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 پیشرفتهآشنایی با والیبال 

برزیل،،  اما همواره  چند تیم . در مسابقات جهانی با هم رقابت نزدیکی انجام می دهند تیم از اروپا، آمریکا و آسیا 02در والیبال امروز حدود 

 .جزء تیم های برتر بوده اندتان، صربستان، امریکا، ایتالیا روسیه،  لهس

اما باقی ماندن در جمع تیم هلای برتلر   . هستند برتر جهاننیز آماده پیوستن به تیم های  ... و ،  فرانسه آلمان، ایران، اکنون تیم هایی مانند

 .و چگونگی رسیدن به آن می باشد پیشرفتهال دنیا و یا پیوستن به آنها، نیازمند شناخت صحیح والیب

 ( VHP)پیشرفته والیبال  مثلث

 .تشخیص داده شده است که برای دستیابی به سطوح باالی عملکرد واجب و ضروری هستند پیشرفتهعنصر اصلی برای والیبال  3

 (Velocity and Variety of play)                                                       سرعت و تنوع در بازی -1

 (Height of action above net)                    تور رویدر  عملكردبازی و  باالی ارتفاع -2

 (Perfection of skills )                         و مهارت ها عالی و کامل بودن در تكنیک ها -3

بدون باال بودن سطح تیم در همه عناصر ذکلر شلده،   . را تشکی، می دهند پیشرفتهاین سه عنصر پیوند نزدیکی با هم دارند و مثلث والیبال 

 .عنصر دیگر جبران شود 0ضعف در یکی از آنها باید با برتری زیاد در . نمی توان نتایج باالیی در رقابتهای بین المللی گرفت

وجود دارد، باید با کار خیللی سلخت و زیلاد ایلن کمبلود را بلا       ( در باالی تور عملکردبرای مثال در ارتفاع بازی و ) در یک عنصر نقصیاگر 

 .عملکرد فوق العاده در یک یا هر دو عنصر دیگر جبران کرد

 

 بازی در سرعت و تنوع -1

ک تلیم بله   یل  ،برای برتر بودن در مسابقه. ولی محدود به آن نیست در بازی را شام، می شود حریف سرعت، پویایی و غافلگیری ؛این عنصر

به جایی چاالک و راه ح، های تاکتیکی، سرعت  این به معنی پیش بینی خوب و عکس العم، مناسب، جا. سرعت و تنوع در بازی نیاز دارد

، غافلگیر کردن حریف، همکلاری و   مناسب در شرایط مختلف بازی عملکرد، انطباق تکنیک ها و تاکتیک ها ، خالقیت، یافتن سریع راه ح،

 .این عنصر همان قدر که در حمله مهم است در دفاع نیز اهمیت دارد. بازی پویا می باشد

سلال اخیلر    02بین المللی در  نوینبهبود و پیشرفت در اجرای تکنیک ها و استراتژی ها دلی، اصلی توسعه سریع و تماشایی شدن والیبال 

حریف ملی باشلد بلر    بازی ای تهاجمی و تدافعی جدید که وابسته به توانایی های فردی بازیکنان یا حالت خاص تاکتیکها و شکله. می باشد

 .اساس افزایش سرعت و غافلگیری حریف توسعه یافته است

 110زدن سرویس های پرشی با سرعت بلاالی  . امروزه تمرکز بسیاری از مربیان بر روی افزایش سرعت توپ در سرویس و آبشار می باشد

km/h  90در مردان و km/h  تبدی، شده بود، هرچند سلرویس هلایی بلا     0202 مسابقات قهرمانی جهان دردر زنان به امری عادی در



 www.volleyball.ir  3ماری والیبال پیشرفته                                           آاستانداردهای 

 

این موضوع بسیاری از روش های تمرینی در دریافلت سلرویس و تلوپگیری را متحلول     . بقات زده شدنیز در این مسا km/h 125سرعت 

بله املری رایلج در بلین تلیم      ( با قابلیت تنظیم سرعت، مسیر ضربه و نحوه چرخش توپ) کرده است و استفاده از دستگاه های سرویس زن

نفلره  2ین افزایش سرعت سرویس باعث می شود تا سیستم های دریافت عالوه بر این به نظر می رسد هم. های سطح باال تبدی، شده است

و  2خط زن نیز در بعضی چرخش ها؛ به ویژه زمانی که در منطقله  در سال های آینده رواج بیشتری یابد، یعنی بازیکن قطر پاسور یا پشت 

کننده های سلرویس بییونلدد؛ شلیوه ای کله تلیم      قرار دارد؛ در مواجهه با سرویس های پرشی قدرتمند حریف به صف دریافت  0یا منطقه 

که این امر شیوه های تمرین بازیکنان این پست ها را بله ویلژه در تلیم    . استفاده می کردند 0202های ایتالیا و امریکا در مسابقات جهانی 

 .های نوجوانان و جوانان باید اصالح کند

تی، زمانی است که سرعتی زن تیم در منطقه سرویس قرار دارد، در این حاللت  موضوع دیگر در ایجاد تنوع در بازی و به ویژه حمالت برگش

در زمین حضور دارند، که احتماالً در آینده شاهد حضلور  ( اگر پاسور جزو نفرات خط جلو باشد) مهاجم  6یا  5و در حمالت برگشتی عمالً 

 .(6و  5و از منطقه بین   pipeبه صورت ) سرعتی زن یار عقب در حمالت برگشتی خواهیم بود

سرعت و تنوع در زدن سرویس، ارسال پاس های متنوع و سریع و کم قوس، تنوع و قدرت در ضربات در حمله، تنلوع در چیلدمان آغلازین    

 .ندمواردی از سرعت و تنوع هستند که باید حتماً آنها را به اوج رسا... تیم، سرعت جابه جایی باال در توپگیری و دفاع روی تور و 

 .اما موضوع دیگر که در آینده اهمیت آن بیشتر خواهد شد انتقال سریع اطالعات و داده ها برای آنالیز تیم حریف و تلیم خلودی ملی باشلد    

 مربیلان بله  یکی از کملک  رایانه امروزه بسیاری از تیم ها اطالعات آماری تیم مقاب، را در طول بازی با ایجاد شبکه بین رایانه آنالیزور تیم و 

این سرعت در انتقال اطالعلات بله منظلور پلیش بینلی       .سرعت در اختیار سرمربی تیم می گذارند تا او بتواند درست ترین تصمیم را بگیرد

تلیم هلای هلم    عملکرد حریف و اتخاذ استراتژی مناسب، در آینده رواج بیشتری خواهد یافت و عاملی مهم در موفقیت به ویژه در مسابقات 

