهتـر   ي تمرینات میدوم اصالح تکنیک در همه
در این زمینه کمک بگیـرد بـه ویـژه در تمرینـات بـا وزنـه ماننـد         است از کمک بیرونی نیز

  برداري.اسکات، یک ضرب و دوضرب وزنه
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 هاانتقال مهارت  -10
هـاي  مسـتقیم بـه مهـارت   غیرسازي جسمانی باید انتقـال مسـتقیم یـا    هاي آمادهفعالیت

ویـژع و   سـازي عمـومی انتقـال غیـر مسـتقیم دارد و تمرینـات      والیبال داشته باشند. آمـاده 
  تخصصی انتقال مستقیم دارد.

  توانایی
هاي جسمانی و توانایی مرتبط کردن آنها با ي مهارتهاي مختلف توسعهآشنایی با بخش

  هاي والیبال.تمرینات پرورش مهارت
  هاي والیبال مرتبط هستند:هاي جسمانی زیر به طور مستقیم با مهارتي مهارتتوسعه

  ترین زمان ممکن.گیري نیرو در سریع قدرت انفجاري؛ به کار: توان
  توانایی تغییر جهت و در عین حال حفظ سرعت باال، تعادل و کنترل بدن.   : چابکی
  ها و حرکات ویژه والیبال در جهات مختلف.توانایی اجراي جابه جایی: پذیريانعطاف
  الیبال.هاي وتوانایی انجام سریع الگوهاي حرکات پا در ارتباط با مهارت: پا حرکت

توانایی بازیکن در بازگشت مکرر به یک حالت آماده براي تمرین کردن یا ادامه : ریکاوري
  تمرین.
  

  سازي جسمانی در والیبالاساس آماده
  قبل از ایجاد یک برنامه آماده سازي جسمانی مناسب براي والیبال، شـما بایـد نیازهـاي    

هـاي تولیـد   ده اند که از نظر سیسـتم سوخت وساز آن را درك کنید. تحقیقات اخیر نشان دا
  باشد.انرژي، والیبال به طور عمده یک ورزش بی هوازي می

از نظر فیزیولوژي دو سیستم پایه سوخت و ساز وجود دارد که انرژي الزم بـراي فعالیـت   
هوازي. هر دو سیستم انـرژي الزم بـراي   هاي هوازي و بیکنند؛ سیستمعضالت را تأمین می

کنند، اگرچه هـر  ) تأمین می ATPت را با تجزیه کردن آدنوزین تري فسفات (استفاده عضال
  دهند.کدام از راه متفاوتی این کار را انجام می

)  ATPسیستم هوازي از اکسیژن براي تجزیه گلیکوژن به منظور تولید انرژي در شـکل ( 
وسـته، فعـال   ثانیـه فعالیـت پی   60کند.  سیستم سـوخت و سـاز هـوازي بعـد از     استفاده می

ثانیـه بـه طـول     90هـایی اسـت کـه بـیش از     شود و منبـع اصـلی انـرژي بـراي فعالیـت     می
هـایی از  هـاي طـوالنی، مثـال   دن، دوچرخه سواري و شنا کردن در مسافت انجامند. دويمی
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هایی هستند که قسـمت اصـلی انـرژي مـورد نیـاز خـود را از ایـن سیسـتم دریافـت          ورزش
کند و از هاي طوالنی مدت تولید می) براي فعالیت ATPار زیادي (کنند. این فرآیند مقدمی

کشـند،  دقیقـه طـول مـی    20هایی که بیش از ها به عنوان سوخت اصلی براي فعالیتچربی
  کند.استفاده می

(آالکتیــک) و سیســتم گلیکولیسیس(اســید   ATP-CP   هــوازي از سیســتمسیســتم بــی
هاي زمانی کوتـاه  م سطح باالیی از انرژي را در بازهالکتیک) تشکیل شده است. هر دو سیست

  کنند. تولید می
کنـد.  هاي با زمان کوتاه و شدت باال تأمین میانرژي را براي فعالیت  ATP-CP سیستم 

را بـراي انقبـاض عضـالنی در یـک       ATP،(CP)آزادسازي انرژي از تجزیه کراتین فسـفات   
در خود  ATPویا    CPعضله نمی تواند مقدار زیادي  کند. از آنجا کهحالت سریع، تولید می

شـود و سـپس نیـاز    ثانیه) تخلیه می 20ذخیره کند، این سیستم در زمان کوتاهی (کمتر  از 
  به دوباره پر شدن دارد.

مقـدار اولیـه    %75اگر ورزشکاري بالفاصله پس از جابجایی یا تمرین استراحت کنـد، تـا   
CP  خوهـد رسـید. پـرش     %100دقیقـه  بـه    2شـود و بعـد از   ر میثانیه دوباره پ 30بعد از

هاي پر توان اما کوتاه مدت هستند کـه  هایی از فعالیتایستاده یا پرش با برداشتن گام مثال
  عمدتاً روي این نوع انرژي تکیه دارند.

کشد، انـرژي  ثانیه طول می 90تا  20متر که بین  400هایی مانند دویدن سرعت فعالیت
آورند. این سیسـتم گلیکـوژن را بـا اسـتفاده از     از سیستم اسید الکتیک به دست میخود را 

تجزیـه مـی کنـد. امـا بـدون       ATPکرد به روشی مشابه آنچه که سیستم هوازي استفاده می
استفاده از اکسیژن . اسیدالکتیک، محصول فرعی این فرآیند است که به دلیل عـدم حضـور   

شود. انباشته شدن اسیدالکتیک در عضالت ت انباشته میاکسیژن، در طول فعالیت در عضال
باعث خستگی عضالنی و محدود شدن فعالیت  بعد از حدود یک و نیم دقیقـه خواهـد شـد.    

از سـطح اولیـه در ایـن سیسـتم انـرژي دوبـاره تولیـد         % 40ساعت ریکاوري، تنها  2بعد از 
  شود.می

باشد. در طول یـک رالـی،   ر والیبال میتوانایی بازیابی سریع انرژي عامل حیاتی و مهم د
یک مدافع میانی ممکن است دفاع روي تور انجـام دهـد، سـپس از تـور فاصـله گرفتـه و در       

هـا در  ي اینهمه حمله سرعتی شرکت کند و بعد از آن دوباره در دفاع روي تور حضور یابد،
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تـا بتوانـد پـس از    دهد. سوخت وساز بازیکن باید به سرعت ریکاوري گـردد  ثانیه رخ می 10
ریـزي تمـرین بایـد    یک حرکت انفجاري، انرژي الزم براي حرکت بعدي را تهیه کند. برنامـه 

اند که میانگین طول هـر  هاي انرژي آن ورزش باشد. تحقیقات نشان دادهسازگار با نیازمندي
باشـد، وابسـته بـه سـطح بـازي و نزدیکـی تـوان دو تـیم، میـانگین          ثانیـه مـی   8تـا   4رالی 

  باشد.ثانیه می 18تا  15ها ترین رالیالنیطو
دهد که در هر حالت، بازیکنـان والیبـال از سیسـتم    طول مدت هر دو میانگین نشان می

استفاده می کنند. به منظـور بـه حـداکثر رسـاندن تـأثیر تمرینـات ویـژه         ATP-CPانرژي  
هـاي داخـل زمـین    تهاي مورد استفاده در تمرین و استراحت بایـد از فعالیـ  بدنسازي، زمان

ها در تمرینات بدنسـازي تخصصـی   مسابقه الگوبرداري شده باشند. به عبارت دیگر اکثر ست
  ثانیه طول بکشند. 20والیبال نباید بیش از 

هاي دیگر اسـتراحت در  ها یا زمانبه منظور تقویت کردن ریکاوري بازیکنان در بین رالی
هـاي  ها توجه شود. زمان بین فعالیتبین فعالیتبازي،  باید در تمرین به زمانهاي استراحت 

 40ثانیه براي بازیکنـان خـط جلـو و     22دهند، به طور متوسط انفجاري که در بازي رخ می
ثانیه براي بازیکنان خط عقب گزارش شده است (براي بازیکنـان خـط عقـب کـه در حملـه      

اسـتراحت بـا    -فعالیـت کنند این زمان کمتر خواهد بود).  بنابراین نسـبت زمـان   شرکت می
  خواهد بود. 3به  1یا  2به  1توجه به شرایط بازي 

باشـد.  اهمیت درك این اطالعات مربوط به سوخت وساز، در اجرا و به کارگیري آنها مـی 
باشد، بدنسـازي آن نیـز بایـد بـه طـور      هوازي میاز آنجا که والیبال به طور عمده ورزشی بی

همانطور که توضیح داده شد اکثر تمرینات بدن سـازي   هوازي باشد.عمده داراي طبیعت بی
برابـر زمـان تمـرین     3یا  2ثانیه به طول انجامند و استراحت بین آنها باید  20تا  4باید بین 

  باشد.
دهد که تمرینـات مکـرر درون   والیبال یک بخش هوازي نیز دارد، اما تحقیقات نشان می

توسعه و حفظ آمادگی هوازي کافی هستند. این بازي و مسابقات، براي زمین، تمرینات شبیه
بدان معنا نیست که در برنامـه ریـزي تمـرین جـایی بـراي تمرینـات هـوازي قـرار ندهیـد،          
ــت        ــده اس ــاز نش ــابقات آغ ــراي مس ــازي ب ــاده س ــات آم ــه تمرین ــانی ک ــاً در زم   مخصوص

)OFF-SEOSEN سـید  عروقی را بهبود داده و به زدودن ا -). تمرینات هوازي سیستم قلبی
هوازي کمک می کند. بنابراین تمرینات الکتیک ایجاد شده در عضالت از طریق تمرینات بی
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هوازي دارد. هرچنـد نـه بـه عنـوان یـک تمـرین       هوازي تأثیر مضاعفی بر بهبود استقامت بی
اصلی و نه به عنوان اساس برنامه بدنسازي پیشنهاد نمی شود، اما تمرینی کمکی و کاربردي 

باشد، مخصوصاً براي بـازپروري بـازیکن   می OFF-SEASON  محدود در طول براي استفاده
  آسیب دیده و مدیریت چربی بدن. 

  
  تمرینات قدرتی به منظور افزایش توان بازیکنان

پس از دوره استراحت، هر بـازیکن بایـد تمرینـات سـبک بـا وزنـه را بـه منظـور ایجـاد          
ات آماده کردن بـازیکن بـراي دوره حـداکثر    ) انجام دهد. این تمرینAAسازگاري آناتومیکی(

  باشـد باشد. در دوره حـداکثر قـدرت، هـدف افـزایش قـدرت بـازیکن مـی       ) میS*Mقدرت(
هاي خیلی سنگین اسـتفاده کننـد و ضـروري    ( بازیکنان نوجوان در این مرحله نباید از وزنه

 6ت این دوره بایداست که زیر نظر یک مربی بدنساز ماهر و با تجربه تمرین کنند.). طول مد
مرحله صورت گیرد. مرحلـه بعـدي کـه بـه      3) باشد و افزایش بار در 3هفته( مضربی از  9یا 

) P-E) و اسـتقامت در تـوان(  Pشروع مسابقات نزدیکتر است، تبدیل حداکثر قدرت به تـوان( 
به  ها قرار دارد، حفظ توان و استقامت در توانباشد. مرحله بعدي که در طول دوره رقابتمی

 باشد. اگر بازیکنـان در طـول فصـل تمرینـات قـدرتی را     سازي میدست آمده در دوره آماده
قرار خواهند گرفت  تمرینیبیدر معرض اثرات منفی  (حداقل یک بار در هفته) انجام ندهند

و توان آنها کم خواهد شد. مرحله بعدي کـه از پایـان لیـگ تـا شـروع تمرینـات فصـل بعـد         
گویند، باید شامل تمرینات قدرتی ترمیمـی و  رحله استراحت یا انتقال میباشد و به آن ممی

سبک باشد، تا بازیکن همه قدرت و توان خود را از دست ندهـد و تمرینـات فصـل بعـد را از     
 صفر شروع نکند.

  
 

دوره   دوره انتقال
  مسابقات

  دوره آماده سازي

 P-Eبه  M*Sتبدیل   Pو P-Eحفظ   ریکاوري جسمی و ذهنی
 Pو 

S*M AA 
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  )AAسازگاري آناتومیکی(
  ورزشکاران با تجربه  ورزشکاران مبتدي  پارامترهاي تمرینی  شماره

  هفته 3-5  هفته  8-10  طول مدت مرحله سازگاري آناتومیکی  1
 1RM  40%-30 %  1RM  60%- 40%  مقدار بار(اگر وزنه استفاده می شود)  2
  6-9   9-12)15(  تعداد ایستگاهها در تمرینات دایره اي  3
  دور 3-5  دور 2-3  تعداد انجام هر دور از تمرینات  4
  دقیقه 30-40  دقیقه 20-25  کل زمان تمرین دایره اي  5
  ثانیه 60  ثانیه 90  استراحت بین تمرین  6
  دقیقه 1-2  دقیقه 2-3  استراحت بین هر دور تمرین  7
  بار 3-4  بار 2-3  تکرار در هفته  8

  

  )S*Mتوسعه حداکثر قدرت( تمرینات حداکثر بار به منظور
    پارامترهاي تمرینی  شماره

  1RM  100% -85%    مقدار بار  1
  3-5  تعداد تمرینات  2
  1- 4)6(  تعداد تکرارها در هر ست  3
  6-8  تعدادست ها  4
  دقیقه 3-6  استراحت بین هر ست  5
  2-3  تکرار در هفته  6

 

  )Pتمرینات با وزنه براي توسعه توان (
ي تمرینیپارامترها شماره   
1RM 50 %-30% مقدار بار 1  
2-5 تعداد تمرینات 2  
4-10 تعداد تکرار ها در هر ست 3  
3-4 تعداد ست ها 4  
دقیقه 2-4 استراحت بین ست ها 5  
 پویا/سریع ریتم/سرعت اجراي تمرینات 6
2-3 تکرار در هفته 7  

  

پـرش عمـودي وجـود    دهد رابطه مثبت و باالیی بین اسکات کامـل و  تحقیقات نشان می
متـري در پـرش ارتفـاع    سـانتی  4کیلوگرم در اسکات کامل باعث افزایش  25دارد. پیشرفت 

سـانتی متـر در    35/6کیلوگرم در اسکات کامل باعـث افـزایش    50تا  25شود. پیشرفت می
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کیلـوگرم در اسـکات کامـل     75تا  50شود. در این تحقیق ورزشکارانی که پرش عمودي می
 65سانتی متر بیشتر می پریدند. آن دسته از ورزشـکاران کـه    6/6رده بودند خود پیشرفت ک

سـانتی متـري در پـرش     41/10خود در اسکات افزودند، افزایش  1RMکیلوگرم یا بیشتر بر 
  عمودي را کسب کردند.

شود؛ اسکات، پرس سرشانه، النژ، حرکت یـک ضـرب   تمرینات با وزنه اي که پیشنهاد می
باشند. پیشنهاد می گردد تمرینات تقویـت میـان   سینه و حرکت ساق می وزنه برداري، پرس

 کیلویی انجام شوند. 10تا  5هاي تنه نیز با وزنه
هـاي ویـژه   ادامه دادن تمرینات پالیومتریک در کنار تمرینات با وزنه باعث بهبود توانایی

  هاي عصبی خواهد شد.در پریدن و سازگاري
سال دارند.)، عالوه بر  20کنند (بیش از ي جوانی را طی میاي که دورهبازیکنان شایسته

حفظ قدرت و توسعه آن باید تمرینات پالیومتریک بـا شـدت بیشـتر را انجـام دهنـد تـا بـه        
هاي سنگین یا دیگـر وسـایل   افزایش در پرش دست یابند. تمرینات پرش می تواند با جلیقه

  مقاومتی انجام شود.
هاي هاي ترکیبی، پرشات پرشی و اسکات سنگین در ستاستفاده از اسکات سریع، اسک

هاي سنگین با توجه کامل بـه نکـات ایمنـی و    یک پا و یا سقوط آزاد یک پا به همراه جلیقه
 توانند آغاز شوند.پرهیز از آسیب دیدگی، می

هاي تمرینی را باید مرحله به مرحله و به طور کامل انجام دهید، به خـاطر داشـته   برنامه 
ید که بزرگترین مشکل در هر ورزش یافتن شدت تمرینـی درسـت بـراي هـر ورزشـکار،      باش

باشـد. سـازگار کـردن    انجام آن در حجم درست و ترکیب مناسب تمرینـات بـا یکـدیگر مـی    
 باشد.        اي براي رسیدن کامل به این هدف میتمرینات با هریک از بازیکنان، وسیله

 
  ط با عملکرد یک بازیکن والیبالانواع سرعت و اهمیت آن در ارتبا

هاي مختلـف  توانایی در تطبیق دادن شرایط بدن با موقعیت سرعت تطبیق : )1
سـالنهاي مختلـف    "و عناصري که در فرآینـد بـازي دخیـل هسـتند. مـثال     

مسابقات از نظر نور، سطح، فضاي آزاد اطراف زمین، ارتفـاع سـقف، خطـوط    
ایط متفاوتی هستند. یک بـازیکن  اضافی موجود در زمین بازي و... داراي شر
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والیبال باید بتواند با سرعت خود را با این شرایط تطبیق دهـد، طـوري کـه    
 بتواند بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.

یک توانایی که با استفاده از تجربیات قبلی توسـعه یافتـه    بینی :سرعت پیش )2
 "رود. مـثال ه کـار مـی  است، براي پیش بینی آنچه که اتفاق خواهد افتـاد بـ  

بازیکن توپ گیر اگر توانایی خواندن دست مهاجم را در زدن آبشار یا جـاي  
 تواند عملکرد بهتري داشته باشد.خالی انداختن داشته باشد، می

هـاي  توانـایی انتخـاب تصـمیم درسـت از بـین گزینـه       گیري :سرعت تصمیم )3
در آخرین لحظـه و بـا   پاسور باید  "ترین زمان ممکن. مثالمختلف  در کوتاه

ترین پاس توجه به شرایط بازي و چیدمان مدافعان روي تور حریف اثربخش
 را انتخاب و ارسال کند.

توانایی عکس العمل نسبت به فعالیت قبلی که توسـط   سرعت عکس العمل : )4
حرکـت   "بازیکن حریف، هم تیمی و یا روي توپ صورت گرفته اسـت. مـثال  

ه سمت توپی کـه یـک هـم تیمـی در انتهـاي      سریع پس از دفاع روي تور ب
 زمین آن را دریافت کرده.

توانایی حرکت با حداکثر سرعت بـدون تـوپ و    سرعت جابجایی بدون توپ : )5
در مسیري که ممکن است تصادفی باشد. پـس از عکـس العمـل سـریع بـه      
حالت پیش آمده، اکنون سرعت جابه جایی بازیکن در رسیدن به تـوپی کـه   

 قرار دارد اهمیت پیدا می کند. بافاصله از او
توانایی انجام تکنیک با توپ بـا حـداکثر سـرعت.     سرعت عمل همراه با توپ: )6

بازیکن با حداکثر سرعت دست در هنگام آبشار عمـل کنـد. از عوامـل    "مثال
مهم و تعیـین کننـده در پیشـرفت یـک بـازیکن سـرعت تـوپ در آبشـار و         

سرویس پرشی یکی این است که باشد. نکات مهم در آبشار و سرویس او می
در زمان ضربه به توپ، دست کامالً صاف و کشیده باشد. نکته دیگر سـرعت  
در گام بردشتن و سرعت باز شدن مفاصل مؤثر در ضربه به توپ می باشـد،  
میزان تأثیر سرعت هریک از مفاصل بر روي سرعت توپ به صورت تقریبـی  

 به این شرح می باشد:
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 :46 سرعت باز شدن آرنج %  
  :22سرعت چرخش کتف%  
  :14سرعت چرخش تنه%  
  :(سرعت گام برداشتن )7سرعت حرکت مرکزجرمی بدن%  
  :5سرعت حرکت مچ%  
  :6عوامل خارجی%  

 
توانایی تصـمیم گیـري سـریع و اثـربخش در طـول       سرعت عمل در بازي : )7

بازي با توجه به اتفاقـات تکنیکـی ، تـاکتیکی و یـا مـوقعیتی کـه پـیش        
اگر پاس ارسال شده توسط پاسور کوتاه، بلنـد، نزدیـک بـه     "آید. مثالمی

تور، بافاصله از تور و... بود، مهاجم باید با سرعت، اثربخش ترین تصمیم را 
 اتخاذ کند.  

  
  رعایت نکات ایمنی و اصول تمرینات با وزنه

 یکی از نکات مهم در تمرینات با وزنه حفظ نکات ایمنی است. بخشی از این نکات ایمنی
  شامل عملکرد خود بازیکن و مابقی نکات شامل محیط تمرین می باشد. 

  نکات ایمنی براي خود بازیکن
  مشورت کردن با یک پزشک متخصص. این بخش شامل تعیین مشکالت پزشکی و

بریـد و  هاي خود پی میجسمانی بازیکن می شود. به این ترتیب شما به محدودیت
  دهید.جام میآنچه را که براي شما مناسب است ان

 .هر تمرین را با تکنیک صحیح اجرا کنید  
    ،تعداد ست ها، تکرار در هر ست و مقدار باري را که باید در هر تمرین اجـرا کنیـد

بدانید. در مواقع مناسب از یـار کمکـی اسـتفاده کنیـد. بـراي حـداکثر ایمنـی، در        
) اسـتفاده  تمریناتی مانند اسکات، از دستگاههاي مناسب (ماننـد دسـتگاه اسـمیت   

کنید. قبل از شروع تمرین مرحله گرم کردن را به خوبی انجام دهیـد. در تـنفس از   
اصول پایه استفاده کنید. بیرون دادن نفس در طول زمان فعالیت (مرحلـه انقبـاض   
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  درون گرا)، فروبردن نفس در طول زمان بازیابی توان (مرحله انقبـاض بـرون گـرا)،    
  ع و سطحی اجتناب کنید. از نگه داشتن نفس و تنفس سری

   باید بدانید که هریک از دستگاههاي بدنسازي چگونه کار می کنند، چگونه آنهـا را
با توجه به قد و قواره خود تنظیم کنید. با شیوه کنترل شده حرکات را انجام دهید 

  و از قرار دادن دست در محل قرار گرفتن و یا حرکت وزنه ها خودداري کنید.
 به تن کنید. پیراهن، شورت، جوراب و کفـش شـما بایـد عـالوه      هاي مناسبلباس  

بر اینکه براي تمرینات با وزنه مناسب اسـت، بـراي تمرینـات بدنسـازي مخصـوص      
والیبال مانند دوي سرعت، تمرینات چابکی و پرش نیز مناسب باشد. وسایل کمکی 
 شخصی مانند کمربند مخصوص و یا مفصل بندهاي مخصـوص بـراي تمرینـات بـا    
وزنه را به همراه داشته باشید. عالوه بر استفاده از این وسایل مخصوص، در اجـراي  

  تمرینات نیز با احتیاط و هوشیاري عمل کنید.
     قوانین رفتاري بنا نهاده شده توسط سرپرست سالن وزنه را به طـور کامـل رعایـت

تمـرین   هاي مناسب را در میله هاي هالتر استفاده کنید. پس از پایـان کنید. بست
  وزنه ها را در جاي مخصوص آن ها قرار دهید. تمرینات دیگران را مختل نکنید.

   همـواره روي موقعیــت خــود و دیگــران تمرکــز داشــته باشــید. و از قرارگــرفتن در
  هاي آسیب زا اجتناب کنید.موقعیت

    هیچ گاه زمانیکه کسی در نزدیکی شما و براي کمک کردن احتمالی حضـور نـدارد
 وزنه را آغاز نکنید.تمرین با 

  
  نکات ایمنی براي محیط تمرین

   سالن تمرین باید تمیز، روشن ، با نظم و داراي سیستم تهویه مناسب بوده و بـیش
ها روي زمـین نباشـد.   از حد شلوغ نباشد. رفت و آمد باید در آن راحت باشد و وزنه

  کند.  موسیقی نباید آنقدر بلند باشد که برقراري ارتباط کالمی را مختل
 ها بایـد تمیـز باشـند تـا از انتشـار بـاکتري جلـوگیري شـود. سـالم بـودن           دستگاه

  ها، بست ها و کابل ها باید به طور متناوب مورد بررسی قرار گیرد. دستگاه
  تمریناتی که نیاز به باالي سر بردن وزنه دارند، باید در محلی انجام شوند که فضاي

  به حالت نشسته و دراز کش نباشد. کافی وجود دارد و کسی در اطراف آن
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    وسایل کمک هاي اولیه باید در دسترس باشد و همینطور براي مواجهه بـا حـوادث
  هاي الزم شده باشد. بینیناگهانی باید از قبل توسط سرپرست سالن پیش

 .قوانین سالن وزنه باید به همه ي افراد اعالم شود و الزم االجرا باشند  
  

  در تمرینات با وزنه  اصول کمک کردن مناسب
   .ارتباط بین کمک کننده و تمرین کننده براي عملکرد ایمن ضروري است  
   با تمرینی که قرار است در آن کمک صورت گیرد آشنا باشید. به عنوان یک قـانون

عمومی هر تمرینی که تمرین کننده براي در اختیار گرفتن وزنه به کمـک احتیـاج   
ننده را در انجام تکرارهاي تعیین شـده در معـرض   دارد و یا فقدان کمک، تمرین ک

دهد، نیاز به حضور کمک کننده در تمام طـول مـدت تمـرین وجـود     خطر قرار می
  دارد.

 ها درسـت  محدوده تمرین را آماده کنید، مطمئن شوید که مانعی وجود ندارد، وزنه
  قرارگرفته اند و بست ها محکم هستند.

 ت. بـه عنـوان یـک قـانون عمـومی، کمـک       محل قرار گرفتن کمک کننده مهم اس
  کننده باید نزدیک به هالتر یا دمبل قرار گیرد و آماده کمک کردن سریع باشد.

       کمک کننده از نظر جسمانی باید توانایی یـاري رسـاندن بـه تمـرین کننـده را در
  صورت عدم توانایی در کامل انجام دادن یک تکرار داشته باشد.

