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 در والیبال پرورش استعدادها

 مرحله شروع فعال

 سال  3 -6برای دختران و پسران : سن شناسنامه ای 

 دویدن، شنا کردن و ژیمناستیک: جابجایی های پایه

 :نکته هایی برای والدین و مربیان در مورد فعالیت های جسمانی کودک در این مرحله 

  0-4دقیقه در روز برای کودکاان   03مدت تدارک دیدن فعالیت های جسمانی سازمان یافته حداقل به 

 .ساله 5-0دقیقه در روز برای کودکان  03ساله و حداقل 

 دقیقه در روز که می تواناد   03حداقل  -بازی فعال -تدارک دیدن فعالیت های جسمانی ساختار نیافته

ی تحارک  دقیقه ب 03کودکان نباید بیش از . سال 0-0تا چند ساعت هم به طول انجامد برای کودکان 

 .بمانند، به جز زمانی که خواب هستند

   از ابتادای  . با وجود هرگونه شرایط آب و هوایی، هر روز برای کودکان فعالیت جسمانی تادارک ببینیاد

دوره کودکی موقعیت هایی را برای کودکان ایجاد کنید تا در فعالیت های جسمانی روزاناه ای شارکت   

اطالعات متناسب . مادگی جسمانی آنها را رشد و توسعه دهدداشته باشند که مهارت های جابجایی و آ

 .با هر سن باید در اختیار والدین و پرستار کودک قرار گیرد

     مطمئن شوید که کودکان مهارت های حرکتی مورد نیاز برای جابجایی های پیچیاده و ترکیبای را باه

جسمانی در تمام دوره زندگی می این مهارت ها کمک به پایه ریزی برای فعالیت های . دست آورده اند

 .کنند

 این مهارت ها فقاط باا افازایش سان     . دستیابی به مهارت های جابجایی پایه را تشویق و حمایت کنید

کودک به دست نمی آیند، بلکه این توسعه و رشد به عوامل ارثای و ننتیاک، ساابقه و تجرباه فعالیات      

 .جسمانی و عوامل محیطی بستگی دارد

  مهارت های حرکتی پایه مانند دویدن، پریدن، چرخیدنف ضربه زدن باا پاا و دسات،    روی پیشرفت در

این مهارت های حرکتی عناصر سازنده برای حرکاات پیچیاده تار    . پرتاب کردن، و گرفتن تمرکز کنید

 .هستند

      فعالیت هایی را طراحی کنید که به کودکان کمک کند تا از حضور در فعالیات هاای ملتلاف ورزشای

 .چالشی، احساس شایستگی و راحتی بکنند بانشاط و

 مطمئن شوید که بازی ها برای کودکان غیر رقابتی است و تمرکز بر روی مشارکت آنها می باشد. 
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        از آنجا که دختران تمایل دارند که نسبت به پسران کمتر فعاال باشاند، در باازی هاا و فعالیات هاای

 .ندملتلط، مطمئن شوید که همه به یک اندازه فعال هست

 مرحله حرکات پایه

رشد و توسعه ظرفیت های جسمانی، یادگیری تمام مهارت های جابجاایی پایاه و پایاه    : تمرکز اصلی

 گذاری مهارت های حرکتی کلی

 

 :فعالیت های اصلی

 رشد و توسعه مهارت های جابجایی پایه -1

رشد و توسعه ظرفیت های عمومی جسمانی برای سرعت، توان، اسقامت و انعطاف پذیری؛ با استفاده از  -2

 بازی های متنوع

بار در هفته هم  2اگر کودکی به ورزشی خاص عالقه دارد، . هفتهبار در  4-0انجام فعالیت های ورزشی  -0

آن ورزش را انجام دهد، در عین حال باید در ورزش های دیگر هم حضاور داشاته باشاد تاا باه رشاد       

 حرکات پایه :ویژگی اصلی مرحله

 سرگرمی و مشارکت :هدف کلی

 سال برای دختران 0 -8سال برای پسران و  0 -9 :سن شناسنامه ای

 بازی :تمرکز

ورزشاکار هایا ایاده ای    . اولین برخوردی است که ورزشکار با مهاارت هاا دارد   :رشد و توسعه مهارت ها

 .ندارد که یک مهارت را چگونه انجام دهد

 رشد و توسعه کلی و عمومی  :اهداف

 انواع دویدن ها، پریدن ها و پرتاب کردن ها 

 چابکی، تعادل، هماهنگی و سرعت 

   ،تاو  سوییسای، و اساتفاده از وزن بادن      استفاده از تاو  پزشاکی

 ورزشکار در تمرینات قدرتی

 معرفی قوانین ساده و اصول اخالق و رفتار در ورزش 

    اساتفاده از سارعت، تاوان و    )معرفی تاکتیک هاای عماومی ورزشای

 (استقامت

 بدون دوره بندی، اما برنامه های خوب ساختاریافته :تمرینات دوره بندی

 . هیا نسبتی پیشنهاد نمی شود :مسابقهنسبت تمرین به 

 (دامنه وسیعی از فعالیت ها)
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 .بیشتری در آینده دست یابد

تا جای ممکن کودک در ورزش های ملتلف حضور داشته باشد و عالقه ی او به ورزش و انجام فعالیت  -4

 .ای جسمانی در طول دوران زندگی افزایش یابده

 
 :نسبت تمرین به مسابقه

 .هیا نسبتی پیشنهاد نمی شود -1

 .تمام فعالیت ها بر پایه سرگرمی و تفریح باشد -2

 ساعت 103 – 483(: شامل تمرینات والیبال نیز می شود)میزان فعالیت پیشنهادی ساالنه در ورزش -0

 ساعت 84 -243: والیبالمیزان فعالیت پیشنهادی ساالنه در  -4

 :دوره های حساس

 (سال 7 -9: سال ، پسران 0-8: دختران) اولین دوره پرشتاب در سازگاری با سرعت -1

 (سال 0 – 13:دختران و پسران ) انعطاف پذیری -2

 

 

 

 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

 محلی و منطقه ای: مسابقاترشته ورزشی، سطح  4هفته، حضور در  22 -24: طول دوره تمرینات

