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 نقش ها و وظایف مربی

درک نقش و وظایف مربی، مسئولیت ها، معیارها و ضوابط اخالقی او برای توسعه و پیشرفت والیباا  باه   

همین طور تأثیر زیادی بر پیشرفت و بهبود تکنیکی و تااکییکی مهاارت    .ار اهمیت داردصورت کلی بسی

 .نیایج تیم می گذارد و های بازیکنان

میلیون نفر در سراسر جهان به صورت سازمان یافیاه   055نشان می دهد که بیش از  FIVBآمار رسمی 

ظم و تحات مادیرت و   لی مشغو  به بازی و فعالیت هسیند؛ یعنی باه طاور مان   در والیبا  و والیبا  ساح

این فعالیت می تواند در تایم هاای نونهاا ن،     .آموزش مربی تمرین می کنند و در مسابقات حضور دارند

در هریک از سطوح نقاش هاا، وظاایف و     .احلی باشدیبا  سلیا وا مدارس، دانشگاه، باشگاه ها، تیم ملی و

 .سطح مهارت های مربی تفاوت زیادی با هم دارند

 55نفری از بازیکنان را در اخییار داشایه باشاد، بناابراین حادود      50اگر فرض کنیم هر مربی یک گروه 

 .در سراسر جهان وجود دارد که در سطوح مخیلاف در حاا  فعالیات هسایند     والیبا فعا  میلیون مربی 

ح داد، عماًل غیر ممکن است که بیوان درباره تمام نقاش هاا و وظاایف مربای در ساطوح مخیلاف توضای       

 .بنابراین فقط به بیان نکات کلیدی می پردازیم

 .نقش ها ، عملکرد ها، و روابط اصلی مربی چیست؟ شکل زیر در یافین جواب به ما کمک می کند
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است، با توجه به سطح و شرایط تیم ممکن است که بسایاری از شارایط    کلیشکل صفحه قبل خیلی اما 

ک تایم  مثالً در تیم های نونها ن یا مدارس فقط یک مربی و پزشک  زم است، اما برای ی .میفاوت باشد

 .پزشک نیاز است ملی تعداد زیادی کادر فنی، فیزیوتراپ و

در شکل زیر جزئیات بیشیری از نقش ها و ظایف مربی نشان داده شده است کاه در اداماه نیاز توضایح     

 :مخیصری درباره هریک ارائه می شود

 

 وظیفه مربی در رشد و توسعه شخصیت بازیکنان

مشکالت مربوط به رشد شخصییی می تواند کار تیمای   .این وظیفه در کارهای مربی بسیار مهم می باشد

 8معمو ً آنهاا از سان    .وکار دارد مربی با نوجوانان و دانش آموزان سر مواقعدر بسیاری از  .را مخیل کند

بازیکنان در بسیاری از مواقع از  تأثیر مربی روی قالب شخصییی .می کنندسالگی با یک مربی کار  05تا 

به طور کلی مربیان در تربیتت نلتآ آینتدأ ترگیرگت ار      .تأثیر مدرسه و یا خانواده هم بیشیر است

 ؟چه چیزی می تواند مهم تر از این وظیفه در کار مربیان باشد. هلتند

 :زیکنانجنبه های اصلی کار مربی در رشد شخصییی با

  (از دیدگاأ روانشناسی) کاراکتر و شخصیت ریزی کردنقالب 

 ارادأ قوی، پشتکار و پایداری در تالش: شجاعت 

 رشد صفات اخالقی در شخصیت و رفتار بازیکنان 

 میهن پرستی و از خودگ شتگی نلبت به کشور و نلبت به تیم 

 بازی جوانمردانه، درستکاری و صداقت ورزشی 

در اینجا ما نمی خواهیم وارد جزئیات این بحث شاویم،  . یک بحث ویژه می باشد موضوع رشد شخصییی،

 .بلکه می خواهیم به برخی نکات مهم درباره ی کار مربی در این زمینه اشاره کنیم
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I. به عنوان یک انسان و یک شهروند، میفاوت ار فرآیناد کلای کاار تایم      فرآیند رشد یک بازیکن

تکنیاک و تاکییاک باه     05تاا   05گوییم مربای از سااعت   سخن بیهوده ای است اگر ب .نیست

رشد شخصاییی بازیکناان    .میهن پرسیی و درسیکاری را 6تا  4بازیکنانش بیاموزد و از ساعت 

ناه   ،فرآیندی است که باید با کمک ورزش و تمرینات ورزشی و با کار و توجه همیشگی مربای 

 .ت های تیم انجام شودتنها در طو  تمرینات و مسابقات بلکه در همه ی فعالی

II.    هر کلمه مربی، تمام حرکات و حیی شوخی های او، و همه ی جلسات تمرینی تایم، عملای در

 .جهت توسعه و رشد شخصییی بازیکنان می باشد

III.     از دیاادگاه تربییاای و پرورشاای، فرآینااد رشااد شخصااییی از سیساایم روابااط بااین آمااوزش

بسایار مهام اسات کاه تایم      . درک می باشاد قابل (بازیکن)، شاگرد(تیم) ، گروه  (مربی)دهنده