  کننده و کمک کننده باید در موارد زیر با هم صـحبت  قبل از شروع تمرین، تمرین
  کنند:
 .تعداد تکرارها در این ست 
 .زمانی که کمک کننده باید مداخله کند 
 .روش قرار دادن دمبل یا هالتر در محل آغازین 

 
      تمرین کننده هرگز نباید دمبل یا هالتر را رها کرده و یا پرتـاب کنـد. اگـر تمـرین

ر مشکل شد، وظیفه کمک کننده است که بـه طـوري   کننده در اجراي حرکت دچا
  ایمن او را یاري دهد تا دمبل یا هالتر را در محل آغازین قرار دهد.
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       کمک کننده باید هر گونه خطاي تکنیکی در تمـرین را بـه تمـرین کننـده اطـالع
ها و نحوه عملکرد تمـرین کننـده بـوده و آمـاده     ها، حرکت تسمهدهد، مراقب بست

ریع و مناسب باشد. همینطور پیشنهاد می شود که تمرین کننـده را  س العملعکس
تهییج و تشویق کند، نه با زیاده روي و غیرواقع بینانـه، طوریکـه منجـر بـه آسـیب      

  دیدگی شود.
          همواره از کسی که به شما کمـک کـرده تشـکر کنیـد و همیشـه بـراي کمـک بـه

  دیگران در دسترس باشید. 
 

  ینات با وزنههاي تمرینی براي تمرتکنیک
هاي والیبال مـورد تبلیـغ   تمرینات با وزنه به عنوان راهی اثربخش در پیشگیري از آسیب

هاي تمرینی نامناسب می تواند خود منجـر بـه آسـیب دیـدگی     قرار گرفته است. اما تکنیک
شود. هدف باید انجام هر تکرار با تکنیک درست باشد، درسـت مثـل آنچـه در زمـان آبشـار      

  هید.انجام می د
  
  اصول تکنیکی درست 

 .تمرینات را دسته بندي کنید 
   اي (چنـد مفصـلی)    با تمرینات ساده آغاز کنید و سپس تمرینـات مجموعـه  

 را انجام دهید.
  .ابتدا عضالت میان تنه خود را تقویت کنید 
  ابتدا از تمرینات آسان شروع کنید و با گذشت زمان و ماهرتر شدن به سراغ

 د.تمرینات مشکل بروی
 ها ماهرتر هاي بسیار سبک آغاز کنید. به تدریج که در اجراي تکنیکبا وزنه

 شدید بر میزان بار بیافزایید.
 هاي تمرینات با هر تمرین را زیر نظر یک شخص با تجربه و ماهر در تکنیک

 وزنه بیاموزید.
    خطاها را سریع اصالح کنید. اگر خطاها به عادت تبدیل شوند اصـالح آنهـا

 واهد بود .مشکل خ
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 .تکرار بهترین آموزگار است 
 

  هاي پایه تمرینات با وزنهتکنیک
         ،فاصله دو دست در هنگام گرفتن هـالتر بایـد بـه انـدازه پهنـاي شـانه باشـد  

  مگر آنکه در برنامه تمرینی چیز دیگري ذکر شود.  
      محل قرار گرفتن پاها باید به اندازه پهناي باسن باشـد، مگـر آنکـه در برنامـه

  ینی چیز دیگري ذکر شود.  تمر
 .کمر باید صاف و پهن باشد و نه خمیده  
 .هالتر و یا دمبل باید نزدیک بدن بماند  
 .سر باید باال باشد و نگاه رو به جلو 

 
  عواملی که در تکنیک نادرست سهیم هستند

    هـاي خیلـی سـنگین بـه     استفاده از مقدار بار نامناسـب. اسـتفاده از وزنـه
شـود، کـه در   این امر به نوعی فریب منتهی مـی  تکنیک آسیب خواهد زد.

هـایی ماننـد   شود که روي محلبعضی مواقع باعث سازش ساختار بدن می
 گذارد.پایین کمر تأثیر منفی می

 شود، از کیفیت اجـراي تکنیـک نیـز    خستگی؛ همانطور که بدن خسته می
 شود، همانطور که در بازي والیبـال چنـین اسـت.  در بعضـی از    کاسته می

مواقع براي بهبود استقامت عضـالت زمـانی کـه عضـالت خسـته هسـتند       
تمرینات با وزنه با وجود خستگی باید ادامه یابد، در طول چنین تمرینـاتی  
زمانی که خستگی روي کیفیت اجراي تکنیک تأثیرگـذار شـد، بایسـتی از    

 ادامه تمرین خودداري کنید.
    مل عضـالت باسـن،   ضعف در عضالت میان تنه. عضالت میان تنـه کـه شـا

شود، ازحفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام پایین کمر و عضالت شکم می
کند. بنابراین باید توجه اولیـه  انجام بسیاري از تمرینات قدرتی حمایت می

 در آغاز برنامه تمرینات قدرتی به این عضالت باشد.
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  راهنماي بازیکنان والیبال در اجراي ایمن تمرینات پالیومتریک
  مام تمرینات قدرتی یا آمادگی جسمانی ، حفظ نکات ایمنی اولین اولویت است.در ت

  
 مالحظات ایمنی قبل از شروع تمرینات 

 بازیکنان نوجوان 

عملکرد بازیکنان نوجوان را باید از نزدیک سرپرستی کرد. به دلیـل پتانسـیل   
افزایش یافته آنهـا بـراي آسـیب دیـدگی مفصـلی، ورزشـکاران نوجـوان بایـد         

هاي پالیومتریک را کم فشار انجام دهند. براي این بازیکنان باید شدت، ینتمر
  تناوب و طول تمرینات پالیومتریک کاهش یابد. 

  
 پایه قدرتی کافی 

پیش از افزودن تمرینات پالیومتریک به برنامه تمرینـی، بازیکنـان بایـد پایـه     
ه مربـی قـرار   قدرتی کافی داشته باشند. این نکته باید به طور جدي مورد توج

انـد  گیرد. آن دسته از بازیکنانی که تمرینات قدرتی خوبی پشت سـر گذاشـته  
تواننـد  نسبت به آنهایی که کمتر قدرت جابجایی وزن خود را دارند، بهتـر مـی  

تمرینات با شدت زیاد پالیومتریک را تحمل کنند. تمرینـات پالیومتریـک بـه    
جا که توان از ضرب سرعت در هیچ وجه جایگزین تمرینات قدرتی نیست. از آن

آید، بازیکنی که قدرت بیشتري دارد پتانسیل بیشـتري در  قدرت به دست می
توسعه توان خود دارد. هرچه سطح قدرتی افزایش یابد، بازیکنان می توانند به 
سوي تمرینات پالیومتریک با حجم و شدت بیشـتر پیشـرفت کننـد. بنـابراین     

قـدرت کـافی برخـوردار نیسـتند، تمرینـات      شود بازیکنـانی کـه از   توصیه می
  پالیومتریک را انجام ندهند.

  شدت 

تمام بازیکنان باید رویکردي همراه با احتیاط و هوشیاري نسبت به تمرینـات  
آینـد و شـاید   پالیومتریک داشته باشند. بعضی از تمرینات ساده بـه نظـر مـی   

قط به این دلیـل  بعضی بازیکنان به سودمند بودن  آن تمرین شک کنند، اما ف
هـاي جسـمانی   آید بدان معنا نیست که سـازگاري که تمرینی آسان به نظر می
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کنـد. تمرینـات   وجود ندارد. بدن خود را با فشار فزاینده تمرینات سـازگار مـی  
پالیومتریک باید با آگاهی و به تدریج، از تمرینات کمتر پیشرفته و سـبک بـه   

  ریان یابد.سمت تمرینات پیشرفته و با شدت باال ج
  

 سابقه پزشکی 

بازیکنانی که سابقه آسیب دیدگی دارند یـا در حـال گذرانـدن دوران نقاهـت     
باشند، نباید تمرینات پالیومتریک را انجام دهند. آنها فقـط بایـد بـا اجـازه     می

  پزشک یا مربی بدنساز تمرینات پالیومتریک را از سر گیرند.
  

 یومتریکمالحظات ایمنی در طول اجراي تمرینات پال  
 گرم کردن 

قبل از شروع هریک از تمرینات قدرتی، سرعتی، استقامتی و چابکی باید گرم 
کردن کامل و مناسبی را انجام داد. یـک گـرم کـردن فعـال بایـد شـامل آرام       
دویدن،  حرکات نرمشی، دویدن با گام هاي بلند، باال آوردن زانو با شدت کـم،  

دن را افزایش می دهد، باشد. در ادامـه  پریدن و دیگر فعالیت هایی که دماي ب
باید حرکات کششی و انعطاف پذیري عمومی و اختصاصی را انجـام داد. گـرم   

دقیقه به طول انجامد و بازیکن هم از نظر جسمی و هم  15کردن باید حداقل 
  از نظر ذهنی کامالً گرم شده باشد.

  
 توالی تمرین 

ه بازیکن با نشاط و سرزنده است، اگر تمرینات پالیومتریک زمانی انجام شوند ک
عضالنی به دست خواهد آمد. تمرینات پالیومتریـک   -عصبی  حداکثر سازگاري

  باید قبل از دیگر تمرینـات، و زمـانی کـه بـازیکن انـرژي و نشـاط الزم را دارد       
  انجام شود.

 
 پیشرفت 

جـا  بازیکن باید با تمرینات آسان آغاز کند، و به تدریج سطح تمرینات را تـا آن 
  دهد باال ببرد. که مهارت و قدرتش اجازه می
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 کمک کردن 

شـود،  تـر مـی  شوند و یا هرچـه بـازیکن خسـته   تر میهرچه تمرینات پیشرفته
ي بـدي رخ ندهـد. ایـن    حداقل باید یک نفر حاضر و مراقـب باشـد تـا حادثـه    

  مراقب در زمان استفاده از جعبه یا مانع باید تمرکز بیشتري داشته باشد.
  

 ی تجهیزات ایمن  
 سطح 

تمام تمرینات پالیومتریک پایین تنه باید روي سطحی نیمه ارتجـاعی انجـام   
شوند. زمین چمن یکدست و مرتب، پیست دو و میدانی کـه بـا السـتیک نـرم     

هـایی از سـطوح مناسـب بـراي     پوشیده شده و زمین چمـن مصـنوعی، نمونـه   
طح و خـالی از  تمرینات پالیومتریک هستند. محدوده تمرین باید خشک، مسـ 

  موانع ناخواسته باشد.
  

 موانع 

هنگام انتخاب موانع براي تمرینات پالیومتریک بایـد بـا احتیـاط عمـل کـرد.      
هاي محکـم متصـل بـه    استفاده از نیمکت، موانع دو میدانی، استفاده از طناب

هاي استوار و دیگر وسایل مشابه غیر ایمن، خطرنـاك مـی باشـد. چنـین     میله
گیرد. را به چالش می کشد و اغلب مورد غفلت مربیان قرار میوسایلی بازیکن 

سانتی متر ضخامت و طول زیاد جایگزین مناسبی  5/1استفاده از کش هاي با 
توانـد متناسـب بـا    باشد. ارتفـاع کـش مـی   براي وسایل غیرایمن ذکر شده می
  سانتی متر باشد. 90تا 15توانایی بازیکنان و نوع تمرین، بین 

  
 هاجعبه 

توانـد تغییـر کنـد.    رتفاع جعبه وابسته به شدت تمرین و توانایی بازیکنان میا
هـا بایـد   باشد. این جعبهمتر میسانتی 90تا 15دامنه تغییرات ارتفاع جعبه از 

محکم و روکش دار (موکت کم پرز بهترین روکش اسـت) باشـند. سـطح روي    
اصطکاك زیادي را  جعبه عالوه براینکه باید خوب روي جعبه وصل باشد، نباید
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تولید کند. بازیکنان باید روي جعبه آزادانه حرکت کنند، پایین بپرند یا سقوط 
آزاد انجام دهند. سطح فرود بازیکنان عالوه بر کاهش ضربه ناشی از فرود، باید 

  اجازه حرکت آزادانه را به آنها بدهد.
  

 کفش ورزشی  
فش ورزشی مناسب استفاده براي انجام تمرینات پالیومتریک همواره باید از ک

گیـر پاشـنه و کفـی بـا اصـطکاك      کرد. این کفش باید ثبات جانبی باال، ضـربه 
  مناسب داشته باشند و حمایت کننده قوس کف پا باشد.

  
 هاي پزشکی (مدسین بال)توپ  

هاي پزشکی از نوع الستیکی براي تمرینات پالیومتریک که شامل پرتـاب  توپ
لیل افزایش کنترل بازیکن بـر روي تـوپ بهتـرین    باشند به دو گرفتن توپ می

گزینه هستند. باید وزن توپ، متناسب با نوع تمرین و توانایی، سـابقه تمرینـی   
و قدرت بازیکن، طوري انتخاب شود کـه عـالوه بـر بهتـرین نتیجـه تمرینـی،       

  داشته باشد.  کمترین احتمال آسیب را نیز براي بازیکن در پی
 



 

 10فصل 

  استعدادیابی و پرورش استعدادها در والیبال
  

المللی یکی از مسائل مهم مـرتبط  شکی نیست که عملکرد عالی و موفقیت در سطح بین
با ورزش است. امروزه بسیاري از محققین و کارشناسان در امور ورزشـی بـر ایـن باورنـد کـه      

اشـتن سیسـتمی یکپارچـه و    هـا در ورزش سـطح بـاال، د   ها و اولویـت ترین بخشیکی ازمهم
باشــد. بســیاري از کشــورها، ســازمان یافتــه بــراي اســتعدادیابی و پــرورش اســتعدادها مــی

هاي بلند مدت براي رشـد و توسـعه   هاي باشگاهی از برنامهفدراسیونهاي ورزشی و حتی تیم
ي کنند. فرد مستعد به طور عمـومی فـرد  هاي ورزشکاران از سنین پایین استفاده میتوانایی

باشد، به طـوري کـه   اي براي رسیدن به هدفی خاص میاست که داراي توانایی طبیعی ویژه
اولین بخش از برنامه بلند مدت رشد و  در آن زمینه او را در بین  افراد برتر آن رشته قرار دهد.

استعدادیابی یک فعالیـت وسـیع و    .، استعدادیابی است)LTAD(هاي ورزشکارانتوسعه توانایی
هـاي علمـی و آموزشـی    باشد که در ورزشهاي مختلف، هنرهاي گوناگون و زمینهدار میادامه

هـاي  مورد استفاده قرار می گیرد تا مستعدترین افراد در هر زمینه شناسایی شوند و توانـایی 
ها در مراحل مختلف توسعه یابد تا با طی مراحل مختلف به باالترین سـطح در آن رشـته   آن

طراحی فرآیندي ثابت و معین در رابطه بـا اسـتعدادیابی و   می دست یابند. ورزشی، هنري یا عل
  هاي تیمی دشوارتر است.پرورش استعدادها دشوار است، واین موضوع در ورزش و به ویژه ورزش

استعدادیابی فرایندي چند بعدي است، بدین معنی که در تعیین فاکتورهـاي پیشـگو در   
هاي مؤثر بر عملکرد او را مورد ارزیابی قرار داد کـه  جنبهعملکرد آینده فرد مستعد باید همه 

توان آنها را به فاکتورهاي جسمانی یا آنتروپومتریـک، فیزیولوژیـک، مهـارتی( تـاکتیکی،     می
  بندي کرد. ذهنی و روانی، محیطی و اجتماعی دسته تکنیکی، حرکتی)،

  

  :تعریف استعداد و استعدادیابی
رود که فرد کار انتظار می بینینهفته است، در این پیش یبینپیشدر استعدادیابی نوعی 

مورد نظر را بهتر از کارهاي دیگر و بهتر از افراد دیگر انجام دهد. بنابراین در استعدادیابی ما 
  دارد که در آن رشته موفق شوند. احتمال بیشتريبه دنبال افرادي هستیم که 
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هـاي  توانـایی شف و به فعلیـت رسـاندن   ): استعدادیابی در ورزش یعنی ک 2000بومپا ( 
  .مخصوص فرد و هدایت آنها در مسیر صحیح آن بالقوه

اجرا از  بینیپیشرینگر در تعریف کاربردي استعدادیابی اعتقاد دارد: استعدادیابی یعنی 
  .هاي تکنیکیطریق سنجش ویژگیهاي جسمانی، روانی، اجتماعی و همچنین توانایی

  
  کلی در رویکردهاي استعدادیابی وجود دارد: دسته3رسد که به نظر می

کوبا و آنچـه   کشورهایی مانند چین، -هاي دولتیسیستماتیک، سیستم .1
  در کشورهاي بلوك شرق سابق مانند آلمان شرقی و شـوروي اجـرا    که
 شده است.می

هـاي  تنـیس و شـنا بـا برنامـه     -هـاي غیردولتـی  سیتماتیک، سیسـتم  .2
لــف ســنی بــه منظــور شناســایی هــاي مختســاختاریافته بــراي گــروه
 هاي آنها.استعدادها و توسعه توانایی

هایی که در آن تا حدودي به طـور  روش -رویکردهاي غیرسیستماتیک .3
شـوند؛  اي استعدادها شناسـایی مـی  تصادفی و بدون هیچ رویکرد ویژه

هـاي  هـا و باشـگاه  هاي ورزش در مـدارس یـا تـیم   چیزي شبیه کالس
 محلی.

  
  

  ازسیستم علمی در فرایند استعدادیابی: مزایاي استفاده
بــه طــور اساســی زمــان الزم بــراي دســتیابی بــه حــداکثر پتانســیل   .1

 دهد.عملکردي را به دلیل انتخاب افراد مستعد در ورزش کاهش می
روند که استفاده بهینه از امکانات و منابع، چون براي افرادي به کار می .2

 احتمال موفقیت بیشتري دارند.
ن حجم زیادي از کار و انرژي و استعداد مربیـان جلـوگیري   از هدر رفت .3

یابد چرا که از ابتـدا بـه   کند. کارایی و اثربخشی مربیان افزایش میمی
 دهند.هاي باال و ممتاز تمرین میورزشکارانی با قابلیت

هـا رسـیدن بـه سـطح بـاالي عملکـرد       تعداد ورزشکارانی که هدف آن .4
یابد و رقابـت بـین   برسند افزایش می توانند به آن سطحباشد و میمی
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تـري ایجـاد   تـر و یکدسـت  شود. در نتیجه تیم ملـی قـوي  آنها زیاد می
 شود که قادر به عملکرد بین المللی بهتري خواهد بود.می

شـود زیـرا عملکـرد او    باعث افزایش اعتماد به نفس یک ورزشکار مـی  .5
اسـتعداد  نسبت به عملکرد دیگر ورزشکاران هم سنش کـه در فراینـد   

 گیرد.یابی قرار ندارند مورد توجه بیشتري قرار می
به طور غیرمستقیم بکارگیري شیوه علمی در تمـرین دادن را تسـهیل    .6

کند، زیرا متخصصین علـوم ورزشـی کـه در اسـتعدادیابی فعالیـت      می
کنند این انگیزه را دارند که با نظارت بر شیوه تمرینات ورزشکاران، می

 دهند.به کار خود ادامه 
  

  معایب احتمالی استعدادیابی:
 ممکن است در مواردي به عالیق فرد توجه نشود. .1
 تخصصی کردن زودهنگام ممکن است براي نونهاالن مناسب نباشد. .2
در مواردي که بازیکن به اشتباه مستعد ارزیابی شده اسـت، ممکـن اسـت     .3

ها بر خطاي خود پافشـاري کننـد و بـدون پـذیرش اشـتباه      استعدادیاب
 لیه، سعی در حفظ او در درون سیستم توسعه استعدادها کنند.او

شـود  استعداد تشـخیص داده مـی  در مواردي که یک بازیکن به اشتباه بی .4
گیـري  ممکن است دچار مشکالت روحی بشود و یا حتی از ورزش کنـاره 

  کند.
  

  مشکالت پیش روي برنامه استعدادیابی:
 ی در نونهاالن و نوجوانانهاي جسمانثبات و ناپایدار بودن ویژگیبی 

 سن دقیقی براي بلوغ نوجوانان دختر و پسر وجود ندارد. نوجوانانی بـا  ؛ بلوغ
ها زودتر بالغ اي برابر داراي سطح بلوغ متفاوت هستند. بعضیسن شناسنامه

ها دیرتر. پسرهاي زود بـالغ داراي تـوان هـوازي، قـدرت و     شوند و بعضیمی
بت بـه همسـاالن خـود هسـتند. تحقیقـات      هاي حرکتی باالتري نسمهارت
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ها اغلب به عنوان فرد مستعد انتخاب مـی شـوند، در   نشان داده که زود بالغ
 دهد.حالیکه گذر زمان نتیجه بر عکس را نشان می

  عوامل زیادي بر عملکـرد آتـی فـرد مسـتعد    استعداد به عنوان مفهومی پویا؛ 
تـوان  ر هستند، بنـابراین نمـی  تأثیرگذار هستند که اغلب آنها ناپایدار و متغی
 بینی کرد.عملکرد استعداد را در آینده به راحتی پیش

 در اکثـر تحقیقـاتی کـه روي اسـتعدادیابی در      استفاده از متغیرهاي محدود؛
سراسر جهان انجـام شـده فقـط متغیرهـاي محـدودي مـورد بررسـی قـرار         

ــا فقــط فاکت گرفتــه ورهــاي انــد. مــثالً فقــط فاکتورهــاي آنتروپومتریــک، ی
 اند.فیزیولوژیکی و یا فقط فاکتورهاي ذهنی و روانی مورد تحقیق قرار گرفته

  
  مدل کلی استعدادیابی و پرورش استعدادها  

 Talent Search کشف استعدادهایی که در حال حاضر در آن ورزش مشغول به فعالیت :
  نیستند.

Talent Identificationانس منطقی تبـدیل شـدن   : یافتن استعدادهایی که پتانسیل و ش
به یک ورزشـکار نخبـه را دارنـد و در حـال حاضـر در همـان ورزش       

ــی  ــت م ــی  مشــغول فعالی ــابی ویژگ ــا ارزی ــار ب ــن ک ــاي باشــند. ای ه
ــی،    ــی و روان ــارتی، ذهن ــوژیکی، مه ــک)، فیزیول فیزیکی(آنتروپومتری

  شود.محیطی و اجتماعی و در طول مراحل مختلف انجام می
Talent Developmentمـاده کـردن محـیط پـرورش و توسـعه      : آ

مناسب براي ورزشکار، با توجه به سن و شرایط جسمانی او. بنـابراین  
  هاي بالقوه خود دست یابد. تواند به تواناییاو می

در پایــان هــر مرحلــه از توســعه، شــرایط ورزشــکار از نظــر       
آنتروپومتریک، فیزیولوژیـک، مهـارتی، ذهنـی و روانـی، اجتمـاعی و      

  گیرد.د ارزیابی دقیق قرار میمحیطی مور
Talent Selection:      فرآیند مسـتمر ارزیـابی ورزشـکار در مراحـل

شناسایی ورزشکاري که پـیش نیازهـاي الزم بـراي ورود بـه      مختلف.
  باشد.مرحله بعد توسعه و پرورش را دارا می
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  مراحل استعدادیابی 
شـته در سـطح   ها و فاکتورهاي مهم الزم بـراي موفقیـت در آن ر  شناخت جنبه .1

 المللیباالي بین
 المللیهاي مربوط به ورزشکاران سطح باالي بینثبت داده .2
ها و تهیـه اسـتانداردهاي آمـاري بـراي هـر فـاکتور الزم بـراي        بندي دادهدسته .3

 موفقیت
تعیین شرایط و استانداردهایی که هر ورزشکار بایـد درمراحـل مختلـف سـنی       .4

 )3اي به دست آمده در مرحله با توجه به استاندارده داشته باشد(
ها از نونهاالن، نوجوانان یا جوانان داخل سیستم اسـتعدادیابی و  آوري دادهجمع .5

 پرورش استعدادها
ــا اســتانداردهاي مرحلــه  5هــاي مرحلــه مقایســه داده .6 ــین  4ب ــه منظــور تعی ب

تواننـد وارد مرحلـه بعـدي از پـرورش و توسـعه اسـتعدادها       ورزشکارانی که می
  شوند.