 .خواهد بود قدرت

 ی توررودر  عملكرد و بازیباالی ارتفاع  -2

یک تیم نیاز دارد  .می باشد پیشرفتهدر باالی تور عام، تعیین کننده دیگری در پیروزی یا شکست تیم ها در والیبال  عملکردارتفاع بازی و 

عاملی حیاتی مخصوصاً در آبشار ، دفاع روی تور و پلاس دادن از ارتفلاعی   که  ور  از حریف باالتر و برتر باشدکه در آبشار زدن و دفاع روی ت

، با توانایی خوب در پرش و تکنیک عالی در آبشار، با دستانی کشیده بازی در باالی تور نیازمند بازیکنانی قد بلندباالی ارتفاع . باال  می باشد

 .دفاع روی تور و پاس دادن در باالترین ارتفاع ممکن می باشد

نملودار هلا و   . سال اخیر میانگین قدی تیم ها افزایش پیدا کرده و نمودار ها وجود رابطه بین قد تیم ها و رتبه آنها را نشلان ملی دهلد    22

قاملت   اما به نلدرت بلنلد   ندتیم های آن دوره از مسابقات بوده اک، بلندتر از میانگین قدی  برتر هر دوره، هایجداول نشان می دهد که تیم

تلا   0223از سلال   مثالً .بلند قدی بازیکنان الزم است اما کافی نیست: این بدان معناست که. ترین تیم رتبه نخست را به دست آورده است

تیم برتر هر دوره کوتاهتر بوده توانسته با ارائله   6سانتی متر و در حالیکه از میانگین قدی  095حدود برزی، با میانگین قدی  0202سال 
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ع و متنوع ، تکام، در تکنیک ها، استفاده از بازیکنان باتجربه و پویا و استفاده از تاکتیک های غلافلگیر کننلده در همله مسلابقات     بازی سری

میانگین قدی تلیم   0222البته همین تیم برزی، نیز پس از المییک  .قهرمان شود (0222به جز المییک و لیگ جهانی )جهانی و المییک

اما شاید در والیبلال پیشلرفته ی املروز     .ازیکن بلندقد در پست های دریافت کننده و پشت خط زن افزایش داده استب 0خود را با افزودن 

تلیم مسلابقات   بلندقدترین تیم روسیه، لندن تیم قهرمان،  0200اهمیت بلندی قد بیش از هر زمان دیگر باشد؛ برای اولین بار در المییک 

البته تیم برزی، با افلزودن دو بلازیکن بلنلد قلد در پسلت دریافلت کننلده        . نیز تکرارکرد 0203جهانی  نیز بود که این قهرمانی را در لیگ

البته به نظر می آید روند افزایش میانگین قدی تیم ها از این پس  .ن خود کردرا از آ 0023رمانان قاره های سال قهرمانی مسابقات جام قه

 .روند کندتری به خود بگیرد

بایلد بلا پلرش خلوب و علالی بلودن در        نیز اما قد بلند. شرایط قدی بازیکنان با توجه به نیازهای تکنیکی و تاکتیکی هر پست متفاوت است

البته  .متر در والیبال زنان می باشد 0/3در مردان و متر  5/3آبشار برای بازیکنان برترحدود  داکنون ارتفاع استاندار. تکنیک ها ترکیب شود

 . نانی به ارتفاع باالتری نیز دست یافته اندبازیک

 عالی و کامل بودن در تكنیک -3

 ،اثربخشلی   خطای کلم دقت،  ست که شام،تکام، و تعالی در اجرای تکنیک ها  پیشرفتهوالیبال  و شاید مهم ترین فاکتور درسومین عنصر 

د در بعضلی  پایه ماهر باشند و با توجه به نقشی که در بازی تیمی دارنبازیکنان باید در تمام تکنیک های . می باشدباال  و کارآمدی تاکتیکی

اما  .تکنیک است هر بازیکن در اجرای یکشاخصی برای تعیین تکام،  نسبت عملکرد عالی به خطا. داشته باشند از تکنیک ها تبحر باالتری

ریع و درسلت در شلرایط   یعنلی توانلایی تصلمیم گیلری سل      موضوع بسیار مهم در این زمینه مهارت باال در تاکتیک های انفرادی می باشد؛

 .مختلف بازی

 تیم های برتر دنیا با درصد باالی حمالت منجر به امتیاز، دفاع های روی تور منجر به امتیاز مستقیم، امتیاز مستقیم سلرویس، و ارسلالهای  

به معنی دیگر، درصد خطا بسلیار پلایین اسلت،    . هستند اول دقیق، توپگیری اثر بخش و ارسال پاسهای عالی، از دیگر تیم ها قاب، تشخیص

با اینکه تیم ها از سرویس های ریسکی و قدرتمند استفاده می کنند اما هرگز اجازه نمی دهند . مخصوصاً در ارسال اول، پاس دادن و آبشار 

،  بودن درصد عملکلرد علالی بله درصلد خطلا     باالآمارها نشان می دهند که . که درصد خطای آنها در زدن سرویس از حد معینی باالتر برود

 (یعنی اثر بخشی بیشتر) باالتر و خطای کمتری عملکرد مثبتتیم های قهرمان معموالً . عاملی تعیین کننده در قهرمانی تیم برتر بوده است

  .تیم برتر آن دوره از مسابقات داشته اند 3از میانگین 

سرویس، آبشار و دفاع روی تور ؛ البته نباید از این موضوع غفلت کردن کله  : مهم ترین تکنیک ها در والیبال تکنیک های امتیاز آور هستند

اهمیت ماهرتر شدن بازیکنلان از   .در دریافت اول می باشد( مهاجم –لیبرو و دو دریافت کننده ) پایه و اساس استواری تیم توانایی بازیکنان 

تکنیکی در آینده بیش از پیش خواهد بود، زیرا اکنون تقریباً اکثر تیم ها از بازیکنانی قد بلند و با پرش مناسلب اسلتفاده ملی کننلد و      نظر
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و مهلارت هلا   و سرعت بازی اکثر تیم ها باالست، بنابراین برای قرار گرفتن روی سکوهای جهانی باید روی تنوع در بازی و بهبود تکنیک ها 

 .تمرکز بیشتری بشودتاکتیک های انفرادی به ویژه 

عالی بودن در مهارت ها شام، مهارت های ذهنی و روانی نیز می شود، مهارت هایی که به بازیکن کمک می کنند تا اوج عملکرد خود را به 

مرکز، اعتماد به نفس، جنگنلدگی،  تمرکز و استقامت در ت: مهم ترین مهارت های ذهنی که بازیکنان والیبال به آن نیاز دارند .نمایش بگذارد