وظایف و کارکردهای خود درباره ی رشد و توسعه شخصیت بازیکنان را باه طاور کامال انجاام     

 .دهد

IV. ماوزش دیاده باشاد و از نظار     مربی به عنوان یک آموزگار، خوب آ بسیار ضروری است که یک

مات او باید ممیاز و نموناه  ظاهر، رفیار، اعما  و تصمی .شخصییی از رشد با یی برخوردار باشد

   .«دوصدگفته چون نیم کردار نیلت » . باشند

 مربی فعالیت های اجتماعی 

ورزش ها یک پدیده بزرگ اجیمااعی   .نقش بارز اجیماعی ورزش ها در جهان برای ما شناخیه شده است

تایم و حیای   یاک  این حقیقت که ورزش محیطی سرشار از آگاهی، توسعه و پیشرفت یک فارد،   .هسیند

ورزش تقریباً تنهاا وسایله تقویات ساالمت      .کشور می باشد، نقش اجیماعی آن را تقویت کرده استیک 

 .فرد می باشد

ورزش شاید تنها وسیله دورکردن جوانان از ناهنجاری های مرگباری همچون موادمخدر، الکآ 

 .و ایدز می باشد

این روزها ورزش به طور کلای یاک فااز از    

ورزش عاالوه بار   . باشاد  جهانی سازی مای 

ورزشکارانی که در آن مشغو  هسایند، بار   

تماشااااگران، مردمااای کاااه از تلویزیاااون  

مسابقات را مشاهده می کنند، رسانه هاای  

ا و شرکت هاا نیاز تاأثیر    گروهی، اسپانسره

 .می گذارند
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جنباه هاای   نیاز است که همه مربیان اهمیت با ی فعالیت های اجیماعی خود را درک کنند و فقط باه  

 .تکنیکی و تاکییکی در عملکرد تیم توجه نداشیه باشند

هر مربی باید به روابط نزدیک خود با تلویزیون و رسانه هاای همگاانی باه عناوان یکای از مهام تارین و        

                         .بخش های کار حرفه ای خود توجه ویژه بکند ضروری ترین

 مربیگری ورزشی

امکانات و منابع موجود به منظور دسییابی به اهادا  تایم اسایفاده بهیناه نمایاد و باا        مربی باید از تمام

تأثیر بگذارد که با انگیزه و میال زیااد   و کادر فنی و اجرایی رهبری مناسب و اثربخش طوری بر بازیکنان 

اهادا   همانطور که مالحظه می کنید مهمیرین نکیاه دساییابی باه    . کنندتیم تالش  برای تحقق اهدا 

  .تیم می باشد که نیازمند کارتیمی خوب می باشد

 :عنصر زیر نیاز است 4بدین منظور به 

امکاناات تایم و   / کمک مربیان/وضعیت بازیکنان) ارزیابی و درک وضعیت موجود :برنامه ریزی -1

جماع آوری  . شرایط آینده و هد  گذاری کوتاه مادت، میاان مادت و بلناد مادت      ارزیابی ،(...

 آماده سازی برنامه با جزئیاتاطالعات و 

برای پست های مخیلف تایم ، کماک مربیاان و    ) تعیین وظایف به صورت جزئی: سازماندهی -2

 ، انیخاب افراد میناسب با وظایف، تخصیص منابع...(
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صاحبت باا افاراد و شارح     ایجاد دسیورالعمل ها برای وظایف مخیلاف،   :برنامه ها اجرا کردن -3

 کامل و شفا  وظایف آنها، اجرای کامل برنامه ها 

بارای هریاک از بازیکناان، کماک     ) آماده کاردن اسایانداردهای عملکاردی   : ارزیابی و کنترل -4

، مقایسه عملکرد واقعی با اسیانداردها، برنامه ریازی دوبااره بارای برطار  کاردن      ...(مربیان و 

 . کاسیی ها و اصالح انحرافات

 

 TEAMWORK کارتیمی
 Togetherness همدلی و باهم بودن

 Equality (بین اعضای تیم فرق گ اشته نشود) برابر بودن
 Attitude (برندأ-برخورد مثبت و برندأ)  طرز برخورد
 Match هماهنگ و یکی بودن  -جور بودن

 We as I همه برای یکی، یکی برای همه
 Organizing سازماندهی مناسب

هریک از اعضتا تتمتاب بایتد وظیفته ای داشتته      

 .بدون وظیفه نباید باشد باشند، هیچ کس
Role playing 

اگر موارد باال اجرا شوند، نوعی پیونتد ختونی و   

 .فامیلی بین اعضای تیم به وجود می آید
Kind-red 

 

 چالش های مربی

 .بازیکنانش وابسیه استمهمیرین چالش مربی این است که موفقیت او به نحوه ی عملکرد 

 :با توجه به این موضوع می توان مربیگری موفق را شامل سه مرحله دانست

 :ارتباط اثربخش با بازیکنان به منظور -0

 آموزش مهارت ها 

 ایجاد انگیزه به منظور ارائه بهیرین عملکرد 

  دادن بازخورد مناسب 

 اسیفاده بهینه از همه امکانات برای آموزش به بازیکنان -5
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موضوع می شود که باه بررسای بیشایر     3نطور که اشاره شد ارتباط اثربخش مربی با بازیکنان شامل هما