ترین روش در استعدادیابی با خطاي پایین، روشـی اسـت   ترین و کاربرديتن اثربخشیاف
میالدي در بسیاري از کشورهاي اروپاي شـرقی   70و اوایل دهه ي   60که در اواخر دهه ي 

 1976درصـد از ورزشـکاران بلغارسـتانی کـه در المپیـک       80مورد توجه قرار گرفـت. مـثالً   
ند استعدادیابی در این کشـور بودنـد. نتـایج مشـابهی بـراي      صاحب مدال شدند، نتیجه فرآی

بـه   1980و  1976و  1972هـاي  ورزشکاران کشورهاي رومانی و آلمـان شـرقی در المپیـک   
هـاي  دست آمد. آلمان شرقی از سردمداران استعدادیابی سیستماتیک با استفاده از سیسـتم 

  دادیابی افزود.دولتی بود،که جستجوي استعدادها را نیز به فرآیند استع
کشورهاي اروپاي شرقی تمرکز بر جستجو و شناسایی استعدادها داشـتند در حـالی کـه    

هـاي اسـتعدادها پـس از    استرالیا و آمریکا بر توسعه و ارتقـاي توانـایی   کشورهاي غربی مانند
آنکه خودشان استعداد خود را کشف کردند، متمرکز بودند. استعدادیابی بـه کشـورها اجـازه    

د تا بهترین نتایج را از منابع محدود خود به دست آورند کـه در ایـن بـین اسـتفاده از     دهمی
روشهاي علمی، فاکتوري مهم و حیاتی براي رشـد و توسـعه ورزشـکارانی در سـطح جهـانی      

 باشد.می
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هـاي اسـتعدادهاي   اي جامع و سیستماتیک بـراي رشـد و توسـعه توانـایی    افزودن برنامه
مـیالدي   80ي ا آلمان شرقی به سطح اول ورزش جهـان در دهـه  شناسایی شده باعث شد ت

اي براي رشد و توسعه استعدادها، اسـتعدادیابی اتـالف   بدون برنامهها دریافتند کـه  راه یابد. آن
  باشد.وقت و منابع می

این روش در دیگر کشورهاي بلوك شرق مثـل شـوروي سـابق، چـین و کوبـا نیـز مـورد        
ز مدتی مورد توجه کشورهاي غربی مانند استرالیا واقع شد. پـس  استفاده قرار گرفت و پس ا

از اتحاد دو آلمان به این موضوع توجه زیادي نشد، شاید یکی از دالیل مهم افت نتایج آلمان 
همین امر باشد. استرالیا با استفاده از روش آلمـان شـرقی در    2000و 1996هاي در المپیک

گیـري در طـول   دادها عملکرد خود را به طرز چشـم جستجو، شناسایی و رشد و توسعه استع
بـه وضـوح    2000میالدي بهبود بخشید، فرآیندي که نتایج خـود را در المپیـک    90ي دهه

  نشان داد.
از ورزشکاران استرالیایی صاحب مدال شـدند درحالیکـه ایـن     %8/65، 2000در المپیک 

ان یکـی از ارکـان اصـلی سـازمان     درصد بود. امروزه استعدادیابی به عنو 18رقم براي آلمان 
لندن، برنامـه   2012ورزش استرالیا تبدیل شده است به طوري که براي موفقیت در المپیک 

مربـی خبـره و    75گیـري از  و بـا بهـره   2007استعدادیابی و توسـعه اسـتعدادها را از سـال    
  هاي دکتري آغار کرد. بسیاري از دانشجویان دوره

ر ورزشهاي انفرادي بهترین نتیجـه را دارد، همـه نوجوانـانی    در این سیستم که معموالً د
گیرنـد، بلکـه فقـط    که فاکتورهاي ورزشکاران مستعد را دارند در سیستم تمرینی قـرار نمـی  

نوجوانانی که داراي سالمتی کامل باشند، ناهنجاري جسمانی نداشته باشند، توانـایی انجـام   
روانی باالیی براي انجام تمرین و مسابقه داشته هاي تمرینات سنگین را داشته باشند، قابلیت

 x-rayهاي آزمایشگاهی بر روي عضالت و ساختار بدنی (فیبرهاي عضـالت، باشند و در تست
شـوند.  بعضـی از   و ...)  نتایج قابل قبولی به دست آورند، وارد سیسـتم تمرینـات ویـژه مـی    

) خواسته اند که این مدل را AISلیا (کشورهاي اروپایی مانند بریتانیا از انستیتو ورزش استرا
  در کشور آنها هم اجرا کند.

شناسـایی اسـتعدادها    .استعدادیابی اثربخش یک فرآیند چند رشته اي و چند بعدي اسـت 
  اي ندارد.هاي مختلف در سنین پایین حالت یک بعدي و تک رشتهبراي ورزش
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یافته و منظم بـراي توسـعه و    استعدادیابی موفق نیاز دارد که با یک برنامه تمرینی شکل
هایی که از ها براي دستیابی به پتانسیلهاي بازیکنان و پرورش استعدادهاي آنارتقاء توانایی

  شده، دنبال شود.بینی میقبل پیش
موفقیـت نهـایی وابسـتگی    برنامه تمرینی باید ورزشکاران را مرحله به مرحله رشد دهـد.  

دارد. این فاکتورها شامل شرایط خانوادگی و میزان حمایت  زیادي به فاکتورهاي بی شمار محیطی
والدین، عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، در اختیار داشتن مربی خوب و فرصت کافی بـراي  

اي و... هـا، دور بـودن از مصـدومیت، شـرایط تغذیـه     تمرین درطول سالهاي اولیه توسعه توانایی
  شود.می

اي مانند آژاکس آمستردام، مربیـان و آنالیزورهـاي بـا    حرفه هايامروزه بسیاري از باشگاه
برنـد. آن هـا فاکتورهـاي کلیـدي در اسـتعدادیابی      تجربه را براي امر استعدادیابی به کار می
هـایی بـراي سـاده شـدن     ها دارد به صورت مخففبازیکنان را که تأثیر زیادي در موفقیت آن

ي ترین آن به شرح زیر هستند. (فاکتورهاي کلیدي دهند. کلیدفرآیند استعدادیابی ارائه می
  مؤثر در موفقیت بازیکنان):

 TIPS   (Technique  , Intelligence ,Personality ,Speed) 
 ،تکنیک) هوش، شخصیت، (سرعت  
 TABS (Technique , Attitude, Balance, Speed) 
 ،تکنیک) رویکرد، (سرعت،تعادل  
 SUPS (Speed, Understanding, personality, Skill)  
 ،سرعت) درك، شخصیت، (مهارت  

شود، تمرکز روي فاکتورهاي کلیدي، عالوه بـر سـهولت فرآینـد    همانطور که مشاهده می
  شود.استعدادیابی باعث کسب نتایج بهتر نیز می

کننـد تـا فاکتورهـاي کلیـدي     هاي زیادي است که دانشمندان و محققان تالش میسال
هاي مختلف شناسایی کنند. در این نوع از رزشکاران را در ورزشبینی کننده عملکرد وپیش

تحقیقات به ویژه در کشورهایی مانند استرالیا، چین، و کوبا (و در گذشته، کشورهاي بلـوك  
شود تا فاکتورهایی را که ورزشکاران برجسـته را از ورزشـکاران معمـولی در    شرق) تالش می

نقش عوامل محیطـی و ارثـی را در توسـعه یـک      کند شناسایی کنند وهر رشته متمایز می
  ورزشکار برجسته تعیین کنند.
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. شناسایی و انتخاب یک بازیکن مستعد والیبال فرآیندي ساده و روشـن نیسـت  براي مثال، 
هـاي  تـر از ورزش هاي تیمی بسـیار مشـکل  کشف و شناسایی یک ورزشکار مستعد در ورزش

باشد. موفقیـت بلنـد مـدت یـک     ي یا قایقرانی میانفرادي مانند دو و میدانی، دوچرخه سوار
هاي تیمی، مانند والیبال،  وابستگی زیادي به شخصیت، فاکتورهاي روحـی  بازیکن در ورزش

روانی، رفتار و شرایط اجتماعی و اوضاع زندگی او دارد، بنابراین پیش بینی پتانسـیل نهـایی   
بـا درجـه بـاالیی از احتمـال      هـاي تیمـی، در سـنین پـایین و    عملکرد یک بازیکن در ورزش
  درستی و دقت دشوار است.  

اند که به منظـور تـداوم   امروزه کشورهاي پیشرو در والیبال، مانند ایتالیا و برزیل، دریافته
هاي فراگیر و یکپارچه المللی نیاز به طراحی و اجراي سیستمهاي خود در عرصه بینموفقیت

  والیبال دارند.به منظور جذب  نونهاالن و نوجوانان به 
فدراسیون والیبال برزیل براي توسعه والیبال در بین نونهاالن و نوجوانان دختر و پسـر در  

آغـاز کـرد    1998(هورا! والیبال) را در سال   viva voleiاي با عنوانسال، پروژه 14تا7سنین 
  اي فراگیر در سراسر برزیل تبدیل شد.که چند سال بعد به برنامه

  
  
  
  
  

  

 
Viva volei  قبـل از بـازي برزیـل و روسـیه در لیـگ       1998می  31براي اولین بار در

سـال معرفـی شـد. در سـال      12تا8نونهال دختر و پسر بین  120جهانی والیبال با حضور 
2003 ،viva volei مورد حمایت سازمان UNESCO        قـرار گرفـت، در همـین سـال ایـن

گردید. در سال  NBRاز  ISO 9000/2000برنامه توسعه والیبال موفق به کسب گواهینامه 
ایالت برزیل وجود داشت. این میـزان در سـال    15در  viva voleiمرکز  95بیش از  2004
نونهال و نوجوان را  تحـت پوشـش    100000مرکز افزایش یافت که حدود  100به  2008

فدراسـیون  تحت آموزش یکسان کمیته مربیان  viva voleiداد. مربیان تمام مراکز قرار می
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ي آموزش در تمام این مراکز بـه صـورت یکسـان و    والیبال برزیل قرار دارند، بنابراین شیوه
  شود.یکپارچه براي گروههاي مختلف سنی انجام می

 Peque voley  اي را بـا عنـوان  پـروژه  2005فدراسـیون والیبـال اسـپانیا نیـز از سـال      
و بـراي توسـعه والیبـال در مـدارس بـا      یور 375000(والیبال کوچک) با بودجه اي بالغ بر 

توزیع لبـاس و سـاك و تـوپ بـین      تصاویر و پوسترهاي آموزشی، DVDاستفاده از کتاب، 
 600،  2006 / 2005دانش آموزان و معلمان فعال در پروژه آغاز کـرد. در سـال تحصـیلی    

مدرسـه در   2500، 2007/2008مدرسه و در سـال تحصـیلی    800، 2006/2007مدرسه،
پروژه فعال بودند. در حالیکه تعداد مـدارس داوطلـب در پـروژه بسـیار بیشـتر از ایـن       این 

  میزان بود.
پروژه براي توسعه والیبـال در مـدارس مقـاطع مختلـف      3فدراسیون والیبال ایتالیا نیز 

  اجرا کرد که اهداف زیر را دنبال می کرد:
 بهبود کمی و کیفی والیبال در مدارس .1
ظـور جـذب تعـداد بیشـتري از نونهـاالن و نوجوانـان و       تبلیغ والیبـال؛ بـه من   .2

 معلمین ورزش به این رشته ورزشی
 هاي والیبال مناسب براي سنین مختلفایجاد و توسعه انواع بازي .3

ارتباط تنگاتنگی بین استعدادیابی و توسعه اسـتعدادها وجـود دارد. اگـر برنامـه توسـعه      
شـود.  اد اولیه آن در اسـتعدادیابی تـأمین مـی   اي تصور کنیم، موکارخانه مانند استعدادها را

بنابراین استعدادیابی و پرورش استعدادها باید با هم در یک برنامه انجام شوند، مستعدترین 
اسـتعدادترین افـراد تبـدیل    افراد بدون قرار گرفتن در یک سیستم تمرینی مناسـب بـه بـی   

  شوند.  می
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  مراحل کلی رشد و توسعه ورزشکار:
 سال) 6تا  4سال یا  6تا  0ال (شروع فع .1
 بررسی کردن سال). 8تا5دختران سال،9تا6هاي پایه (پسرانانجام فعالیت .2
 8دختــران ســال،12تــا9پســران یــادگیري بــه منظــور پــرورش یــافتن (  .3

 هاي ورزشی مختلفانتخاب براي رشته .سال)11تا
ــافتن     .4 ــرورش ی ــور پ ــه منظ ــردن ب ــرین ک ــران تم ــا12 (پس ــال،15ت  س

 تخصصی شدن در رشته ورزشی ال).س14تا11دختران
ــران  .5 ــت کردن(پس ــادگیري رقاب ــا15ی ــال،دختران18ت ــا14س ــال).17ت   س

 تخصصی شدن بیشتر
  سـال).  20تـا 17سـال،دختران 21تـا 18رقابت کردن براي پیروزي (پسـران   .6

 باالترین سطح عملکرد
 فعالیت براي زندگی .7

 
  عامل موءثر در عملکرد ورزشکار: 10

 گیري سریع و دقیق)رکتی، تصمیمح تاکتیکی، ها (تکنیکی،مهارت .1
 سرعت .2
 پذیريانعطاف .3
 استقامت .4
 قدرت .5
 ساختاربدن .6
 عوامل ذهنی و روانی .7
 تغذیه و استراحت .8
 آموزش دیدن و تعلیم .9

 ط اجتماعی و فرهنگیوابشر .10
  شود:گفته می 5Sعامل اول  5به 

Skills, Speed, Suppleness(flexibility), Stamina(endurance), Strength  
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هاي استعدادیابی و پرورش اسـتعدادها کـه بایـد برطـرف     اکثر برنامه خطاهاي
  شوند:

    تمرین و مسابقه بیش از آنکه بر مبناي سن توسعه و سن بیولـوژیکی باشـد  
 باشد.اي میبر مبناي سن شناسنامه

 هـاي  هاي مهم و حیاتی سازگاريهاي تمرینی، حداکثر بهره را از دورهبرنامه
 برد.ژه نمیپرشتاب به تمرینات وی

   تمرین و مسابقه در مراحل مختلف بیش از آنکه بر فرآیند (تمرین و توسـعه
بازیکنان) تأکید داشته باشد بر نتایج کوتاه مدت (پیروزي در مسابقه) تأکید 

 دارد.
   بازیکنان در حال رشد و توسعه تمایل دارند که کمتر تمرین کنند و بیشـتر

 مسابقه دهند.
 مسابقه اي بزرگساالن براي ورزشکاران در حال رشـد و  هاي تمرینی و برنامه

 شود.توسعه اعمال می
 هاي تمرینی ایجاد شده و رشد یافته براي مردان، براي زنان ها و روشبرنامه

 گیرد.نیز به همان صورت مورد استفاده قرار می
 هـاي ورزشـی پایـه بـه طـور مناسـبی آمـوزش داده        هـا و مهـارت  جابجایی

 شود.نمی
 هـاي  اي و برنامـه هاي تفریحی و غیرحرفههاي ورزشی مدارس، برنامهکالس

 اي ارتباط و یکپارچگی ضعیفی با هم دارند.اي حرفهتمرینی و مسابقه
 ترین مربیان بیشتر تمایل دارند تا با ورزشکاران با سـنین  ترین و باتجربهآگاه

ر حـال رشـد کـار    باالتر و سطح باال کار کنند. اکثر مربیانی که با بازیکنان د
 کنند از مهارت، تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند.می
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  نتایج این خطاها:
 هـا  برند، چراکه این برنامـه هاي تمرینی و مسابقه لذت نمیکودکان از برنامه

براي بزرگساالن طراحی شده اسـت و بیشـتر بـر نتـایج تمرکـز دارد تـا بـر        
 فرآیند.

 هـاي  هـا و مهـارت  ، تکنیـک هـاي حرکتـی  نـایی واکودکان و بزرگساالنی با ت
 ضعیف و فاقد پایه مناسب در آمادگی جسمانی.

 هـاي  ها در سطوح مختلف در هریـک از تـیم  به دلیل یکپارچه نبودن برنامه
مدرسه، منطقه، استان، باشگاه، و ملی، بازیکنان به مسیرها و جهات مختلف 

 شوند.و گاه متضاد هدایت می
  یکپارچه و مداوم، بازیکنـان انگیـزه خـود را از دسـت     به دلیل عدم حمایت

 یابد.دهند، در نتیجه سطح عملکرد آنها کاهش میمی
   فقــدان برنامــه رشــد و توســعه ســاختاریافته بــراي نســل بعــدي بازیکنــان

 المللیبین
 المللیثبات در سطح بینعملکرد بی 
 ادامـه ورزش  انگیزگی، از دست دادن توان براي ها، نا امیدي و بیمصدومیت

 به دلیل تمرین و فشار بیش از حد
 

  عامل مؤثر در اجراي موفق برنامه رشد و توسعه: 10
 توجه به سن توسعه و سن بیولوژیکی در ارتباط با سن شناسنامه اي .1
 ساعت تمرین 10000سال و  10توجه به قانون  .2
 پذیريهاي مهم و حیاتی تمرینتوجه به دوره .3
لذت بخـش و در فرآینـدي سـاختار یافتـه و      آموزش حرکات پایه در محیطی .4

 پیشرونده
 تخصصی کردن به موقع .5
 بندي مناسب تمرینات، مسابقات و ریکاوري؛ مدیریت زمان.دوره .6
احساسـی و   و ذهنـی، جسـمانی، روحـی    هـاي فاکتورها و توانایی رشد و پرورش .7

 شناختی
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 سیستم یکپارچه در اجراي برنامه استعدادیابی و پرورش استعدادها .8
هـاي زمـانی کـوچکتر؛ مـثالً     ویم مسابقات بر اساس شـرایط سـنی در بـازه   تق .9

سـال و... . انتقـال بازیکنـان زود     17سال، زیر  16سال، زیر  15مسابقات زیر 
 تر.ي سنی باالتر و بازیکنان دیر بالغ به رده سنی پایینبالغ به رده

 بهبود مستمر و سازگار شدن با شرایط جدید .10
  

 بیوالدین و استعدادیا  
عدم گرایش  مشخص است که والدین به عنوان حامی ورزشکار نقش مهمی در گرایش یا

و  او به یک ورزش خاص دارند. میزان مشارکت، حمایت و انتظارات والدین با موفقیت و لذت
خواهنـد در  اعتقاد دارد والـدین مـی   "بلوم" .همچنین فشار و استرس ورزشکار مرتبط است

و همچنین تمرینات) نقش حمایت کننده داشـته   ها در مسابقات (اول شرکت بچه هايسال
تصمیم گیرنده اصلی هستند. در اواسـط، والـدین و ورزشـکاران نقـش مشـارکتی       باشند آنها

دهنـد و در اواخـر، ورزشـکاران خـود را بـه بهبـود عملکـرد ملـزم         نشان می بیشتري از خود
ود و صـرفاً حمایـت مـالی را انجـام     شـ حالیکه نقش والدین کـامالً محـدود مـی    کنند درمی
  دهند.می

مطلـوب نیسـت کـه    . ها باید تصمیم بگیرند که یک ورزشکار نخبه شوند؛ نه والـدین بچه
ورزشـکار نخبـه    والدین تصمیم بگیرند که زندگی یک کودك (نوجوان) بایـد در جهـت یـک   

مکـن اسـت   شدن یا یک ورزش خاص باشد (خود کودك باید تصمیم گیرنده اصلی باشد.). م
شـرکت   والدین علیرغم میل باطنی یک نوجوان تصمیم بگیرنـد او را در ورزش دلخواهشـان  

از آن  گیـري فـرد  تواند عالوه براتالف وقت، سبب سرخوردگی و کنـاره دهند. این موضوع می
ورزشـکار   هـاي رشته ورزشی شود و چه بسا او را نسبت به محیط ورزش بدبین کند. فرصـت 

خودخواهانـه یـا    محدود است لذا بر اساس این واقعیت نمی توان بـه طـور  نخبه شدن کامالً 
   تصادفی کودك را به سمت یک ورزش خاص سوق داد.

  

 نقش والدین در موفقیت قهرمانان المپیک  
در دانشگاه کارولینـاي شـمالی و بـا حمایـت بخـش علـم و        2001پژوهشی که در سال 

هرمانان المپیک انجام شد، نشان داد که آنهـا  آوري ورزش کمیته المپیک امریکا بر روي قفن
  باشند:داراي خصوصیات ذهنی و روانی زیر می
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 توانایی تمرکز  
 قدرت روانی  
 توانایی هدف گذاري  
 هوش ورزشی  
 توانایی غلبه کردن بر موانع و پیروز شدن  
 مبارزه طلبی  
 اعتماد به نفس  
 اطاعت از مربی  
 اشتیاق فراوان  
 داشتن انگیزه درونی  
  زیادخوشبینی  
 کمال گرایی انعطاف پذیر  
 ثبات در عملکرد  
 )توانایی حفظ آرامش و فعالیت با جنگندگی زیاد)کنترل روانی  

  
  شوند:عواملی که باعث توسعه چنین خصوصیاتی در ورزشکاران می

 جامعه  
 والدین  
 (مثل معلمان و دوستان) افراد غیر ورزشی  
 خود ورزشکار  
 ولین ورزشی)(مثل مربیان و مسئ محیط و افراد ورزشی  
 فرایند خود ورزش  

  
  نقش والدین در موفقیت قهرمانان المپیک

توانند خیلی تعجب آور نیست که والدین نقش مهمی در توسعه استعدادها دارند. آنها می
سازي از فرزنـد خـود حمایـت کننـد. در ایـن پـژوهش       از نظر مالی، روحیه اجتماعی و آماده
  اند:دادههاي ویژه زیر را انجام مییک فعالیتمشاهده شد که والدین قهرمانان المپ
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 .بسیار به فرزند خود متعهد هستند  
 اند.شیوه زندگی فعالی را براي خود و اعضاي خانواده طراحی کرده  
 گمارند. هاي مختلفی میفرزند خود را به ورزش  
 گیرند.رفت وآمد فرزند خود به محل تمرین را بر عهده می  
  دهند.فرزند خود اهمیت میبه تمرینات و مسابقات  
 کنند.دهند و حمایت قابل توجهی از او میانگیزه زیادي به او می 
اند هم یکپارچه و هم مجزا هستند. یکپارچـه از  اي که قهرمانان در آن رشد کردهخانواده

این جهت که اعضاي خانواده در حمایت، سـازگاري و همـاهنگی بـا هـم اسـتوار و بـا ثبـات        
  هستند. 
هـاي  هـا و موقعیـت  براي جستجوي چالش از این جهت که والدین به فرزندان خودمجزا 

  دهند.جدید انگیزه می
در مراحل اولیه دوران ورزشی قهرمانان، هدف اصلی والدین آنها پیروز شدن در مسابقات 
یا حضور در مسابقات المپیک نبوده است، بلکه آنها روي شادي و نشاط فرزنـد خـود، ایجـاد    

بـا اینکـه آنهـا     کردند.ر پیشرفت و تفریح و توسعه همه جانبه و عمومی او تمرکز میتعادل د
کردند اما هدف اولیه و اصـلی آنهـا ایـن نبـوده     روي پیروزي و موفقیت فرزند خود تأکید می

است. در عین حال والدین بر تمرین و فعالیت سخت، داشتن روحیه و رویکرد مثبت و نظـم  
هاي میانی و قهرمانی نیز والدین نقش مهمی در حفظ روحیه ل دورهکردند. در طوتأکید می

کردنـد. در طـول سـه دوره ورزشـی(اولیه، میـانی و      پیروزي و موفقیت فرزند خـود ایفـا مـی   
  دادند( از رهبر به پیرو).قهرمانی) والدین نقش خود را تغییر می

 
  بینی عملکرد آینده ورزشکاران:فاکتورهاي مهم در پیش

 اي سالمت جسمانی، ذهنی و روانیفاکتوره - 1

 سالمت عمومی براي انجام تمرینات ورزشی 
 هاي جسمانینداشتن ناهنجاري 
 قدرت بینایی و شنوایی 
 هاي مزمننداشتن آسیب دیدگی 
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 فاکتورهاي آنتروپومتریک -2

 قد 
 طول مفاصل مختلف بدن 
 ارتفاع یک دست و دو دست در حالت ایستاده 
  حالیکه هردو موازي زمین هستند.فاصله نوك انگشتان دو دست در 
 طول باالتنه 
 طول پایین تنه 
 طول انگشتان 
 ... پهناي کف دست و 

 
 هاي جسمانی و حرکتیفاکتورهاي قابلیت - 3

 هوازيتوان بی 
 آمادگی حرکتی 
 قدرت عضالت 
 سرعت و چابکی و چاالکی 
 العملسرعت عکس 
 ... پرش و 

 
 فاکتورهاي ذهنی و روانی -4

 قدرت یادگیري 
 کزتوجه و تمر 
 گیريسرعت و درستی تصمیم 
 اعتماد به نفس 
 پشتکار 
 ... حفظ آرامش و 

 

 فاکتورهاي محیطی و اجتماعی - 5

 حمایت خانواده 
 شرایط اقتصادي 
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 گروه دوستان 
 . ... شرایط آموزشی و فرهنگی محل زندگی و 

 
 فاکتورهاي تکنیکی  - 6

گیـرد کـه در آن   این فاکتور بیشتر در مراحل پایانی استعداد یابی مورد استفاده قرار مـی 
شود و اسـتفاده از آن در  المللی مقایسه میعملکرد تکنیکی بازیکن با باالترین استاندارد بین

  مراحل اولیه استعدادیابی معموالً گمراه کننده خواهد بود.
هاي اسـتعدادیابی اثـربخش باشـند، شناسـایی     تعدادي از معیارهاي الزم براي آنکه تست

  ها خواهیم داشت:اهی به آناند، در این قسمت نگشده
  
 پایداري 

و  زمـان تغییـر نکنـد    و در طـول  گیرد باید پایدار باشـد که مورد سنجش قرار میمتغیري
همینطورحداقل تأثیر را از رشد و توسعه فرد مـورد ارزیـابی بپـذیرد. متغیـر بایـد جنبـه       

شـد. ماننـد   اي داشته باشد و مستقل از تجربه و سطح تمرینـات ورزشـکار با  ژنتیکی قوي
  آزمایش بر روي تعداد تارهاي عضالنی تند انقباض و کند انقباض ورزشکار.

  
 Tunneling بینی کننده قطعی آینده ) (پیش 

متغیر باید در سنین نونهالی و نوجوانی قابل ارزیابی و سنجش باشـد و بـه طـور مـوثري     
اگر قد متغیري قـوي  وضعیت ورزشکار را در سن بزرگسالی و در آن فاکتور پیش بینی کند. 

سالگی بایـد قـد او را در بزرگسـالی بـه طـور       8-7است، قد ورزشکار در سن  tunneling در 
  بینی کند. دقیق پیش

داري نیست به خاطر اینکه رشد افراد به طـور معنـی   tunnelingقد، اما مثال خوبی براي 
ین افراد در سن مشابه، از ها رشد سریعتري دارند و زودتر بالغ می شوند، امتغیر است. بعضی

شوند بلندتر هستند. نسبت طول مفاصل بـه  کنند و دیرتر بالغ میکسانی که کندتر رشد می
  ها نسبت به تنه و قد.باشد، مثل کوتاه بودن دست  tunnelingهم شاید مثال خوبی براي 
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 مرتبط با عملکرد 
رنـد بایـد ارتبـاط درونـی و     گیمتغیرهایی که براي استعدادیابی مورد اسـتفاده قـرار مـی   

محکمی با عملکرد ورزشکار در آن ورزش تخصصی داشته باشـد. متغیرهـاي مهـم و حیـاتی     
ي ورزشـکاران موفـق در آن رشـته    شامل فاکتورهاي اصلی و زیربنایی مشترك در میان همه

شود، این متغیرها لزومـاً قـادر بـه متمـایز کـردن ورزشـکاران برجسـته از        ورزشی خاص می
گر نیستند، مثالً از فاکتورهاي اصلی و مهم براي مدافعان میانی در والیبال این است که یکدی

تواند بین بازیکنان در این پست در سطح متر باشند. اما متغیر قد نمی 2داراي قدي بیش از 
هـا، انـدازه کـف دسـت،     العمل دیداري، طول دسـت باال تمایز ایجاد کند، شاید سرعت عکس

جایی به پهلو و یا میزان اثربخشـی در دفـاع روي تـور متغیـر مناسـب تـري       سرعت در جابه 
  باشد.
  