تمرینی، )میزان مسابقات  آماده سازی عمومی تمرین والیبال 

 (دوستانه یا رسمی

 1 0-4 0-2 ساعات در هفته

 مسابقه 1 0-4 2 جلسه تمرین در هفته

 ست 2 دقیقه 03 دقیقه 03 -93 مدت هر جلسه تمرین

محتااوای هاار جلسااه  

 تمرین

تکنیک هاای انفارادی و   

عمااومی تاکتیااک هااای 

نه تاکتیک های ) ورزشی

با اساتفاده  ( ویژه والیبال

از کااار تیماای، ساارعت،  

دقااات، فریاااب هاااای   

 ...تاکتیکی و 
 

چابکی، تعادل، هماهنگی، 

 سرعت و انعطاف پذیری

انتقال تاکتیاک هاا وتکنیاک    

هااای انفاارادی بااه شاارایط   

 مسابقه
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 رشد و توسعه جسمانی در این مرحله

 کاربردها برای مربیان عمومی بر عملکردتأثیر  ویژگی های بنیادی

اناادازه قلااب در مقایسااه بااا سااایر  

اعضای بدن در حال بزرگتار شادن   

 .است

ظرفیت اساتقامتی  بارای بارآوردن    

نیاز اکثر فعالیت ها مناسب تر مای  

 .باشد

درک ایاان موضااوع کااه کااودک    

 .ظرفیت ادامه دادن تمرین را دارد

سیستم بی هاوازی رشاد و توساعه    

 .نکرده استپیدا 

توانایی محدودی برای فعالیات بای   

 .هوازی وجود دارد

فعالیت های بی هوازی کوتاه مادت  

تواناایی حاب    . برنامه ریزی کنیاد 

کردن نف  در ساینه بایاد تمارین    

 .شود و به تدریج ارتقا یابد

سااوخت و ساااز باادن یااک کااودک 

مصاارف بیشااتری نساابت بااه یااک  

کمتاار اقتصااادی و  )بزرگسااال دارد

 (.صرفه است مقرون به

کودکان چه باه مقادار کلای و چاه     

نسبت به وزن بدن، مقدار بیشاتری  

 .اکسیژن مصرف می کنند

انتظار نداشته باشید که کودکان کم 

سن تر باا کودکاان سان دارتار، در     

 .تحمل تمرین برابر باشند

گروه های عضالنی بزرگتر، بایش از  

گروه های عضالنی کوچکتر رشاد و  

 .دتوسعه پیدا کرده ان

کودک در حرکات و جابجایی هایی 

که نیازمند اساتفاده از گاروه هاای    

 . عضالنی بزرگ می باشد، ماهر است

روی مهارت های حرکتای عماومی   

که گاروه هاای عضاالنی بازرگ را     

ساس   . درگیر می کند، تأکید کنید

به تدریج حرکاتی را که باه دقات و   

هماهنگی بیشتر نیاز دارند و گاروه  

تر را هم درگیر های عضالنی کوچک

ماای کننااد وارد برنامااه فعالیاات    

 .کودکان کنید

کودکان زماان تحمال کوتااه تاری     

برای تمرین در دماهای خیلی باال یا 

 .خیلی پایین دارند

کودکان ممکن اسات عالیام گرماا    

زدگی یا سرما زدگی را سریع تار از  

 .بزرگساالن نشان دهند

چااون کااه خااو گاارفتن کااودک بااا 

هاوایی بیشاتر   شرایط جدیاد آب و  

زمان می برد، بنابراین ممکن اسات  

گرم کردن طوالنی تر برای آنها نیاز 

عالیم ناراحتی را که کم بودن . باشد

یا زیااد باودن دماا باعا  آن شاده      

 .است، از نزدیک زیر نظر بگیرید

در گرما، کودکاان در ههان و درون   

خود احسااس مای کنناد کاه مای      

تواننااد قباال از اینکااه سااازگاری    

فیزیولونیکی به وجود بیاید، فعال و 

 .پرجنب و جوش باشند

در شرایطی که گرماا و یاا رطوبات     

باالسااات، تمااارین را باااه تاااأخیر 

بیاندازید یا محدود کنید و مطمائن  

شوید کاه بازیکناان مقادار زیاادی     

تشنگی عالمات  . مایعات می نوشند

و شاخص خوبی برای نیاز بادن باه   
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 .مایعات نیست

بیشتر پاالیش می الگوهای حرکتی 

شوند و مکانیسام تعاادل در گاوش    

 .میانی به تدریج کامل می شود

 

 
 

با حرکت به سمت انتهاای مرحلاه،   

پیشااارفت در چاااابکی، تعاااادل،   

هماهنگی و انعطاف پذیری به وجود 

 .می آید

در زماان اجاارای فعالیات هااا، روی   

هماااهنگی و حاا  کااردن جناابش 

تعادل در آب باا  . عضله تأکید کنید

اسااتفاده از وسااایل کمکاای باارای  

شناور ماندن، یک راه برای رشد این 

 .توانایی است

به وسایله بهباود در گاذرگاه هاای     

عصبی، قدرت رشاد و توساعه پیادا    

 .می کند

پیشرفت زیادی در قدرت به وجاود  

-می آید که سازگاری های عصابی 

 .عضالنی باع  آن نشده است

فعالیااات هاااایی را کاااه نیازمناااد 

تند برنامااه ریاازی هماااهنگی هساا

 .کنید

 

 رشد و توسعه ذهنی و شناختی در این مرحله

 کاربردها برای مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد ویژگی های بنیادی

