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(سوم و پایانی)بخش برنامه ریزی تمرین  
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 تمرینجلسات طراحی :  6مرحله 

یک عبارت کلیشه ای مشهور در همه ی ورزش ها این است که بنیان موفقیت هر تیم در مسابقه، در تمرین ساخته می  ویود    

آماده سازی تیم برای رقابت در باالترین سطح ممکن خود از طریق برنامه ریزی و سازمانده  کارآمد و اثربخش جلسات تمرین 

تمرین و یادگیری وجود دارد و با تمرینات مناسب م  توان مهارت هیای ررکتی  و او    به دست م  آید  رابطه مستقیم  بین 

 عملکرد بازیکنان را بهبود بخشید 

رین بخش کار مربیگری در تمرین م  باود؛ نه لزوماً در در طول مسابقه  مرب  باید برنامه ریزی کامل  برای آماده سازی مهم ت

تیم داوته باود و رتماً این برنامه را بنویسد  اولین گام در این برنامه ریزی، هدف گذاری برای تیم می  باوید کیه بایید واقی       

سپس باید زمان بندی و تقویم جلسات تمرین را طرار  و آماده کیرد و رتمیاً آنیرا      رایط باود بینانه و با توجه به امکانات و و

ه، ماهیانه، هفتگ  و روزانه باود که باید اهداف هر کیدام  باید سالیانبرای هر فصل نووت  این زمان بندی برای آماده سازی تیم 

اهیداف و محتوییات جلسیات تمیرین      وروع مسابقات تعییین کیرد    و محتویات جلسات تمرین را با توجه به زمان باق  مانده تا

مربوط به آماده سازی جسمان ، تکنیک  ، ذهن ، و تاکتیک  م  باود که در ابتدا تمرکز بیشتر روی آمیاده سیازی جسیمان  و    

توسیعه  به طور کل   تکنیک  م  باود و با نزدیک ودن به رقابت ها تمرکز بیشتر باید روی آماده سازی ذهن  و تاکتیک  باود 

و پرورش مهارت های انفرادی ) جسمان ، تکنیک  و ذهن ( اولویت اول تمرینات م  باود، مهارت هیای تیاکتیک  ) اسیترا ی    

مهم ترین نکته این است برنامه نووته وده و بایگان  وود تا مورد ارزیاب  ، بیازبین  و االیارات    بازی( اولویت بعدی م  باود 

  رار گیرد ق

اولین گام اجرای  در برنامه ریزی فصل آینده مسابقات با جلسه کادر مربیان آغاز م  وود  موارد زیر باید در ایین جلسیه میورد    

 بررس  و تبادل نظر قرار گیرد:

 های انفرادی مهارت هایچگونگ  آموزش  -1

 طرار  تاکتیک های جدید بر پایه نفرات -2

 عملکرد تیم بهبود  -3

 ورایط ویژه بازی نحوه ی بازی و عملکرد در -4

اکثر مربیان ارساس م  کنند که زمان و فضای کاف  و امکانات مناسب برای تمرین در اختیار ندارند  خطری که اینجیا وجیود   

دارد این است که مرب  زمان زیادی را الرف مسائل  م  کند که روی آنها کنترل  نیدارد)مثل محیدودیت در زمیان ییا فضیای      

  سط فدراسیون یا سازمان لیگ، طول دوره ی آماده سازی تیم، بودجه ناچیز و      (تمرین، ورایط وض  وده تو

ییک مربی  البتیه بایید      .اشته باشند تمرکز کننددو تأثیر مربیان، مانند بازیکنان باید روی آنچه که می توانند کنترل

نباید هرگز بر عناالر اما نگران  درباره ی ورایط نامناسب یا نادرست،  را پ  گیری کند  آنخواهان بهبود ورایط تمرین باود و 

 مثبت و سازنده ای که مرب  دارد تاش م  کند تا آنها را در تیم ایجاد نماید، سایه افکند و تأثیر بگذارد 

ا برای رود و توسعه تمرین یک فرالت گذر کلمه تمرین م  تواند هر یک از عناالر مربوط به رود و توسعه تیم را پووش دهد 

