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 چیست؟  SWOTآنالیز 

ابزاری کارآمد و اثربخش در برنامه ریزی استراتژیک در دنیای صنعت و تجارت می باشدد   SWOTآنالیز 

ما نیز اگر یک تدی  والیادار را سدازمانی در     که در سازمان های موفق جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

نظر بگیری  که هدف آن پیروزی در هر رالی، در هدر سدت، در هدر مقداببه  بدا هددف موفبیدت در یدک         

انتخاب نفدرات،  تورنمنت یا یک لیگ می باشد، با استفاده از این آنالیز می توانی  برنامه ریزی مناسای در 

 داشته باشی  تا به بهترین نتیجه ممکن دست یابی .استراتژی بازی تعیین چیدمان تی  و 

 نقاااق تااو را مددی تددوان بدده دو بخددش تبقددی  بندددی نمددود. بخددش اور مربددو  بدده  SWOTآندالیز  

(Strength)  نقاق ضعفو (Weakness )   تی  خودی می باشد. بخش دوم مربو  بده فاکتورهدایی از

کند که از آن به عنوان  (Threat) تهدیدتی  حریف یا شرایط محیطی می باشد که می تواند تی  ما را 

هدایی   فرصات فاکتور بعدی در این بخش نبا  ضعف حریف یدا   نبا  قوت حریف نیز می توان یاد کرد.

(Opportunity است که )بناابرای  آناالیز    از آنها می توانی  به نتیجه بهتر دسدت یدابی .   با استفاده

SWOT   هددف از   را می توانیم ارزیابی نقاق تو ، نقاق ضعف، تهدیدها و فرصت ها نیز بناامیم

نبا  قوت، پوشش نبا  ضعف، خنثی کدردن تهدیددها، و حدداکثر     استفاده از حداکثر انجام این ارزیابی 

 می باشد. از فرصت ها بهره گیری

عوامل محیطی که می تواند به عنوان تهدید برای تی  مطرح شوند، مقائلی مانند برنامه ریزی سفر) تهیه 

بلیط مناسب، رزرو هتل، غذا، جابده جدایی محلدی و ...(، ارتفداش و شدرایط آب و هدوایی محدل برگدزاری         

،شدرایط ویدژه تماشداگران، داوران خدط و ...     شرایط خاص سالن مقاببه ) نور، کفپوش، فضا و ...(مقاببه، 

می باشد  که با برنامه ریزی و هماهنگی مناسب مدیران و مقئوالن تی ، باید تأثیر منفی این عوامدل بده   

این عوامل را پی گیری نماید و بدرای مواجهده بدا بعضدی     حداقل برسد. از وظایف مربی تی  می باشد که 

در ادامه، ما تمرکز خدود را فبدط    ادر فنی و بازیکنان را آماده کند.عوامل ذکر شده، خود و دیگر اعضای ک

 روی تی  خودی و تی  حریف می گذاری .
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 Critical Success FactorS(  sCSF)سابقهمدر  پیروزیفاکتورهای حیاتی برای 

برای پیدروزی  در والیاار پیشرفته هدف هر دو تی ، پیروزی در مقاببه می باشد که مقتلزم برنامه ریزی 

و کقدب امتیداز مدی    بنابراین اولین هدف هر تی  پیروزی در هر رالی  در هر ست و در هر رالی می باشد.