گستره توجه به تدریج افزایش مای  

 .یابد

کودکااان نماای تواننااد باارای ماادت 

طوالنی گوش فرا دهند یا سااکن و  

 .بی تحرک بمانند

و دقیااق دسااتورالعمل هااای کوتاااه 

راهکارهااایی را ابااداع . تهیااه کنیااد

کنید تا مطمئن شوید کودکاان باه   

. ساالنان شااما گااوش ماای دهنااد 

کودکان با الگو قارار دادن حرکااتی   

که خوب مادل ساازی شاده اناد و     

 .تمرین کردن، بهتر یاد می گیرند

کودکان پرشور و شوق و کم حوصله 

 .هستند

کودکااان ماای خواهنااد کااه بیشااتر 

جااوش داشااته حرکاات و جنااب و 

 .باشند و کمتر گوش کنند

کودکااان را بااا اطالعااات تکنیکاای  

فقط جزییات کاافی  . بمباران نکنید

. برای انجام فعالیت را باه او بدهیاد  

 .نشاط تمرین را حفظ کنید

کودکااان توانااایی اسااتدالل بساایار  

 .محدودی دارند

کودکااان عاشااق آن هسااتند کااه   

 . راهنمایی و هدایت شوند

سااس فعالیات هاای    تمرینات را برا

ساارگرم کننااده و نشاااط آوری کااه 

خوب برنامه ریزی شده اناد برناماه   

با اساتفاده از  . ریزی و هدایت کنید

قااوه تلیاال و تصااور کودکااان، بااه  

 .اهداف اجرایی دست پیدا کنید

کودکان از تکرار فعالیات هاا لاذت    

می برند و از طریاق تجرباه کاردن،    

 . پیشرفت می کنند

بایاد هادایت   یادگیری مهاارت هاا   

کودکان اگر . شده و جهت دار باشد

فقط از آزمون و خطا استفاده کنند، 

مهارت های پایه ورزشی را به شیوه 

 .درست و دقیق به نمایش درآورید
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مهارت ها را باه درساتی نلواهناد    

 .آموخت

کودکان برخی شیوه های یاادگیری  

را بر شیوه های دیگار تارجیح مای    

 .دهند

یااادگیری ازطریااق شاایوه هااای    

دیداری، گفتااری و شانیداری و یاا    

ابزار اجرایی و عملکردی انجام مای  

اکثاار کودکااان اهاال عماال  . شااود

 ! هستند

از ساابک هااای گوناااگون آموزشاای 

برای برآوردن نیازهای هار کاودک   

 .استفاده کنید

تلیاااال و تصویرسااااازی باعاااا  

 .شکوفاشدن کودکان می شود

تشااویق قاارار خالقیاات بایااد مااورد 

 .گیرد

به کودکان اجاازه دهیاد کاه باازی     

از ایاده  . کرده و کسب تجربه کنناد 

های آنها برای ایجاد جلسه تمرینی 

ساااختار . پرهیجاان اسااتفاده کنیااد 

فعالیت را طوری طراحی کنیاد کاه   

خالقیت و عملکرد خاوب انفارادی   

ورزش . مااورد تشااویق قاارار گیاارد 

محیطی عالی برای جلوه گار شادن   

 . است کودکان

مهارت هاای کالمای ممکان اسات     

محدود باشند اما در حال پیشارفت  

 .هستند

کودکان نمی توانند در عملکردشان 

اصالح ایجاد کنند، مگر اینکه درک 

کننااد دقیقااا  چااه چیاازی از آنهااا   

 .خواسته شده است

از وانگااانی اسااتفاده کنیااد کااه بااه 

باه  . راحتی قابل درک و فهم باشند

علمای را وارد   تدریج وانگان فنای و 

کودکان عاشاق  . سلنان خود کنید

 .کلمات طوالنی هستند

 

 رشد و توسعه احساسی در این مرحله

 کاربردها برای مربیان تأثیر عمومی بر عملکرد ویژگی های بنیادی

کودکااان دوساات دارنااد کااه مرکااز 

 .توجه باشند

. این ویژگی را رشد و توسعه دهیاد  

کنیاد  فعالیت هایی را برنامه ریازی  

. که موفقیات را تضامین مای کناد    

مهارت های حرکتای را همیشاه از   

باه  . ساده به پیچیده آموزش دهیاد 

کودکان اجازه دهید مهارت هایشان 

 .را نشان دهند

کودکان در حال توسعه خودانگااره  

تصااوری کااه شاالص از  )خااویش 

 .می باشند( خویش در ههن دارد

کودکاااان تمایااال دارناااد کاااه    

اه کنناد و در  عملکردشان را کل نگ

شرایطی ممکن است مانناد نگارش   

باارای ایجاااد اعتماااد بااه نفاا  در  

کودکان، تقویت مثبات را سارحوله   

اگر کودکان . رفتار با آنها قرار دهید
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ماان عااالی .  )ساایاه و ساافید باشااد

بودم؛ یا، مان خیلای ضاعیف و بای     

 .(فایده بودم

فعالیتی را با موفقیت انجام دهناد و  

بی داشاته  درباره ی آن احساس خو

باشند، دوست دارند که آن را دوباره 

 .انجام دهند
اگر نحوه آماوزش و تمریناات مانظم و    

ساختاریافته باشاند، کودکاان احسااس    

 .آرامش و امنیت خاطر می کنند

تغییاارات را بااه تاادریج و بااه طااور  

 .حساس ایجاد کنید

سااااختاری را ایجااااد کنیاااد کاااه 

پیشرونده و درعین حال پیوسته هم 

 .باشد

زمانی که رفتار مربی با ثبات اسات،  

کودکان احساس آراماش و امنیات   

 .خاطر می کنند

کودکان دوست دارند که همه چیاز  

 .منصفانه و عادالنه باشد

سطح باالیی از انتظار و توقع را ایجااد و  

حفظ کنید، اما با همه کودکان همسان 

مشاااکالت و مساااایل . رفتاااار نماییاااد

در  شلصاای شااما نبایااد رفتارتااان را   

 .دهد مربیگری تغییر

 

 برای پرورش یافتنمرحله یادگیری 

 یادگیری مهارت های کلی ورزشی و آشنایی اولیه با مهارت های پایه والیبال: تمرکز اصلی

 برای پرورش یافتنیادگیری  :ویژگی اصلی مرحله

 مهارت های کلی ورزشی و آشنایی اولیه با برخی مهارت های والیبال :هدف کلی

 سال 8 -11سال ، دختران  9 -12: پسران :شناسنامه ایسن 

 شروع و ورود به ورزشی خاص :تمرکز روی

هماهنگی اجزای کلیدی مهارت ها و اجرای آنها با شیوه درست، اکناون امکاان    :رشد و توسعه مهارت ها