 :آنها می پردازیم

    اثربخشی ارتباط به این وسیله که چقدر خوب منظور شما درک می شاود مشاخص

 .می گردد؛ نه به این وسیله که شما چقدر خوب منظورتان را توضیح می دهید

 

  یادگیریچگونگی هرم: 

 

 

 

 

  از توان بالقوه خود فعالیت می کنند، در حالیکه افراد % 35تا % 55افراد بی انگیزه با

 .توان بالقوه خود فعالیت می کنند% 85باانگیزه حداقل با 

  مهمترین کار برای ایجاد انگیزأ در بازیکنان هدف گ اری متناسب با ویژگی

 .ها و توانایی های هریک از آنها می باشد

  باین اهادا  فاردی و    . شفا ، واقع بینانه و قابل دسییابی باشندچالشی، اهدا  باید

 .یک راسیا باشند و در تیمی نیز باید تعاد  برقرار باشد

  نقاط ضعف، باید کاه عملکارد    از بین بردنبه منظور بهبود عملکرد، اصالح خطاها و

بازیکنان مورد ارزیابی قرار گرفیه و با اسایانداردهایی کاه از قبال تعریاف شاده اناد       

از آنچه را که می خوانیم، می آموزیم % 10  

از آنچه را که می شنویم، می آموزیم% 20  

از آنچه را که می بینیم، می آموزیم% 30  

از آنچه را که هم می بینیم و هم       % 50
 می شنویم ، می آموزیم

از آنچه را که می گوییم، می آموزیم% 70  

از آنچه را که هم اجرا می کنیم و هم % 90
 توضیح می دهیم، می آموزیم 
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سپس باید به تمام بازیکنان بازخورد مناسب درباره نحوه عملکردشاان  . مقایسه شوند

 .ارائه شود

 بازخورد مناسب باید از این ویژگی ها برخوردار باشد: 

 ،آگاهی و دانش بازیکنان باشد میناسب با سطح درک. 

  ،شفا ، واضح و در ارتباط با هد  باشدمثبت. 

 تخصصی و ویژه باشد. 

     روی عملکارد  . بیش از آنکه قضاوت کننده باشاید، توضایح دهناده باشاید

 .افراد تمرکز کنید نه روی شخصیت آنها

 بازخور باید روی نکاتی که قابل اصالح و بهبود هسیند تمرکز داشیه باشد. 

 ازخورد باید طوری باشد که به برنامه ریزی برای فعالیات هاای اصاالحی    ب

 .کمک کند

 ارزیابی کنید با هدف اصالح، نه قضاوت با هدف مجازات. 

به منظور اجارای بهیار   . مربی عالوه بر مدیریت تیم نقش رهبری بازیکنان و کادر تیم را نیز بر عهده دارد

 :ت زیر را به عنوان رهبر تیم دارا باشدمربی باید صفا ،وظایف و افزایش اثربخشی

 شخصیت  -0

 شخصیت به حر  نیست، به عمل است. 

 اسیعداد خدادادی است اما ششخصیت دست خود انسان است. 

   باز می کند بازیکنان و مردمشخصیت جای شما را در د. 

 هیچ رهبری نمی تواند از مرز شخصیت خود فراتر رود. 

 

آرزوی  دیدن کسی هسیم که به رغم مقام و مرتباه باا ی خاود، بیشایر روحیاه       در»؛ جاذبه -5
 چارلز شواب «.تأیید و رضایت داشیه باشد تا روحیه انیقاد و خرده گیری

  و ورزش خود عشق بورزیدبه زندگی. 

 بر توانایی ها و نقاط قدرت اشخاص انگشت بگذارید. 

 دیگران را امیدوار کنید. 

 خیر برسانید. 

 

 شیلر« .کسی که در زمان خود سنگ تمام گذاشیه نام جاودان یافیه است» تعهد؛ -3

 تعهد قلب انسان است خاسیگاه. 

 تعهد با معیار عمل محک زده می شود. 

 تعهد درهای 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. 

  کاربردی و قابل درک ارائه دهیداطالعات. 

 لیاقت -0

 حضوری پرثمر و پرانرژی داشیه باشید روز هر. 

 هر روز بهیر از دیروز باشید. 

 پی گیر باشید. 

 بیش از حد انیظار بکوشید. 

 به دیگران هم انگیزه و الهام بدهید. 

 

گااه  شجاعت را به حق در صدر صفات برجسیه انساان دانسایه اناد، زیارا تکیاه      »  ؛ شجاعت -6
 «.صفات دیگر است

 شجاعت از نبردی درونی آغاز می شود. 

 شجاعت بهیر کار کردن است نه صا  و صو  کردن آنها 

 شجاعت رهبران، حس تعهد پیروان را بر می انگیزد. 