تیداز  تی  این است کده از ام هدف  باشد  اما در جاییکه امکان کقب امتیاز وجود ندارد یا بقیار ک  است، 

 به ویژه در حمله.جلوگیری کند و خطای خود را به حداقل برساند  گرفتن تی  حریف 

 روش می توان امتیاز کسب کرد: 4در والیبال از 

  Attackحمله  -1

 Blockدفاع روی تور  -2

  Serve سرویس -3

   Opponent errore خطای حریف -4

 حمله به دو بخش تبقی  می شود:

A1حمله پس از دریافت سرویس : 

A2) حمله برگشتی ) حمله پس از توپگیری یا پوشش مهاج : 

 (  اینگونه به دست می آید:Tامتیازات کقب شده هر تی  )بنابراین کل 

T=A1+A2+B+S+O 

 امتیاز هر ست 22سهم در  درصد تقریبی از کل امتیازا  روش کسب امتیاز

A1 23% 8 امتیاز 

O 23% 57/5 امتیاز 

A2 32% 7 امتیاز 

B 33% 2 امتیاز 

S 7% 37/3 امتیاز 

 

( و دفداش روی  O(، خطدای حریدف )  Aامتیازات یدک تدی  از حملده )   می کنید اکثر همانطور که مشاهده 

 .( به دست می آیدBتور)
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اما کدام فاکتورها در پیروزی یک تی  در هر ست از بازی، مه  و حیاتی هقتند. تفداوت تدی  برندده هدر     

ست  57ست از مقاببات لیگ جهانی و  02 یست با تی  بازنده هر ست در چیقت؟ دو پژوهش مجزا رو

 قاببات لیگ سری آ ایتالیا در این مورد انجام گرفت که هر دو به نتیجه مشابه دست یافتند.از م

اثر بخشای   هر دو پژوهش به ای  نتیجه رسیدند که تفاو  تیم برنده هر ست با تیم بازنده، در

تعداد دفاع روی تور منجار باه امتیااز     ،(A1( به ویژه حمله پس از دریافت سرویس )Aحمله )

(B و ) می باشد اثربخشی سرویس  
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دفاش روی تور منجر به امتیاز انجدام مدی    3/2در والیاار پیشرفته، تی  برنده به طور میانگین در هر ست 

در حمله نیز شرایط تی  برندده و بازندده    می باشد. 8/3دهد در حالی که این میزان برای تی  بازنده ست 

 هر ست در جدور زیر نشان داده شده است:

  تیم برنده ست نده ستتیم باز

 منجر به امتیاز Aدر صد  77% 04%

 در خطا در حمله 30% 33%

 Aاثربخشی در  42% 22%

 منجر به امتیاز A1درصد  72% 72%

 A1درصد خطا در  33% 32%

 A1اثربخشی در  42% 33%

 

خدوب انجدام داده بدود و در تدوپگیری      % بهتر از تی  بازنده دریافت2ِدر دریافت سرویس، تی  برنده فبط 

 % بود 7/2% و تیم بازنده 6/11ر سرویس اثربخشی تیم برنده د تبریااً عملکردی مشابه داشتند.

در فاکتوری تعیین کننده  به طور کلینکته مه  دیگر این است که بر خالف باور بقیاری از مربیان، خطا 

ماهیدت خطدا    اهیت خطاها با ه  متفاوت هقتند.که مباشد  شاید به این دلیل نیقت.پیروزی یا شکقت 

به نظدر مدی رسدد خطدا در حملده       با ه  تفاوت دارند.کامالً ، یا کنترر توپدر سرویس با خطا در حمله 

و دریافت اور تدی  مبابدل را دچدار     فاکتوری مه  باشد، ولی اگر سرویس های بی خطا، تأثیر گذار باشند

یف )یکی از فاکتورهای مه  برای پیروزی( نیز دچار مشکل مدی شدود،   مشکل کنند که متعاقااً حمله حر

 خطای سرویس در هر ست نیز قابل توجیه باشد.   7یا حتی   7-0شاید 

خطدا مرتکدب شدد، در حدالی کده       37تی  روسیه  ست، 2، در طور 3232فینار لیگ جهانی مقاببه در 

خطای  37از این  سود روسیه پایان پذیرفت.به  2-2خطا مرتکب شد  ولی بازی با نتیجه  35برزیل فبط 

از سدوی دیگدر    خطدا در سدرویس داشدت.    7خطا در سرویس بدود در حالیکده برزیدل فبدط      38روسیه، 