جابجایی ها هنوز خاوب هماهناو و تحات کنتارل نیساتند و روان      . پذیر است

اجارای حرکاات باثباات و منساجم     . در حرکات وجود نادارد  بودن و ریتم هنوز

نیست؛ زمانی که ورزشکار سعی می کند حرکات یا مهارت ها را با سرعت انجام 

دهد و یا تحت فشار قرار می گیرد، دقت و کیفیت اجرا به سارعت کااهش مای    

 .یابد

 رشد و توسعه مهارت های کلی ورزشی  :اهداف

  تمام مهارت هاای پایاه ورزشای    : اصلیمرحله یادگیری مهارت های

 .باید قبل از ورود به مرحله بعد یاد گرفته شوند

 رشد و توسعه یکسارچه از نظر ههنی، احساسی و ادراکی 

 آشنایی اولیه با آماده سازی ههنی 

         استفاده از تاو  پزشاکی، تاو  سوییسای و بادن خاود نونهاال در

 تمرینات قدرتی
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 ی جانبیآشنایی با ظرفیت ها و قابلیت ها 

 استعدادیابی 

 دوره بندی یگانه :تمرینات دوره بندی

  53:  53 :نسبت تمرین به مسابقه

 

 :فعالیت های اصلی

 رشد و توسعه بیشتر مهارت های جابجایی پایه .1

 رشد و توسعه بیشتر مهارت های انعطاف پذیری، چابکی و تغییر جهت .2

انجام حرکات ابتدایی لی لای کاردن و جهیادن باه      -رشد و توسعه قدرت، استفاده از وزن بدن نونهال .0

 منظور افزایش قدرت

 رشد و توسعه استقامت با استفاده از بازی های ملتلف و دویدن های متناوب .4

 تشویق و حمایت از بازی ساختار نیافته .5

 

 :نسبت تمرین به مسابقه

 تمرین% 53 .1

 مسابقه% 53 .2

 ساعت 023 -503(: تمرینات والیبال نیز می شودشامل )میزان فعالیت پیشنهادی ساالنه در ورزش .0

 ساعت 173 -295: میزان فعالیت پیشنهادی ساالنه در والیبال .4

 :دوره های حساس

 سال 9-12سال ، پسران  8 -11دختران) سازگاری پرشتاب در فراگیری ودستیابی به مهارت ها .1

 (سال 0 -13پسران و دختران) انعطاف پذیری .2

 (  PHVدر آغاز ) استقامت .0

 

 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

 محلی: ورزش دیگر، سطح مسابقات 3هفته، حضور در  26 -28: طول دوره تمرینات

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

آماده سازی 

 ذهنی

میزان مسابقات    

تمرینی، دوستانه ) 

 (یا رسمی

 0 1 4 0 ساعات در هفته

 مسابقه 0 1 4 2 جلسه تمرین در هفته
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 ست 2-0 دقیقه 03 دقیقه 03 دقیقه 03 -93 مدت هر جلسه تمرین

مهارت های پایه و  محتوای هر جلسه تمرین

تاکتیاااک هاااای  

 تیمی پایه

چابکی، تعاادل،  

 هماهنگی

مهاااارت هاااای  

رساااایدن بااااه 

آرامااش وتماادد  

اعصاااب، عاازت   

نفاا  و روحیااه  

 کار تیمی

انتقال تاکتیک هاا و  

تکنیااااک هااااای  

شارایط  انفرادی باه  

 مسابقه

  %5 %13 %85 اهمیت نسبی
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 پرورش یافتنتمرین کردن برای مرحله 

و با حرکت به سمت انتهای مرحله، قدرت ) ساخت یک پایه هوازی، رشد و توسعه سرعت: تمرکز اصلی

 ،رشد و تحکیم بیشتر مهارت های والیبال.(در دختران رشد و توسعه یابد

 برای پرورش یافتنتمرین کردن  :ویژگی اصلی مرحله

 رشد و توسعه ظرفیت های جسمانی و مهارت های والیبال :هدف کلی

سن بیولونیکی نوجوانان مد نظر )سال  11 -15: سال ، دختران 12-10: پسران :سن شناسنامه ای

 .(قرار داشته باشید

 استعدادیابی :تمرکز روی

ورزشکار بیشتر رشد و توسعه پیدا خواهد  سبک شلصی در اجرای مهارت ها در :رشد و توسعه مهارت ها

مهارت ها در شرایط آساان و  . کرد، اما بی ثباتی در عملکرد همچنان وجود دارد

زمانی که ورزشکار تحات فشاار   . پایدار، باکنترل، بادقت و باثبات اجرا می شوند

است، شرایط متغیرند یا توقع از او باالست، بعضی عناصر عملکردی مای توانناد   

 .وندحفظ ش

 رشد و توسعه مهارت های ویژه ورزشی  :اهداف

  هاوازی و  : مرحله رشد و توسعه قابلیت های جسمانی عمده و اصالی

،  PHVو طاول دوره  ( PHV)شروع اوج سارعت افازایش قاد   . قدرت

 .نقطه های مرجع می باشند

 رشد و توسعه یکسارچه ههنی، ادراکی و احساسی 

 رشد و توسعه آماده سازی ههنی و روانی 

 شروع تمرینات با وزنه ،با وزنه های سبک 

 رشد و توسعه قابلیت ها و ظرفیت های جانبی 

  سنجش متناوب و منظم ساختار بدن در دورهPHV 

  بار هفته که عاالوه بار ورزش تلصصای،     0 -9تمرینات ورزشی ویژه

 .شامل دیگر ورزش های غیر تلصصی هم می شود

 سالیانه دوگانه دوره بندی یگانه یا :تمرینات دوره بندی

 مسابقه% 03تمرین، % 73 :نسبت تمرین به مسابقه

  

 :فعالیت های اصلی

تمرینات هوازی دارای اولویت می شوند، در عین حال باید سطح سرعت، قادرت و   PHVپ  از شروع  -1

 .انعطاف پذیری بازیگنان حفظ شود یا توسعه یابد

 0بازیکنان برای انجام باازی  . باید تحکیم و تثبیت شوندتاکتیک ها و مهارت های انفرادی پایه والیبال  -2