نگرش، الگوهای رفتاری، هماهنگ ، تعهد، نظم، آمادگ  جسمان ، تکنیک ها و تاکتیک ها در بین هیر ییک از بازیکنیان و کیل     
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ترکیب این عناالر و عوامل با هم، محصول  نهای  را به وجیود می  آورد کیه بیه      تیم م  باود  این عناالر با هم گره خورده اند 

 گفته م  وود  تیم طور متداول به آن

 در ادامه نگاه  به این عناالر خواهیم داوت 

 نگرش

نوع نگرش تیم از مرب  آغاز م  وود  یک مزیت بزرگ برای هر مرب  ای این است که وقت  به خود م  نگرد، آنچه را ببیند که 

یا بییش از حید خیود انت یاد     ره خود بی طرفانه قضاوت نمی کنیم، ما اغلب دربا دیگران هم در او همان را م  بیننید  

 هستیم یا به اندازه کافی از خودمان انت اد نمی کنیم.

ما هرگز به آن اندازه که فکر م  کنیم خوبیم، خوب نیستیم، و هرگیز بیه آن   » م  گوید: NBAن برجسته اآدولف راپ، از مربی

 «اندازه که فکر م  کنیم بدیم، بد نیستیم 

ارساس  درباره ی خود داوته باود، خود را چگونه باور داوته باود و بیه ویرایط چگونیه    مرب  بنیان م  نهد که یک تیم چه 

اگر مرب  داوران را سرزنش کند، از بودجه کم یا تسهیات و امکانات موجود انتقاد کنید، سیپس تییم نییز از ایین روییه        بنگرد 

د، یک موقعیت برای رود را رت  در بیدترین ویرایط   اگر مرب  مشتاق و پرانر ی باود، خود را باور داوته باو پیروی م  کند 

 بود  خواهدببیند، سپس تیم نیز این چنین 

 در آینه بنگرید! آیا همان وخص  را م  بینید که دیگران م  بینند؟

زیرا تمرینات خوب، برنامه خیوب و مسیابقات    را بر روی تیم م  گذارد، -مثبت یا منف -مرب  وخص  است که بیشترین تأثیر

 خوب به نگرش روزمره ای که توسط مرب  ارائه م  وود بستگ  دارد 

یک مربی، خود بهترین وسیله برای پرداختن به امور تیمش می باشد. او باید شناخت درست وکاملی از این وسیله 

 و بهترین کاربردهایش داشته باشد.

 راه حل های تیم است، مربی بازنده همیشه بخشی از مشکالت تیم. مربی برنده همیشه بخشی از

 

 مربی برنده همیشه برنامه دارد، مربی بازنده همیشه بهانه دارد.

 

 مربی برنده گام های متعادلی برمی دارد، مربی بازنده دو نوع سرعت دارد؛ یا خیلی تند یا خیلی کند.
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 الگوهای رفتاری

 برای رود و توسعه الگوهای رفتاری ای است که مرب  م  خواهید تییمش از آنهیا پییروی کنید       جلسه تمرین محل تبادل نظر

تمام نظم ها و امور جاری و روتین جلسیه ی تمیرین بایید     تمام فعالیت ها در هر جلسه تمرین باید طرح و برنامه داوته باوند 

اگر الگوهای رفتاری ویژه در تمرین القا ووند، سپس به عادت های  تبدیل م  ویوند کیه در مسیابقه نییز از آنهیا       ثابت باوند 

 پیروی خواهد ود 

 کادر مربیان باید:

  د تا اطمینان نباید زود در تمرین راضر وو انوروع کند) این بدان معناست که مربی به موق همیشه جلسه تمرین را

 برای وروع تمرین آماده است (  د که همه چیزنراالل کن

 دنباس های مربیگری تمیز و مرتب بپووهمیشه ل  

 د نسب و آراسته باواهمیشه دارای سر و وض  من 

 د نهمیشه باید برنامه هر جلسه تمرین را در یک دفتر یادداوت یا دفتر کار روزانه یادداوت کرده باو 

 مربیان بکند  سرمرب  باید رداکثر استفاده را از توانای  های کمک 

 بازیکنان باید:

  وروع کنند  به موق همیشه باید آماده باوند که تمرین را 

  سالن تمرین و تجهیزات را آماده وروع تمرین کنند 

  لباس ها و وسایل وخص  خود را مرتب در محل تعیین وده قرار دهند 
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  توجه فعالیت کنند از نظر جسم  و ذهن  برای هر جلسه تمرین آماده باوند و با تمرکز و 

       لباس ها تمرین ، گرم کن تیم و    را تمیز و مرتب نگه دارند و طبق برنامه ریزی انجیام ویده توسیط مربییان آنهیا را

 بپووند 

محیط تمرین باید با سازمان یافتگی خود نمایانگر نگرش ها و  محیط تمرین باید تمیز، مرتب و سازمان یافته باشد.