 سنجش منسجم و یکپارچه 

طرفانـه باشـد. ممکـن اسـت     سنجش و ارزیابی معیارها باید قابل اطمینان، معتبـر و بـی  
تست ممکن است به درسـتی  طرفانه نباشند. یکها قابل اطمینان و معتبر باشند، اما بیتست

ی فیزیولوژیکی، روانی یا مربوط به پیکرشناسی را مورد ارزیابی قرار داده باشـد امـا   یک ویژگ
بینی کننده معتبـري بـراي اسـتعدادیابی در ورزش یـا آن ورزش     آن ویژگی به تنهایی پیش

  باشد.خاص نباشد، بنابراین این تست به تنهایی، براي استفاده در استعدادیابی معتبر نمی
  
 قابل اجرا بودن 
هـایی کـه در   از است که ارزیابی معیارها در محیط همان ورزش قابل اجرا باشد. ویژگینی

 قابل اجرا بودن یک تست مؤثر هستند این است که تست باید ساده بوده، انجـام آن آسـان و  
هاي میـدانی در مقابـل   ) باشد. مباحثه ادامه داري بین استفاده از تست field-based( یدانی

هـاي اولیـه   هاي آزمایشگاهی وجود دارد. نظریه کلی این است که در انتخاباستفاده از تست
توانند با استفاده ها میباید از تستهاي میدانی استفاده کرد و اینکه نتایج حاصل از این تست

  تري برگزیده شود.هاي آزمایشگاهی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و گروه منتخباز تست
ي قوي و خطی بـین نتـایج   درصد مؤثر باشد، یک رابطه 100ی اگر یک تست استعدادیاب

تست و نتایج ورزشکار در مسابقه وجود خواهد داشت. نمودار صفحه بعد به صورت گرافیکـی  
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نسـبت بـه هـم     هـایی که نتایج در ارزیـابی و عملکـرد در مسـابقه چـه حالـت      دهدنشان می
اي است که در شده، محدوده مشخصاي که به صورت بیضی داشته باشند. محدوده توانندمی

هـا و  تر بـوده اسـت، زیـرا در آن محـدوده عملکـرد در تسـت      آن تست استعدادیابی اثربخش
ي هباشـند. قسـمت خطـاي منفـی نشـان دهنـد      عملکرد در مسابقه تأیید کننده یکدیگر می

 انـد، امـا در شـرایط مسـابقه عملکـرد     ورزشکارانی است که امتیاز کمی در تست کسب کرده
اند.). قسمت خطاي مثبت مربـوط  استعداد تشخیص داده شده(به اشتباه بی اندخوبی داشته

ها عملکرد خوبی داشـته انـد امـا در مسـابقه نتـایج خـوبی       به ورزشکارانی است که در تست
هـاي بسـیار   اند). به دلیل آنکـه حالـت  (به اشتباه مستعد تشخیص داده شده اندکسب نکرده

نتایج یک متغیر تنها، بتواند عملکرد در مسـابقه را بـه طـور اثربخشـی      کمی وجود دارند که
پیش بینی کند؛ به منظور پرهیـز از خطـا در اسـتعدادیابی بایـد یـک مجموعـه از عوامـل و        

بینـی کننـد،   متغیرهاي مؤثر در عملکرد ورزشکار را که بتوانند عملکرد او را در مسابقه پیش
ر قبـل از کامـل شـدن بلـوغ از اتخـاذ تصـمیمات مهـم و        مورد ارزیابی قـرار داد. و همینطـو  

  شت ساز درباره ورزشکاران باید خودداري شود.سرنو
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 مفاهیم پایه در استعدادیابی و پرورش استعدادها
هـا و  ها و عملکرد اولیه  نونهاالن و نوجوانان ارتباط کمی بـا توانـایی  : توانایی1مفهوم 

رد. یکی از دالیل این ارتباط پایین ایـن اسـت کـه میـزان بلـوغ      ها داعملکرد نهایی آن
  نونهاالن و نوجوانان تفاوت زیادي با هم دارد.

شود. ممکن اسـت نونهـال یـا نوجـوانی پتانسـیل      می پتانسیلمربوط به  استعدادکلمه 
( بـه دلیـل میـزان بلـوغ      باالیی داشته باشد ولی در حال حاضر عملکرد خوبی نداشته باشـد 

، سابقه تمرینی کمتر و ...)، و برعکس یعنی ممکن است نونهـال یـا نوجـوانی در حـال     کمتر
حاضر عملکردي بسیار عالی داشته باشد ولی پتانسیل تبدیل شدن بـه یـک بـازیکن سـطح     

  المللی را نداشته باشد. باالي بین
 تحقیقات نشان داده است که موفقیت اولیه شاخص غیرقابل اعتمادي بـراي موفقیـت در  

افرادي که در بزرگسالی در رشته  %10باشد. آمارها نشان می دهد که کمتر از بلند مدت می
انـد. بنـابراین   سالگی عملکردي شـاخص داشـته   12و  11هاي خود نخبه بودند، در بین سال

بینی کرد که کدام نونهال یا نوجوان در آینده بـه سـطح بـاال خواهـد     توان به دقت پیشنمی
  رسید.
  

  هابا انواع سنآشنایی 
شـوند، امـا   روند و گاهی نیز مترادف قلمداد مـی لغات رشد و بلوغ اغلب با هم به کار می

شود به تغییرات شوند. رشد مربوط میاي مربوط میهاي بیولوژیکی ویژههر کدام به فعالیت
مثـل  گیري در اندازه بـدن  ي مرحله به مرحله در کمیت و تغییرات قابل اندازهقابل مشاهده

شـود بـه تغییـرات کیفـی سیسـتم سـاختاري و       قد، وزن و درصد چربی. بلوغ اما مربوط می
شـود بـه رابطـه متقابـل     عملکردي بدن مانند تبدیل غضروف به استخوان. توسعه مربوط می

  بین رشد و بلوغ در گذر زمان.  
هـاي اجتمـاعی، روحـی روانـی، فکـري و عقالنـی و       مفهوم توسعه همچنین شامل جنبه

هـا و  شود به تعداد سـال مربوط می ايسن شناسنامهشود. دراکی نونهال و نوجوان نیز میا
تواننـد از  اي برابـر مـی  روزهایی که از روز تولد فرد گذشته است. نونهاالنی با سن شناسنامه

چند سال با هم اختالف داشته باشند. بعضی  سن بیولوژیکینظر سطح بلوغ بیولوژیکی یا 
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مربوط می شود بـه   بنديسن استخوانودبالغ و بعضی دیگر دیربالغ هستند. از نوجوانان ز
هـا در سـاختار اسـتخوان    هاي فرد و با میزان پیشـرفت در تشـکیل اسـتخوان   بلوغ استخوان

 شود.بندي فرد تعیین می
هـایی کـه ورزشـکار صـرف     هـا و مـاه  شود به تعداد سالمربوط می سن تمرین عمومی

مربـوط   سـن تمرینـی در ورزش خـاص   مختلف کـرده اسـت.    هايتمرین در در ورزش
هایی که فرد در ورزشی خاص مشغول به تمـرین بـوده اسـت.    ها و ماهشود به تعداد سالمی

این دو سن کاربرد زیادي در شـیوه طراحـی تمـرین، بررسـی میـزان پیشـرفت ورزشـکار و        
  استعدادیابی دارند.

باشـد.  نونهاالن و نوجوانـان مـی   سن نسبیگیرد، اما سنی که کمتر مورد توجه قرار می
شود که نونهال یا نوجوان در کدام ماه سال به دنیا آمده اسـت.  سن نسبی مربوط به این می

از آنجــا کــه مربیــان معمــوالً ورزشــکاران را بــر اســاس ســال تولــد(معموالً ســال مــیالدي) 
مـده ممکـن اسـت بـا     کنند، مثالً ورزشکاري که در مـاه فـروردین بـه دنیـا آ    بندي میدسته

ورزشکاري که در ماه اسفند همان سال به دنیا آمده در یک گروه تمرینی و مسابقه اي قـرار  
 11سال) این تفاوت چندین ماهه که ممکن اسـت بـه    16بگیرند. در سنین پایین( کمتر از 

شـود کـه در ابتـداي سـال بـه دنیـا       ماه هم برسد باعث ایجاد برتري براي ورزشـکارانی مـی  
تواند باعث شود تا آنها موقعیت بهتري براي دسـتیابی بـه موفقیـت    اند. این موضوع میهآمد

   داشته باشند.
  

  هایی در مورد رشد و بلوغ:نکته
کنند، اما نـرخ  بینی در رشد جسمانی پیروي میتمام افراد از الگوي قابل پیش -1

با طور میانگین  قبل از جهش رشدي، کودکان این رشد در افراد مختلف متفاوت است.
cm6 کشند و تقریبا در سال قد میkg2 شود.به وزن آنها اضافه می  

 )اوج سرعت افزایش قدPHV  11(بـین  5/12) به طور میـانگین تقریبـاً در 
) سـالگی بـراي پسـران    15و  13(بین 14) سالگی براي دختران و در 13و

 دهد.رخ می
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 سـال از نظـر    5ا اي یکسان، ممکـن اسـت تـ   ورزشکارانی با سن شناسنامه
بیولوژیکی به ویژه در دوره بلوغ با هم اختالف سن داشته باشند. بنـابراین  

سـاله و   11ساله، یکی ممکن است که از نظر بیولـوژیکی   13دو ورزشکار 
 ساله باشد. 16دیگري 

: والدین، باشگاهها و مربیان باید ورزشکاران را بر طبـق متغیرهـاي مربـوط بـه     پیشنهاد
بندي آنهـا در باشـگاه و در   وزش دهند. الگوي انفرادي رشد هر ورزشکار در گروهرشد آنها آم

طراحی برنامه تمرین باید مورد توجه قرار گیرد. براي اطمینان یـافتن از اینکـه ثبـت دقیـق     
باشد، پیشنهاد مـی شـود ثبـت قـد در حالـت ایسـتاده و       فرآیند رشد ورزشکاران موجود می

الت باز و موازي زمین، هر سه ماه یکبار انجام شـود و نتـایج   نشسته، و فاصله دو دست در ح
    آن به طور منظم ثبت و ذخیره شود.

 
تواند تأثیر زیادي از بلوغ بپذیرد، چیزي کـه خـارج از   عملکرد ورزشکار می -2

کنترل اوست. بنابراین برخی ورزشکاران نوجـوان در عملکـرد خـود نسـبت بـه      
  دیگران برتري دارند.

 هـاي بـدن و   شـوند از لحـاظ انـدازه   کارانی که زود بالغ مـی در آغاز، ورزش
شوند برتري دارنـد  شرایط جسمانی نسبت به ورزشکارانی که دیر بالغ می

و غالباً داراي عملکرد بهتري هم نسبت به آنهـا هسـتند. ورزشـکاران زود    
بالغ به دلیل برتري در رشد جسمانی و نه لزومـاً برخـورداري از اسـتعداد،    

هـاي اولیـه بیشـتري را تجربـه     یا مهارت بیشتر و بهتـر، موفقیـت  توانایی 
کننــد. بــرعکس، ورزشــکاران دیربــالغ شکســت و ناامیــدي راتجربــه  مــی
 کننــد، بـه خــاطر اینکـه از لحــاظ فیزیکـی و جســمانی از همســاالن   مـی 

 تر هستند.اي) خود عقب(شناسنامه
   ي مشـابه یـا   ورزشکاران دیربالغ اغلب در سنین پایانی نوجـوانی، عملکـرد

فراتر از ورزشکاران زودبالغ خواهند داشـت، البتـه اگـر در ورزش بماننـد.     
بعضی از ورزشکاران دیربالغ به خاطر عدم دستیابی به موفقیـت اولیـه یـا    

کننـد یـا از تـیم کنـار گذاشـته      گیري میعملکرد ضعیف، از ورزش کناره
 شوند.می
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  و ابتداي نوجـوانی موفـق   دنبال کردن عملکرد ورزشکارانی که در نونهالی
آنهـا   %25دهد که فقـط  اند، نشان میاند و عملکردي برجسته داشتهبوده

اند. ایـن موضـوع نشـان    در سالهاي بعد هم داراي عملکردي برجسته بوده
هاي بعـدي  دهد که موفقیت اولیه و زودهنگام، تضمین کننده موفقیتمی

 نیست.
 قابت با ورزشکاران زودبـالغ کـار   : اغلب ورزشکاران دیر بالغ در رپیشنهاد

ها و مربیان بایـد بـه   سختی در دستیابی به موفقیت دارند. والدین، باشگاه
ورزشکاران زود بالغ کمک کنند تا در آینده هم موفق بمانند و عملکـردي  
برجسته داشته باشند. یـک وسـیله بـراي انجـام ایـن کـار آن اسـت کـه         

بدون توجه به سن، بـا ورزشـکارانی    ورزشکاران زود بالغ را مجبور کنید تا
هاي مشابه خود رقابت کنند. عـالوه بـر ایـن، اقـداماتی را بـراي      با تونایی

مند نگه داشتن ورزشکاران دیر بالغ به ورزش انجام دهید، چون کـه  عالقه
هاي محدود اوایـه، احسـاس عـدم شایسـتگی     آنها اغلب به دلیل موفقیت

هاي خالقانه به آنها کمـک  ند؛ با روشکنگیري میکرده و از ورزش کناره
 هایی را تجربه کنند.کنید تا موفقیت

 
هاي جنسیتی در رشد جسمانی و در زمـان جهـش رشـدي، در    تفاوت -3

 ایجاد تفاوت کلی در قد و شکل بدن زنان  و مردان موثر است.
 هاي هورمونی در زنان و مردان باعث تغییراتی در ترکیـب بـدن در   تفاوت

شـود. تغییراتـی کـه خـارج از کنتـرل ورزشـکار اسـت امـا         یدوره بلوغ مـ 
تواند بر عملکرد او تأثیر بگذارد( تأثیر مثبت یا منفـی). تـأثیر بلـوغ در    می

ــون    ــطح هورمـ ــزایش سـ ــل افـ ــه دلیـ ــر بـ ــکاران پسـ ــرد ورزشـ عملکـ
تستسترون(هورمون عضله ساز) مثبت خواهد بـود در حالیکـه ایـن تـأثیر     

لیــل افــزایش ســطح هورمــون    درعملکــرد ورزشــکاران دختــر بــه د   
ــون    ــطح هورم ــاهش س ــی) و ک ــده چرب ــزایش دهن اســتروژن(هورمون اف

 تستسترون منفی خواهد بود.
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 تري در رشد دوران کودکی هستند و در بلـوغ  چونکه پسران دوره طوالنی
جهش رشدي شدیدتري دارند، مردان بالغ، عموماً، درصد بیشـتري از قـد   

مختلف توسعه بایـد اسـتعدادیابی و    حلخود را در پاهایشان دارند. در مرا
انتخاب استعدادها براي مرحله بعد صورت گیرد. بنابراین همراه با توسـعه  
استعدادها در مراحل گوناگون، استعدادیابی و انتخاب اسـتعدادها نیـز بـه    

 صورت مستمر باید انجام شود.
 

  .: قهرمانان، قهرمان به دنیا نمی آیند بلکه ساخته می شوند2مفهوم 
قهرمانان باید به میزان کافی تمرینات مناسب و باکیفیتی را زیر نظـر مربیـان مـاهر و در    
کنار دیگر بازیکنان مستعد در یک سیستم تمرینی ساختاریافته و منسجم انجام دهند. ایـن  
سیستم تمرینی باید رویکرد بلندمدت داشـته باشـد و هـم جسـم و هـم ذهـن بازیکنـان را        

  پرورش دهد.
  ساعت تمرین 10000سال و  10قانون 

ساعت تمرین الزم است تـا   10000سال و  10دهد که حداقل تحقیقات علمی نشان می
یک ورزشکار مستعد به سطوح باالي بین المللی برسد. این فـاکتور در بررسـی جـامعی کـه     

تحـت   1998تا  1984روي توسعه ورزشکاران المپیکی ایاالت متحده امریکا در بین سالهاي 
انجام شد نیز مورد تایید قرار گرفـت. نتـایج ایـن پـژوهش      "مسیر تعالی"شی با عنوان پژوه

سـالگی و   12همچنین نشان داد که ورزشکاران المپیکـی مـرد بـه طـور میـانگین در سـن       
سالگی فعالیت در رشته ورزشی خـود   5/11ورزشکاران المپیکی زن به طور میانگین در سن 

ي تمرینـی  سال سابقه 5یا  7دي هم هستند که ورزشکارانی با اند. هر چند مواررا آغاز کرده
هاي متمادي تمرینـات  در المپیک مدال طال گرفته اند، با این حال نکته مهم این است سال

 المللی الزم است.  ساختاریافته و منظم براي موفقیت در عرصه بین
  "م دادم.سال تالش شدید و مستمر انجا 10من براي برتر شدن در هر کاري، "

  سیمون نوبل 
ي مهم دیگر در این باره این است که تمرینات باید ساختار یافته، منظم و باکیفیت باشد. نکته

تمرینات باید هم ذهن بازیکنان را پرورش دهد و هم جسم آنهـا را. اگـر فقـط جسـم بازیکنـان      
  پرورش یابد ده ها هزار ساعت تمرین هم کافی نیست.
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هـا بایـد   هاي عمومی ورزشی وجود ندارد. همه آموزشمهارت : چیزي به نام3مفهوم 
  هاي مهم تمرین پذیري.ویژه و تخصصی باشد؛ با توجه ویژه به دوره
هـاي تخصصـی و   ي مهـارت هاي ویژه براي همـه این مفهوم بدان معناست که باید برنامه

آمــوزش  ي فرآینــدپــرورش آنهــا ســازماندهی کــرد. مربیــان بایــد اطالعــات کــاملی دربــاره
هاي نوین تمرین داشته باشند. مربیـان همینطـور   هاي حرکتی، تئوري تمرین و روشمهارت

  پذیري نونهاالن و نوجوانان داشته باشد.ي تمرینباید اطالعات مناسبی درباره
  

  پذیريهاي تمرینپنجره
ه هاي مختلف رشد و بلـوغ بـ  شود که فرد در دورهپذیري به این موضوع مربوط میتمرین

هـاي فیزیولـوژیکی   ي ظرفیـت دهد. اگرچه همههاي تمرینی چگونه واکنش نشان میمحرك
هاي ویژه وجود پذیر و قابل بهبود هستند، اما دوره هاي حساسی براي ظرفیتهمواره تمرین

هـا اگـر   دارد که در فرآیند پرورش و توسعه ورزشکاران، تمرینات خاص مربوط به آن ظرفیت
هـاي  آن ظرفیت انجام شود، بیشترین تأثیر را خواهد گذاشت. این دورههاي حساس در دوره

شـناخته   هـاي مهـم و حسـاس در سـازگاري پرشـتاب بـه تمـرین       پنجـره حساس به عنوان 
هـا بـراي دسـتیابی    ها یـا دوره شوند. انجام تمرینات مناسب و درست در طول این پنجرهمی

  است. ورزشکاران به حداکثر پتانسیل ژنتیکی خود ضروري
ها در سرعت، نرخ و شدت واکنش به یـک محـرك   دهد که انسانشواهد علمی نشان می

ها نیاز به داشتن رویکرد بلند مـدت بـه توسـعه    تمرینی تفاوت زیادي با هم دارند. این تفاوت
هـاي  سازد، که در این صورت ورزشکارانی که بـه کنـدي بـه محـرك    ورزشکاران را آشکار می
  دهند زیان نخواهند کرد.میتمرینی واکنش نشان 

را بـراي تمـرین و عملکـرد     (5S)توانایی و ظرفیت جسـمانی   5دانشمندان علوم ورزشی 
پـذیري هرکـدام   هـاي حسـاس و مهـم تمـرین    اند که ما در ادامه درباره  دورهشناسایی کرده

  کنیم:صحبت می
  (Strength)قدرت  .1
 (Stamina , endurance)استقامت   .2
 ( Suppleness , flexibility)پذیري انعطاف .3
 (Speed)سرعت  .4
 (Skill)مهارت یا تکنیک  .5
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پـذیري براسـاس سـن توسـعه و     هاي مهم و حساس تمـرین براي استقامت و قدرت، دوره
اي. توجه کنید که بـه طـور میـانگین دخترهـا در سـن      بیولوژیکی هستند نه سن شناسنامه

  رسند.پذیري میهاي تمرینتري نسبت به پسرها به این پنجرهاي پایینشناسنامه
 

  استقامت
باشد کـه  می (PHV)ي حساس تمرین پذیري در آغاز زمان اوج سرعت افزایش قد پنجره

باشد. همانطور که سرعت میزان رشـد  آغاز رشد ناگهانی و سریع در نوجوان در حال بلوغ می
تمرکز کنند.  يظرفیت هوازیا نرخ رشد در حال افزایش است ورزشکاران باید روي تمرینات 

ي باید به تدریج و پیشرونده به برنامـه  توان هوازيپس از کاهش سرعت نرخ رشد، تمرینات 
  تمرینات اضافه شوند.

  قدرت
پـذیري بـراي قـدرت وجـود دارد، اولـی      ي حساس و مهم تمـرین پنجره 2براي دختران 
پسـران فقـط یـک    شود و دومی با شروع اولین قاعدگی. براي آغاز می PHVبالفاصله پس از 

  شود.آغاز می PHVماه پس از  18تا  12پنجره وجود دارد و آن 
  سرعت

پـذیري سـرعت وجـود دارد. در طـول اولـین دوره،      ي حساس و مهم براي تمریندوره 2
ي دوم، تمرینات بایـد روي توسـعه چـابکی و چـاالکی تمرکـز داشـته باشـد. در طـول دوره        

هـوازي آالکتیـک تمرکـز داشـته باشـد. بـراي       بـی  تمرینات باید روي توسعه سیستم انـرژي 
سالگی قرار دارد و دومین پنجره  8و  6ي تمرینات سرعتی بین سنین دختران، اولین پنجره

  سالگی قرار دارد.  13و  11بین سنین 
سـالگی قـرار دارد و    9و  7ي تمرینـات سـرعت بـین سـنین     براي پسران اولـین پنجـره  

  سالگی قرار دارد. 16و  13ي دوم بین سنین پنجره
  

  تکنیک و مهارت
باشد و بـراي  می 11و  8براي دختران پنجره براي تمرینات بهینه ي مهارتی بین سنین 

  سالگی. 12و  9پسران بین سنین 
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هـاي ورزشـی   هـا و مهـارت  در طول این دوره باید توانایی جسمانی کودکان در جابجـایی 
(مانند پرتاب کردن، گرفتن، ضربه زدن و ...)، ها هستندي ورزشاي براي همهبنیادي که پایه

  توسعه یابد. 
ها کار کودکان را براي یادگیري و به اوج رسیدن در شایستگی و صالحیت در این مهارت

  کند.تر میشوند، راحتهایی مانند والیبال که دیر تخصصی میورزش
  

  انعطاف پذیري
پـذیري  پذیري براي انعطـاف مریني حساس تهم براي دختران و هم براي پسران، پنجره

نیـز بایـد توجـه      PHVي سالگی قرار دارد. عالوه بر ایـن در طـول دوره   10تا  6بین سنین 
  پذیري بشود.اي به انعطافویژه

  
  استعدادیابی در والیبال

در استعدادیابی براي والیبال سوال کلیدي این است: (( نونهاالن، نوجوانان و جوانانی که 
تواننـد وارد سیسـتم   دیل شدن به یک بازیکن برجسـته والیبـال را دارنـد و مـی    پتانسیل تب

هـایی داشـته   ها شوند، باید چه ویژگیها و قابلیتتمرینی ویژه براي پرورش و توسعه توانایی
باشند؟)) استعدادیابی در والیبال را به دو بخش می توان تقسـیم کـرد؛ بخـش اول، یـافتن     

کـه در حـال حاضـر در والیبـال مشـغول فعالیـت نیسـتند ولـی          نونهاالن و نوجوانانی است
پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیکن برجسـته والیبـال را دارند(جسـتجوي اسـتعداد). ایـن      

پذیر است و اگر نوجـوان مسـتعد، در رشـته ي ورزشـی     حالت فقط تا سنین نوجوانی امکان
موفقیـت او در والیبـال بیشـتر     مشابه دیگري مانند بسکتبال یا هندبال فعال باشد، احتمال

  باشد(استعداد یابی).است. بخش دوم، انتخاب بازیکنان مستعد از بین بازیکنان والیبال می
باشـد کـه در آن بـیش از    می گري آینده نگرانهغربالدر این بخش، استعدادیابی نوعی 

بـازیکن  آنکه به عملکرد فعلی بازیکن توجه شود بـه پتانسـیل او در تبـدیل شـدن بـه یـک       
هاي قبل توضیح داده شد عملکـرد نونهـاالن   برجسته توجه می شود. همانطور که در قسمت

ها داشته باشـد، بنـابراین   و نوجوانان می تواند تأثیر زیادي از سطح بلوغ و سابقه تمرینی آن
ن هاي بازیکدر سنین نونهالی و نوجوانی تمرکز اصلی در استعدادیابی باید روي پتانسیلبه ویـژه  

هاي سنی باید مد نظر ، اما نکته مهمی که در عملکرد بازیکن در همه ردهباشد نه عملکرد او
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اسـت کـه شاخصـی پیشـگو در احتمـال موفقیـت او در        پیشرفت بازیکنمیزان قرار گیرد 
هاي سنی جوانان و بـه ویـژه امیـد، عملکـرد     باشد. با افزایش سن بازیکن و در ردهآینده می

  مورد توجه قرار گیرد به خصوص فاکتورهاي آمادگی جسمانی، ذهنی روانی.بازیکن نیز باید 
پست تخصصی وجـود   5نکته مهم در استعدادیابی براي والیبال این است که در والیبال 

  دارد 
کننده مهاجم و مدافع میانی) کـه در بعضـی مـوارد    -( پاسور، لیبرو، پشت خط زن، دریافت

ویـژه بـازیکن پسـت لیبـرو کـه در حملـه و دفـاع روي         هاي زیادي با هم دارنـد، بـه  تفاوت
هـاي تخصصـی دارد   داري با دیگر پسـت هاي آنتروپومتریک معنیکند تفاوتتورشرکت نمی

توان والیبال را ورزشی مختص افراد قد بلند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. بنابراین نمی
لیبرو موفق باشند، همینطور بازیکنـانی   نامید، چراکه بازیکنان کوتاه قد می توانند در پست

  .المللی باشندتوانند پاسورهاي موفقی حتی در سطح بینهم که قد بلند نیستند، می
IT IS NOT IMPORTANT HOW BIG YOU ARE, IT IS IMPORTANT HOW BIG YOU 
PLAY!  
IT IS NOT IMPORTANT HOW TALL YOU ARE, IT IS IMPORTANT HOW GOOD YOU 
ARE! 