 .حفظ آرامش، روحیه کار تیمی و تفکر مثبت می باشد

می توان در بسیاری از مسابقات پیروز شد، اما برای قهرمانی حتما نیاز ( ستاره ها)با بهره گیری از تونایی های بازیكنان نخبه 

 .به کار تیمی می باشد

 :روش می تواند امتیاز کسب کند 4هر تیم از 

 S سرویس -0

 ( A2:، حمله پس از توپگیری یا پوشش مهاجم A1: حمله پس از دریافت سرویس)  A آبشار یا حمله -0

 Bدفاع روی تور  -3

 opp. Err خطای حریف -2

آبشلار یلا   : مهارت امتیاز آور وجود دارد که عالی و اثربخش بودن در آنها از اهمیت باالیی برخلوردار اسلت   3همانطور که مشاهده می کنید 

 .حمله، سرویس و دفاع روی تور

 

 A1+A2+S+B+ Opp.err  :ک، امتیازات کسب شده یک تیم

لندن و مرحلله   0200اما سهم هریک از این روش ها در ک، امتیازات کسب شده ی یک تیم چقدر است؟ پس از بررسی مسابقات المییک 

 :این نتایج به دست آمد 0203نهایی لیگ جهانی 

 امتیاز هر ست 05سهم در  ریبی از ک، امتیازاتدرصد تق روش کسب امتیاز

A1 30% 2 امتیاز 

Opp.Err 30% 55/5 امتیاز 

A2 02% 5 امتیاز 

B 00% 3 امتیاز 

S 5% 05/0 امتیاز 
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%  5/5حمله منجلر بله دفلاع مسلتقیم حریلف،      % 5/02حمله منجر به امتیاز مستقیم، % 25: در حمله ی پیشرفتهمیانگین عملکرد تیم ها

 .... (ضربه به تور، به خارج از زمین و ) حمله منجر به خطا 

خطلا در  /.% 5دریافلت سلرویس خلوب و    % 05دریافلت سلرویس علالی،    % 5/30:  میانگین عملکرد تیم های پیشرفته در دریافت سرویس

 .ت سرویسدریاف

هملانطور کله مشلاهده ملی کنیلد       .این اطالعات کاربرد زیادی در ارزیابی عملکرد تیم، شناسایی نقاط ضعف و به ویژه طراحی تملرین دارد 

تمرینات باید مرتبط با حمله باشد که باید در ان همه حالت های حملله  % 52امتیازات تیم از حمله به دست می آید، بنابراین % 52تقریباً 

تمرین شوند، حمله پس از دریافت اول عالی، خوب، متوسط و ضعیف؛ حمله با پاس پاسور و حمله با پاس بازیکن غیر از پاسور، حملله پلس   

 .نفلره در منلاطق مختللف    3نفلره یلا    0از توپگیری در مناطق مختلف، حمله پس از پوشش مهاجم در مناطق مختلف، حمله پس از دفلاع  

ی دیگر و حاالت دیگر شبیه بازی نیز باید اجرا شود؛ نکته کلیدی ایلن اسلت کله درک درسلتی از فرآینلد بلازی       ن کار برای مهارت هاهمی

 .داشته باشیم و برای همه حاالت با توجه به اهمیتی که دارند و با توجه به ویژگی های تیم خود تمرین طراحی کنیم

ت نداردی برای پست های مختلف وجود دارد؟ آیا اولویت های تکنیکی برای پسل اما عالی بودن در تکنیک ها دقیقاً به چه معناست؟ آیا استا

 های مختلف وجود دارد؟ 

 :اولویت های تکنیکی پست های مختلف

بله  ) ارسلال پلاس    -5سازماندهی سیستم دریافت سرویس تلیم   -2پوشش مهاجم  -3توپگیری  -0دریافت سرویس  -0: لیبرو -1

 انتقال اطالعات آنالیز از مربی به بازیکنان -6 (ویژه پاس برگشتی

 توپگیری -2سرویس  -3دفاع روی تور  -0ارسال پاس مناسب هم از نظر تکنیکی و هم از نظر تاکتیکی  -0 :پاسور -2

دفاع مقابل، آبشلار   ) دفاع روی تور -3( به ویژه حمله برگشتی در بانوان)آبشار -0دریافت سرویس  -0 :مهاجم-دریافت کننده -3

 توپگیری -5سرویس  -2 (نگ در والیبال زنانل

 مدافع میانی -4

و بله ویلژه    و دریافت سرویس های کوتاه توپگیری -5ارسال پاس برگشتی   -2سرویس  -3آبشار  -0دفاع روی تور  -0 :مردان

 پوشش مهاجمان کناری

ارسال پلاس   -5  دریافت سرویس های کوتاه وتوپگیری  -2سرویس  -3دفاع روی تور  -0( به ویژه آبشار لنگ) آبشار  -0 :زنان

 و به ویزه پوشش مهاجمان کناری برگشتی

 دریافت سرویس -5 توپگیری -2سرویس  -3دفاع روی تور  -0آبشار  -0 :پشت خط زن -5
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 عومل پیشرفت در والیبال نوین

 :تجربه حضور در رقابتها -1

عاملی است که  ارتباط زیادی با موفقیت دارد و آنرا می توان با تعداد مسابقات بین المللی بازیکنان، تعداد سلالهایی   تجربه حضور در رقابتها

 052بین المللی بله طلور میلانگین بلیش از     برتر در سطح تیم های . تعداد ساعات تمرین اندازه گیری کردو  که در تیم ملی بازی کرده اند

میلانگین   سلن بازیکنلان یلا    .بازی بین المللی انجام داده انلد  352یا  322بیش از  گاهیبازیکنان کلیدی، . ده اندبازی بین المللی انجام دا

 .تیم ها نیز به طور عمومی شاخص خوبی برای تجربه تیم ها می باشد سنی

 .دارندو المییک در رقابتهای جهانی  ی برای پیروزیترشانس کم ،باشند تجربه باالی حضور در میادین معتبر بین امللیتیم هایی که فاقد 

 

 توسعه خالقانه روش بازی -2

. بسیاری از بازیکنان و تیم های ملی در این نلوآوری شلرکت ملی کننلد    . فاکتور ضروری دیگر پیشرفت، توسعه خالقانه روش بازی می باشد

تمرین و آماده سازی روانی، از مهمترین علواملی  سیستم ها و استراتژی های جدید، افزایش مهارت در اجرای تکنیک ها،  روش های جدید 