 .نیاز به یادگیری سیستم های تیمی و تلصصی شدن در پست های ملتلف دارند 0به 
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 :نسبت تمرین به مسابقه

 تمرین% 73 -1

 مسابقه% 03 -2

 ساعت 523 -1353(:  شامل تمرینات والیبال هم می شود)میزان فعالیت ورزشی ساالنه پیشنهادی -0

 ساعت 043 -715: ان تمرین ساالنه پیشنهادی در والیبالمیز -4

 :دوره های حساس

 (PHVاز آغاز )رشد وتوسعه هوازی  -1

 رشد و توسعه سرعت -2

 (پ  از شروع اولین قاعدگی)رشد و توسعه قدرت در دختران  -0

 

 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

، درون استانی؛ 2و2سال : دیگر، سطح مسابقات ورزش 2هفته، حضور در  26 -34: طول دوره تمرینات

 ، کشوری4و3سال 

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

آماده سازی 

 ذهنی

میزان مسابقات   

تمرینی، دوستانه ) 

 (یا رسمی

 4 -5 1 2 -5 0 -13 ساعات در هفته

 5یا  4) تورنمنت 1 2 2-0  4-5 جلسه تمرین در هفته

 (مسابقه

 2-0 دقیقه 03 دقیقه 03 – 93 دقیقه 93 – 123 مدت هر جلسه تمرین

 ست

محتااوای هاار جلسااه  

 تمرین

رشاااد و توساااعه 

مهارت های پایه و 

تاکتیاااک هاااای  

 تیمی

  ،چابکی، تعادل

 هماهنگی

  رشااد وتوسااعه

 هوازی

 انعطاف پذیری 

 (دختران)قدرت 

 تمرکز 

  مااااااادیریت

 استرس

  مهااارت هااای

کنارآماادن بااا 

 شرایط

انتقال تاکتیک ها و 

تکنیااااک هااااای  

انفرادی باه شارایط   

 مسابقه

  %5 %15 %83 اهمیت نسبی
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 رشد و توسعه جسمانی در این مرحله

 کاربردها برای مربی تأثیرعمومی روی عملکرد ویژگی های بنیادی

پ  از اولاین قاعادگی   )پ  از بلوغ

سرعت افزایش قد کند ( در دختران

افازایش قاد پا  از ایان     . می شود

ثباات  . خواهد بود% 5مرحله حدود 

در سیستم عضالنی به وجود خواهد 

 .آمد

عضالت تا اندازه کامال خاود رشاد    

خواهند کرد اما افازایش در قادرت   

ساالگی اداماه    23عضالنی تا سان  

 .خواهد یافت

تمرینات قدرتی را برای دستیابی به 

پیشاارفت کلاای بااه حااد بیشااینه   

عضاالنی   -تمرینات عصبی. برسانید

 .را بهینه کنید

ر اساتلوان بنادی   بلوغ و تکامال د 

 .ادامه می یابد

بافت های پیونددهنده در حال قوی 

 .تر شدن هستند

افزایش بار را به صاورت پیشارونده،   

 .در تمرین ادامه دهید

سالگی، باه طاور    17تقریبا  در سن 

عمومی به شارایط و تناساب هاای    

 .بزرگسالی می رسند

به طور نسبی در این دوره، دختران 

 .کنندبیشتر وزن اضافه می 

تمرینااات هااوازی را در حااد بهینااه 

مراقب باشید که چطور . انجام دهید

به این افزایش ها در وزن رسایدگی  

به ورزشاکاران بیاموزیاد   . می کنید

که چگونه در پیشامد های گوناگون 

واکاانش و عملکاارد درساات داشااته 

 .باشند

ناارپ پیشاارفت در مهااارت هااای    

 .حرکتی کاهش می یابد

ت هااای ناارپ پیشاارفت در مهااار  

 .تکنیکی کاهش می یابد

آگاه باشاید کاه نارپ پیشارفت در     

مهارت های حرکتی کندتر خواهاد  

بود، اماا پیشارفت همچناان ایجااد     

 .خواهد شد

 

 رشد و توسعه ذهنی و ادراکی در این مرحله

پیامد عمومی بر روی قابلیت ها و  ویژگی های بنیادی

 محدودیت های عملکردی

 کاربردها برای مربی

 10طااور عمااومی در ساان   بااه 

سالگی، مغز به انادازه بزرگساالی   

خواهد رسید، اماا از نظار عصاب    

شناختی رشد و توسعه ادامه مای  

 .یابد

ورزشااکاران ماای تواننااد نیازهااای    

 .تکنیکی ورزش خود را درک کنند

مطمئن شوید که ورزشاکاران درک  

می کنند کاه چارا در حاال انجاام     

 .کارهای معین و ویژه ای هستند
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تفکر انتقادی بیشتر به وجود مای  

 .آید

ورزشکاران می توانند درباره خط سیر 

 .تمریناتشان تصمیم بگیرند

به وررشکاران اجازه دهید که میزان 

بازخوردهااا و نتااایج عملکردهااا را   

( خود نظاارتی )خودشان اعالم کنند

و میاازان بااازخورد را نیااز کاااهش  

ورزشکاران را وادار کنیاد تاا   . دهید

خودشان و عملکردشان فکار  هرباره 

کنند و دانش خود در زمینه ورزش 

 .را توسعه دهند

باید درک و پذیرش کاملی از نیاز 

به قاوانین، مقاررات و سااختارها    

 .وجود داشته باشد

قوانین باید شفاف باشند و باه خاوبی   

 .تعریف و تشریح شوند

همااواره بایااد بااه عنااوان شلصاای  

منصف و بی طرف به شما نگریسته 

شاود چراکااه بزرگسااالن حساساای   

زیادی باه انصااف و بای طرفای در     

ورزشاکاران را  . تصمیم گیری دارند

به عنوان بلشی از فرایناد تصامیم   

 . گیری قرار دهید

 