  
  هاي والیبالویژگی

براي پیدا کردن استعدادهایی که پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیکن برجسته والیبال 
هاي بازي والیبال در سطح باال و همینطور را دارند، باید شناخت درست و کاملی از ویژگی

  هاي سطح باالي دنیا داشته باشیم.ي تیمبازیکنان مطرح و برجسته
الیبال پیشرفته تشخیص داده شـده اسـت کـه بـراي دسـتیابی بـه       عنصر اصلی براي و 3

  سطوح باالي عملکرد واجب و ضروري هستند.
 )Velocity and Variety of play(سرعت و تنوع در بازي -1
 )Height of action above net(ارتفاع باالي بازي و عملکرد در روي تور -2
 (Perfection of skills) هاها و مهارتعالی و کامل بودن در تکنیک -3

دهند. بـدون  این سه عنصر پیوند نزدیکی با هم دارند و مثلث والیبال نوین را تشکیل می
المللـی  باال بودن سطح تیم در همه عناصر ذکر شده، نمی توان نتایج باالیی در رقابتهاي بین

  گرفت.
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وضـوع  عنصر دیگر جبران شـود کـه ایـن م    2ضعف در یکی از آنها باید با برتري زیاد در 
  براي بازیکنان نیز صادق است.

اگر نقصی در یک عنصر( براي مثال در ارتفاع بازي و عملکرد در باالي تـور) وجـود دارد،   
العـاده در یـک یـا هـر دو عنصـر      باید با کار خیلی سخت و زیاد این کمبود را با عملکرد فوق

  دیگر جبران کرد.
  

  سرعت و تنوع در بازي -1
شود. براي برتر بـودن  غافلگیري حریف در بازي را شامل می این عنصر؛ سرعت، پویایی و

بینـی خـوب و   در مسابقه، یک تیم به سرعت و تنوع در بازي نیاز دارد. این بـه معنـی پـیش   
هـاي تـاکتیکی، سـرعت عملکـرد، انطبـاق      حلبه جایی چاالك و راه العمل مناسب، جاعکس

مناسـب در شـرایط مختلـف بـازي،      ها، خالقیت، یـافتن سـریع راه حـل   ها و تاکتیکتکنیک
باشد. این عنصر همان قدر که در حملـه مهـم   غافلگیر کردن حریف، همکاري و بازي پویا می

  است در دفاع نیز اهمیت دارد.
ها دلیل اصلی توسعه سریع و تماشـایی  ها و استراتژيبهبود و پیشرفت در اجراي تکنیک

باشـد. تاکتیکهـا و شـکلهاي تهـاجمی و     مـی  سال اخیر 20المللی در شدن والیبال نوین بین
باشـد  هاي فردي بازیکنان یا حالت خاص بازي حریف میتدافعی جدید که وابسته به توانایی

  بر اساس افزایش سرعت و غافلگیري حریف توسعه یافته است.
امروزه تمرکـز بسـیاري از مربیـان بـر روي افـزایش سـرعت تـوپ در سـرویس و آبشـار          

در زنـان   km/h 90در مردان و  km/h 110هاي پرشی با سرعت باالي ویسباشد. زدن سرمی
 125هایی با سرعت لندن تبدیل شده بود، هرچند سرویس 2012به امري عادي در المپیک 

km/h  هـاي تمرینـی در دریافـت    نیز در این مسابقات زده شد. این موضوع بسـیاري از روش
( بـا قابلیـت    هاي سرویس زنفاده از دستگاهسرویس و توپگیري را متحول کرده است و است

هـاي سـطح بـاال    تنظیم سرعت، مسیر ضربه و نحوه چرخش توپ) به امري رایج در بین تیم
  تبدیل شده است. 

  

  ارتفاع باالي بازي و عملکرد در روي تور -2
ارتفاع بازي و عملکرد در باالي تور عامل تعیین کننده دیگـري در پیـروزي یـا شکسـت     

باشد. یک تـیم نیـاز دارد کـه در آبشـار زدن و دفـاع روي تـور  از       در والیبال نوین میها تیم
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حریف باالتر و برتر باشد. این موضوع عاملی حیاتی مخصوصاً در آبشار، دفاع روي تور و پـاس  
باشد. ارتفاع بازي در باالي تور نیازمند بازیکنانی قد بلند با دسـتانی  دادن از ارتفاعی باال می

ه، با توانایی خوب در پرش و تکنیک عالی در آبشـار، دفـاع روي تـور و پـاس دادن در     کشید
  باشد.باالترین ارتفاع ممکن می

ها افزایش پیدا کرده و نمودارها وجـود رابطـه بـین قـد     سال اخیر میانگین قدي تیم 40
قـدي کـل   دهـد. تیمهـاي برتـر هـر دوره، بلنـدتر از میـانگین       ها و رتبه آنها را نشان میتیم
تـرین تـیم رتبـه نخسـت را بـه      اند اما به ندرت بلند قامـت هاي آن دوره از مسابقات بودهتیم

مثالً از  بلند قدي بازیکنان الزم است اما کافی نیست.دست آورده است. این بدان معناست که: 
سـانتی متـر و در حالیکـه از     195برزیل با میانگین قدي حـدود   2010تا سال  2003سال 

تیم برتر هر دوره کوتاهتر بوده توانسته با ارائه بازي سریع و متنوع ، تکامـل   6گین قدي میان
هاي غافلگیر کننـده در  ها، استفاده از بازیکنان باتجربه و پویا و استفاده از تاکتیکدر تکنیک

) قهرمـان شـود. البتـه    2008همه مسابقات جهانی و المپیک(به جز المپیک و لیگ جهـانی  
بـازیکن   2میانگین قدي تیم خود را بـا افـزودن    2008برزیل نیز پس از المپیک  همین تیم

هاي دریافت کننده و پشت خط زن افزایش داده است. اما شـاید در والیبـال   بلندقد در پست
پیشرفته ي امروز اهمیت بلندي قد بیش از هر زمان دیگر باشد؛ براي اولین بـار در المپیـک   

  لندقدترین تیم مسابقات نیز بود.لندن تیم قهرمان، ب 2012
شرایط قدي بازیکنان با توجه به نیازهاي تکنیکی و تاکتیکی هر پست متفاوت است. امـا  

هـا ترکیـب شـود.    قد بلند و دستان کشیده نیز باید با پرش خوب و عالی بـودن در تکنیـک  
لبته بازیکنـانی بـه   باشد، امتر می 5/3اکنون ارتفاع استاندارد آبشار براي بازیکنان برترحدود 

  اند. ارتفاع باالتري نیز دست یافته
  
  هاعالی و کامل بودن در تکنیک -3

هـا سـت کـه شـامل     سومین عنصر اصلی والیبال نوین تکامل و تعالی در اجـراي تکنیـک  
باشـد. بازیکنـان بایـد در تمـام     اثربخشـی و کارآمـدي تـاکتیکی بـاال مـی      دقت، خطاي کم،

شند و با توجـه بـه نقشـی کـه در بـازي تیمـی دارنـد در بعضـی از         هاي پایه ماهر باتکنیک
  ها تبحر باالتري داشته باشند. تکنیک
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نسبت عملکرد عالی به خطا (اثربخشـی) شاخصـی بـراي تعیـین تکامـل هـر بـازیکن در        
 اجراي یک تکنیک است.

بـه   هـاي روي تـور منجـر   هاي برتر دنیا با درصد باالي حمالت منجر به امتیاز، دفـاع تیم
امتیاز مستقیم، امتیاز مستقیم سرویس، و ارسالهاي اول دقیق، توپگیري اثر بخـش و ارسـال   

ها قابل تشخیص هستند. به معنی دیگر، درصد خطا بسیار پـایین  پاسهاي عالی، از دیگر تیم
هـاي ریسـکی و   ها از سرویساست، مخصوصاً در ارسال اول، پاس دادن و آبشار. با اینکه تیم

دهند که درصد خطاي آنهـا در زدن سـرویس   کنند اما هرگز اجازه نمیاستفاده می قدرتمند
دهند که باال بودن نسبت درصد عملکرد عـالی بـه   از حد معینی باالتر برود. آمارها نشان می

هـاي  درصد خطا (اثربخشی)، عاملی تعیین کننده در قهرمـانی تـیم برتـر بـوده اسـت. تـیم      
 3ت باالتر و خطاي کمتري (یعنی اثر بخشی بیشتر) از میـانگین  قهرمان معموالً عملکرد مثب

  اند.تیم برتر آن دوره از مسابقات داشته
هاي امتیـاز آور هسـتند: سـرویس، آبشـار و دفـاع      ها در والیبال تکنیکترین تکنیکمهم

نان روي تور؛ البته نباید از این موضوع غفلت کرد که پایه و اساس استواري تیم توانایی بازیک
  باشد. مهاجم) در دریافت اول می -( لیبرو و دو دریافت کننده 

  تواند امتیاز کسب کند:روش می 4هر تیم از 
 سرویس .1
 آبشار یا حمله .2
 دفاع روي تور   .3
 خطاي حریف .4

هـایی در  ها در امتیازات کسب شده چقدر است؟ آیـا تفـاوت  اما سهم هریک از این روش
  لندن نتایج زیر به دست آمد: 2012؟ با ارزیابی المپیک یبال بانوان و آقایان وجود داردلوا

  در والیبال زنان:
    حمله  دفاع روي تور  سرویس  خطاي حریف

  درصد از کل امتیازات  63%  5/10%  5/4%  22%
  امتیاز 25سهم در   8/15  6/2  1/1  5/5

  در والیبال مردان:
    حمله  دفاع روي تور  سرویس  خطاي حریف

  کل امتیازات درصد از  55%  11%  6%  28%
  امتیاز 25سهم در   75/13  75/2  5/1  7
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  هاي مختلف:هاي تکنیکی پستاولویت
ارسـال پـاس ( بـه ویـژه پـاس       -3تـوپگیري   -2دریافت سرویس  -1لیبرو:  .1

 برگشتی)
  ارسال پاس مناسب هم از نظر تکنیکـی و هـم از نظـر تـاکتیکی     -1 پاسور: .2

 توپگیري -4سرویس  -3دفاع روي تور  -2 
آبشار(به ویژه حمله برگشتی  -2دریافت سرویس  -1 مهاجم:-ت کنندهدریاف .3

 توپگیري -5سرویس  -4دفاع روي تور  -3در بانوان) 
ارسـال پـاس    -4سـرویس   -3آبشـار   -2دفـاع روي تـور    -1 مدافع میـانی:  .4

 توپگیري -5 برگشتی
دفـاع روي   -2آبشار( به ویژه حملـه برگشـتی در آقایـان)     -1 پشت خط زن: .5

 توپگیري -4سرویس  -3  تور
  

دفـاع روي تـور و    حمله،هاي امتیازآور در والیبـال:  همانطور که مشخص است، تکنیک
  حملـه از دریافـت اول   -1هسـتند. حملـه نیـز بـه دو بخـش تقسـیم مـی شـود:          سرویس

حمله از دفاع داخل میدان(حمله برگشتی). اما نکته مهم دیگر این اسـت کـه بازیکنـان     -2 
ر امتیاز آور بودن باید خطاي پایین هم داشته باشند( امتیاز کمی بـه حریـف   والیبال عالوه ب

بدهند). این بدان معنی است که یک بازیکن برجسته والیبال باید اثربخشـی بـاالیی داشـته    
  باشد.

در سطوح پایین بازي، معموالً پیروزي از طریق خطاي حریف و امتیاز مستقیم سـرویس  
یکی). در سطوح باال، معمـوالً پیـروزي از طریـق موفقیـت در     هاي تکنآید(جنبهبه دست می

  هاي تاکتیکی).آید(جنبهحمله برگشتی و دفاع روي تور به دست می
  

  ( مردان)2012تیم مدال آور المپیک  3میانگین آماري عملکرد 
  
  

آبشار 
 (اثربخشی)

دریافت 
 دفاع روي تور اول عالی

  توپگیري 
 (در هر ست)

  آبشار حریف
 شی)( اثربخ

دریافت اول عالی 
 حریف

 %60 %22 8.9 %23 %56 %36.83 روسیه

 %60.63 %27.74 8 %17.65 %69.58 %36.94 برزیل

 %62.30 %30.84 8.5 %20.21 %65.40 %27.10 ایتالیا
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  هاي اول و دوم مسابقات هاي مختلف تیمهاي جسمانی بازیکنان پستبرخی ویژگی
  لندن 2012والیبال بانوان المپیک 

  

  تعداد بازي 
 بین المللی

  ارتفاع دفاع 
 )cmروي تور(

  ارتفاع 
 )cmآبشار (

وزن 
)kg( 

قد 
)cm( سن BMI 

(kg/m²) 

  21.3 26 192 78.5 321 298.5 101 مدافع میانی
 19.3 27 189 69 311 294 83 پشت خط زن

 23 29.5 177 72 289 275 117 پاسور
 21.7 27.5 186 75 307 291 117 دریافت کننده مهاجم

 23.4 31 168 66 - - 151 لیبرو
  

  تیم برتر مسابقات  3هاي مختلف هاي جسمانی بازیکنان پستبرخی ویژگی
  2012والیبال مردان المپیک لندن 

  

  تعداد بازي
 بین المللی 

  ارتفاع دفاع
 )cmروي تور( 

  ارتفاع 
 )cmآبشار (

وزن 
)kg( 

قد 
)cm( سن BMI 

(kg/m²) 

  4/22 30  206 95 354  331 146 مدافع میانی

  4/23  5/30  205  91  346  333 183 پشت خط زن

  4/23  26  5/195  89  334  315  93 پاسور

  2/24  3/26  201  98  346  328 102 دریافت کننده مهاجم

  2/23  30  185  5/79 - -  60 لیبرو
  

بـازیکن حاضـر در مراحـل     36در پژوهشی که توسط دکتر نادر شوندي و همکارانش برروي 
هـاي  سازي تیم ملی بزرگساالن مـردان ایـران بـا هـدف شناسـایی ویژگـی      یانی اردوي آمادهپا

  آنتروپومتریک و فیزیولوژیک بازیکنان نخبه مرد والیبال انجام شد نتایج زیر به دست آمد:
  

 

پشت خط   لیبرو  
  زن

 -دریافت کننده 
  مهاجم

مدافع 
  پاسور  میانی

  توان هوازي 
  53±65/3  50±08/5  36/52±1/3  1/51±33/4  57/49±9/6  لیتر/کیلوگرم/دقیقه)(میلی

  71/55±5/5  15/52±4/6  54±03/5  16/51±41/5  66/47±6/47  ثانیه (بار) 15ارگوجامپ 
  c4/4±71/62  7/69±32/8  87/70±51/6  61/71±01/8  16/61±63/2  متر)پرش ارتفاع (سانتی

  88/4±13/0  96/4±15/0  07/5±32/0  93/4±14/0  98/4±14/0  یارد (ثانیه) 40سرعت 
  17/8±38/0  19/8±36/0  47/8±73/0  15/8±25/0  61/7±26/0  متر (ثانیه) 9در  4چابکی، 

 0/47±4/6 8/35±64/6 88/38±5/3 8/38±23/8 80/47±6/4  متر)انعطاف پذیري (سانتی
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 - دریافت کننده  پشت خط زن  لیبرو  
  پاسور  مدافع میانی  مهاجم

  a07/7±0/171  64/2±198  35/4 ±75/196  24/4±0/200  04/4±33/187 متر)قد (سانتی
  a02/12±5/71  09/7±3/91  87/3 ± 5/89  7/3± 50/95  d03/5±33/86  وزن (کیلوگرم)

  a 43/4± 1/14  03/4±5/10  47/2± 23/9  35/1± 49/9  31/1± 01/12  درصد چربی
  b 35/4±0/88  67/4±5/95  82/4±6/97  82/3±0/96  41/3±0/90  متر)دور سینه (سانتی

  5/31±71/2  5/33±8/2  2/34±32/2  0/34±13/2  5/31±8/2  متر)دور بازو (سانتی
  25/28±5/2  5/27±2/2  8/28±1/2  8/29±1/2  0/28±3/2  متر)دور ساعد (سانتی

  c 8/2±5/52  1/3±5/57  6/2±6/57  4/2±0/57  e 2/3±0/53  متر)دور ران (سانتی
  0/38±9/1  5/40±7/1  0/40±6/1  25/40±6/1  5/38±7/1  متر)پا (سانتیدور ساق

  f 34/0±36/2  41/0± 71/2  86/2 ±39/0  74/2±54/0  65/2 ±61/0  اکتومورف
  77/2 ±51/0  89/2 ±4/0  61/2 ±45/0  86/2±56/0  92/2 ±63/0  اندومورف
  g2/0± 59/4  89/0± 15/4  91/0± 25/4 20/4±81/0 12/4 ±84/0  مزومورف

  
 2008ابقات والیبال مردان المپیک ست در مس 16رالی و  725با بررسی زمانی 

  نتایج زیر به دست آمد: چین،
  : ثانیه 77/5± 77/4میانگین طول یک رالی 
  :ثانیه 54/23±55/5میانگین فاصله بین دو رالی 
 ثانیه 9/39ترین رالی: طوالنی 
 3/45±1/5ها در هر ست: میانگین تعداد رالی    
 84% ها بـیش  رالی %2ثانیه و  10-20بین ها رالی %14ثانیه،  10ها کمتر از رالی

 ثانیه بودند.     20از 
  :و دقیقه 26 ±ثانیه 13دقیقه و  2ثانیه( 1582±133میانگین طول مدت هر ست 

 ثانیه) 22
 ثانیه) 37دقیقه و  3 ±ثانیه  17ثانیه( 217±17ها: میانگین فاصله بین ست 
 بود. 4به  1راحت هاي استنسبت فعالیت به استراحت بدون در نظر گرفتن وقت  

  با توجه به توضیحاتی که درباره بازي والیبال و بازیکنان سطح باالي این ورزش ارائه شد، 
  یک بازیکن برجسته و سطح باالي والیبال باید داراي شرایط زیر باشد:
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  شرایط عمومی:
داشتن سالمتی کامـل جسـمی، ذهنـی و روانـی بـراي انجـام تمرینـات ورزشـی          .1

 سنگین
 هاي جسمانینداشتن ناهنجاري .2
 نداشتن آسیب دیدگی مزمن .3
 نداشتن ضعف بینایی .4

  
  : هاي مختلف ممکن است متفاوت باشدشرایط تخصصی هرچند اهمیت آنها در پست

 قد بلند و اندام مناسب با توجه به پست تخصصی .1
 ارتفاع باال در دفاع روي تور و آبشار .2
 چابکی و چاالکی و توان انفجاري باال .3
 العمل دیداري باالعکس سرعت .4
 باال، پشتکار، میل به موفقیت و...) EQهاي ذهنی و روانی ( مهارات .5
 هاي انفرادي با توجه به پست تخصصیها و تاکتیکعالی بودن در تکنیک .6

  
هاي توسـعه بـا انجـام تمرینـات     توان در طول برنامههاي ذکر شده برخی را میاز ویژگی

هـاي تکنیکـی،   جاد کرد و یا بهبود بخشید؛ مانند قدرت، مهارتویژه و مستمر در بازیکنان ای
هایی که بسیار بنیـادي و حیـاتی در یـافتن نوجوانـان     مهمترین ویژگیروحیه کار تیمـی و ... .  

هـاي  باشد اول داشتن قد و اندام مناسب، سپس سـرعت بـاال و مهـارت   مستعد براي والیبال می
  باشد. حرکتی پایه مناسب می

گیري قد فعلی نونهال یا نوجوان و استفاده از نمودار رشد و یا جدول درصد رشـد  هبا انداز
توان قد نهـایی  ي او میاي) و با بررسی شرایط قدي خانوادهدر سنین مختلف(سن شناسنامه

گیري پیش بینی دقیق قد نهایی بازیکن نونهال از روي اندازهاو را به طور تقریبی حدس زد. ولی 
 اي و سن بیولـوژیکی برابـر نیسـتند.   اي است، زیرا همیشه سن شناسنامهار پیچیدهقد فعلی او ک

سطح بلوغ جسمانی، عوامل ژنتیکی و نژادي، و عواملی همچون نوع تغذیـه، عوامـل روانـی و    
استرس، جغرافیاي محل زندگی و عوامل محیطی و... فاکتورهایی هستند که بر نمودار رشـد  
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این انتخاب نونهاالنی که در آینده داراي قد و انـدام مناسـب باشـند    گذارد. بنابرفرد تأثیر می
  هاي انجام شده نیز قابل اعتماد نیستند. بینیکار دشواري است و پیش

ترین ویژگـی یـک بـازیکن والیبـال مسـتعد،      ترین و حیاتیشد بنیاديهمانطور که اشاره 
افراد جامعه داراي شـرایط   %2باشد، اما فقط داشتن قد بلند و اندام مناسب براي والیبال می

قدي مناسب براي والیبال هستند. نکته مهم دیگر در این باره این است که تـا قبـل از سـن    
راي دختران، نمـی تـوان بـا احتمـال درسـتی بـاالیی       سالگی ب 15سالگی براي پسران و  16

  بینی کرد.هاي آنتروپومتریک نهایی نوجوانان پیشدرباره ویژگی

ایـن درصـدها    ( دهدجدول زیر درصد افراد با شرایط مختلف قدي را در جامعه نشان می
به طور میانگین هستند و در جوامع مختلف و نژادهاي گونـاگون ممکـن اسـت دچـار کمـی      

  یر شوند).تغی
  جدول درصد تقریبی رشد در سنین مختلف

  سن  ( به طور تقریبی)درصد رشد در پسران  ( به طور تقریبی)درصد رشد در دختران
77/8 72/2 8  
81/1 75/4 9  
84/5 78/2 10  
88/4 80/9 11  
92/5 83/9 12  
95/5 87/5 13  
97/6 91/5 14  
98/8 95/2 15  
99/8 98/1 16  
99/9 99/4 17  
100 100 18  

   

  در صد از کل جامعه  شرایط قدي
  %2  بسیار کوتاه قد

    %5/13  کوتاه قد
  %68  قد متوسط

  %5/13  بلند قد
  %2  بسیار بلند قد
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همانطور که در جدول مشاهده می کنیـد فرآینـد رشـد بـراي دختـران تقریبـاً در سـن        
  یابد.سالگی پایان می 18سالگی و براي پسران در سن 17

  ایست:با استفاده از فرمول زیر محاسبه قد نهایی نونهال و نوجوان کار ساده
  )= قد نهایی100×قد فعلی)÷((درصد رشد 

و شـرایط بلـوغ عـادي     cm 180ساله با قـد   13بی نهایی یک نوجوان دختر مثالً قد تقری
  شود:  اینگونه محاسبه می

188.5 cm) =5/95)÷(180×100=( قد نهایی  
اما فاکتورهاي محیطی اصلی که در پرورش و توسعه هـر بـازیکن مسـتعدي دخیـل     

 باشد:هستند به این شرح می
  برخورداري از مربی خوب -1
 ازیکنان برجستههم تیمی بودن با ب -2
 هاي سطح باالبازي در لیگ و تورنمنت -3

عالوه بر فاکتورهاي فردي و محیطی ذکـر شـده عـواملی همچـون شـرایط خـانوادگی و       
  اجتماعی، محیط زندگی، تغذیه، دور بودن از مصدومیت و... بر عملکرد بازیکن موثر هستند.
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  مراحل مختلف استعدادیابی در والیبال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قابلیت در عملکرد بازیکنان موثر است: 4به طور کلی 
ي نونهـالی پـرورش آن   هاي حرکتی : در دورههاي تکنیکی و مهارتقابلیت .1

 کشد تا کامل شود.ها طول میشود اما سالآغاز می
ي نوجـوانی  ي تجربه است و در دورههاي تاکتیکی و شناختی: بر پایهقابلیت .2

 یابد.وسعه میو ابتداي جوانی ت
گیري پس از هاي آنتروپومتریک و جسمانی: بهترین زمان براي اندازهقابلیت .3

 باشد.بلوغ می
ي باشـد و در دوره هاي ذهنی و روانـی: بـر پایـه تجربـه و بلـوغ مـی      قابلیت .4

 یابد.نوجوانی و جوانی پرورش می
  

  مراحل مختلف استعدادیابی در والیبال :
سـال،   16آموزي (دختران: کمتر از نهاالن و دانشي نومرحله آغازین : دوره .1

 سال) 17پسران: کمتر از 
  سـال، پسـران:   20تـا   16ي نوجوانی و جوانی ( دختران: مرحله میانی: دوره .2

 سال) 21تا  17 
سـال،   20ي امیـد و  بزرگسـاالن ( دختـران: بیشـتر از     مرحله پایـانی: دوره  .3

 سال) 21پسران : بیشتر از 

  الس 23بزرگساالن باالي 

  سال 23تا  21امید 

  سال20و  19جوانان 

  سال 18و  17نوجوانان 

 سال 16تا  13دانش آموزي 

 سال12تا  9نونهاالن 
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  سـال، پسـران:    16(دختـران: کمتـر از   وره ي نونهاالن و دانش آموزي مرحله آغازین: د
  سال) 17کمتر از 

این مرحله شاید مهمترین مرحله براي استعدادیابی در والیبـال نباشـد امـا شـاید بتـوان      
  باشد.هاي پایه والیبال میها و مهارتگفت مهمترین مرحله در آموزش تکنیک

را در  کـافی  نـه و  الزم تـوان چنـد فـاکتور   رائه شد مـی با توجه به توضیحاتی که تاکنون ا
 استعدادیابی براي والیبال تعیین کرد. مهمترین فاکتورهاي الزم، داشتن قد و انـدام مناسـب  