 محیط تمرین باید شخصیت تیم و رفتاری که آن را به وجود آورده، بازتیا  دهید.   رفتارهای مثبت یک تیم باشد.

 الگوهای رفتاری یا سبک زندگی یک تیم در سالن تمرین شکل می گیرد.

به کنید که بازتا  دهنده نگرش برنده و سربلندی و افتخار در تمام جنبه همواره رفتاری را از خود و بازیکنان مطال

 های عملکردی تیم باشد.

اینکه یک مرب  در مواجهه با ییک موقعییت منحصیر بیه فیرد چیه        باید پایه و اساس هر فلسفه مربیگری باود  «اثر انباشته»

یک جلسه تمرینی    رفتاری انجام م  دهد، به تنهای  نم  تواند گواه آنچه باود که او در مجموع و در نهایت ایجاد خواهد کرد 

ابقه، تییم را قهرمیان   بد تیم را برای همیشه نابود نخواهد کرد، همان طور که یک جلسه تمرین  خوب یا پییروزی در ییک مسی   

ما با به هم پیوند زدن یک سیری   هیچ کس نم  داند که یک بازیکن چه زمان  بازیکن  خوب یا عال  خواهد ود  نخواهد کرد 

این موضوع بیه    یم در رال ررکت هستیمطوالن  از تجربیات و عملکردها)مثبت و یا منف ( به سمت هدف  که در نظر گرفته ا

 قابت  و هدف مدار بیشتر الادق است    ویژه در ورزش های ر

از تجربیاتش م  باوید  تمیام اعضیای تییم بایید ییک سیری عملکردهیا و          برآیندو  انباشتتیم و آنچه که ارائه م  دهد یک 

تجربیات مثبت و تقویت کننده داوته باوند تا کیفیت برنامه های تیم و آنچه که در مجموع ارائه م  دهید مثبیت و باکیفییت    

 باود 

اگیر ییک مربی      مثبت و یا منفی  باوید    سهیم خواهد بود  آنچه انجام وده م  تواند اثرانباوتهنچه که انجام م  وود در آهر 

ولخته، ب  ثبات، نامتعادل و ب  نظم باود، انباوت این تجربیات و عملکردهای منف  با ایجاد فقدان عزت نفس، خود انگیاره ی  

ضعیف) تصوری که وخص از خود دارد ( و فقدان عملکرد درخشان، در تییم بازتیاب خواهید یافیت  بیرعکس، اگیر ییک مربی          

 کند، سپس انباوت تجربیات مثبت در تیم منعکس خواهد ود استانداردهای باالی  را رعایت 

به رارت  در جلسه ی تمرین قابل مشاهده است  یک تیم نباید هرگز یک روز، یک ساعت و یا ییک دقیقیه را هیدر    اثر انباوته 

اتاف  خواهد بود  1اگر یک تیم بیشترین بهره را از موقعیت ها برای پیشرفت ببرد؛ نتیجه، تبدیل ودن به یک تیم درجه  دهد 

 تأثیر منف  زیادی روی تیم خواهد گذاوت  ثبات  وقت، توقعات کم و ب 

برنامه ای را که رفتارهای مطلو  و مناسب را به طور همیشگی ت ویت می کند، ایجاد کرده و توسیعه دهیید و در   

 همه ی فعالیت ها و برنامه های روزانه بگنجانید.