 رشد و توسعه احساسی در این مرحله

 کاربردها برای مربی لکردتأثیر عمومی روی عم ویژگی های بنیادی

تصاامیمات مهاام و اساساای درباااره 

امتحانات، دانشاگاه، و اساتلدام در   

 .شغلی مناسب باید گرفته شود

برخی مساایل بیرونای، مقاداری از    

وقت وانارنی ورزشاکار را باه خاود     

 .معطوف می کنند

برخی وقفه های برنامه ریزی شاده  

در تمریناااات ایجااااد کنیاااد تاااا  

ورزشکاران زمان و انرنی کافی برای 

پاارداختن بااه برخاای امااور مهاام و  

اساسی دیگار زنادگی خاود را نیاز     

از فشاارهای بیرونای   . داشته باشند

که به ورزشکاران وارد می شود آگاه 

آنها را طوری هادایت کنیاد   . باشید

در  کااااه هاااام در ورزش و هاااام

تحصیالت خاود در مسایر درساتی    

 .حرکت کنند

فشااار گااروه همساااالن و دوسااتان، 

منجر به عالیاق و تماایالت متضااد    

 .می شود

به خااطر فشاار گاروه همسااالن و     

اینکه نیاز دارد به عنوان عضاو یاک   

گروه یا دسته به او نگریساته شاود،   

یک نوجوان ورزشکار ممکان اسات   

حساااس و بااا دقاات در هدفگاذاری  

اهداف باید مشاترک و قابال   . باشید

 .دستیابی باشند
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  .ورزش را رها کند
 

اباراز  )خود شکوفایی و خودبیانگری

مهاام ( عقایااد و خصوصاایات خااود 

 .هستند

با ورزشکاران مانند بزرگساالن رفتار  

ورزشااکاران را در اهاااداف  . کنیااد 

سهیم کرده و با همکااری آنهاا باه    

 .سمت اهداف حرکت کنید

دوستان از هر دو جنسایت  تعامل با 

ادامه مای یاباد تاا اینکاه باه یاک       

 .اولویت قوی تبدیل می شود

به ورزشکاران زمانی را اجازه دهیاد   

تا تعمل اجتمااعی مساتقل برقارار    

 .کنند

 

 رقابت کردنچگونه مرحله یادگیری 

 تحکیم مهارت های والیبال و توسعه آمادگی جسمانی: تمرکز اصلی

 رقابت کردنچگونه دگیری یا :ویژگی اصلی مرحله

 تحکیم و تثبیت مهارت های والیبال، رشد و توسعه آمادگی جسمانی :هدف کلی

 سال 10 -18: سال ، دختران 17 -19: پسران :سن شناسنامه ای

 تلصصی شدن  :تمرکز روی

در شرایط . نمایان شدن سبک شلصی ورزشکار در اجرای مهارت ها ادامه می یابد :رشد و توسعه مهارت ها

پیچیده ،کنترل در جابجایی ها، هماهنگی و ریاتم مناساب در اجارای حرکاات و     

اما زمانی که ورزشکار تحت فشاار اسات،   . مهارت ها از ثبات خوبی برخوردار است

شرایط تغییر می کنند یا توقعات از او افزایش می یابد، عملکرد همچنان بی ثباات  

 .خواهد بود

تکنیکی و تااکتیکی ویاژه و تلصصای بارای پسات هاای       آماده سازی   :اهداف

 ملتلف

       رشد و توسعه تکنیکی و تاکتیکی ویاژه و تلصصای بارای پسات هاای

 ملتلف

 رشد و توسعه مهارت های بازی تحت شرایط رقابتی 

 آماده سازی ههنی پیشرفته 

 بهینه سازی ظرفیت ها و قابلیت های جانبی 

 سالیانه دوگانهدوره بندی یگانه یا  :تمرینات دوره بندی

 مسابقه% 43تمرین و % 03 : نسبت تمرین به مسابقه
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 :فعالیت اصلی

 افزایش شدت تمرینات تا سطح بهینه -1

مهاارت  . گوناگونی هریک از مهارت هایوالیبال و تاکتیک های پیشرفته به بازیکنان آماوزش داده شاود   -2

سیساتم هاای تیمای پیچیاده تار       .های والیبال تحت شرایط ملتلف بازی باید در تمرین اجارا شاوند  

 .تمرین باید برای پست های ملتلف، ویژه و تلصصی باشد. آموزش داده شوند

برنامه های رشد و توسعه تکنیکی، روانی و ههنی، ریکاوریو آمادگی جسمانی بایاد باه انادازه بیشاتری      -0

 .متناسب با ویژگی های انفرادی بازیکنان باشد

 :نسبت تمرین به مسابقه

 رینتم% 03 -1

 مسابقه% 43 -2

 523 -1153(:که شامل تمریناات والیباال هام مای شاود     ) میزان فعالیت ساالنه پیشنهادی در ورزش -0

 ساعت

 ساعت  093 -923: میزان تمرین ساالنه والیبال -4

 :دوره های حساس

 (پسران، دختران دیربالغ) سازگاری پرشتاب برای رشد و توسعه قدرت -1

 .هوازی تصاعدی خواهد بودپ  از کاهش نرپ رشد، پیشرفت توان  -2

 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

 ملی: ورزش دیگر، سطح مسابقات 2هفته، حضور در  31 -41: طول دوره تمرینات

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

میزان مسابقات  آماده سازی ذهنی
تمرینی، دوستانه )

 (یا رسمی

 1-4 1 0 -0 8 -12 ساعات در هفته

 مسابقه 1-2 2 0-4 4-5 جلسه تمرین در هفته

 ست 0-5 دقیقه 03 دقیقه 03-93 دقیقه 123-153 مدت هر جلسه تمرین

حفااظ مهااارت    محتوای هر جلسه تمرین

 های پایه

  معرفی و توسعه

تکنیاااک هاااا و 

تاکتیااک هااای  

 پیشرفته

 قدرت 

 توان هوازی 

 مدیریت زمان 

 تصویرسازی 

انتقال تاکتیک هاا و  

تکنیااااک هااااای  

انفرادی باه شارایط   

 مسابقه

  %5 %15 %83 اهمیت نسبی
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 رقابت کردنتمرین کردن برای مرحله 