باشد. دلیل این امـر  ) میmotor fitness(دستها و پاهاي کشیده) و آمادگی حرکتی مناسب (
باشد و هـر چـه ارتفـاع    می تورآن غلبه کند آن است که اولین سد و مانعی که بازیکن باید بر

هاي آبشار و دفاع روي تور (دو تکنیک امتیازآور) باالتر باشـد، از  عملکرد او در اجراي تکنیک
پرش زیاد در آبشـار و دفـاع   پتانسیل او براي کسب امتیاز بیشتر است؛ که باعث مطرح شدن 

که قبالً اشاره شد تأثیر این فاکتورهـا  شود( همانطور به عنوان فاکتور الزم بعدي می روي تور
در پست پاسور کمـی کمتـر اسـت و در پسـت لیبـرو تقریبـاً تـأثیر بسـیار نـاچیزي دارد.).          
همینطور نونهال یا نوجوانی که آمادگی حرکتی مناسبی در ایـن سـن دارد احتمـاال مهـارت     

  هاي والیبال را بهتر خواهد آموخت.
سالگی براي  16ی قد نهایی نونهاالن در سنین قبل از با توجه به اینکه تعیین و پیش بین

سالگی براي دختران بسیار دشوار است، استعدادیابی به طور عمـومی در   15پسران و قبل از 
این مرحله (مرحله ي آغازین) بسیار دشوار است. در مواردي که پـدر و مـادر نونهـال هـردو     

توان گفت که احتمـال بلنـد قـد شـد یـا      بلند قد هستند و یا هر دو کوتاه قد هستند شاید ب
کوتاه قد شدن نونهـال بیشـتر اسـت، هـر چنـد در ایـن میـان عوامـل مختلفـی هـم چـون            

تواند حتی این احتمال را هـم تحـت تـأثیر قـرار     هاي ژنتیکی، تغذیه، استرس و ... میجهش
بـه دلیـل    دهد. بسیاري از نونهاالن و نوجوانان که شاید به نظر شرایط قدي مناسبی ندارنـد 

هاي فیزیولوژیک باال در آینده ممکن است تبـدیل بـه یـک    انگیزه، هوش، شخصیت و قابلیت
المللی شـوند. شـاید بهتـرین کـار در     پاسور و یا لیبروي بسیار خوب و برجسته در سطح بین

این زمینه تعیین حداقل شرایط قدي در سنین مختلف باشد کـه البتـه بـه صـورت تقریبـی      
باشد. به این نکته نیـز بایـد   أثر از میزان رشد بیولوژیکی نونهال یا نوجوان میخواهد بود و مت

ها براي پست پاسور کمتر باشد و براي لیبرو نیز شـاید  توجه کرد که ممکن است این حداقل
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نتوان حداقل کاربردي و قابل قبولی ارائه کرد و در عین حـال بـراي پسـت مـدافع میـانی و      
  بیشتر است. پشت خط زن این حداقل قد

  

حداقل قد تقریبی براي نونهاالن و نوجوانانی که احتمـاالً پـس از رشـد کامـل داراي     
شرایط قدي مناسب براي والیبال خواهند شد( با فرض اینکه حداقل قـد مناسـب بـراي    

  باشد.): cm 180و براي بانوان  cm 195المللی براي آقایان والیبال سطح باالي بین
  

    دخترانقد تقریبی براي  حداقل  پسرانراي قد تقریبی ب حداقل
141 cm  140 cm 8 سال  
147 cm 146 cm  9 سال  
152 cm 152 cm 10 سال  
157 cm 159 cm 11 سال  
163 cm 166 cm 12 سال  
170 cm 172 cm 13 سال  
178 cm 176 cm 14 سال  
185 cm 178 cm 15 سال  
191 cm 179 cm 16 سال  
193 cm 180 cm 17 سال  
195 cm 180 cm 18 سال  

  

بنابراین شاید مهمترین کار در این مرحله، توسعه و فراگیر کردن کردن والیبال در سطح 
تر شود احتمـال صـید اسـتعدادهاي    جامعه باشد. هر چه تور استعدادیابی در این مرحله پهن

یبـال در مقابـل   ي نونهاالن بیشتر است و احتمال گرایش آنها را به والبیشتر از دریاي جامعه
کنـد. امـا   هایی که نیازمند شرایط جسمانی مشابه هستند؛ مانند بسکتبال؛ بیشتر مـی ورزش

هـا  استعدادهایی که در مراحـل بعـدي، شـرایط بـراي شـناخت آن      تر این است کهنکته مهم
 شود براي اینکه بتوانند به حداکثر پتانسیل خود دست یابند، باید از اوایل نونهـالی فراهم می

  ها شوند.وارد سیستم توسعه و رشد مهارت
هاي پرشتاب تمـرین پـذیري بـه ویـژه بـراي یـادگیري       همانطور که قبالً اشاره شد دوره 

  ها و سرعت و چابکی در این سنین قرار دارد که باید حد اکثر استفاده را از آنها کرد.مهارت
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اسـت و مهمتـرین و    رسمـدا ترین جایگاه براي توسـعه والیبـال در بـین نونهـاالن     مهم 
هستند که بایـد حـداکثر بهـره را از هـردو بـرد تـا بتـوان         معلمان ورزشکاربردي ترین ابزار 

هـاي ویـژه مربیگـري و    مند کـرد. برگـزاري کـالس   نونهاالن و والدین آنها را به والیبال عالقه
و مـداوم  آموزش والیبال در مدارس براي معلمان ورزش و برگزاري سازمان یافتـه، باکیفیـت   

  کمک بسیاري در این راستا خواهد کرد. هاي مینی والیبالمسابقات و فستیوال
  

راهکارهایی براي عالقمند کـردن والـدین بـه     
  :والیبال

توجه به مسائل درسی و اخالقی بازیکنان  .1
 هادر مراکز توسعه استعدادها و آکادمی

استفاده از مربیان خوشـنام و معـروف در    .2
 دهامراکز توسعه استعدا

اي والیبـال و افـزایش   توسعه لیگ حرفـه  .3
 درآمد بازیکنان

 تسهیل ورود بازیکنان به دانشگاه .4
نزدیک بودن مراکز توسعه اسـتعدادها بـه    .5

 محل زندگی بازیکنان
هاي تمـرین و تجهیـزات   ایمن بودن شیوه .6

 و... 
  اي پوشش مناسب رسانه .7
  

  

  راهکارهایی براي عالقمند کردن نونهاالن به والیبال:
تفاده از معلمـان ورزش در توسـعه والیبـال در    اس.1

 مدارس
هـاي آموزشــی مخصــوص   DVDتوزیـع کتــاب و  .2

 کودکان
آمیـزي تصـاویر  کـارتونی    برگزاري مسابقات رنگ.3

 والیبال
توزیـع کـاله، تــی شـرت و محصــوالت مشـابه بــا     .4

 هاي والیبال در مدارستصاویر و آرم
برگزاري مسابقات مینی والیبال به صورت منظم و .5

 امکانات مناسب با
 اي مسابقات مینی والیبالپوشش رسانه .6
  مشاهده مسابقات بین المللی از نزدیک.7

  

  سال)  21تا  17سال، پسران:  20تا  16( دختران: ي نوجوانی و جوانی مرحله میانی: دوره
باشد. زیرا رشد دختران در آغاز ترین مرحله استعدادیابی براي والیبال این مرحله میمهم

اند. این مرحله کـه خـود   رشد خود را انجام داده %99قریباً کامل شده است و پسران نیز آن ت
هـاي  از دو مرحله نوجوانان و جوانان تشکیل شده، آغاز تخصصـی شـدن بازیکنـان در پسـت    

باشد. اما به راستی یک بازیکن مستعد براي تبدیل شدن به یک بازیکن در سطح مختلف می
هایی در این مرحله داشته باشد و یا از خود نشان دهد تا در چه ویژگی المللی بایدباالي بین



  اصول مربیگري والیبال  300
  

 

سیستم تمرینی ویژه براي رشد و توسعه استعدادها در مرحلـه نوجوانـان وارد شـود و در آن    
   هـا فاکتورهـاي زیـر بـراي ورود بـه ایـن سیسـتم الزم اسـت        باقی بماند؟ براي تمـام پسـت  

  یست):(براي لیبرو داشتن فاکتور قد الزم ن
داشتن سالمت عمومی جسمانی، ذهنی و روانی براي انجام فعالیت منظم و  .1

 سنگین جسمانی
نداشتن آسیب دیدگی و یا ناهنجاري جسمانی، مانند نامساوي بـودن طـول    .2

 پاها و ...
هـاي دیگـر،   ي فعالیت منظم و سازمان یافته در والیبـال یـا در ورزش  سابقه .3

 تی مشابه؛ مانند بسکتبال یا هندبال.هایی با الگوهاي حرکترجیحاً ورزش
 نداشتن ضعف بینایی .4
هـا و  داشتن قد و اندام مناسب با توجه به پست تخصصی و جنسیت (دسـت  .5

پاهاي بلند، انگشتان کشیده، کف دست بزرگ، پهنـاي دو دسـت در حـالی    
بلندتر از قد باشد، باالتنه بلندتر از  cm 10-5که هر دو موازي زمین هستند 

 نباشد.): پایین تنه
 براي پسران:

    پاسور  پشت خط زن   دریافت کننده  مدافع میانی 
میانگین قـد مناسـب در ایـن مرحلـه       194  202  200  204

(cm) 
 (cm)حداقل قد قابل قبول نهایی   190  198  195  202
 (cm)قد نهایی مناسب (میانگین)   196  205  201  206

  

  براي دختران:
    پاسور  پشت خط زن   دریافت کننده مدافع میانی 

میـانگین قــد مناسـب در ایــن مرحلــه     177  189  186  192
(cm) 

 (cm)حداقل قد قابل قبول   175  185  183  188

  
  
  

  



  301  ابی و پرورش استعداد در والیبالدهم / استعدادیفصل 
 

 

 هاي تخصصی:، به تفکیک پست 2012تیم برتر مردان در المپیک  4شرایط قدي بازیکنان 

 
  

  فکیک پست هاي تخصصی:، به ت 2012تیم برتر بانوان در المپیک  4شرایط قدي بازیکنان 

  
  

موضوعی که در شرایط جسمانی بازیکنان باید به آن توجه شود این اسـت کـه بازیکنـان    
هـاي بیومکـانیکی هسـتند، امـا در     چپ دست در پست پشت خط زن و پاسور داراي مزیـت 

مهاجم این مزیت وجود ندارد و شاید بـه نـوعی عامـل     -پست مدافع میانی و دریافت کننده
  نده هم باشد. محدود کن

هـاي  براي باقی ماندن در سیستم تمرینی ویژه براي رشد و پرورش استعدادها باید جنبه
تـرین مـوارد؛ فاکتورهـاي ذهنـی و روانـی،      دیگري از بازیکنان را مورد بررسی قرار داد. مهـم 

  باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه بازیکنـان       هوش و شخصـیت و آمـادگی جسـمانی بازیکنـان مـی     
  سن تمرینی عمومی و تخصصی متفاوتی باشـند، عـالوه بـر عملکـرد آنهـا بایـد       ممکن است 

  آنها را نیز مورد توجه ویژه قرار داد. میزان پیشرفت
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هاي بازیکنان برجسته والیبـال داشـتن پـرش خـوب و چـابکی و چـاالکی بـاال        از ویژگی
ها، در ایـن  عدادین مرحلـه از رشـد و پـرورش اسـت    باشد. بنابراین بازیکنان باید در طول امی

زمینه پیشرفت کرده و به عملکرد قابل قبولی دست یابند. بازیکنان مستعد معموالً پیشـرفت  
دهنـد و بـه اسـتانداردهاي    چشمگیري در چابکی و پرش در این مرحلـه از خـود نشـان مـی    

شوند. براي ارزیابی پرش بازیکنان هم ارتفاع آبشار و هم ارتفاع دفـاع روي  جهانی نزدیک می
متر بایـد   9×4و هم تست  Tگیري شود. براي ارزیابی چابکی بازیکن هم تست ور باید اندازهت

  مورد استفاده قرار گیرد.
هوش، اما مفهومی پیچیده، چند وجهی و تا حدود زیـادي ناشـناخته اسـت. بسـیاري از     

هـاي  هکارشناسان خبره در زمینه استعدادیابی و پرورش استعدادها براین باورند که در زمینـ 
باشـد.  هـاي هـوش مـی   ورزشی نظرات مربیان باتجربه و بادانش بسیار قابل قبول تر از تست

هاي تکنیکـی، شـناخت و درك شـرایط مختلـف     میزان پیشرفت بازیکن در یادگیري مهارت
گیري اثـربخش در شـرایط مختلـف بـازي و     هاي مناسب و تصمیمبازي و استفاده از راه حل
توانـد در ارزیـابی هـوش و هـوش بـازي      له مواردي هستند کـه مـی  تمرینات تاکتیکی از جم

  بازیکن مورد استفاده قرار گیرد. 
را IQ (Intelligence Quotient) هـاي هـوش، ضـریب هوشـی فـرد یـا       تقریباً تمام تسـت 

کنند در حالی که اکنون اعتقاد بسیاري از محققین و دانشمندان ایـن اسـت   گیري میاندازه
تأثیر بسیار بیشتري در موفقیت افـراد    EQ (Emotional Intelligence) که هوش هیجانی یا

شـود بـدین شـرح اسـت:     دارد. به طور کلی تعریف دقیقی که از هوش هیجـانی مطـرح مـی   
قابلیت و توانایی تشخیص و درك احساسات و عواطف نـه چنـدان واضـح و روشـن، قابلیـت      

یـرات رفتـاري و مـدیریت روابـط     استفاده از ایـن درك و تشـخیص در جهـت تعـدیل و تغی    
مهارت تشکیل شـده اسـت، دو مهـارت اول، یعنـی      4شخصی و اجتماعی. هوش هیجانی از 

درك و آگـاهی نسـبت بـه حضـور احساســات و عواطـف (خودآگـاهی) و مـدیریت شخصــی        
گردد و تا حد زیادي فقط مربوط به شخص اوست. مهارتهـاي  (خودگردانی) به خود فرد برمی

یعنی خودآگاهی اجتماعی (مهارت اجتمـاعی) و مـدیریت روابـط (مهارتهـاي      سوم و چهارم،
  شود.  ارتباطی) به چگونگی و نحوه برقراري روابط با دیگران مربوط می

بیشتر مربوط به اسـتعداد تحصـیلی فـرد مـی شـود. بنـابراین        IQاین در حالی است که 
ایط دیگـر بازیکنـان و مربیـان    ها و شرباال درك درستی از احساسات، خواسته EQبازیکن با 
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هاي خود را طوري تنظیم می کتـد کـه روابـط    تیم دارد و با نگرشی مثبت رفتارها و واکنش
براي ایجاد کـارتیمی اثـربخش بسـیار ضـروري      EQخوب و مؤثري با اطرافیان داشته باشد. 

تالش کننـد  باشد. بنابراین مربیان باید است و فاکتوري تعیین کننده در موفقیت بازیکن می
تا این ویژگی را در بازیکنان پرورش دهند. آغاز سنین نوجوانی بهتـرین زمـان بـراي شـروع     

اي بـراي یـادگیري و   باشد کـه پـیش زمینـه   هاي شناختی و درك بازیکن میپرورش مهارت
  باشد.هاي تاکتیکی، رقابت کردن و پیروز شدن میپرورش مهارت

شار، کنترل اسـترس و حفـظ آرامـش، جنگنـدگی،     توانایی تمرکز در شرایط پرف ،انگیزه
سبک زندگی متعـادل و  ، خواهدتمرکز بر آنچه که مربی میپشتکار، توانایی کارتیمی، نظم، 

اي هسـتند کـه بازیکنـان مسـتعد از خـود نشـان       هـایی ذهنـی و شخصـیتی   سالم از ویژگی
شـد شخصـیتی و   طراحی تمرینات و نوع رفتار مربیان باید طوري باشد تا بـه ر  دهند.می

  ذهنی بازیکنان کمک کند.
(آبشـار، دفـاع روي    هاي امتیازآورتکنیکاز نظر تکنیکی؛ پیشرفت و افزایش مهارت در 

مهاجم) فـاکتوري بسـیار مهـم در    -تور و سرویس) و دریافت اول (براي پست دریافت کننده
ي بـاقی مانـدن در   باشد. در انتخاب بازیکنان از نظر تکنیکی براانتخاب بازیکنان مستعد می

آنهـا توجـه ویـژه     میزان پیشرفتسیستم ویژه تمرینی، عالوه بر عملکرد فعلی آنها،  باید به 
اي که نباید فراموش کرد ایـن اسـت کـه در اسـتعدادیابی بـه دنبـال بازیکنـانی        بشود. نکته

  اي داشته باشند.هستیم که در سطح بزرگساالن بتوانند عملکرد برجسته
توانند وارد مرحله بعدي سیسـتم تمرینـی ویـژه بـراي رشـد و پـرورش       یبازیکنانی که م

سال بـراي پسـران)؛ شـوند     21و 20سال براي دختران و  20و 19( مرحله جوانانبازیکنان؛ 
هایی داشـته باشـند؟ عـالوه بـر فاکتورهـاي عمـومی و آنتروپومتریـک بایـد         باید چه ویژگی

  فاکتورهاي زیر را نیز دارا باشد:
 شار و دفاع روي تور باال (متناسب با پست تخصصی)ارتفاع آب .1
 چابکی و چاالکی باال .2
 سرعت عکس العمل دیداري باال .3
هاي امتیاز آور ( آبشـار، دفـاع روي تـور و    توانایی و اثربخشی باال در تکنیک .4

 سرویس) و ارسال با ساعد (متناسب با پست تخصصی)
 EQ به ویژه هاي ذهنی، روانی و شخصیتی باالبرخورداري از مهارت .5
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هاي مناسب و اثربخش در شـرایط  حلدرك باال از شرایط بازي و انتخاب راه .6
 مختلف بازي

 هاپیشرفت چشمگیر در طول تمرینات رشد و پرورش مهارت .7
  

در این مرحله رشد بازیکنان هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی و ادراکی کامـل شـده   
هاي قبـل بحـث   ن، ارتفاع دفاع و آبشار در قسمتاست. درمورد شرایط قدي و اندامی بازیکنا

هـاي مـرتبط بـا تـور ( دفـاع روي تـور و       شده است. اما همان قدر که قد و پرش در تکنیـک 
العمل دیـداري بـاال نیـز عـالوه بـر      آبشار) مهم است، داشتن چابکی، چاالکی و سرعت عکس

فـت اول، ارسـال پـاس و    ها در آبشار و دفـاع روي تـور، در تـوپگیري، دریا   کمک در جاجایی
هاي دفاعی و هم تهاجمی نقش زیادي دارد به طور که داگ بیل از ها هم در تاکتیکحمایت

  داند.بهترین مربیان تاریخ والیبال اهمیت آن را حتی از قد بلند هم بیشتر می
را بهترین آزمون بـراي سـنجش    Tشاید به دلیل شباهت الگوهاي حرکتی، بتوان آزمون 

ایـن اسـت کـه نیازمنـد      Tهـاي آزمـون   زیکنان والیبال قلمداد کرد؛ از دیگر ویژگیچابکی با
  باشد.توانایی باال در حفظ تعادل در طول جابجایی و تغییر جهت می

  
 Tآزمون 

  شود: چابکی( چابکی، توان پاها و سرعت)فاکتور جسمانی که اندازه گیري می
االکی فاکتوري مهم و حیاتی در والیبـال  چرا باید از این آزمون استفاده کرد؟ چابکی و چ

باشد. چابکی توان بـازیکن را در تغییـر سـریع جهـت و موقعیـت در سـطح افقـی نشـان         می
  دهد.می

هاي مربـوط بـه والیبـال، چـابکی ترکیبـی از تغییـر سـریع جهـت         در بسیاري از فعالیت
باشـد.  مـی بینـی شـرایط   العمل و پیشحرکت، پردازش دیداري، زمان سنجی، سرعت عکس

باشـد کـه توانـایی تغییـر     جهت و کنترل تعادل بدن می 4سنجشی براي چابکی در  Tآزمون
  کند.سریع جهت و حفظ تعادل را در طول جابجایی با حداکثر سرعت ارزیابی می

  



  305  ابی و پرورش استعداد در والیبالدهم / استعدادیفصل 
 

 

همــانطور کــه در  :Tروش اجــراي آزمــون 
مخـروط را ماننـد    4شکل نشان داده شده اسـت،  

  قــرار دهیــد شــکل در فواصــل نشــان داده شــده
)5 yard= 4.57 cm, 10 yard=9.14 cm.(  

قـرار مـی گیـرد.     Aدر کنـار مخـروط    بازیکن
همزمان با فرمان شروع آزمون گیرنده و آغـاز بـه   
کار زمان سنج، بازیکن با حرکـت رو بـه جلـو بـه     

رود و با دست راسـت پـایین   می Bسمت مخروط 
رود و بـا  مـی  Cبه سمت مخـروط  کند. سپس به صورت حرکت به پهلورا لمس میBمخروط 

کند. سپس به صـورت حرکـت بـه پهلـو بـه سـمت       را لمس می Cدست چپ پایین مخروط 
کنـد. سـپس بـه صـورت     را با دست راست لمـس مـی   Dرود و پایین مخروط می Dمخروط 

را لمـس    Bگردد و و با دست چپ پـایین مخـروط  برمی Bحرکت به پهلو به سمت مخروط 
کنـد. زمـانی کـه    گردد و از آن عبور میبر می Aبه سمت مخروط  کرده و سپس عقب عقب

مسـیر حرکـت   2عبور کرد زمان سنج باید متوقف شود. بنابراین هر بازیکن  Aفرد از مخروط 
  A,B,D,C,B,A:2مسیر   A,B,C,D,B,A:1مسیر  تواند داشته باشد:می

از هـر بـار    بار و پس 2هر مسیر  ( دهدبار آزمون فوق را انجام می 4بازیکن  -
هاي قابل قبـول بـه   دقیقه استراحت کند.) و میانگین زمان 2آزمون حداقل 

  دست آمده را به عنوان امتیاز او در این آزمون قرار دهید.
فرد باید کامالً طبق روش شرح داده شده تست را اجـرا کنـد، وگرنـه زمـان      -

 بدست آمده قابل قبول نخواهد بود.
نجام می شود باید مناسب انجـام حرکـات   سطح زمینی که آزمون روي آن ا -

چابکی باشد و زمین و محیط اطراف آزمون باید از ایمنـی کامـل برخـوردار    
 باشد.



  اصول مربیگري والیبال  306
  

 

توانید عالوه بر مقایسه با یکدیگر، با جدول زیـر  زمان به دست آمده براي بازیکنان را می 
  که سن و جنسیت بازیکنان را نیز مورد توجه قرار داده مقایسه کنید.

 

هاي امتیاز آور در اولویت اهمیت قرار دارند. در صـفحات قبـل   ؛ تکنیکشرایط تکنیکی
ي استانداردهاي بین المللی در اجـراي هـر تکنیـک بـا توجـه بـه پسـت تخصصـی و در رده        

بزرگساالن ارائه شده است. باید توجه داشت که نباید فقط به عملکرد آماري بازیکن در ایـن  
ي موش نکنیم که ما به دنبال جوانانی هستیم که بتواننـد در رده شرایط سنی توجه کرد. فرا

 سرعت گام، ارتفاع، قدرت و دقت ضربه به تـوپ بزرگساالن عملکرد سطح باالیی داشته باشند. 
در آبشار؛ عوامل مهمی هستند که در یافتن بازیکنان مستعد باید به آنها توجه شـود. ارتفـاع   

هـا و توانـایی   ها به زمین مقابل، محکم نگـه داشـتن دسـت   باال در دفاع روي تور، نفوذ دست
دهنـد. امـا دو   بازیخوانی از فاکتورهاي مهمی است که بازیکنان مسـتعد از خـود نشـان مـی    

 -تکنیک بسیار مهم دیگر سرویس و ارسال با ساعد (دریافت سرویس بـراي دریافـت کننـده   
تـر از آن  تکنیـک و مهـم   4ایـن  مهاجم)که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. اجـراي مناسـب   

در اجراي آنها در یافتن بازیکنان مستعد کمک زیادي به مربیان خواهد  پیشرفت قابل توجه
  کرد.