 شرایط جسمانی

یک مرب  نیاز دارد که از االیول آمیاده    بهبود ورایط جسمان  بازیکنان تأثیر مثبت  برعملکرد آنها خواهد گذاوت بدون تردید 

 سازی جسمان  مربوط به والیبال آگاه باود 
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 تعاریف

I   جابجای  ها: مکانیک و نحوه ی ررکت بدن که برای اجرای یک مهارت جسمان  الزم است 

II   رالت های االل  و پایه، و یک سری از جابجیای  هیا و رالیت هیای  رییف تیر و       مهارت: یک سری از جابجای  ها و

 جزئ  تر به منظور اجرای اثربخش یک عمل جسمان  

III  تکرار: یک بار اجرای یک مهارت 

IV  ست: یک سری از تعداد تکرارهای مورد نیاز 

V  (تمرینDRILL   یک سری سنجیده وده از ست ها که به دقت توسط مرب  نظارت می  ویود و :)    بیه منظیور ترکییب

 مهارت های فردی برای ایجاد اثربخش  و هماهنگ  در مهارت های تیم  طرار  وده است 

VI  (جلسه تمرینPRACTICE  یک :)زمان  برنامه ریزی وده که وامل یک سری از تمرینات سازمان یافته بیا   چارچوب

 یک پیشروی منطق  برپایه اهداف عملکردی از قبل تعیین وده م  باود 

VII  (فصلSEASON  یک چارچوب تقویم  زمان بندی وده که وامل مسابقات و جلسات تمرین  م  وود و براسیاس :)

 اثر متقابل این دو)مسابقه و جلسه تمرین( طرار  م  وود 

 اجزای یک جلسه تمرین خو 

 برای اثربخش  و کارآمدی تمرینات و جلسه تمرین، عناالر معین  الزم است:

 مهارت های مربی:

   و دانش کامل از جابجای  ها و مهارت هاآگاه 

 یک لیست توسعه یافته از االول برای آموزش تکنیک ها 

  آگاه  و دانش کامل از کاربردهای تاکتیک  و مهارت های تکنیک 

  آگاه  و دانش کامل از االول تمرینات آمادگ  جسمان 

 خاقیت و نوآوری 

 مهارت های سازمانده ، مدیریت و رهبری 

 راری ارتباطمهارت های برق 

 تسهیالت و امکانات:

 توانای  آماده سازی محیط تمرین زمین بازی 

  توپ برای هر بازیکن 2رداقل 

  بازیکن 14برای هر با کفپوش مناسب یک زمین 

  متر باود  6فاالله خطوط کناری یا انتهای  با موان  اطراف زمین رداقل 

  میله های تور باید مستحکم و ایمن باوند 

 توپ را داوته باود  24که رداقل گنجایش  سبد چرخ داری 

  متر ارتفاع داوته باود  8سقف رداقل 
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 نور مناسب 

 داوتن ذخیره از برخ  تجهیزات ضروری 

  مادگ  جسمان ، مانند تمرینات پرش و      آتجهیزات خوب برای تمرینات 

 و وسایل باید استانداردهای  تمام تجهیزاتFIVB  را رعایت کنند 

 بازیکنان و کارکنانوظایف 

 )بازیکنان آموخته باوند که چطور در تمرین رضور یابند) قوانین، ارتباطات، مهارت های ویژه تمرین 

  تمام وسایل و لباس های بازیکنان باید در محل مناسب و به وکل مرتب قرار داوته باوند 

  باید لباس های برنامه ریزی وده را به تن کنند و مربیان بازیکنان 

جلسه تمرین یا هر بخش آن باید یک موضوع و زمینه داوته باود) مثاً مهارت ها یا تاکتیک های تهاجم ، دفاع ، االول و هر

 و      (  وجاعت و جنگندگ پایه ها، مرور برنامه های بازی، رود و توسعه 

آموزش مهارت هیای   هرجلسه تمرین یا هر بخش آن باید سرعت و آهنگ ررکت مشخص  داوته باود)سرعت پایین به منظور

 پایه، سرعت باال و تحت فشار برای وبیه سازی ورایط بازی و      ( 

هرجلسه تمرین باید دارای یک فرآیند پیشرونده ی منطق  باود) مثاً از مهارت ها و جابجای  های انفرادی پایه وروع ویود و  

 به اجرای مهارت ها در سطح تاکتیک  و ورایط بازی ختم وود ( 
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 اندازه گیری و سنجش تمرین