 پاالیش مهارت های والیبال و توسعه بیشتر آمادگی جسمانی: تمرکز اصلی

 رقابت کردن تمرین کردن برای :ویژگی اصلی مرحله

و پاالیش مهارت های والیبال به منظور اجرای بدون نقص آنها، توسعه  اصالح :هدف کلی

 بیشتر آمادگی جسمانی

 سال 23و  19سال ، دختران  21و  23: پسران :سن شناسنامه ای

 و پاالیش اصالح :تمرکز روی 

شیوه و سبک شلصی ورزشکار در اجرای مهارت ها و حرکات به طور کامل شکل  :رشد و توسعه مهارت ها

. از نظر سرعت و نحوه اجرا، حرکات مانند مدل ایده آل اجرا می شوند. می گیرد

اجرای حرکات  زیرا. در شرایط بسیار سلت، عملکرد بازیکن باثبات و دقیق است

پیدا می کند تمرکز به صورت اتوماتیک و خودکار شده است، بازیکن اجازه 

خارجی خود را افزایش دهد و در صورت لزوم تعدیل ها و تنظیم های سریعی را 

 .در نحوه ی اجرای حرکات به وجود آورد

 آماده سازی تکنیکی و تاکتیکی ویژه برای پست های تلصصی  :اهداف

  رشد و توسعه تکنیکی و تاکتیکی فقط در یک ورزش ویژه و در پست

 تلصصی

  توسعه مهارت های بازی تحت شرایط رقابتی و پرفشاررشد و 

 آماده سازی ههنی پیشرفته 

 بهینه سازی قابلیت ها و ظرفیت های جانبی 

 سالیانه دوره بندی دوگانه یا سه گانه :تمرینات دوره بندی

 مسابقه% 03تمرین ، % 73 :نسبت تمرین به مسابقه

 :فعالیت های اصلی

 افزایش شدت تمرینحجم باالی بارتمرینی با  -1

گوناگونی و تنوع در اجرای هر یک از مهارت های والیبال و تاکتیک های پیشرفته تحکیم و تثبیت می  -2

سیستم های . شوند و مهارت های والیبال تحت شرایط ملتلف رقابتی در طول تمرین اجرا می شوند

 .های ملتلف می باشدتمرینات به صورت ویژه برای پست . تمرینی پیچیده تر یادگرفته می شود

برنامه های رشد و توسعه تکنیکی، ههنی و روانی، ریکاوری و آمادگی جسمانی، متناسب با ویژگی های  -0

این برنامه ها بر رشد نقاط قوت فردی و کار بر روی نقاط ضعف فردی تأکید . فردی بازیکنان می باشد

 .دارد

 .ش به طور تلصصی تمرین و تمرکز کندبرای رشد و توسعه بهینه، ورزشکار باید فقط در یک ورز -4

 

 :نسبت تمرین به مسابقه

 تمرین% 73 -1
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 مسابقه% 03 -2

 ساعت 733-1453.(: شامل تمرینات والیبال هم می باشد)میزان فعالیت ساالنه پیشنهادی در ورزش -0

 ساعت 733 -1453: میزان تمرین ساالنه پیشنهادی در والیبال -4

 :دوره های حساس

 (برای پسرانی که دیر رشد کرده اند)برای رشد و توسعه قدرت سازگاری پرشتاب  -1

 .پ  از کاهش نرپ رشد، پیشرفت توان هوازی تصاعدی خواهد بود -2

 

 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

ملای، باا برخای    : هفته، حضور در هیچ ورزش دیگر، ساطح مساابقات   35 -45: طول دوره تمرینات

 بقات بین المللیموقعیت های حضور در مسا

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

آماده سازی 

 ذهنی

میزان مسابقات 

تمرینی، دوستانه )

 (یا رسمی

 2-4 1.5 4-0 13 -23 ساعات در هفته

 مسابقه 1-2 2 4 5-7 جلسه تمرین در هفته

 ست 0-5 دقیقه 45 دقیقه 03-93 دقیقه 123-183 مدت هر جلسه تمرین

حفااظ مهااارت    تمرینمحتوای هر جلسه 

 های پایه

  حفظ تکنیک ها

و تاکتیک هاای   

 پیشرفته

 قدرت 

 توان هوازی 

 تمرکز حواس 

 مدیریت زمان 

 تصویرسازی 

انتقال تاکتیک هاا و  

تکنیااااک هااااای  

انفرادی باه شارایط   

 مسابقه

  %5 %23 %75 اهمیت نسبی

 

 برنده شدنچگونه مرحله یادگیری 

تاکتیکی، جسمانی، ذهنی، روانی و ادراکی بازیکن ها به منظور آماده سازی تکنیکی، : تمرکز اصلی

حضور در بهترین لیگ ها و رویدادهای حرفه ای در جهان، و آماده سازی بازیکنان به منظور کسب 

 افتخار برای کشور در رویدادهای بین المللی

 برنده شدنچگونه یادگیری  :ویژگی اصلی مرحله
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 والیبال و رشد توانایی تحمل تمرینات با حجم و شدت باالحفظ مهارت های  :هدف کلی

 سال 21 -24سال ، زنان  22 -25: مردان :سن شناسنامه ای

 بهینه سازی :تمرکز روی

. شیوه و سبک بازیکنان در اجرای مهارت ها تقریبا  شکل نهایی خود را می گیرد :رشد و توسعه مهارت ها

عملکرد، باثبات و دقیق می باشد و . شوند حرکات برطبق مدل ایده آل انجام می

توانایی بیشتر در . همه ی حرکات به طور خودکار و اتوماتیک انجام می شود

تمرکز بر روی محیط در طول اجرای مهارت ها، منجر به واکنش های منحصر به 

 .فرد در شرایط ویژه رقابتی و در طول مسابقه می شود

توانایی های تکنیکی و تاکتیکی یا مهارت های رشد و توسعه بیشتر   :اهداف

 بازی

 مدل سازی تمام جنبه های ممکن تمرین و عملکرد 

 وقفه ها و دوره های استراحت برنامه ریزی شده 

 به حداکثر رساندن ظرفیت ها و قابلیت های جانبی 

 سالیانه دوره بندی دوگانه یا سه گانه :تمرینات دوره بندی

 مسابقه% 03تمرین ، % 73 :نسبت تمرین به مسابقه

 