 موفقیت زندگی هرکس، تابع شهامت اوست. 

 

جاان  « .رهبران با بینش می دانند کاه کادام نیماه لیاوان را بااور کنناد      »  ؛قدرت تشخیص -7
 مالی آیونیز« .ن دست برداریدآ وقیی که در چاله افیادید از کندن»   /ماکسو 

 به مسائل و مشکالت به طور ریشه ای بنگرید. 

 گره گشا باشید. 

 گزینه های خود را از نظر کارآمدی و اثربخشی ارزیابی کنید. 

 فرصت های خود را افزایش دهید. 

 

 «.هیچ کدام را نخواهید گرفتاگر دو خرگوش را دنبا  کنید، » تمرکز؛  -8

 75 %بر نقاط قوت خود تکیه کنید. 

 50 %دنبا  چیزهای نو باشید. 

 0 %کارهایی را که در آنها ماهر نیسایید باه دیگاران    .) مراقب ضعف های خود باشید

 .(واگذار کنید
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هیچ کس به خاطر آنچه که می گیرد احیرام نمی یاباد، عازت و احیارام پااداش     » بزرگواری؛  -9
 کلوین کولیج«.چیزهای است که به دیگران می بخشید

 برای همین چیزهایی که دارید شاکر باشید. 

 مردم را بر خود مقدم بدارید. 

  بر شما چیره شود ما  دوسیینگذارید که. 

 پو  را وسیله بدانید. 

 به بذ  و بخشش عادت کنید. 

 

 «.اماا دسات نمای کشاند     اشخاص موفق از عمل باز نمی ایسیند، اشیباه مای کنناد  »ابتکار؛   -05
 کنراد هیلیون، بنیان گذار هیل های هیلیون

 بدانید که چه می خواهید. 

 خود را وادار به عمل و فعالیت کنید. 

 د  به دریا بزنید و خطر کنید. 

 ممکن است اشیباه هم بکنید. 

 

باه  رهبر خوب پیروان خود را تشویق می کند تا چیزی را به او بگویند که نیاز »گوش دادن؛   -00
 جان ماکسو « .دانسین آنها دارد، نه چیزی را که خوشایند اوست

  (بازیکنان)گوش دادن به پیروان 

  (کمک مربیان)گوش دادن به دوسیان 

  گوش دادن به رقیبان 

 گوش دادن به مرشدان 

 

رهبری که با شور و شوق به میدان می آید، معمو ً با شور و شوق روبه رو می  »شور و شوق؛  -05
 جان ماکسو « .شود

 و شوق نخسین گام کامیابی است عشق. 

 شور و شوق نیروی اراده را بیشیر 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 آجرهایی که به سویش پرتاب کرده اند، بناای   »؛ نگرش مثبت  -03
 دیوید برینکلی «.محکمی بسازد

 نوع نگرش شما دست خود شماست. 

 نگرش شما حاکم بر اعما  شماست. 
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 پیروان شما آیینه نوع نگرش شما هسیند. 

 حفظ نگرش خوب از بازیابی آن آسان تر است. 

 

 جان ماکسو « .رهبران را با مسائلی که در آن درگیر می شوند، بسنجید »مشکآ گشایی؛   -04

 کالت را پیش بینی کنیدمش. 

 حقیقت را بپذیرید. 

 خود را درگیر مسائل کوچک و پیش پا افیاده نکنید. 

 مسکالت را اولویت بندی کنید. 

 از اهدا  اصلی خود دست نکشید. 

 

از مهمیرین عناصر کامیابی داشین راه و رسم همدلی و همراهای باا ماردم     »روابط مناسب؛   -00
 تئودور روزولت« .است

 را درک کنید( بازیکنان)مردم. 

 را دوست بدارید( بازیکنان)مردم. 

 کمک کنید( بازیکنان)به مردم. 

 

رهبران می توانند از هر چیزی دست بکشند، جاز از مسائولیت نهاایی    » ملئولیت پ یری؛   -06
 جان ماکسو  «.خویش

 با پشیکار فعالیت کنید. 

 از هیچ کاری رویگردان نباشید. 

 کما  گرا باشید. 

 کار را به بهیرین شکل ممکن انجام دهید. 

 

باشید، امکان رهبری آنها را از دست مای  ( بازیکنان)اگر نیازمند پیروان خود » امنیت خاطر؛   -07
 «.دهید

  توانید امنیت خااطر دیگاران را فاراهم    اگر خودتان امنیت خاطر نداشیه باشید، نمی

 .کنید

  می دهید، بیش از آنچه باشد که از آنها می گیرید( بازیکنان)آنچه به پیروان خود. 

 به همکاران خود پر و با  دهید و از آنها تعریف کنید. 

 

 افالطون« .نخسیین و وا ترین پیروزی، تسلط بر خویش است» تللط بر نفس؛   -08

  تعیین و دنبا  کنیداولویت های خود را. 

  داشیه باشید بانظمیشیوه زندگی. 
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 از بهانه تراشی بپرهیزید. 

 فقط به کسانی که خوب کار می کنند و از سیسیم پیروی می کنند، پاداش دهید. 