  
  
  
  



  307  ابی و پرورش استعداد در والیبالدهم / استعدادیفصل 
 

 

در مورد فاکتورهاي ذهنی، روانی و شخصیتی؛ بازیکنـان مسـتعد عـالوه بـر دارا بـودن و      
کنند: توانایی ب میپرورش فاکتورهاي ذکر شده در قسمت نوجوانان این فاکتورها را نیز کس

به ویژه در شرایط بحرانی و حساس، توانایی برقراري ارتباط اثربخش بـا اعضـاي    رهبري تیم
تیم و درك باال، جنگندگی، نفرت از باخت و میـل بـه پیـروزي، اعتمـاد بـه نفـس، کنتـرل        

اراده، ، انگیزه (داشتن اهداف و رؤیاهاي بـزرگ) استرس و حفظ آرامش در شرایط پرفشـار،  
  سالم زندگی.   سبکشتکار، نظم و پ

ــورد  ــوردر م ــتعد در رده پاس ــور مس ــک پاس ــاي   ؛ ی ــراي فاکتوره ــالوه ب ــان ع ي جوان
هـاي امتیـازآور دفـاع    آنتروپومتریک، ارتفاع دفاع روي تور و چابکی مناسب بایـد در تکنیـک  

روي تور و سرویس نیز عملکرد خوبی داشته باشد. توانـایی ارسـال پـاس بـا پـرش، دقـت و       
مرکز در ارسال پـاس، توانـایی بـاال در مـدیریت و رهبـري تـیم، ثبـات در عملکـرد، درك         ت

ها و نقاط ضـعف مهاجمـان تـیم خـودي و مـدافعان      تاکتیکی باال، شناخت درست از توانایی
هـاي بحرانـی و حسـاس از مهـم تـرین      حریف، حفظ آرامش و کنترل اسـترس در موقعیـت  

  در این مرحله از خود نشان می دهد. هایی هستند که یک پاسور مستعدویژگی
تـرین و  از بنیـادي  العمـل دیـداري بسـیار بـاال    چابکی و سرعت عکس؛ لیبرومورد در 
باشد. از نظر تکنیکـی، توانـایی پوشـش    ترین فاکتورها در انتخاب اولیه براي لیبرو میحیاتی

ست که لیبروهـا بایـد   متر در دریافت اول از اهمیت باالیی برخوردار ا 4اي با پهناي محدوده
العمل و قدرت بازیحوانی و هـدایت  در آن به خوبی پیشرفت کنند. جنگندگی، سرعت عکس

مناسب توپ به طوري که براي راه اندازي حمله برگشتی مناسـب باشـد از ویژگـی دیگـري     
است که لیبروها باید در آن پیشرفت کنند. توانایی ارسـال پـاس، ارسـال پـاس بـا پنجـه از       

متـر، از دیگـر    3متر و توانایی ارسال پاس با ساعد از داخل محـدوده ي  3حدوده ي بیرون م
هاي مهمی است مهمی است که لیبروها باید در آن پیشرفت کنند. در طول تمرینات ویژگی

هـاي ذکـر شـده ارزیـابی کـرد و      توان عملکرد و میـزان پیشـرفت لیبروهـا را در مهـارت    می
  د.لیبروهاي مستعد را شناسایی نمو

  
  
  
  
  



  اصول مربیگري والیبال  308
  

 

سال، پسران : بیشتر از  20( دختران: بیشتر از ي امید و بزرگساالن دوره مرحله پایانی:
  سال) 21

هاي ذکر شده در مراحل قبل خود را به اوج عملکـرد  اکنون بازیکنان باید در همه مهارت
ـ     برسانند. انتخاب بازیکنان براي تیم وع هاي ملی و سطح باال معمـوالً وابسـتگی زیـادي بـه ن

هاي او دارد. اما به هر حال بازیکنان باید شـرایط  ها و اولویتنگرش مربی به والیبال و دیدگاه
مناسب از نظر ارتفاع بـاالي عملکـرد در روي تـور، سـرعت و تنـوع در بـازي، اجـراي عـالی         

هـاي قبـل   هاي ذهنی و روانی کافی را داشته باشند که همگی در قسمتها و مهارتتکنیک
  اند.ه شدهتوضیح داد

  
  پرورش استعدادها

 مرحله شروع فعال
  سال  3 -6اي : براي دختران و پسران سن شناسنامه

  هاي پایه: دویدن، شنا کردن و ژیمناستیکجابجایی
  هاي جسمانی کودك در این مرحله :هایی براي والدین و مربیان در مورد فعالیتنکته

 30حـداقل بـه مـدت    هاي جسمانی سـازمان یافتـه   تدارك دیدن فعالیت 
دقیقـه در روز بـراي    60سـاله و حـداقل    3-4دقیقه در روز براي کودکان 

  ساله. 5-6کودکان 
 60حداقل  -بازي فعال -هاي جسمانی ساختار نیافتهتدارك دیدن فعالیت 

تواند تا چند ساعت هم به طول انجامد براي کودکـان  دقیقه در روز که می
دقیقـه بـی تحـرك بماننـد، بـه جـز        60سال. کودکان نباید بیش از  6-3

  زمانی که خواب هستند.
          با وجـود هرگونـه شـرایط آب و هـوایی، هـر روز بـراي کودکـان فعالیـت

هـایی را بـراي   جسمانی تدارك ببینید. از ابتـداي دوره کـودکی موقعیـت   
اي شـرکت داشـته   هاي جسمانی روزانـه کودکان ایجاد کنید تا در فعالیت

بجایی و آمادگی جسمانی آنهـا را رشـد و توسـعه    هاي جاباشند که مهارت
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دهد. اطالعات متناسب با هر سن باید در اختیار والدین و پرستار کـودك  
 قرار گیرد.

 هاي حرکتی مورد نیـاز بـراي جابجـایی    مطمئن شوید که کودکان مهارت
ها کمک بـه پایـه   اند. این مهارتهاي پیچیده و ترکیبی را به دست آورده

 کنند.هاي جسمانی در تمام دوره زندگی میالیتریزي براي فع
 هاي جابجـایی پایـه را تشـویق و حمایـت کنیـد. ایـن       دستیابی به مهارت

ها فقط با افزایش سن کودك به دست نمی آیند، بلکه ایـن توسـعه   مهارت
و رشد به عوامل ارثی و ژنتیک، سابقه و تجربه فعالیت جسـمانی و عوامـل   

 محیطی بستگی دارد.
 ــارتروي پ ــدن،   یشــرفت در مه ــدن، پری ــد دوی ــه مانن ــی پای ــاي حرکت ه

چرخیدنف ضربه زدن با پا و دست، پرتاب کردن، و گـرفتن تمرکـز کنیـد.    
 هاي حرکتی عناصر سازنده براي حرکات پیچیده تر هستند.این مهارت

 هایی را طراحی کنید که به کودکـان کمـک کنـد تـا از حضـور در      فعالیت
بانشـاط و چالشـی، احسـاس شایسـتگی و      هـاي مختلـف ورزشـی   فعالیت

 راحتی بکنند.
 ها براي کودکان غیر رقابتی است و تمرکز بـر روي  مطمئن شوید که بازي

 باشد.مشارکت آنها می
   از آنجا که دختران تمایل دارند که نسبت به پسران کمتر فعال باشـند، در

فعـال   هاي مختلط، مطمئن شوید که همه به یک انـدازه ها و فعالیتبازي
 هستند.
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 مرحله حرکات پایه
هـاي  هاي جسمانی، یادگیري تمام مهـارت تمرکز اصلی: رشد و توسعه ظرفیت

  هاي حرکتی کلیجابجایی پایه و پایه گذاري مهارت

 هاي اصلی:فعالیت
  هاي جابجایی پایهرشد و توسعه مهارت .1
هاي عمومی جسمانی براي سرعت، توان، اسـقامت و انعطـاف   رشد و توسعه ظرفیت .2

 هاي متنوعپذیري؛ با استفاده از بازي
بار در هفته. اگر کـودکی بـه ورزشـی خـاص عالقـه       4-6هاي ورزشی انجام فعالیت .3

هـاي  بار در هفته هم آن ورزش را انجام دهد، در عین حال بایـد در ورزش  2دارد، 
 دیگر هم حضور داشته باشد تا به رشد بیشتري در آینده دست یابد.

ي او بـه  هاي مختلف حضور داشـته باشـد و عالقـه   تا جاي ممکن کودك در ورزش .4
 هاي جسمانی در طول دوران زندگی افزایش یابد.م فعالیتورزش و انجا

 

 حرکات پایه ویژگی اصلی مرحله:

 سرگرمی و مشارکت هدف کلی:

 دخترانسال براي  6 -8سال براي پسران و  6 -9 اي:سن شناسنامه

 بازي تمرکز:

اي ها دارد. ورزشکار هیچ ایدهاولین برخوردي است که ورزشکار با مهارت رشد و توسعه مهارت ها:
 ندارد که یک مهارت را چگونه انجام دهد.

  رشد و توسعه کلی و عمومی  اهداف:
 هاها و پرتاب کردنها، پریدنانواع دویدن 
 چابکی، تعادل، هماهنگی و سرعت 
  ه از تــوپ پزشـکی، تــوپ سوئیسـی، و اســتفاده از وزن بــدن   اسـتفاد

 ورزشکار در تمرینات قدرتی
 معرفی قوانین ساده و اصول اخالق و رفتار در ورزش 
 (استفاده از سرعت، توان و استقامت) هاي عمومی ورزشیمعرفی تاکتیک 

 هاي خوب ساختاریافتهبندي، اما برنامهبدون دوره دوره بندي تمرینات:

  شود. هیچ نسبتی پیشنهاد نمی تمرین به مسابقه: نسبت
 ها)(دامنه وسیعی از فعالیت
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 نسبت تمرین به مسابقه:
  شود.هیچ نسبتی پیشنهاد نمی .1
 ها بر پایه سرگرمی و تفریح باشد.تمام فعالیت .2
  شـود): (شامل تمرینات والیبال نیـز مـی   میزان فعالیت پیشنهادي ساالنه در ورزش .3

 ساعت 160 – 480
 ساعت 84 -240ساالنه در والیبال:  میزان فعالیت پیشنهادي .4

 هاي حساس:دوره
  سال) 7 -9سال ، پسران:  6-8( دختران: اولین دوره پرشتاب در سازگاري با سرعت .1
 سال) 6 – 10انعطاف پذیري( دختران و پسران : .2

  

  تفکیک پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال
شی، سطح مسابقات: محلی رشته ورز 4هفته، حضور در  12 -24طول دوره تمرینات: 

  ايو منطقه
آماده سازي  تمرین والیبال 

 عمومی
  میزان مسابقات 

تمرینی، دوستانه یا (
 رسمی)

 1 4-6 2- 3 ساعات در هفته

 مسابقه 1 4-6 2 جلسه تمرین در هفته

ــه   ــر جلس ــدت ه م
 تمرین

 ست 2 دقیقه 60 دقیقه 60 -90

محتواي هـر جلسـه   
 تمرین

ــک ــرادي و  تکنی ــاي انف ه
ــومی کتیـــکتا ــاي عمـ هـ

ــک ــاي ورزشــی(نه تاکتی ه
ویژه والیبال) با اسـتفاده از  
کار تیمی، سـرعت، دقـت،   

 هاي تاکتیکی و ...فریب

چـــابکی، تعـــادل،  
هماهنگی، سرعت و 

 انعطاف پذیري

ــک  ــال تاکتیـ ــا انتقـ هـ
هاي انفرادي بـه  وتکنیک

 شرایط مسابقه
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  رشد و توسعه جسمانی در این مرحله
 کاربردها براي مربیان ثیر عمومی بر عملکردتأ هاي بنیاديویژگی

اندازه قلب در مقایسه با سایر اعضاي 
 بدن در حال بزرگتر شدن است.

ــراي   ــتقامتی  بـ ــت اسـ ظرفیـ
هـا  برآوردن نیاز اکثـر فعالیـت  

 باشد.تر میمناسب

درك این موضوع کـه کـودك ظرفیـت    
 ادامه دادن تمرین را دارد.

ا هوازي رشد و توسعه پیـد سیستم بی
 نکرده است.

توانایی محدودي براي فعالیـت  
 هوازي وجود دارد.بی

هوازي کوتاه مدت برنامه هاي بیفعالیت
ریزي کنید. توانایی حبس کردن نفـس  
در سینه باید تمرین شود و بـه تـدریج   

 ارتقا یابد.
ــودك   ــک ک ــدن ی ــاز ب ســوخت و س
ــک    ــه ی ــبت ب ــتري نس ــرف بیش مص
بزرگســال دارد(کمتــر اقتصــادي و   

  به صرفه است).مقرون 
 

کودکان چه بـه مقـدار کلـی و    
چه نسبت به وزن بدن، مقـدار  
بیشـــتري اکســـیژن مصـــرف 

 کنند.می

انتظار نداشته باشید کـه کودکـان کـم    
تر با کودکان سن دارتر، در تحمـل  سن

 تمرین برابر باشند.

هاي عضـالنی بزرگتـر، بـیش از    گروه
هاي عضـالنی کـوچکتر رشـد و    گروه

 اند.توسعه پیدا کرده

ــات و  ــودك در حرکــــ کــــ
ــایی ــد  جابج ــه نیازمن ــایی ک ه

هـاي عضـالنی   استفاده از گروه
 باشد، ماهر است. بزرگ می

هاي حرکتـی عمـومی کـه    روي مهارت
هــاي عضــالنی بــزرگ را درگیــر گــروه

کند، تأکید کنید. سپس بـه تـدریج   می
حرکاتی را کـه بـه دقـت و همـاهنگی     

هـاي عضـالنی   بیشتر نیاز دارند و گروه
کننـد وارد  وچکتر را هـم درگیـر مـی   ک

 برنامه فعالیت کودکان کنید.
کودکان زمان تحمل کوتاه تري براي 
تمرین در دماهاي خیلی باال یا خیلی 

 پایین دارند.

کودکــان ممکــن اســت عالئــم 
گرما زدگی یا سـرما زدگـی را   
سریع تـر از بزرگسـاالن نشـان    

 دهند.

چون که خو گرفتن کودك بـا شـرایط   
برد، و هوایی بیشتر زمان میجدید آب 

بنابراین ممکن است گرم کردن طوالنی 
تر براي آنها نیاز باشد. عالئم ناراحتی را 
که کم بودن یا زیاد بودن دما باعث آن 

 شده است، از نزدیک زیر نظر بگیرید.
در گرمــا، کودکــان در ذهــن و درون 

تواننـد  کنند که میخود احساس می
یزیولـوژیکی  قبل از اینکه سـازگاري ف 

بـه وجـود بیایـد، فعـال و پرجنــب و     
 جوش باشند.

ــت    ــا رطوب ــا و ی ــه گرم در شــرایطی ک
باالست، تمرین را به تأخیر بیاندازید یا 
ــه   محــدود کنیــد و مطمــئن شــوید ک
ــات   ــادي مایعـ ــدار زیـ ــان مقـ   بازیکنـ
می نوشند. تشنگی عالمـت و شـاخص   

  خوبی براي نیاز بدن به مایعات نیست.
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 کاربردها براي مربیان ثیر عمومی بر عملکردتأ هاي بنیاديویژگی
ــی  ــاي حرکت ــاالیش   الگوه ــتر پ بیش

شوند و مکانیسم تعادل در گـوش  می
  میانی به تدریج کامل می شود.

 

بــا حرکــت بــه ســمت انتهــاي 
مرحلــه، پیشــرفت در چــابکی، 
ــاف   ــاهنگی و انعط ــادل، هم تع

 پذیري به وجود می آید.

هـــا، روي در زمــان اجــراي فعالیــت   
هماهنگی و حس کردن جنبش عضـله  

ه از تأکید کنید. تعادل در آب با استفاد
وسایل کمکی براي شناور ماندن، یـک  

 راه براي رشد این توانایی است.
بــه وســیله بهبــود در گــذرگاه هــاي 
عصبی، قـدرت رشـد و توسـعه پیـدا     

 کند.می

پیشرفت زیـادي در قـدرت بـه    
هاي وجود می آید که سازگاري

عضالنی باعث آن نشده -عصبی
 است.

هایی را که نیازمنـد همـاهنگی   فعالیت
 نامه ریزي کنید.هستند بر

  
  رشد و توسعه ذهنی و شناختی در این مرحله

 کاربردها براي مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد ویژگی هاي بنیادي
گستره توجه به تدریج افـزایش مـی   

 یابد.
کودکان نمی توانند براي مـدت  
طوالنی گوش فرا دهند یا ساکن 

 و بی تحرك بمانند.

هیـه  هاي کوتـاه و دقیـق ت  دستورالعمل
کنیــد. راهکارهــایی را ابــداع کنیــد تــا 
مطمئن شوید کودکان به سخنان شـما  

دهند. کودکان بـا الگـو قـرار    گوش می
دادن حرکاتی که خـوب مـدل سـازي    

اند و تمرین کردن، بهتـر یـاد مـی    شده
 گیرند.

کودکان پرشور و شوق و کم حوصله 
 هستند.

کودکان می خواهند که بیشـتر  
ه حرکت و جنب و جوش داشـت 

 باشند و کمتر گوش کنند.

کودکان را با اطالعات تکنیکی بمباران 
نکنید. فقط جزئیات کافی بـراي انجـام   
فعالیت را به او بدهید. نشاط تمـرین را  

 حفظ کنید.
ــیار   ــایی اســتدالل بس ــان توان کودک

 محدودي دارند.
کودکان عاشق آن هسـتند کـه   

 راهنمایی و هدایت شوند. 
ــاس فعال  ــات را براس ــاي  تمرین ــت ه ی

سرگرم کننده و نشاط آوري که خـوب  
ریزي شـده انـد برنامـه ریـزي و     برنامه

هدایت کنید. با استفاده از قوه تخیل و 
تصور کودکان، به اهداف اجرایی دسـت  

 پیدا کنید.
هـا لـذت   کودکان از تکـرار فعالیـت  

برنـد و از طریـق تجربـه کـردن،     می
 کنند. پیشرفت می

یت ها باید هـدا یادگیري مهارت
شده و جهت دار باشد. کودکـان  
ــون و خطــا     ــر فقــط از آزم اگ

هـا را بـه   استفاده کنند، مهـارت 
  درستی نخواهند آموخت.

 

هاي پایـه ورزشـی را بـه شـیوه     مهارت
 درست و دقیق به نمایش درآورید.
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 کاربردها براي مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد ویژگی هاي بنیادي
هاي یادگیري را کودکان برخی شیوه

 دهند.بر شیوه هاي دیگر ترجیح می
هــاي یــادگیري ازطریــق شــیوه

یداري، گفتاري و شـنیداري و  د
یا ابزار اجرایی و عملکردي انجام 

شود. اکثر کودکان اهل عمل می
 هستند! 

هاي گونـاگون آموزشـی بـراي    از سبک
برآوردن نیازهاي هـر کـودك اسـتفاده    

 کنید.

ــث  ــازي باعــ تخیــــل و تصویرســ
 شکوفاشدن کودکان می شود.

ــویق    ــورد تش ــد م ــت بای   خالقی
 قرار گیرد.

جازه دهید که بازي کرده و به کودکان ا
هـاي آنهـا   کسب تجربه کننـد. از ایـده  

براي ایجاد جلسـه تمرینـی پرهیجـان    
استفاده کنید. ساختار فعالیت را طوري 
طراحی کنید کـه خالقیـت و عملکـرد    
خوب انفرادي مورد تشویق قرار گیـرد.  
ورزش محیطی عـالی بـراي جلـوه گـر     

 شدن کودکان است. 
اسـت   مهارت هـاي کالمـی ممکـن   

محدود باشند اما در حال پیشـرفت  
 هستند.

کودکـــان نمــــی تواننــــد در  
عملکردشان اصالح ایجاد کنند، 
مگر اینکه درك کنند دقیقاً چه 
ــده   ــته ش ــا خواس ــزي از آنه چی

 است.

از واژگانی استفاده کنید که به راحتـی  
قابــل درك و فهــم باشــند. بــه تــدریج 
واژگـان فنــی و علمـی را وارد ســخنان   

. کودکــان عاشــق کلمــات خــود کنیــد
  طوالنی هستند.

  
  
  
 

  
  رشد و توسعه احساسی در این مرحله

 کاربردها براي مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد هاي بنیاديویژگی
کودکان دوست دارند که مرکز توجـه  

  باشند.
  
 

ــد.     ــعه دهی ــد و توس ــی را رش ــن ویژگ ای
هـایی را برنامـه ریـزي کنیـد کـه      فعالیت

می کند. مهارت هـاي  موفقیت را تضمین 
حرکتی را همیشـه از سـاده بـه پیچیـده     
آموزش دهید. بـه کودکـان اجـازه دهیـد     

  هایشان را نشان دهند.مهارت
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 کاربردها براي مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد هاي بنیاديویژگی
کودکان در حـال توسـعه خودانگـاره    
خویش (تصوري که شخص از خویش 

 در ذهن دارد) می باشند.

ــد   ــل دارنــ ــان تمایــ کودکــ
عملکردشان را کل نگاه کنند و 

کن است ماننـد  در شرایطی مم
  نگرش سیاه و سفید باشد.

(من عالی بودم؛ یا، من خیلـی  
  ضعیف و بی فایده بودم.)

 

براي ایجاد اعتماد به نفـس در کودکـان،   
تقویت مثبت را سرحوله رفتار با آنها قرار 
دهید. اگر کودکان فعالیتی را با موفقیـت  
انجام دهند و درباره ي آن احساس خوبی 

ارنــد کــه آن را داشــته باشــند، دوســت د
 دوباره انجام دهند.

اگر نحوه آموزش و تمرینات مـنظم و  
ساختاریافته باشند، کودکان احساس 

 آرامش و امنیت خاطر می کنند.

تغییرات را به تدریج و به طـور  
 حساس ایجاد کنید.

ساختاري را ایجاد کنید کـه پیشـرونده و   
 درعین حال پیوسته هم باشد.

ا ثبـات اسـت،   زمانی که رفتار مربی ب
کودکـان احســاس آرامــش و امنیــت  

 خاطر می کنند.

کودکان دوست دارند که همـه  
 چیز منصفانه و عادالنه باشد.

سطح باالیی از انتظار و توقـع را ایجـاد و   
حفظ کنید، اما با همه کودکـان همسـان   
رفتار نمایید. مشکالت و مسائل شخصـی  
شما نباید رفتارتان را در مربیگري تغییـر  

 دهد.
  

 مرحله یادگیري براي پرورش یافتن
  تمرکز اصلی: یادگیري مهارت هاي کلی ورزشی و آشنایی اولیه با مهارت هاي پایه والیبال

 یادگیري براي پرورش یافتن ویژگی اصلی مرحله:
 مهارت هاي کلی ورزشی و آشنایی اولیه با برخی مهارت هاي والیبال هدف کلی:

 سال 8 -11سال ، دختران  9 -12پسران:  سن شناسنامه اي:
 شروع و ورود به ورزشی خاص تمرکز روي:

ها و اجراي آنها با شیوه درست، اکنون امکـان پـذیر   هماهنگی اجزاي کلیدي مهارت رشد و توسعه مهارت ها:
ها هنوز خوب هماهنگ و تحت کنترل نیستند و روان بـودن و ریـتم   است. جابجایی

جراي حرکات باثبـات و منسـجم نیسـت؛ زمـانی کـه      هنوز در حرکات وجود ندارد. ا
ها را با سرعت انجام دهد و یـا تحـت فشـار    کند حرکات یا مهارتورزشکار سعی می

 گیرد، دقت و کیفیت اجرا به سرعت کاهش می یابد.قرار می
  هاي کلی ورزشیرشد و توسعه مهارت  اهداف:

 ورزشی باید قبل از ورود هاي پایه هاي اصلی: تمام مهارتمرحله یادگیري مهارت
 به مرحله بعد یاد گرفته شوند.

 رشد و توسعه یکپارچه از نظر ذهنی، احساسی و ادراکی 
 سازي ذهنیآشنایی اولیه با آماده 
 استفاده از توپ پزشکی، توپ سوئیسی و بدن خود نونهال در تمرینات قدرتی 
 ها و قابلیت هاي جانبیآشنایی با ظرفیت 
 استعدادیابی 

 دوره بندي یگانه بندي تمرینات:دوره 
  50:  50 نسبت تمرین به مسابقه:
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 هاي اصلی:فعالیت
  رشد و توسعه بیشتر مهارت هاي جابجایی پایه .1
 رشد و توسعه بیشتر مهارت هاي انعطاف پذیري، چابکی و تغییر جهت .2
انجام حرکات ابتدایی لـی   -رشد و توسعه قدرت، استفاده از وزن بدن نونهال .3

 ن و جهیدن به منظور افزایش قدرتلی کرد
هـاي مختلـف و دویـدن هـاي     رشد و توسعه اسـتقامت بـا اسـتفاده از بـازي     .4

 متناوب
 تشویق و حمایت از بازي ساختار نیافته .5

  
 نسبت تمرین به مسابقه:

  تمرین 50% .1
 مسابقه 50% .2
(شـامل تمرینـات والیبـال نیـز      میزان فعالیت پیشنهادي سـاالنه در ورزش  .3

 ساعت 320 -530شود): می
 ساعت 170 -295میزان فعالیت پیشنهادي ساالنه در والیبال:  .4

  
 هاي حساس:دوره

سال،  8 -11ها( دخترانسازگاري پرشتاب در فراگیري ودستیابی به مهارت .1
  سال 9-12پسران 

 سال) 6 -10( پسران و دختران پذیريانعطاف .2
 )    PHV( در آغاز  استقامت .3
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  ساالنه در والیبال تفکیک پیشنهادي فعالیت
 ورزش دیگر، سطح مسابقات: محلی 3هفته، حضور در  16 -28طول دوره تمرینات: 

آماده سازي  تمرین والیبال 
 عمومی

آماده سازي 
 ذهنی

  میزان مسابقات    
( تمرینی، دوستانه یا 

 رسمی)
 3 1 4 3 ساعات در هفته

 مسابقه 3 1 4 2 جلسه تمرین در هفته
 ست 2- 3 دقیقه 30 دقیقه 60 دقیقه 60 -90 ینمدت هر جلسه تمر

ــارت محتواي هر جلسه تمرین ــه و مهـ ــاي پایـ هـ
 هاي تیمی پایهتاکتیک

چــــــابکی،  
ــادل،  تعـــــ

 هماهنگی

ــارت ــايمهــ  هــ

رسیدن به آرامش 
ــاب،   ــدد اعص وتم
ــس و   ــزت نفـ عـ

 روحیه کار تیمی

هـا و  انتقال تاکتیـک 
هاي انفـرادي  تکنیک

 به شرایط مسابقه

  %5 %10 %85 اهمیت نسبی
  

 مرحله تمرین کردن براي پرورش یافتن
( و با حرکـت بـه سـمت انتهـاي      تمرکز اصلی: ساخت یک پایه هوازي، رشد و توسعه سرعت

  هاي والیبالمرحله، قدرت در دختران رشد و توسعه یابد.)،رشد و تحکیم بیشتر مهارت
 تمرین کردن براي پرورش یافتن ویژگی اصلی مرحله:

 هاي والیبالهاي جسمانی و مهارتتوسعه ظرفیت رشد و هدف کلی:
(سن بیولوژیکی نوجوانان مد نظر قرار داشته سال  11 -15سال ، دختران:  12-16پسران:  اي:سن شناسنامه

 باشید.)
 استعدادیابی تمرکز روي:

خواهـد کـرد،   ها در ورزشکار بیشتر رشد و توسعه پیدا سبک شخصی در اجراي مهارت رشد و توسعه مهارت ها:
هـا در شـرایط آسـان و پایـدار،     اما بی ثباتی در عملکرد همچنان وجـود دارد. مهـارت  

باکنترل، بادقت و باثبات اجرا می شوند. زمانی که ورزشکار تحت فشار اسـت، شـرایط   
 توانند حفظ شوند.متغیرند یا توقع از او باالست، بعضی عناصر عملکردي می

  اي ویژه ورزشیرشد و توسعه مهارت ه  اهداف:
 هاي جسمانی عمده و اصلی: هوازي و قـدرت. شـروع   مرحله رشد و توسعه قابلیت

 باشند.، نقطه هاي مرجع میPHV) و طول دوره PHVاوج سرعت افزایش قد(
 رشد و توسعه یکپارچه ذهنی، ادراکی و احساسی 
 رشد و توسعه آماده سازي ذهنی و روانی 
 ي سبکهابا وزنه ،شروع تمرینات با وزنه 
 هاي جانبیها و ظرفیترشد و توسعه قابلیت 
  سنجش متناوب و منظم ساختار بدن در دورهPHV 
  بار هفته که عالوه بر ورزش تخصصـی، شـامل دیگـر     6 -9تمرینات ورزشی ویژه

 هاي غیر تخصصی هم می شود.ورزش
 دوره بندي یگانه یا دوگانه سالیانه دوره بندي تمرینات:
 مسابقه %30تمرین،  %70 ابقه:نسبت تمرین به مس
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 هاي اصلی:فعالیت 
شـوند، در عـین حـال بایـد     تمرینات هوازي داراي اولویت مـی  PHVپس از شروع  .1

  سطح سرعت، قدرت و انعطاف پذیري بازیگنان حفظ شود یا توسعه یابد.
ها و مهارت هاي انفرادي پایه والیبال باید تحکیم و تثبیت شوند. بازیکنـان  تاکتیک .2

هاي تیمـی و تخصصـی شـدن در    نیاز به یادگیري سیستم 6به  6اي انجام بازي بر
 پست هاي مختلف دارند.