 .شده اند ت کمک آموزشی اثر بخشی نیز ارائههمینطور یافته های علمی و تجهیزا. هستند که در آنها نوآوری صورت گرفته است

کلم و بلیش شلبیه هلم      تیم های برتر کنونی جهان والیبال از نظر ساختار بازی و خصوصیات بازیکنان و آماده سازی تکنیکلی و تلاکتیکی،  

چنین تیم هایی همواره استاندارهای  باالیی در همه وجوه آماده سازی تیم را رعایت می کنند و بلا بلومی کلردن شلیوه تملرین  و      . هستند

 .بازی، کارآمدی و اثر بخشی بازیکنان خود را افزایش داده و بر دیگر تیم ها برتری می یابند

این تیم بایلد بعضلی چیزهلای    . باید آغاز کننده و مبتکر یک روش جدید باشد ،جهان والیبال تبدی، شود برای اینکه یک تیم به برترین تیم

 32با این روش است که والیبال بلین الملللی در   . برتر و ممتاز شود تاجدید را در شیوه بازی و تمرین خلق کند، سیس به سختی کار کند 

و نلوآوری  .  ام قهرمانان المییک و مسابقات جهانی آغاز کننده یک شیوه جدیلد بلوده انلد   تم .سال اخیر همواره در حال پیشرفت بوده است

 .ه استبر دیگران بود آنها باعث برتری ارائه تاکتیک های ویژه

 :دوره المییک اخیر با استفاده از عوام، زیر پیشرفت کرده است 3والیبال جهان در 

 ( موجی –قدرتی، کنترل شده، چرخش های مختلف توپ، پرشی )استفاده از انواع سرویس های پرشی :  سرویس

تور برای اجلرای پلاس    باالیبازیکن ، مهارت باال در ارسال با ساعد از پهلو، ارسال بلند توپها  به  3یا  0دریافت سرویس با : دریافت سرویس

 .نفره در برابر سرویس های پرشی قدرتمند خواهیم بود 2رویس احتماالً در آینده شاهد دریافت س .با پرش

، توانلایی همله   (Pipe)مهلاجم خلط عقلب در حملله      -پاس با پرش، ارسال پاسهای سریع به کنار آنتن، اسلتفاده از دریافلت کننلده   : پاس

 .نقاط مختلف زمین ، از(پس از توپگیری یا پوشش مهاجم)به ویژه پاس برگشتی بازیکنان تیم در ارسال پاس مناسب، 
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افزایش سرعت در گام برداشتن و ضربه زده به توپ، حمله های قدرتمند و اثر بخلش از پشلت خلط حملله، افلزایش ارتفلاع حملله،        : حمله

مخصوصاً در )آبشار زدن با جهش یک پا  یا  لنگ  ره گیری از دست مدافعان،بهافزایش تنوع در ضربات و روش های مختلف کسب امتیاز با 

 .(بانوان

برای کاهش سرعت توپ ورودی و آسان )  نرمجا به جایی فعال بازیکنان در طول تور، دفاع گروهی و متمرکز، دفاع روی تور : دفاع روی تور

 .(کردن دریافت آن برای توپ گیر ها

ق تلوپ هلا بلرای پایله گلذاری      افزایش سرعت عکس العم، بازیکنان، افزایش هماهنگی با دفاع روی تلور و ارسلال دقیل   : دفاع داخ، میدان

 .حمالت برگشتی

جدیدی که در یک دوره از مسابقات توسط یک تیم به طور موفق اجرا می گردد توسط تیم های دیگلر کیلی بلرداری ملی شلود و       تاکتیک

 .می شود دسال طول می کشد و در دوره بعدی مسابقات استاندار 0یا  0حتی ممکن است که آنرا بهتر اجرا کنند، این کار 

اکنون شیوه بازی . به چشم می آمد شباهت زیاد شیوه بازی تیم های مختلف از قاره های گوناگون بود 0202مسابقات جهانی آنچه که در 

تجربله  تیم های برتر این دوره از مسابقات از بعضی بازیکنان با. بسیار به هم شبیه شده استو امریکا ایتالیا  ،، برزی،  استرالیای مث، یتیم ها

با شخصیت قهرمانانه و اسطوره ای خلود بله   (کسب امتیاز و سازماندهی تاکتیک های مسابقه)سود می بردند که عالوه بر عملکرد فنی عالی 

این بازیکنان به نوعی رهبر تیم خود  .دیگر بازیکنان کمک روحی روانی کرده و انگیزه و جنگندگی آنها را در طول مسابقه افزایش می دادند

ندانه از سرویس پرشی قدرتمند بود بدین ترتیب کله  استفاده بهینه و هوشم 0202و مسابقات جهانی  0200نکته مهم در المییک . ندبود

بازیکن برخوردار بود که از سرویس پرشی بسیار قدرتمند استفاده ملی کردنلد، ملابقی بازیکنلان تعلادل را در سلرویس        0هر تیم حداق، از 

در تاکتیک های دفاعی خود ایجاد کرده بودنلد،  نوعی تعادل به این ترتیب تیم ها . ای تیمی از حد خاصی باالتر نرودبرقرار می کردند تا خط

و سلرانجام   در پی آن دفاع روی تور و دفلاع داخل، میلدان زیرکانله    و استفاده از سرویس های تاکتیکی و  خطا در اجرای سرویس کنترلبا 

و حملله در  )موفقیت در حمالت برگشلتی  . بهبود عملکرد در حمالت برگشتی، اثربخشی خود را در تاکتیک های دفاعی افزایش داده بودند

نیازمند مهاجمان کناری قدرتمند و زیرک می باشد تا با استفاده از روش های مختلف برای تیم خلود  .( زمانی که دریافت اول مناسب نیست

تیاز کنند و یا به گونه ای توپ را روانه زمین حریف کنند تا آنها نتوانند ارسال مناسبی را برای پاسور خود انجام دهند و در نتیجله  کسب ام

استفاده به موقع از ضربات محکم یا آرام، استفاده از دست مدافعان روی تور برای کسلب   .حمله منسجمی در زمین حریف سازماندهی نشود

 .قابلیتی است  که در اکثر بازیکنان تیم های برتر دیده می شود ،لی انداختن و ضربات فریبنده و غیر قاب، پیش بینی دیگرامتیاز ، جاخا
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 به روز تمرین کردن -3

تمرین کردن، پویا ترین عامل، و تعیلین   . بازی موفق در سطح باالی رقابتهای بین المللی، در مرحله اول نتیجه تمرینات سطح باال می باشد

هر گام به جلو در سطوح بازی، به وسیله تمرینات موثر، پیشرفته و سخت به وجلود آملده و   . ننده ترین وسیله توسعه در والیبال می باشدک