 

باه ایان ترتیاب در    . برابر زمانی که حر  می زنید، بخوانیاد و گاوش دهیاد    01» بیاموزید؛   -09
 جرالد مک جینی« .قرار می گیریدمسیر آموخین و پییشرفت دائمی 

 ز گهواره تا گور دانش بجوی. 

 هرگز به دانسیه های خود مغرور نشوید. 

 یک اشیباه را دوبار تکرار نکنید. 

 

آینده از آن کسانی است که شرایط و امکانات آینده را پیش » آیندأ نگری و قوأ تشخیص؛   -55
 جان اسکالی« .از آنکه آشکار شوند می بینند

 نی از درون سرچشمه می گیردآینده بی. 

 قوه تشخیص حاصل عمر انسان است. 

 داشین هد  و دورنما باعث اسیفاده بهیر از منابع می شود. 

 

 :مربیگری والیبال( اخالقی و رفتاری) نکته مهم دربارأ اصول 11

 همواره آسایش، پیشرفت و ایمنی بازیکنان را مقدم بار مناافع  . والیبا  میعلق به بازیکنان است -0

 .شخصی خود قرار دهید

 .سخنان و رفیار مربیان و بازیکنان هرگز نباید غیر اخالقی و غیر ورزشی باشد -5

 .بازیکنان خود و نیازهای شخصی آنها را بهیر بشناسید -3

 .درک درسیی از طبیعت بازی والیبا ، قوانین آن و نحوه پیشرفت در آن داشیه باشید -4

 .رآیند تأکید کنیدبیشیر از خروجی و نییجه، بر عملکرد و ف -0

 .پیشرفت تحصیلی و آکادمیک بازیکنان شما مهم تر از پیشرفت ورزشی آنهاست -6

 .باثبات باشید -7

 .او  بازیکنان، دوم برنده شدن -8

بگذارید سازمان های حمایت کننده مالی فقط پشییبان برنامه های تیم باشند و کارهای مهام   -9

مربوط به مربای و اداره کاردن تایم دخالات     سرپرسیی را انجام دهند؛ اجازه ندهید در کارهای 

 .کنند

همواره به دنبا  راهی برای کار باا کمییاه داوران باشاید کاه شاامل حضاور در سامینارهای          -05

 .آشنایی با قوانین و دوره هایی مشابه می باشد

 .مربیان، بازیکنان و تماشاگران باید با داور محیرمانه رفیار کنند  -00
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ازیکنان و هم در زمان گوش دادن به صحبت های آنهاا، کاامالً   هم در زمان صحبت کردن با ب  -05

 .به آنها توجه کنید؛ همانطور که شما می خواهید آنها با توجه کامل با شما در ارتباط باشند

 !هرگونه مصدومییی باید به وسیله مرجع پزشکی مربوطه رسیدگی شود، شما پزشک نیسیید  -03

اشیه باشید و از تصمیم هاای آنهاا در فعالیات هاا،     با سازمان های منطقه ای و ملی همکاری د -04

 .سیاست گذاری ها و قوانین حمایت کنید

 .به رسانه ها کمک کنید تا گزارش و اخبار درسیی را از بازی در اخییار مردم قرار دهند  -00

 نکته هایی برای مربی

بیگاری  قبل از مربیگری بازیکنان، یک مربی باید یک خط مشی یاا فلسافه پایاه دربااره ی مر     -0

به ویژه فلسفه مربیگری نوآماوزان بایاد شاامل مراحال و تاالش هاایی باشاد تاا         . داشیه باشد

و از د که والیبا  مفرح و لذت بخش است، نه اینکه ورزشای مشاکل، رناج آور    بازیکنان بیاموزن

 .نظر ذهنی و روانی دشوار می باشد

دهد، بلکه بایاد اهادا  مناساب    یک مربی نباید اهدا  تکنیکی غیر ممکن برای بازیکنان قرار  -5

 .برای هر بازیکن را طوری تعریف کند که اگر سخت تالش کنند به آسانی باه آن دسات یابناد   

این کار باعث ایجاد شوق و ذوق در نوآموزان می شود چراکه پیشرفت و باازخورد مثبات را در   

 .عملکرد خود مشاهده می کنند

زمانی که بازیکن به آن دست پیادا  چک است، بدون توجه به اینکه هد  تعیین شده چقدر کو -3

این رویکرد عالوه بار اینکاه    .کرد، مربی باید با تشویق و تعریف از او، انگیزه اش را افزایش دهد

فاصله بین نوآموز و مربی را کم می کند، حس همبسیگی و رابطه صادقانه بین مربی و باازیکن  

 .به وجود می آورد

فقط کار اشیباه او را مورد انیقاد قارار دهیاد    زنش قرار می دهید،زمانی که بازیکنی را مورد سر -4

نه هرآنچه را که انجام می دهد و یا شخصییش را؛ همین طور خیلی احساسای و باا عصابانیت    

مثالً باه  . در سرزنش کردن، توانایی های نوآموز و آینده او را نیز مد نظر قرار دهید .عمل نکنید