 با استفاده از ابزار زیر م  توان عملکرد بازیکنان را تنظیم کرد و مورد ارزیاب  قرار داد 

  ایجاد قالب زمان 

 هدف قرار دادن تعداد معین  اجرای موفق 

  هدف قرار دادن تعدادی اجرای موفق متوال 

  زمان هدف قرار دادن تعدادی اجرای موفق در یک قالب 

 هدف قرار دادن تعداد معین  اجرای موفق در تعداد معین  اجرا 

 هدف قرار دادن کسب میزان معین  امتیاز، امتیاز مثبت برای اجرای موفق و امتیاز منف  برای خطا در اجرا 

 یا مرب  پایان یافتن تمرین با تشخیص خود بازیکن 

 ارزیابی شرایط ویژه در تمرین

  خاال  وجود دارد؟آیا مشکل، اختاف یا ناسازگاری 

 چند بازیکن در تمرین رضور خواهند داوت؟ 

 چند بازیکن در هر پست تخصص  وجود دارد؟ 

 آیا مصدومیت یا محدودیت جسمان  وجود دارد؟ 

 آیا بازیکن یا بازیکنان  با تأخیر به تمرین خواهند آمد و یا تمرین را زودتر از موعد مقرر ترک خواهند کرد؟ 

  ، تدارکات، تمرین دهنده، مدیر و     در تمرین راضر خواهند بود؟چند مرب ، کمک مرب 

 چند زمین والیبال، تور و توپ و     در اختیار م  باود؟ 

 پرسش نامه تمرین

آیا این تمرین کارآمد و اثربخش است؟ ) تعداد تماس ها با تیوپ و وییوه سیازمانده  تمیرین متناسیب بیا نیازهیای         -1

 بازیکنان و تیم م  باود؟(

این تمرین نیازمند کیفیت در عملکرد م  باود؟ )از نظر روش سنجش و ارزیاب  عملکرد بازیکنان و چالش  بودن آیا  -2

 اهداف (

 آیا همه بازیکنان در تمرین درگیر هستند؟ -3

 آیا تمرین متناسب با ورایط بازی است؟ -4

 نسبت تمرین به استرارت چقدر است؟ -5

 آیا تمرین جذاب و لذت بخش است؟ -6

 رقابت  است؟آیا تمرین  -7
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 مزایای دیگر تمرین )عالوه بر توسعه ی تکنیکی و تاکتیکی(

 )ساخت تیم )یکپارچگ  تیم، توان ذهن ، نظم 

 ایجاد اثر انباوته مثبت 

  افزایش آمادگ  جسمان 

  ایجاد وخصیت تیم 

 مراحل کلی یک جلسه تمرین:

 گرم کردن -1

I  افزایش دمای بدن و عضات برای اجرای ررکات 

II   عروق  -کردن سیستم قلب آماده 

III   آماده سازی ذهن 

IV      انجام ررکات تخصص  والیبال، مانند پرش، انواع افت ها و 

 کار پایه -2

 انجام مهارت ها و ررکات انفرادی پایه

 کار ترکیب  -3

 یا تعداد بیشتری بازیکن اجرا م  ووند  2تمرینات  که ررکات و مهارت های انفرادی پایه با 

 کار تیم  -4

 یم  کامل، با ایجاد ورایط وبیه بازی و استفاده از ویوه های امتیازده  خاقانهتمرینات ت

 کار تحت فشار -5

 تمرینات سری  و پرفشار برای هر یک از بازیکنان یا کل تیم

 تمرینات آماده سازی جسمان  -6

 تمرینات پرش، توپ پزوک  و      

 کردن سرد -7

 که باید همه روزه انجام شود ارزیابی تمرین و برنامه ریزی مجدد

 آیا تمرین دارای ساختار و سازمانده  مناسب بود؟ 

  تیم و بازیکنان آموختیم؟ بهچه چیز 

  تیم و بازیکنان آموختیم؟ ازچه چیز 

  ارزیاب  از نظر جسمان 

  ارزیاب  از نظر ذهن 

 بازخورد گرفتن از بازیکنان 

  مراقب باویم بازیکنان دچار بیش تمرین  نشوند 

 و بازیاب  توان از دست رفته دادن وقت کاف  برای ریکاوری 
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