 :فعالیت های اصلی

 تمرینات با شدت باال و نسبتا  حجم باال -1

در طول تمرینات، تکنیک ها و تاکتیک های پیشرفته والیبال باید تحت شرایط گوناگون بازی اجرا  -2

 تمرینات باید برای پست های ملتلف. شوند، مشابه آنچه که در رقابت های بین المللی رپ می دهند

 .بسیار تلصصی باشند

برنامه های رشد و توسعه تکنیکی، ههنی و روانی، آمادگی جسمانی و ریکاوری، برای هر بازیکن کامال   -0

 .ویژه و اختصاصی هستند

 .رقابت در باالترین سطح موجود برگزار می شود -4

 :نسبت تمرین به مسابقه

 تمرین% 73 -1

 مسابقه% 03 -2

 ساعت 783 -2103.(: شامل تمرینات والیبال هم می شود)زشمیزان فعالیت ساالنه پیشنهادی در ور -0

 ساعت  783 -2103: میزان تمرین ساالنه پیشنهادی در والیبال -4

 :دوره های حساس

 .دوره حساسی وجود ندارد
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 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

 بین المللی :هفته، حضور در هیچ ورزش دیگر، سطح مسابقات 41 -48: طول دوره تمرینات

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

آماده سازی 

 ذهنی

میزان مسابقات 
تمرینی، دوستانه )

 (یا رسمی

 2-5 1.5 4 - 7.5 12 -03 ساعات در هفته

 مسابقه 1-2 2 4-5 0 -13 جلسه تمرین در هفته

 ست 0-5 دقیقه 45 دقیقه 03-93 دقیقه 123-183 مدت هر جلسه تمرین

تکنیاااک هاااا و   جلسه تمرینمحتوای هر 

تاکتیااک هااای  

 %05: انفرادی

  تمااارین ویاااژه

 %05: مسابقه

  قدرت و ثبات

 میان تنه

 توان هوازی 

  ،سااااااارعت

چااااااابکی و 

 چاالکی

  کار روی نقاط

 ضعف انفرادی

   وضعیت بهیناه

 در عملکرد

 آرامش 

 تصویرسازی 

بهتااارین عملکااارد 

 ممکن

  %5 %23 %75 اهمیت نسبی
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 (ورزش برای زندگی) برای برنده شدن تمرین کردنمرحله 

ورزشکاران در مهم ترین و اصلی ترین رقابت های بین المللی، اوج عملکرد خود را ارائه : تمرکز اصلی

 .دهند

 برای برنده شدن تمرین کردن :ویژگی اصلی مرحله

بهینه سازی عملکرد برای به اوج رسیدن در مسابقات و رویدادهای منتلب و  :هدف کلی

 برگزیده شده

 023-25:، زنان   043-20:مردان  :سن شناسنامه ای

 حرفه ای شدن :تمرکز روی

حرکات مطابق با مدل ایده آل اجرا می شوند، و ورزشکار سبک و شیوه ی شلصی  :رشد و توسعه مهارت ها

ورزشکار در شرایط ویژه . کارآمد و اثر بلشی در اجرای مهارت ها توسعه داده است

واکنش های منحصر به فردی راانجام می دهد که می تواند تبدیل به الگو مسابقه 

 .برای دیگران شود

 :اهداف

 

 

 
 

  رشد و توسعه بیشتر توانایی های تکنیکی و تاکتیکی یا مهارت های

 بازی

 مدل سازی تمام جنبه های ممکن عملکرد و تمرین 

 وقفه ها و استراحت های برنامه ریزی شده 

 ظرفیت ها و قابلیت های جانبی به حداکثر رساندن 

 دوره بندی دوگانه، سه گانه و یا چندگانه :تمرینات دوره بندی

 مسابقه% 03تمرین ، % 73 :نسبت تمرین به مسابقه

 :فعالیت های اصلی

 تمرین با شدت باال و حجم نسبتا  باال -1

 و ههنی وقفه های متناوب و پیش گیری کننده، به منظور پیش گیری از تحلیل جسمانی -2

 .چهارچوب آماده سازی از دوره بندی کاملی برخوردار است -0

 .رقابت در باالترین سطح موجود می باشد -4

 :نسبت تمرین به مسابقه

 تمرین% 73 -1

 مسابقه% 03 -2

 893-1805.(: که شامل تمرینات والیبال هم می شود)میزان فعالیت ساالنه پیشنهادی در ورزش -0

 ساعت 

 ساعت 893 -1805: یبالمیزان تمرین ساالنه در وال -4

 :دوره های حساس

 .دوره حساسی وجود ندارد
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 تفکیک پیشنهادی فعالیت ساالنه در والیبال

 بین المللی: هفته، حضور در هیچ ورزش دیگر، سطح مسابقات 41 -48: طول دوره تمرینات

آماده سازی  تمرین والیبال 

 عمومی

آماده سازی 

 ذهنی

میزان مسابقات 
دوستانه تمرینی، )

 (یا رسمی

 4-0 2.25 4 - 0 12 -24 ساعات در هفته

 مسابقه 2 0 4 0 -8 جلسه تمرین در هفته

 ست 0-5 دقیقه 45 دقیقه 03-93 دقیقه 123-183 مدت هر جلسه تمرین

تکنیاااک هاااا و   محتوای هر جلسه تمرین

تاکتیااک هااای  

 %05: انفرادی

  تمااارین ویاااژه

 %05: مسابقه

  قدرت و ثبات

 میان تنه

 توان هوازی 

  کار روی نقاط

 ضعف انفرادی

   وضعیت بهیناه

 در عملکرد

 آرامش 

 تصویرسازی 

بهتااارین عملکااارد 

 ممکن

  %5 %23 %75 اهمیت نسبی

 

 

 

 2393انتشارات فدراسیون والیبال، جواد مهرگان،  ب اصول مربیگری والیبال،کتا :منبع

 .باشد ی حقوق این اثر محفوظ می کلیه

   .باشد صرفاً آموزشی مجاز میی  ادهجهت استففقط برداری  پیک

 

 