 نسبت تمرین به مسابقه: .3
  تمرین 70% .4
 مسابقه 30% .5
  شـود): (شامل تمرینـات والیبـال هـم مـی     میزان فعالیت ورزشی ساالنه پیشنهادي .6

 ساعت 520 -1050
 ساعت 340 -715 میزان تمرین ساالنه پیشنهادي در والیبال: .7

 هاي حساس:دوره
  )PHVرشد وتوسعه هوازي (از آغاز  .1
 رشد و توسعه سرعت .2
 رشد و توسعه قدرت در دختران (پس از شروع اولین قاعدگی) .3

  

  تفکیک پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال
ورزش دیگر، سطح مسـابقات: سـال    2هفته، حضور در  26 -34طول دوره تمرینات: 

 ، کشوري4و3تانی؛ سال ، درون اس2و1
آماده سازي  آماده سازي عمومی تمرین والیبال 

 ذهنی
  میزان مسابقات   
( تمرینی، دوستانه یا 

 رسمی)
 4 -5 1 2 -5 6 -10 ساعات در هفته

  تورنمنت 1 2 2-3  4-5 جلسه تمرین در هفته
 مسابقه) 5یا  4( 

 ست 2-3 قیقهد 30 دقیقه 60 – 90 دقیقه 90 – 120 مدت هر جلسه تمرین
رشــــد و توســــعه  محتواي هر جلسه تمرین

هـاي پایـه و   مهارت
 هاي تیمیتاکتیک

  ،چـــابکی، تعـــادل
  هماهنگی

  ــعه ــد وتوســ رشــ
 هوازي

 انعطاف پذیري 
 (دختران)قدرت 

 تمرکز  
 مدیریت استرس 
 ــارت ــاي مهـ هـ

 کنارآمدن با شرایط

ــا و    ــک ه ــال تاکتی انتق
تکنیک هاي انفرادي به 

 شرایط مسابقه

  %5 %15 %80 اهمیت نسبی
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  رشد و توسعه جسمانی در این مرحله
 کاربردها براي مربی تأثیرعمومی روي عملکرد هاي بنیاديویژگی

(پـس از اولـین قاعـدگی در     پس از بلوغ
شود. دختران) سرعت افزایش قد کند می

 %5افزایش قد پس از این مرحله حـدود  
خواهد بود. ثبات در سیستم عضالنی بـه  

 .وجود خواهد آمد

عضالت تا اندازه کامل خود رشد خواهند 
کرد اما افزایش در قدرت عضالنی تا سن 

 سالگی ادامه خواهد یافت. 20

تمرینــات قــدرتی را بــراي دســتیابی بــه 
پیشرفت کلی به حـد بیشـینه برسـانید.    

 عضالنی را بهینه کنید. -تمرینات عصبی

بلوغ و تکامل در اسـتخوان بنـدي ادامـه    
 یابد.می

تـر  پیونددهنده در حـال قـوي   بافت هاي
 شدن هستند.

ــرونده،    ــه صــورت پیش ــار را ب ــزایش ب   اف
 در تمرین ادامه دهید.

سالگی، به طور عمومی  17تقریباً در سن 
ــب  ــرایط و تناس ــه ش ــالی  ب ــاي بزرگس ه

 رسند.می

بــه طــور نســبی در ایــن دوره، دختــران  
 بیشتر وزن اضافه می کنند.

جـام  تمرینات هوازي را در حـد بهینـه ان  
دهید. مراقب باشید کـه چطـور بـه ایـن     

کنید. بـه  ها در وزن رسیدگی میافزایش
ورزشــکاران بیاموزیــد کــه چگونــه در    
پیشامد هاي گوناگون واکنش و عملکـرد  

 درست داشته باشند.
هــاي حرکتــی نـرخ پیشــرفت در مهـارت  

 کاهش می یابد.
هـاي تکنیکـی   نـرخ پیشـرفت در مهـارت   

 یابد.کاهش می
کـــه نـــرخ پیشـــرفت در  آگـــاه باشـــید

هاي حرکتی کندتر خواهد بود، اما مهارت
 پیشرفت همچنان ایجاد خواهد شد.

  
  رشد و توسعه ذهنی و ادراکی در این مرحله

پیامد عمومی بر روي قابلیت ها و  ویژگی هاي بنیادي
 هاي عملکرديمحدودیت

 کاربردها براي مربی

سالگی، مغز  16به طور عمومی در سن 
ه بزرگسالی خواهد رسید، اما از به انداز

نظـر عصــب شــناختی رشــد و توســعه  
 یابد.ادامه می

تواننـد نیازهـاي تکنیکـی    ورزشکاران مـی 
 ورزش خود را درك کنند.

کنند مطمئن شوید که ورزشکاران درك می
کـه چـرا در حـال انجـام کارهـاي معــین و      

 اي هستند.ویژه

  تفکــر انتقـــادي بیشــتر بـــه وجـــود   
 می آید.

تواننـد دربـاره خـط سـیر     اران مـی ورزشک
 تمریناتشان تصمیم بگیرند.

ــزان    ــه می ــه وررشــکاران اجــازه دهیــد ک ب
بازخوردها و نتـایج عملکردهـا را خودشـان    
اعالم کنند(خود نظارتی) و میزان بـازخورد  
را نیــز کــاهش دهیــد. ورزشــکاران را وادار  
کنید تا ذرباره خودشان و عملکردشان فکـر  

ــود در  ــش خ ــد و دان ــه ورزش را  کنن زمین
 توسعه دهند.

باید درك و پذیرش کاملی از نیـاز بـه   
ــررات و ســاختارها وجــود   ــوانین، مق ق

 داشته باشد.

قوانین باید شفاف باشند و به خوبی تعریف 
 و تشریح شوند.

همواره باید بـه عنـوان شخصـی منصـف و     
طـرف بـه شـما نگریسـته شـود چراکـه       بی

بـی  بزرگساالن حساسی زیادي به انصاف و 
گیري دارند. ورزشکاران را طرفی در تصمیم

به عنوان بخشی از فراینـد تصـمیم گیـري    
 قرار دهید. 
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  رشد و توسعه احساسی در این مرحله
 کاربردها براي مربی تأثیر عمومی روي عملکرد ویژگی هاي بنیادي

ــاره    ــی درب ــم و اساس ــمیمات مه تص
ــتخدام در   ــگاه، و اس ــات، دانش امتحان

 گرفته شود. شغلی مناسب باید

برخی مسائل بیرونی، مقداري از وقت 
وانرژي ورزشکار را به خـود معطـوف   

 می کنند.

برخی وقفه هاي برنامه ریزي شده در 
تمرینات ایجاد کنیـد تـا ورزشـکاران    
زمان و انرژي کافی براي پرداختن به 
ــر   ــم و اساســی دیگ ــور مه برخــی ام
زندگی خود را نیـز داشـته باشـند. از    

نی که بـه ورزشـکاران   فشارهاي بیرو
وارد مــی شــود آگــاه باشــید. آنهــا را 
طوري هدایت کنید که هم در ورزش 
و هم در تحصـیالت خـود در مسـیر    

  درستی حرکت کنند.
  
  
 

فشار گروه همساالن و دوستان، منجر 
 به عالئق و تمایالت متضاد می شود.

به خاطر فشار گروه همساالن و اینکه 
گروه یـا  نیاز دارد به عنوان عضو یک 

ــک   ــته شــود، ی ــه او نگریس دســته ب
نوجوان ورزشکار ممکن اسـت ورزش  

 را رها کند.

ــت   ــا دق ــاس و ب ــذاري حس در هدفگ
باشید. اهداف بایـد مشـترك و قابـل    

  دستیابی باشند.
 

ــانگري(ابراز  خــود شــکوفایی و خودبی
ــود) مهــم     ــیات خ ــد و خصوص عقای

 هستند.

با ورزشکاران مانند بزرگساالن رفتـار   
رزشکاران را در اهداف سـهیم  کنید. و

کرده و بـا همکـاري آنهـا بـه سـمت      
 اهداف حرکت کنید.

تعامل با دوستان از هـر دو جنسـیت   
ادامه می یابد تا اینکه به یک اولویـت  

 قوي تبدیل می شود.

به ورزشکاران زمانی را اجازه دهید تا  
  تعمل اجتماعی مستقل برقرار کنند.
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  قابت کردنمرحله یادگیري چگونه ر
  هاي والیبال و توسعه آمادگی جسمانیتمرکز اصلی: تحکیم مهارت

 یادگیري چگونه رقابت کردن ویژگی اصلی مرحله:

 تحکیم و تثبیت مهارت هاي والیبال، رشد و توسعه آمادگی جسمانی هدف کلی:

 سال 16 -18سال ، دختران:  17 -19پسران:  سن شناسنامه اي:

 نتخصصی شد تمرکز روي:

یابـد. در شـرایط   هـا ادامـه مـی   نمایان شدن سبک شخصی ورزشکار در اجراي مهارت رشد و توسعه مهارت ها:
کنترل در جابجـایی هـا، همـاهنگی و ریـتم مناسـب در اجـراي حرکـات و         پیچیده،
از ثبات خوبی برخوردار است. اما زمانی کـه ورزشـکار تحـت فشـار اسـت،       هامهارت

یابـد، عملکـرد همچنـان بـی ثبـات      توقعات از او افزایش میکنند یا شرایط تغییر می
 خواهد بود.

  هاي مختلفسازي تکنیکی و تاکتیکی ویژه و تخصصی براي پستآماده  اهداف:
 هاي مختلفرشد و توسعه تکنیکی و تاکتیکی ویژه و تخصصی براي پست 
 هاي بازي تحت شرایط رقابتیرشد و توسعه مهارت 
 تهآماده سازي ذهنی پیشرف 
 هاي جانبیبهینه سازي ظرفیت ها و قابلیت 

 دوره بندي یگانه یا دوگانه سالیانه دوره بندي تمرینات:

 مسابقه % 40تمرین و  %60 نسبت تمرین به مسابقه: 

  
 فعالیت اصلی:

  افزایش شدت تمرینات تا سطح بهینه .1
نان آمـوزش  هاي پیشرفته به بازیکوالیبال و تاکتیک هايگوناگونی هریک از مهارت .2

هاي والیبال تحت شرایط مختلف بازي باید در تمرین اجرا شوند. داده شود. مهارت
هـاي  تـر آمـوزش داده شـوند. تمـرین بایـد بـراي پسـت       هاي تیمی پیچیدهسیستم

 مختلف، ویژه و تخصصی باشد.
هاي رشد و توسعه تکنیکی، روانی و ذهنی، ریکاوریو آمـادگی جسـمانی بایـد    برنامه .3

 هاي انفرادي بازیکنان باشد.زه بیشتري متناسب با ویژگیبه اندا
 نسبت تمرین به مسابقه:

  تمرین 60% .1
 مسابقه 40% .2
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میزان فعالیت ساالنه پیشنهادي در ورزش( که شـامل تمرینـات والیبـال هـم مـی       .3
 ساعت 520 -1150 شود):

 ساعت  390 -920میزان تمرین ساالنه والیبال:  .4
 هاي حساس:دوره

  ( پسران، دختران دیربالغ) رشتاب براي رشد و توسعه قدرتسازگاري پ .1
 پس از کاهش نرخ رشد، پیشرفت توان هوازي تصاعدي خواهد بود. .2

 
  تفکیک پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال

 ورزش دیگر، سطح مسابقات: ملی 1هفته، حضور در  30 -40طول دوره تمرینات: 
آماده سازي  تمرین والیبال 

 عمومی
ه سازي آماد

 ذهنی
میزان مسابقات 

 (تمرینی، دوستانه یا رسمی)

 1-4 1 3 -6 8 -12 ساعات در هفته

 مسابقه 1-2 2 3-4 4-5 جلسه تمرین در هفته

 ست 3-5 دقیقه 30 دقیقه 60-90 دقیقه 120-150 مدت هر جلسه تمرین

  حفظ مهارت هاي پایه  محتواي هر جلسه تمرین
   ــعه ــی و توســـ معرفـــ

هـاي  یـک هـا و تاکت تکنیک
 پیشرفته

 قدرت  
 توان هوازي 

 مدیریت زمان  
 تصویرسازي 

انتقــال تاکتیــک هــا و   
هاي انفـرادي بـه   تکنیک

 شرایط مسابقه

  %5 %15 %80 اهمیت نسبی

  

  مرحله تمرین کردن براي رقابت کردن
  هاي والیبال و توسعه بیشتر آمادگی جسمانیتمرکز اصلی: پاالیش مهارت

 دن براي رقابت کردنتمرین کر ویژگی اصلی مرحله:
هاي والیبال به منظور اجراي بدون نقص آنها، توسعه بیشتر اصالح و پاالیش مهارت هدف کلی:

 آمادگی جسمانی
 سال 20و  19سال ، دختران  21و  20پسران:  سن شناسنامه اي:

 اصالح و پاالیش تمرکز روي :
ها و حرکات به طور کامل شکل اي مهارتشیوه و سبک شخصی ورزشکار در اجر رشد و توسعه مهارت ها:

شوند. در آل اجرا میگیرد. از نظر سرعت و نحوه اجرا، حرکات مانند مدل ایدهمی
شرایط بسیار سخت، عملکرد بازیکن باثبات و دقیق است. زیرا اجراي حرکات به 
صورت اتوماتیک و خودکار شده است، بازیکن اجازه پیدا می کند تمرکز خارجی خود 

ي اجراي ها و تنظیم هاي سریعی را در نحوهافزایش دهد و در صورت لزوم تعدیل را
 حرکات به وجود آورد.
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  هاي تخصصیآماده سازي تکنیکی و تاکتیکی ویژه براي پست  اهداف:
 رشد و توسعه تکنیکی و تاکتیکی فقط در یک ورزش ویژه و در پست تخصصی  
 ابتی و پرفشارهاي بازي تحت شرایط رقرشد و توسعه مهارت 
 سازي ذهنی پیشرفتهآماده 
 ها و ظرفیت هاي جانبیسازي قابلیتبهینه 

 دوره بندي دوگانه یا سه گانه سالیانه دوره بندي تمرینات:
 مسابقه %30تمرین،  %70 نسبت تمرین به مسابقه:

 فعالیت هاي اصلی:
  حجم باالي بارتمرینی با افزایش شدت تمرین - 1
شـوند و  هاي پیشرفته تحکیم و تثبیت میهاي والیبال و تاکتیکاجراي هر یک از مهارتگوناگونی و تنوع در  - 2

تر هاي تمرینی پیچیدهشوند. سیستمهاي والیبال تحت شرایط مختلف رقابتی در طول تمرین اجرا میمهارت
 باشد.هاي مختلف میشود. تمرینات به صورت ویژه براي پستیادگرفته می

توسعه تکنیکی، ذهنی و روانی، ریکاوري و آمادگی جسمانی، متناسب با ویژگی هاي فردي هاي رشد و برنامه - 3
 ها بر رشد نقاط قوت فردي و کار بر روي نقاط ضعف فردي تأکید دارد.باشد. این برنامهبازیکنان می

 براي رشد و توسعه بهینه، ورزشکار باید فقط در یک ورزش به طور تخصصی تمرین و تمرکز کند. - 4
 سبت تمرین به مسابقه:ن

  تمرین 70% - 1
 مسابقه 30% - 2
 ساعت 700- 1450میزان فعالیت ساالنه پیشنهادي در ورزش(شامل تمرینات والیبال هم می باشد.):  - 3
 ساعت 700 - 1450میزان تمرین ساالنه پیشنهادي در والیبال:  - 4

 دوره هاي حساس:
  اند)ر رشد کردهسازگاري پرشتاب براي رشد و توسعه قدرت (براي پسرانی که دی - 1
 پس از کاهش نرخ رشد، پیشرفت توان هوازي تصاعدي خواهد بود. - 2

  
  تفکیک پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال

  هفته، حضور در هیچ ورزش دیگـر، سـطح مسـابقات:     35 -45طول دوره تمرینات: 
 المللیهاي حضور در مسابقات بینملی، با برخی موقعیت

زي ساآماده تمرین والیبال 
 عمومی

آماده سازي 
 ذهنی

  میزان مسابقات 
 (تمرینی، دوستانه یا رسمی)

 2- 4 1,5 4-6 10 -20 ساعات در هفته
 مسابقه 1- 2 2 4 5- 7 جلسه تمرین در هفته
 ست 3- 5 دقیقه 45 دقیقه 60-90 دقیقه 120- 180 مدت هر جلسه تمرین

هـاي  حفظ مهـارت   محتواي هر جلسه تمرین
  پایه
  هـا و  حفظ تکنیـک

 هاي پیشرفتهتاکتیک

 قدرت  
 توان هوازي 

 تمرکز حواس  
 مدیریت زمان 
 تصویرسازي 

هــا و انتقــال تاکتیــک 
هاي انفرادي بـه  تکنیک

 شرایط مسابقه

  %5 %20 %75 اهمیت نسبی

  



  اصول مربیگري والیبال  324
  

 

 مرحله یادگیري چگونه برنده شدن
هـا  سازي تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی، ذهنی، روانی و ادراکی بـازیکن تمرکز اصلی: آماده

اي در جهان، و آماده سـازي بازیکنـان   ها و رویدادهاي حرفهبه منظور حضور در بهترین لیگ
  المللیبه منظور کسب افتخار براي کشور در رویدادهاي بین

  
 یادگیري چگونه برنده شدن ویژگی اصلی مرحله:

 حفظ مهارت هاي والیبال و رشد توانایی تحمل تمرینات با حجم و شدت باال هدف کلی:

 سال 21 - 24سال ، زنان  22 -25مردان:  سن شناسنامه اي:

 سازيبهینه تمرکز روي:

ها تقریبـاً شـکل نهـایی خـود را مـی گیـرد.       شیوه و سبک بازیکنان در اجراي مهارت رشد و توسعه مهارت ها:
شوند. عملکـرد، باثبـات و دقیـق مـی باشـد و      حرکات برطبق مدل ایده آل انجام می

شود. توانایی بیشتر در تمرکز بـر  طور خودکار و اتوماتیک انجام می ي حرکات بههمه
هاي منحصر به فرد در شـرایط  ها، منجر به واکنشروي محیط در طول اجراي مهارت
 شود.ویژه رقابتی و در طول مسابقه می

  هاي بازيهاي تکنیکی و تاکتیکی یا مهارترشد و توسعه بیشتر توانایی  اهداف:
 هاي ممکن تمرین و عملکردم جنبهمدل سازي تما 
 هاي استراحت برنامه ریزي شدهوقفه ها و دوره 
 به حداکثر رساندن ظرفیت ها و قابلیت هاي جانبی 

 دوره بندي دوگانه یا سه گانه سالیانه دوره بندي تمرینات:

 مسابقه % 30تمرین ،  % 70 نسبت تمرین به مسابقه:

 
 هاي اصلی:فعالیت

  ت باال و نسبتاً حجم باالتمرینات با شد .1
هاي پیشرفته والیبال باید تحت شرایط در طول تمرینات، تکنیک ها و تاکتیک .2

دهند. المللی رخ میهاي بینگوناگون بازي اجرا شوند، مشابه آنچه که در رقابت
 هاي مختلف بسیار تخصصی باشند.تمرینات باید براي پست

روانی، آمادگی جسمانی و ریکاوري،  هاي رشد و توسعه تکنیکی، ذهنی وبرنامه .3
 براي هر بازیکن کامالً ویژه و اختصاصی هستند.

 شود.رقابت در باالترین سطح موجود برگزار می .4
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 نسبت تمرین به مسابقه:
  تمرین 70% .1
 مسابقه 30% .2
میزان فعالیت ساالنه پیشنهادي در ورزش(شامل تمرینات والیبال هم می شود.):  .3

 ساعت 780 -2160
 ساعت  780 -2160ن تمرین ساالنه پیشنهادي در والیبال: میزا .4

 هاي حساس:دوره
 دوره حساسی وجود ندارد.

  
  تفکیک پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال

 المللیهفته، حضور در هیچ ورزش دیگر، سطح مسابقات: بین 40 -48طول دوره تمرینات: 
میزان مسابقات  ذهنیسازي آماده سازي عمومیآماده  تمرین والیبال 

(تمرینی، دوستانه یا 
 رسمی)

 2- 5 1,5 4 -  7,5 12 -30 ساعات در هفته
 مسابقه 1- 2 2 4- 5 6 -10 جلسه تمرین در هفته
 120- 180 مدت هر جلسه تمرین

 دقیقه
 ست 3- 5 دقیقه 45 دقیقه 90-60

ــه   ــر جلس ــواي ه محت
 تمرین

 هــا و تکنیــک
هـاي  تاکتیک

  %35انفرادي: 
  ــژه تمــرین وی

 %65سابقه: م

    قــدرت و ثبــات
  میان تنه

 هوازيتوان 
  سرعت، چابکی و

  چاالکی
   ــار روي نقــاط ک

 ضعف انفرادي

  وضــعیت بهینــه در
  عملکرد

 آرامش  
  تصویرسازي 

بهتــرین عملکـــرد  
 ممکن

  %5 %20 %75 اهمیت نسبی
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  مرحله تمرین کردن براي برنده شدن( ورزش براي زندگی)
رین و اصلی ترین رقابت هاي بین المللی، اوج تمرکز اصلی: ورزشکاران در مهم ت

  عملکرد خود را ارائه دهند.
 تمرین کردن براي برنده شدن ویژگی اصلی مرحله:

بهینه سازي عملکرد براي به اوج رسیدن در مسابقات و رویدادهاي منتخب و برگزیده  هدف کلی:
 شده

 ±32-25، زنان :  ±34-26مردان : اي:سن شناسنامه

 اي شدنحرفه وي:تمرکز ر

ي شخصـی  حرکات مطابق با مدل ایده آل اجرا می شوند، و ورزشکار سـبک و شـیوه   رشد و توسعه مهارت ها:
کارآمد و اثر بخشی در اجراي مهارت ها توسعه داده است. ورزشـکار در شـرایط ویـژه    

اي هاي منحصر به فردي راانجام می دهد که می تواند تبدیل به الگو برمسابقه واکنش
 دیگران شود.

  اهداف:
  
  
 

 رشد و توسعه بیشتر توانایی هاي تکنیکی و تاکتیکی یا مهارت هاي بازي  
 مدل سازي تمام جنبه هاي ممکن عملکرد و تمرین  
 هاي برنامه ریزي شدهوقفه ها و استراحت 
 ها و قابلیت هاي جانبیبه حداکثر رساندن ظرفیت 

 ه گانه و یا چندگانهدوره بندي دوگانه، س دوره بندي تمرینات:

 مسابقه %30تمرین ،  %70 نسبت تمرین به مسابقه:

 فعالیت هاي اصلی:
  تمرین با شدت باال و حجم نسبتاً باال - 1
 وقفه هاي متناوب و پیش گیري کننده، به منظور پیش گیري از تحلیل جسمانی و ذهنی - 2
 چهارچوب آماده سازي از دوره بندي کاملی برخوردار است. - 3
 باالترین سطح موجود می باشد. رقابت در - 4

 نسبت تمرین به مسابقه:
  تمرین 70% - 1
 مسابقه 30% - 2
 890- 1835میزان فعالیت ساالنه پیشنهادي در ورزش(که شامل تمرینات والیبال هم می شود.):  - 3

 ساعت 
 ساعت 890 - 1835میزان تمرین ساالنه در والیبال:  - 4

 دوره هاي حساس:
 دوره حساسی وجود ندارد.
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  پیشنهادي فعالیت ساالنه در والیبال تفکیک
 المللیهفته، حضور در هیچ ورزش دیگر، سطح مسابقات: بین 40 -48طول دوره تمرینات: 

سازي آماده تمرین والیبال 
 عمومی

آماده سازي 
 ذهنی

میزان مسابقات 
 (تمرینی، دوستانه یا رسمی)

 4-6 2,25 4 - 6 12 -24 ساعات در هفته
 مسابقه 2 3 4 6 - 8 هجلسه تمرین در هفت

 ست 3- 5 دقیقه 45 دقیقه 60-90 دقیقه 120- 180 مدت هر جلسه تمرین
هـــــا و تکنیـــــک  محتواي هر جلسه تمرین

ــک ــاي تاکتیــ هــ
  %35انفرادي: 

  :تمرین ویژه مسابقه
65% 

   قدرت و ثبـات
  میان تنه

 توان هوازي  
   کار روي نقـاط

 ضعف انفرادي

    وضـعیت بهینـه
  در عملکرد

 آرامش  
 تصویرسازي 

ــرد   ــرین عملکـ بهتـ
 ممکن

  %5 %20 %75 اهمیت نسبی
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