دوبااره  ! تسالیم نشاو  . امش را داری به شرطی که سخت تمرین کنیتو توانایی انج» :او بگویید

در ایان روش، نحاوه   . «!آیا واقعاً در برابر چناین چیازی تسسالیم مای شاوی؟     »یا « !سعی کن

 .سرزنش کردن شما باید به نوآموز انگیزه تالش بیشیر هم بدهد

شدن به یک بازیکن سیاره نوآموزان نوجوان همواره رویاهایی دارند، این رویاها می تواند تبدیل  -0

انسان ها مای   .نکیه مهم این است که آرزوها و رویاها قدرت دارند .یا چیزی شبیه به این باشد

توانند شجاعت، انرژی و انگیزه  زم برای غلبه بر مشکالت  و یاا گذرانادن یاک دوره ساخت و     

 .ناراحت کننده را به وسیله دنبا  کردن رویاهایشان به دست آورند
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ایجاد این رویاها در نوآموزان، ضروری است که مربی شارایطی را بارای نوآماوزان فاراهم      برای -6

سطح با  و هماین طاور تمریناات تایم هاای ملای را از نزدیاک         سازد تا مسابقات بین المللی

 .مربیان باید خیلی ماهرانه انگیزه پیشرفت در بازیکنان را با  ببرند .مشاهده کنند

دو باازیکن باا   . بین بازیکنان در طو  تمرین و مسابقات تیم حکمفرما باشدشرایط رقابیی باید  -7

مثالً بازیکنی  .سطح عملکرد و تالش میفاوت، باید نیایج و بازخورد های میفاوت به دست آورند

دارد،  که با جدیت برای آبشار گام بر می دارد در مقایسه با بازیکنی که بی تفاوت گاام بار مای   

 .ی بگیردباید بازخورد بهیر

رویکرد اسیاندارد برای بهبود مهارت های نوآموزان این است که در ابیدا از آن ها بخواهید تا از  -8

همین طور که بازیکنان تقلید می کنند و به تمرین ادامه  .یک بازیکن خوب کپی برداری کنند

خیلی زود و به طور طبیعی سبک عملکرد بازیکنی را کاه میناساب باا ویژگای هاا،       می دهند،

فیزیک و رییم شان می باشد، به نمایش خواهند گذاشت و از باازیکنی خااص تقلیاد خواهناد     

ن خوب مناع کارد، زیارا آن    باید نوآموزان را از ماندن در قالب شخصیت و کاراکیر بازیکنا .کرد

که برای پیشرفت و رشد نوآماوزان، تقلیاد اولیاه از آن ضاروری     شخصییی منحصربه فرد است 

نوآموزان همین طور که پیشرفت می کنند باید شخصیت و کااراکیر مخصاوص خاود را    . است

 .ایجاد نمایند

به عنوان یک قانون، در تمرینات برای نوآموزان باید از تمریناتی که فشار زیاد باه قلاب، ریاه و     -9

 .پرهیز کرد زیرا این اعضای بدن همچناان در حاا  رشاد هسایند     زیکنان وارد می کندشُش با

تمرینات باید بیشیر روی چابکی و هماهنگی بازیکنان تمرکز داشیه باشند، باه ویاژه تمریناات    

 .همراه با توپ به جای تمرینات اسیقامیی

 و در شیوه های تمرین، مهم و ضروری است که مربی عالوه بر اسیفاده از روش های کالسیک  -05

ایان کاار ناه تنهاا      .سنیی، شیوه های مخصوص خود را که کپی از دیگران نیست، ایجاد نماید

باعث می شود که تمرین از حالت تکراری و قالبی بودن خارج شود بلکه مقیاسی برای سنجش 

بنابراین عنصری مهم برای بازیکنان ایان اسات کاه باه مربای خاود        .و خبره بودن مربی است

 .به او اعیماد کننداحیرام بگذارند و 

به ویژه برای مربیان بازیکنان نوآموز مهام اسات کاه از راه هاای بسایاری باه بازیکناان خاود          -00

بعضی وقت ها به عنوان یک آموزگار برای رشد مهاارت هاای والیباا ، بعضای     : رسیدگی کنند

یاک   .روقت ها به عنوان یکی از والدین، بعضی وقت ها به عنوان یک دوست یا خواهر و یا باراد 

 .مربی باید یک مشاور و راهنمای خوب در همه جنبه های شخصییی نوآموزان باشد

هد  نهایی یک مربی هدایت نوآموزانش به سمت تبدیل شدن باه یاک شخصایت میعاالی و       -05

 .شگر  می باشد که ازطریق والیبا  بخشی از یک جامعه بهیر خواهند شد
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 :ی مربیگری بایدها

  اشاره کند نکات کلیدیباشد و به  کوتاأ، واضح و هدفمندتوضیحات مربی باید. 