 .ادامه می یابد

امروزه، فلن آوری نلوین و   . موثر و سودمند هستند ،یافته های علمی و تجربه های تمرینی، در توسعه فرآیند تمرین و روشهای جدید تمرین

ورزشی، بیولوژی ورزشی، بیومکانیلک، روانشناسلی ورزشلی، جامعله شناسلی ،       مکم، های. توسعه والیبال را حمایت می کنند علوم زیادی

سیس ارزیلابی دقیلق   ت و مسابقات و ضبط ویدئویی تمرینا .کننده دیگر هستندتعیین عوام،  ...فیزیوتراپی، علم تغذیه، آمار ،علم کامییوتر و

 .هستند و طراحی شیوه های نوین تمرین و بازی ابزاری ضروری برای بررسی عملکرد و همه جانبه آنها

مربیان سطح اول دنیا دارای آگاهی و  تجربله علملی علالی و    . تیم های شایسته، به رهبری و مدیریت حرفه ای در تمرین و رقابت نیاز دارند

سرمربی های تیم های موفق، کمک مربیان،  .کار تیمی برای آماده سازی و تمرین دادن تیم ضروری است. رهبری ویژه هستند توانایی های

سر مربی تیم ملردان امریکلا در حلالی کله از     داگ بی، که  0922از سال . مدیران و گروهی از متخصصان علوم مختلف  را در اختیار دارند

م خود کمک می گرفت، قهرمان المییک شد، چنین نیازی در بقیه تیم ها نیز احساس شد و اکنون امری متخصص برای آماده سازی تی 02

 .و از آن به عنوان تیم عملکردی مرجع یاد می شود ضروری و واجب است

مهمتلرین عامل،   ، و تعدی، و تنظیم به موقع آنها به منظور رسیدن به اوج آمادگی در مسابقاتتمرین  ، شدت و فشردگی حجم بهینه سازی

 .بلین الملللی حضلور داشلت     سلطح اول  درجلسه تمرین در هفته،  2یا  3سال پیش ممکن بود که با  32. برای توسعه فرآیند تمرین است

سلاعت در   22سلاعت در روز و بلیش از    2ساعت در روز تمرین می کنند و بعضی از بازیکنان برجسلته   6اکنون بازیکنان برتر دنیا حداق، 

 .رین می کنندهفته تم

 02در طول هزار ساعت  02بین المللی برسد باید حدود  جوان قب، از آنکه به سطوح باالی که یک بازیکن نشان می دهدتحقیقات علمی  

البته منظور از تمرین، تمرین باکیفیت می باشد، تمرینی که هلم ذهلن و   . مسابقه شرکت نماید 522و در بیش از باشند تمرین کرده سال 

امروزه تمام تیم های سطح باال از تمرینات شبیه بازی استفاده می کننلد، تمرینلاتی کله باعلث افلزایش       .را پرورش دهد انجسم بازیکنهم 

در تمرینلات شلبیه    .کارایی و اثربخشی در قدرت تصمیم گیری بازیکنان و یافتن راه ح، های مناسب در شرایط مختلف مسابقه ملی شلود  

ثانیله   02رالی ها در والیبلال ملردان زیلر    % 25بیش از  .زمان فعالیت، زمان استراحت و شدت تمرین را کنترل کندبازی، مربی باید میزان 

در  .ملی باشلد   0بله   0و بله نلدرت    3به  0نسبت استراحت به فعالیت نیز . ثانیه طول می کشد 02از  می باشد و به ندرت یک رالی بیش

 .تر و نسبت فعالیت به استراحت کمتر استوالیبال بانوان معموالً رالی ها طوالنی 
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 تشكیل تیم

از مهارتهلای   اریبهلره بلرد   نبیشتری در میان  وظایف متعددی که یک مربی سطح باال باید انجام دهد داشتن مهارت تشکی، تیم به منظور

او همینطور بایلد توسلعه و پیشلرفت والیبلال را در طلول       .باشد که نقش او را بیشتر به عنوان مدیر تیم مطرح می کندمی  بازیکنانفردی 

علالوه   شرایط سلنی و قلدی   .طرح ریزی کند نیز برای آینده عالوه بر کسب نتایج خوب در حقیقت او باید. ای آتی در نظر داشته باشدساله

و  شناخت از شرایط قدی و سلنی بازیکنلان در تلیم هلای برتلر      .عاملی مهم در انتخاب بازیکنان می باشدبرعوام، تکنیکی، روانی و رفتاری 

  .می تواند شاخص مناسبی در اختیار هر مربی قرار دهد روند تغییرات این شرایط در طول سالیان گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلر ایلن   برناردو رزنده مربی برزی، . برای یک مربی بسیار مهم است که تیم خود را با بازیکنانی تشکی، دهد که هر یک مکم، دیگری باشند

بلرای برزیل، و بلرای تلیم      .مهارتهای فردی بازیکنان استوار باشد، وابسته به کار گروهی آنها است موفقیت تیم بیش از آنکه بر باور است که

ک هلا  گی تکنید، اثربخش و همراه با جنگناجرای با ثبات ،چاالکی در جا به جایی ها ، سرعت وفیزیکی شرایط مناسب عالوه برهای مشابه، 

بسلیاری از مربیلان تلیم هلای مللی       .داردپیروزی تیم  و اهمیت ویژه ای برای دستیابی به عملکرد برجسته ، ربه ویژه تکنیک های امتیازآو
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یی کله  هلا  بر این نکته تاکید زیادی دارند که هر تیم باید بهترین استفاده را از بازیکنان خود ببلرد  و از آنهلا در منلاطق و پسلت     سطح باال

همه مربیان در مصاحبه های خلود بلر روی ایلن     .بازیکنان از ابتدا تا انتهای هر رالی باید حفظ شودتمرکز . بیشتری دارند سود ببرد کارایی

موضوع به عنوان یک عام، مستق، که می تواند باعث پیروزی یا شکست آنها در یک ست یا در بعضی مواقلع در مسلابقه شلود تاکیلد ملی      

 .معیارهای انتخاب بازیکنان هستنداز مهم روانی بخشی ذهنی و ظرفیت ها ومهارت های . کنند

 بازی تیمی، نقش بازیكنان

متر را دارد و مهاجمی ماهر می باشد در قطر پاسور؛ دو مدافع میانی کله در   3ی حمله از پشت خط یتیم از یک پاسور، یک بازیکن که توانا

 .است شده تشکی، شوند، می نامیده هم کناری  بازیکنان که مهاجم –خط عقب لیبرو جایگزین آنها می شود و دو دریافت کننده 

 :معموالً اینگونه است 6تا  0آرایش تیم در شروع بازی  به ترتیب مناطق از 

 .(C)و بازیکن میانی (R)مهاجم–، دریافت  کننده (OP)، مهاجم قطر پاسور(C)، بازیکن میانی(R)مهاجم–کننده  ، دریافت(S)پاسور

این  .که بازیکنان در پست های مختلف باید دارای خصوصیات فیزیکی و جسمانی ویژه و متفاوت باشند توجه به این نکته بسیار جالب است

ضلعیف  عکس العمل،   هایقابلیتاست و  پایین تربازیکنانی که قد بلندتری دارند ، چابکی و چاالکی موضوع از آنجا ناشی می شود که سرعت

 .دارند تری

 لندن 2112های مختلف تیم های اول و دوم مسابقات والیبال بانوان المپیک برخی ویژگی های جسمانی بازیكنان پست 

  

 تعداد بازی 

 بین المللی

 ارتفاع دفاع 

 (cm)روی تور

 ارتفاع 

 سن (cm)قد  (kg)وزن  (cm)آبشار 

BMI 

(kg/m²) 

 مدافع میانی
101 298.5 321 78.5 192 26 21.3 

 پشت خط زن
83 294 311 69 189 27 19.3 

 پاسور
117 275 289 72 177 29.5 23 

 مهاجم-دریافت کننده 
117 291 307 75 186 27.5 21.7 

 لیبرو
151 - - 66 168 31 23.4 

 

  2112تیم برتر مسابقات والیبال مردان المپیک لندن  3برخی ویژگی های جسمانی بازیكنان پست های مختلف 

  

 تعداد بازی

 بین المللی 

 ارتفاع دفاع

 (cm)روی تور 

 ارتفاع 

 سن (cm)قد  (kg)وزن  (cm)آبشار 

BMI 

(kg/m²) 

 مدافع میانی
141 331 354 55 211 31 

4/22 

 پشت خط زن
183 333 341 51 215 5/31 4/23 

 پاسور
53 315 334 85 5/155 

21 4/23 

 مهاجم -دریافت کننده
112 328 341 58 211 3/21 2/24 
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 لیبرو
11 - - 

5/95 
185 31 2/23 

 پاسور 

او بایلد  . مهمترین ویژگی او سازمان دهنلده بلودن اسلت   . می کند هماهنگو  طرح ریزیحمله را رین بازیکن تیم می باشد که تپاسور مهم 

در این پسلت دیلده    متر 0بیش از سانتی متر تا  092امروزه بازیکنانی با قد . دید خوبی در بازی داشته باشد و پاس ها را دقیق ارسال کند

نشان داده اند که یک قانون و تکنیلک   رافائ،  و تراویتسا ،رزنده ،بوتکونیکوال گربیچ، لویی بال ، بسیاری از پاسورهای بزرگ مث، . می شوند

 .عمومی و فراگیر در پاسوری وجود ندارد

اما بله منظلور   . مطابق با شرایط مختلف بازی انتخاب نماید پاسور باید بیاموزد که چطور پاس مناسب برای هر مهاجم را ارسال کند و آنها را

توسعه ویژگی های تکنیکی، فیزیکی و جسمانی و رسیدن به مراح، پیشرفته بازی، پاسور ها باید برنامه تدافعی تیم حریف را زیر نظلر قلرار   

از همله موقعیتهلا    بایلد  در طلول مسلابقه آنهلا   . دهند و بیاموزند که با توجه به دفاع روی تور و دفاع عقب زمین حریف چگونه پلاس دهنلد  

استفاده کنند و در برابر موقعیتهای مختلف واکنش مناسب نشان دهند و این کار با استفاده متناوب از حمالت سرعتی یا حملله بله وسلیله    

از نقلاط مختللف   هر مهاجم توانایی های وظیفه اول پاسور ارسال پاس دقیق و متناسب با  .شودانجام می  pipeکناری و یا حمله بازیکنان 

پاسور باید از سرعت باالیی در جابجایی و اسلتقامت در سلرعت برخلوردار    . می باشد و وظیفه بعدی او فریب مدافعان تیم مقاب، استزمین 

بینلی عملکلرد او بلرای مربلی و     و آرامش روانی باالیی برخوردار باشد و آنالیز و پیش جنگندگی، اعتماد به نفس  ،پاسور باید از تمرکز .باشد

عالوه بر این او باید در تکنیک های امتیازآور دفاع روی تلور و   .بازیکنان تیم حریف  دشوار باشد به ویژه در امتیازات حساس و تعیین کننده

 .سرویس نیز از مهارت خوبی برخوردار باشد

شیوه متفاوت پاسور جایگزین می تواند بله  . جایگزین استفاده مؤثری کرددر بسیاری از شرایط می توان از پاسور : وظیفه پاسور جایگزین

بازی بدون پاسور اصلی، صرف نظلر   .(.بهتر کند یا بدتر کند) سرعت رویکرد و شرایط روانی بازیکنان تیم خودی و تیم حریف را تغییر دهد 

بعضی وقت هلا اسلتفاده از پاسلور جلایگزین بله مربلی        .کند از سطح توانایی ومهارت پاسور جایگزین می تواند ک، شرایط یک تیم را عوض

اجازه می دهد که اطالعاتی را به پاسور آغازکندده بدهد و یا از او اطالعاتی دریافت کند، همین طور بله پاسلور آغلاز کننلده فرصلتی بلرای       

  .استراحت جسمی و ذهنی داده می شود

اغلب ارسلال یلک    .را اصالح یا دوباره سازماندهی کند و یا برنامه بازی را تقویت کند یک پاسور جایگزین آماده می تواند تاکتیک های حمله

ورود به بلازی از روی نیمکلت ذخیلره     .یا دو پاس مناسب برای مهاجمان کلیدی تیم می تواند شروع خوبی برای رسیدن به این هدف باشد

او معموالً باید با ارسلال  . ر ذهنی برای پاسور جایگزین بسیار پرچالش باشدها، که معموالً در شرایط پرفشار صورت می گیرد، می تواند از نظ

داشتن یک پاسلور جلایگزین خلوب گزینله      .های مطمئن و ساده کار خود را آغاز کند و سیس به ارسال پاس های با ریسک بیشتر بیردازد

ید برای همه ی شرایط و موقعیلت هلا آملاده باشلد، املا      درست است که یک پاسور آماده و خوب با .های تاکتیکی مربی را افزایش می دهد
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 .مگر اینکه قبالً در بازی های تمرینی او این شرایط را تجربه کرده باشلد  برای او استفاده کند ناآشنامربی نباید از پاسور جایگزین در شرایط 

  .اشته باشد تا شناخت بهتری از او پیدا کندمربی باید در تحلی، واکنش های پاسور در زمان ورود یا خروج از زمین تجربه کافی د

اهمیت پاسور جایگزین در زمان مصدومیت، بیماری و یا غیبت پاسور اصلی خود را نشان می دهد؛ حالت هلایی کله بسلیاری از تلیم هلای      

اصلی را دارد، آینلده تلیم    یک مربی باید با پرورش یک پاسور جایگزین که پتانسی، تبدی، شدن به یک پاسور .بزرگ از آن ضربه خورده اند

 .این موضوع در تیم های ملی از اهمیت باالیی برخوردار است. را نیز مورد توجه قرار دهد

 به سمت توپ دریافت شده حرکت کند پاسور باید خیلی زود. 