  آسان به مشکآ، از سادأ به پیچیدأ ،از سبک به سنگین، از کوتتاأ بته   تمرینات باید از

 .باشدو از تجم به کیفیت  طوالنی، از انفرادی به گروهی

     دستتیابی  قابتآ اهدا  تعیین شده برای بازیکنان باید میناسب با توانایی هاای آنهاا باوده و 

 .کندبیشیر تالشرا وادار به  بازیکنانشفا  و مشخص بوده و اهدا  باید باشد؛ 

  بدهید بازخوردهای شفاف و با نگرش مثبتبه بازیکنان. 

 از تغییرات زیادی در تمرین اسیفاده کنید تا تمرکز بازیکنان حفظ شود. 

  کنیدرا در تمرین ایجاد  شبیه بازیتا جای ممکن شرایط و موقعیت های. 

 اسیفاده کنید بازیکنان تشویق از هر موقعییی برای. 

 تشویق و تحلین در جمع، انتقاد و ایراد گرفتن به طور انفرادی. 

 خطاهای بازیکنان را شناسایی کرده و در اصالح خطاها کمکشان کنید. 

  یاب  به طور میناوب یارهای تمرینی، هم تیمی ها و بازیکنان حریف را تغییر دهید، به ایان ترت

 .بازیکنان با انرژی و تمرکز بیشیر فعالیت خواهند کرد

  انجام دهید با توپهمه ی تمرین ها را. 

     مطمئن شوید که در هر تمرین، بیش از یک تکنیک یا مهارت آموزش داده مای شاود و رشاد

 .می کند

  بکنید تورحداکثر اسیفاده را از. 

  هم و نزدیک به هم نگه داریددر هنگام توضیح دادن و آموزش، بازیکنان را در کنار. 

  آموزش دهید تکنیک های تهاجمیبازیکنان را زود و در هر جلسه تمرینی در. 
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 :خطاهای رایج مربیان

 .دادن توضیحات طو نی 

 .که رالی ها را هم محدود می کند کننده در تمریناسیفاده از قوانین زیاد و گیج  

 .یارهای تمرینی را هرگز عوض نمی کنند 

 .طو  تمرین مربی بیشیر از بازیکنان با توپ سر وکار دارددر  

هر تکنیک را به طور مجزا تمرین می دهند، بدون هیچ ارتباطی با دیگار تکنیاک هاا و بادون      

 .ایجاد شرایط مشابه بازی

 .تمرینات و فعالیت ها را بدون قرار دادن هد  مشخصی سازماندهی می کنند 

 .ه می کنندفقط در هنگام بازی از تور اسیفاد 

پراکناده شاوند و درنییجاه    هنگام آموزش و یا نمایش تکنیک به بازیکنان اجازه می دهند کاه   

 . هنگام آموزش دیدن، تمرکز و توجه کافی ندارند

 فللفه مربیگری

شاید بسیاری از مربیان جوان از مطالعه ی این بخش چشم پوشی کنند و فقط به سراغ مطالعاه مطالاب   

تکنیکی و تاکییکی بپردازند، زیرا تصور می کنند که برای موفقیت و پیروز شدن در مسابقه فقط به آنهاا  

ی مهم ترین فااکیور  یگرداشین یک فلسفه و نگرش درست نسبت به والیبا  و مرب در حالیکه . نیاز دارند

 .در موفقیت می باشد

شما چرا مربیگری می کنید؟ از چه اصاولی در مربیگاری پیاروی مای کنیاد؟ روش شاما در مربیگاری        

چیست؟ چه ویژگی هایی را می خواهید در بازیکنان پرورش دهید؟ چاه چیزهاایی بارای شاما اولویات      

اما باید بدانید که تمام مربیان بزرگ و موفاق  دارند؟ شاید این سئوا ت به نظر عجیب و غیرعادی باشند، 

 .جهان پاسخ روشنی برای هریک از این سئوا ت دارند و مطابق آن عمل می کنند

د یلی را که مربیگری می کنیاد عالمات   ) شاید دلیل یا د یلی که مربیگری می کنید در موارد زیر باشد

 ( :بزنید و یا آنرا بنویسید

 .از مربیگری لذت می برم -0

 .والیبا  را دوست دارم -5

 .آموزش دادن را دوست دارم -3



 volleyball.ir           07آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال کمیته 

 

 .از من خواسیه شده است -4

 .قبالً بازیکن بوده ام و اکنون می خواهم به ورزش برگردم -0

 .در مربیگری خوب هسیم -6

 .دوست دارم موفقیت ورزشکارانی را که مربیگری می کنم ببینم -7

 .رقابت را دوست دارم -8

 .دوست دارم به جامعه کمک کنم -9

 .در این ورزش استفرزندم  -05

 .کار دیگری دوست ندارم -00

 .منبع درآمد خوبی برای من است -05

03- ....................... 

04- ......................... 

00- ............................... 