 باشد، نه کوتاه و کم قوس  پاس ارسالی باید سریع. 

 بازی سریع بدون هماهنگی و بدون برنامه تبدیل به بازی عجوالنه می شود .یدنبه بازی سرعت دهید اما با عجله بازی نك. 

 ر از فریبنده بودن آن استدقیق بودن پاس مهم ت. 

 (از نظر سرعت و مسیر.)پاسی را که مهاجم می خواهد برایش ارسال کنید نه آنچه را که خودتان می خواهید 

 مهارت های تاکتیكی پاسور مهم تر از مهارت های تكنیكی اوست. 

  (مهاجم پشت خط زن) بازیکن قطر پاسور 

حمله می کند بنلابراین بایلد توانلایی بلاالیی در      0و دو چرخش از منطقه  0از منطقه  در سه چرخشبازیکنی است که  بازیکن قطر پاسور

هر چقلدر سلرعت او   . او باید قدرتمند و خیلی قاب، اطمینان باشد .خط سه متر داشته باشد حمله از سمت راست زمین و همینطور از پشت

آنگاه به دلی، باز شدن دفاع روی تور حریف ک، سیستم تهلاجمی تلیم   در حمله بیشتر باشد و پاس ارسالی برای او سریع و کم قوس باشد، 

در والیبال زنان بسیاری از تیم های سطح باال مانند چین، کره جنوبی و تایلند بهترین دریافلت کننلده   . در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت

مه چرخش ها در دریافلت سلرویس دارد و در   ور فعالی در هخود را که تنوع باالیی هم در حمله دارد در قطر پاسور قرار می دهند و او حض

بله خلاطر ویژگلی     .بازیکنان چپ دست از نظر بیومکانیکی در این پست دارای مزیت هسلتند  .حمله از پشت خط سه متر شرکت نمی کند

. نیلز تاییلد ملی کنلد     FIVBعموماً سرویس زن های  قهاری هم هستند، این موضوع را آمار قطر پاسور ی، بازیکنان انهای فیزیکی و جسم

عالوه بر ثبات و اثر بخشلی بلاال    .نقش این بازیکنان ممکن است که محدود به نظر آید اما نقشی اساسی در تثبیت و موازنه حمله تیم دارند

اما عملکلرد بلازیکن قطلر پاسلور در      .دفاع روی تور  برخوردار باشدبه ویژه وپگیری و در حمله، بازیکن قطر پاسور باید از توانایی باالیی در ت

، حمله منجر بهه امتیهاز مسهتقیم   % 48حمله منتهی به دفاع مستقیم حریف، % 11خطا در حمله، % 6 حمله باید چگونه باشلد؟ 

امتیاز % 11ا ارسال مناسب در هر ست، توپگیری ب 5/1دفاع روی تور منجر به امتیاز، % 23همچنین ؛% 32اثر بخشی  یعنی 

 . میانگین عملكرد مهاجمان پشت خط زن در والیبال پیشرفته می باشد خطا در سرویس؛ % 21مستقیم سرویس در مقابل 

 مهاجم -دریافت کننده 
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آنها محور اصلی کار تیم می باشند چرا که باعث استواری دفاع عقلب   .ور مهم ترین بازیکن تیم می باشدپاس از پس مهاجم –دریافت کننده 

تمرکز، قدرت، . از آنجا که تیم نیاز دائمی به آنها دارد باید همواره در طول رالی تمرکز خود راحفظ کنند. زمین و دریافت سرویس می شوند

از خصوصلیات ایلن  بازیکنلان     توپگیریدر زمان  6نطقه در مها  به منظور دستیابی به همه توپ جنگندگیو  سرعت عکس العم،چاالکی، 

را از  در خط جلو هستند، حمالتلی سلریع   و هر زمانی کهمی باشند در حمله زیاد  یکنان با تکنیکی هستند که دارای تنوعآنها باز .می باشد

بسیاری از تلیم هلا روش بلازی    . در حمله شرکت می کنند 6و یا  5انی که در خط عقب قرار دارند از منطقه مانجام می دهند و ز 2منطقه 

نامیده ملی شلود بلا     PiPeچنین حمله ای که . متر انجام می شود کام، می کنند 3خود را با استفاده از چنین حمله ای که از پشت خط 

می دهد کامال متفاوت است، این حملله دارای وجله غافلگیرکننلده بلاالیی اسلت وپلاس        انجام 0حمله ای که بازیکن قطر پاسور از منطقه 

به خاطر  نقش ترکیبی و چند وجهلی ایلن   . متر دارد و معموالً به صورت ترکیبی با مهاجم سرعتی ارسال می شود 0ارسالی ارتفاعی حدود 

و درکنلار پاسلور قابلیلت     های برجسلته ای هسلتند   حمله دارای مهارت و، دفاع روی تور بازیکنان، آنها در دریافت اول، دفاع داخ، میدان 

 .باالیی در رهبری و سازماندهی تیم دارند

 مناسب عملکرد توانایی شد، خواهد هم بیشتر آن اهمیت بعد های سال در و باشند داشته باید مهاجمان –مهارت مهمی که دریافت کننده 

 .می باشد که در بسیاری موارد توسط بازیکن غیر پاسور ارسال می شلود  (high ball) نتهای زمینا یا میانه از ارسالی بلند های پاس روی

زدن ضربات متنوع از نظر سرعت و جهت، و استفاده از دست مدافعان برای کسب امتیاز و همینطور خطای پایین، ملواردی هسلتند کله در    

 .عملکرد روی این پاس ها باید مد نظر قرار گیرند

% 5/1دریافت اول خوب و % 25دریافت اول عالی، % 33 باشد؟ چگونه باید آماری نظر از مهاجم –كرد دریافت کننده اما عمل