آموزش والیبال در روشی مثبت، تکنیکتی و  : چگونه مربیگری می کنید؟ شاید پاسخ شما این باشاد 

وجود می خواهیم که پیشرفت کنیم و پیروز باشیم اما مهم تر از این ها آن اسات  ما با تمام . شبیه بازی

که والیبا  فقط یک بازی است و ما باید از آن لذت ببریم و همزمان یاد بگیاریم و مهاارت هاای خاود را     

ان اجرای تمرینات باید میناسب با سن و توانایی های بازیکن. هم در والیبا  و هم در زندگی توسعه دهیم

نوآموزان باید فرصت و زمان مساوی بارای باازی   . باشد، بنابراین آنها می توانند در آن تجربه کسب کنند

نوآماوزان بایاد در پسات هاای     . داشیه باشند، بنابراین به آنها فرصت برابر برای یادگیری داده مای شاود  

 . ازی را می آموزندمخیلف بازی کنند، بنابراین آنها تمام مهارت های  زم برای پیشرفت در ب

انگیزأ، شجاعت : چه ویژگی هایی را می خواهید در بازیکنان پرورش دهید؟ شاید پاسخ شما این باشاد 

 .هم در داخآ زمین بازی و هم در زندگی و جنگندگی، طرز تفکر و نگرش درست

ت یاا  برای شما برنده شادن در باازی مهام تار اسا     . اولویت بندی کردن بخشی از فلسفه مربیگری است

( و در طتول زنتدگی  ) پرورش بازیکنانی که هم در داخآ زمین بازی و هم در خارج از زمین بازیکناان؟  

تیمی که بازیکنان آن برای عشق . اگربخش، سودمند و با شخصیت باشند، وظیفه ی مهم هر مربی است

ام بردهتا و  تمت . به والیبال، عشق به همدیگر و عشق به مربی بازی می کنند، برنتدأ ی واقعتی استت   

اتلاس موفقیت، یادگیری کتار  . پیروزی ها روی تابلوی امتیازات سالن ملابقه نمایش دادأ نمی شود
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تیمی، ایجاد همدلی و رفاقت و ایجاد و پرورش توانایی رهبری در بازیکنان، پیروزی هایی هلتند کته  

 .در تابلوی امتیازات زندگی نمایش دادأ می شوند

خاطر داشیه باشید که پرورش بازیکنان مهم تر از پیروزی در هر مساابقه ای مای   هنگام اولویت بندی به 

 .باشد

تایم بایاد خاانواده ی دوم    . مربی نمی تواند جایگزین نقش والدین باشد اما مای تواناد مکمال آن باشاد    

 .بازیکنان باشد

 :اصول پایه مربیگری

 صبور و باتوصله باشید. 

 به خود به عنوان یک معلم بنگرید. 

 فرآیند و عملکرد برتر و مهم تر از نتیجه است. 

 در برنامه های تیم به همه ی بازیکنان کمک کنید. 

  جدا کنید( شخصیت انلانی او) عملکرد بازیکن را از خود او. 

 چه درون سالن تمرین یا ملابقه و چه بیرون سالن، الگو و سرمشق بازیکنان باشید. 

 تحقیر هرگزاما بی نظمی را تنبیه کنید . منظبط باشید . 

 جریمه و تنبیه از هر نوع باید تداقآ باشد. 

 باهوش تر مربیگری کنید نه سخت تر و سخت گیرانه تر. 

 نوآور باشید، نه محدود کنندأ. 

 کیفیت مهم تر از کمیت است. 

 (اگر اشتباأ نکنید از میان می روید.) از اشتباأ کردن نترسید. 

 ی خواهند داشتاگر بازیکنان هدایت شوند عملکرد بهتر. 

 هموارأ میانگین عملکرد بازیکنان را در نظر بگیرید. 

 رویکرد و نگرش درست را آموزش دهید. 

 در مربیگری دمکراسی داشته باشید. 

   قدرت تصمیم گیری و یافتن راأ تآ را در شرایط مختلف بازی، در طول تمرینتات در

 .بازیکنان توسعه دهید
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 ،به جای من تالش می کنم باید گفته شود من می  تالش کردن در والیبال وجود ندارد

  .خواهم

 می تواند منجتر بته پیتروزی هتا و      ت در نقاط ضعف انفرادی و یا تیمی،کمی پیشرف

 .پیشرفت های زیادی شود

 از سخنان و ترکات طعنه آمیز پرهیز کنید. 

 آنچه را که نصیحت می کنید، خودتان انجام دهید. 

 زمان های مردأ را ت ف کنید. 

 تشویق را فریاد بزنید، نکوهش و انتقاد را درگوشی بگویید. 

   به بازیکنان آموزش دهید به جای تمرکز روی آنچه که اتفاق افتادأ، به اکنون و آنچته

 .که در ادامه رخ خواهد داد تمرکز کنند

 رفتار شما باید باگبات باشد. با آرامش و قابآ اطمینان باشید. 

  هر ملابقه و در هر رالتی بهتترین عملکترد ختود را بته      به بازیکنان بیاموزید که در

 .نمایش بگ ارند

 هر رالی باهوش تر و سخت کوش تر از رالی قبلی . 

 

 د مهرگانجواوالیبا ،  فدراسیون از انیشارات کیاب اصو  مربیگری والیبا ، :منبع

 های بایسیه یک رهبر، جان ماکسو ، ترجمه ی مهدی قراچه داغی، انیشارات تهرانویژگی 