حمله ی منجر به % 11خطا، % 5اما در حمله؛  .مهاجمان در والیبال پیشرفته می باشد -خطا، میانگین عملكرد دریافت کننده

 5/1دفاع منجر به امتیاز؛ % 18اثربخشی در حمله؛ % 32 ، یعنیمستقیمحمله ی منجر به امتیاز % 49دفاع مستقیم حریف، 

میانگین عملكرد دریافت خطا در سرویس؛ % 11امتیاز مستقیم سرویس در مقابل % 1توپگیری با ارسال مناسب در هر ست، 

 . مهاجمان در والیبال پیشرفته می باشد -کننده

 میانی مدافع 

دفاع روی تور را استوار می کند، همینطور با حرکت قدرتمند برای حمله سرعتی به مدافع میانی حریف فشار وارد می آورد که  مدافع میانی

چلون در والیبلال    .می کند پیرویاز توسعه و تکام، بازی والیبال که سریع تر شده است  اونقش . برای انجام دفاع روی تور با او جهش کند

میانی جزو گزینه های حملله خواهلد بلود    ( مهاجم) دریافت های اول طوری است که مدافع%  62در حدود فقط گین به طور میان پیشرفته

توانایی های بازیکنی در این پست بایلد در   ،ولی از سوی دیگر در تمام گزینه های حمله تیم حریف، او وظیفه دفاع روی تور را بر عهده دارد

اما در والیبال زنان به دلی، تعداد زیاد رفت و برگشلت تلوپ در هلر راللی، و اثربخشلی بلاالی حملالت         .باشد از حمله دفاع روی تور بیشتر
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فراتر از همه این ها او بایلد   .سرعتی در کسب امتیاز، نیاز است که مهاجمان سرعتی توانایی باالیی در حمله به ویژه آبشار لنگ داشته باشند

بله منظلور کلاهش    رایط مختلف بازی به منظور تصمیم گیری درست و تقویت سیسلتم دفلاعی   از تجربه ی باالیی در پیش بینی و درک ش

 .(دفاع روی تور نرم)  داشته باشدخودی تیم سرعت آبشار ورودی به زمین 

نیلز بله    پاسور و بازیکن میلانی حریلف را  عالوه بر سرعت و قدرت بازی خوانی، نحوه عملکرد  که برای بازی موثر در این پست ضروری است

بازیکن میانی زمانی که در خط عقب حضلور ملی یابلد لیبلرو     . ریدیگبچه در حمله و چه در دفاع روی تور از  آنها  پیشی  و بشناسید خوبی

بعد از زدن سرویس باید در زمین باقی بماند و در توپگیری حضور داشته باشد نباید از تمرین روی تکنیک  او اما چون ،جایگزینش می شود

در حمالت برگشتی ارسال پاس در زمانی که ارسال اول نزدیک تور است و پاسور تیم توپ را ارسال  ،عالوه بر این .توپگیری غفلت کندهای 

بلرای مهاجملان   مناسلب  مرین زیادی در ارسال پاس بنابراین او باید ت. کرده و یا امکان ارسال پاس را ندارد، بر عهده  مدافع میانی می باشد

 .م دهدکناری انجا

میانگین عملكرد مهاجمان سرعتی در والیبهال پیشهرفته ایهن    میانی در حمله چگونه باید باشد؟ ( مدافع)اما عملكرد مهاجم 

اثربخشهی   ؛ یعنیحمله منجر به امتیاز مستقیم% 11حمله منجر به دفاع مستقیم حریف، % 1خطا در حمله، % 8: چنین است

خطها  % 23امتیاز مستقیم سرویس در مقابهل  % 1 .دفاع روی تور منجر به امتیاز% 21و در دفاع روی تور نیز  ؛در حمله% 41

 .توپگیری با ارسال مناسب در هر ست 5/1در سرویس، و 

 لیبلرو 

ایلن   در دفلاع روی تلور   دفاع عقب زمین  تیم را هماهنگ و موزون ملی کنلد، در حالیکله     .اکنون لیبرو رکنی ضروری برای تیم شده است

ملی   همکاری بین آنها رابطه و هماهنگی بین دفاع روی تور و دفاع داخ، زمین را کارآمد تر. می باشدیا مدافع میانی  وظیفه بر عهده پاسور

. دبعضی از تیم ها هنوز به همه مزایای استفاده از لیبرو پی نبرده اند  و فقط از او به عنوان بهترین دریافت کننلده تلیم سلود ملی برنل     . کند

در مواجهه با سرویس های موجی یا پرشی آرام،  .و دریافت کننده عم، می کنند بازیکنان عقب زمین رهبربهترین لیبروهای  دنیا به عنوان 

 . حضور یابند( PIPE)مهاجمان  را پوشش می دهد تا آنها با قدرت بیشتری در حمله از خط جلو یا عقب -دریافت کننده تا حد امکانلیبرو 

از حمالت تبدی، بله  % 36ولی از آنجا که در والیبال نوین   .چرخش در دریافت اول حضور دارد 6چرخش در دفاع داخ، میدان و  2لیبرو 

توپ برگشتی می شود او باید عالوه بر مشارکت پویا و فعال در دریافت اول، در توپگیری و پوشش مهلاجم نیلز از مهلارت بلاالیی برخلوردار      

 . باشد

پاس مناسب از همله منلاطق    ری که یک لیبرو باید داشته باشد و در آینده اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد، توانایی ارسالمهارت مهم دیگ

هر چقدر مهارت لیبرو در این کار بیشتر شود می تواند پاس های سریع تر و فریبنده هم ارسال کنلد  . رای مهاجمان کناری می باشدزمین ب

     .که نیاز به تکرار زیاد دارد
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بیابیلد و خلود را بلا للذت فلراوان       و ارسال اول باید لذت خود را در توپگیری لیبرو": می گوید(یکی از بهترین لیبرو های جهان)رابرت هنو 

 ".را به امتیاز تبدی، کرده شریک بدانیدتوپ ارسالی شما  قدرتمندمهاجمی که با یک حمله 

خطها در دریافهت   % 9/1دریافت اول خوب و % 25دریافت اول عالی، % 35د؟ اما عملكرد لیبرو از نظر آماری چگونه باید باش

 .میانگین آماری عملكرد لیبروها در والیبال پیشرفته می باشدتوپگیری با ارسال مناسب در هر ست،  3و اول، 

 

 فدراسیون والیبالکمیته آموزش کتاب والیبال پیشرفته، از انتشارات  :منبع

 

 

 

 