  در حالیکده  بدود %0/38برزیدل فبدط    حمله تی  % بود ولی اثربخشی0/24روسیه در حمله تی  اثربخشی 

در  % دریافدت خدوب.  72دریافت خوب و برزیل  %77دریافت اور دو تی  بقیار به ه  نزدیک بود  روسیه 

 3، در حالی که برزیدل فبدط   ه بوددفاش روی تور انجام داد 5 ست بازی، 2وسیه در طور ر دفاش روی تور 

 .ه بوددفاش روی تور انجام داد

بنابرای ، اثربخشی باال در حمله و سرویس و تعداد دفاع روی تور منجر به امتیاز، فاکتورهاای  

 وزی تیم هستند پیر رمهم د
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 ارزیابی نقاق تو  و ضعف تیم خودی و تیم حریف

 زمینه انجام شود: 0ارزیابی باید در 

 جقمانی -3

 ذهنی، روحی و روانی -3

 تکنیکی -2

 تاکتیکی -0

 

 ارزیابی جسمانی 

در این ارزیابی باید قد، ارتفاش آبشار، ارتفاش دفاش روی تور، استبامت بی هدوازی و ... تدک تدک    

 و تی  حریف مورد ارزیابی قرار گیرد.بازیکنان تی  خودی 

 

 ارزیابی ذهنی، روحی و روانی 

، سدط  بهینده انگیختگدی   در این ارزیابی باید اعتمداد بده نفدس، تمرکدز، پایدداری در تمرکدز،       

شجاعت، واکنش به تماشاچیان، واکنش به حرکات یا صحات ه  تیمی یا مربدی و یدا بدازیکن    

کنان تی  خودی و تدی  حریدف ارزیدابی شدود  بده ویدژه در       حریف، رفتار با داور  و ... همه بازی

لحظات مه  و حقاس بازی مانند: شروش بازی، امتیازات حقاس پایانی، پس از مرتکدب شددن   

 خطا و... .
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 ارزیابی تکنیکی 

 نوش سرویس، مقیر سرویس، تندوش سدرویس، نحدوه سدرویس در لحظدات       سرویس :

 .حقاس بازی

  آماده، نفوذ دست ها به زمدین حریدف، محکد  بدودن     دفاش روی تور: چگونگی حالت

دست ها، نحوه ی گام برداشتن برای انجام دفاش روی تور، مبایقه سرعت جابه جایی 

 .در مقیرهای مختلف) به ویژه برای مدافعان میانی(

 توپگیری: محل و نحوه جاگیری، توانایی در پوشش جاخالی. 

  ،عملکرد در دریافت سرویس مدوجی و  دریافت سرویس: نحوه جاگیری و حالت آماده

سرویس پرشی، توانایی و تمایل در دریافت با پنجه، تواندایی در دریافدت سدرویس از    

 پهلو)سمت چپ و سمت راست جداگانه بررسی شود(، دریافت سرویس های کوتاه.

    حمله: ارتفاش حمله، مقیر حمله، عملکرد در پاس های مناسب، عملکدرد روی پداس

دفداش روی تدور،    2دفداش روی و   3دفاش روی تور،  3عملکرد دربرابر های خیلی بلند، 

عملکرد در حمالت برگشتی، عملکرد در لحظات حقاس بازی) امتیازات پایانی، پس 

 از مرتکب شدن خطا، پس از دریافت چند پاس پیاپی و ...(.

 

 حریف ارزیابی تاکتیکی 

 حمله 

  چیدمان آغازین تی 

 اثر بخش ترین مهاجمان 

 یک از مهاجمان از کل پاس های ارسالی سه  هر 

  چرخش با توجه به محدل و کیفیدت دریافدت     7تاکتیک های حمله در هر

 اور

    تاکتیک های حمالت برگشتی، زمانی که پاسور بازیکن خط جلدو اسدت و

 زمانی که پاسور بازیکن خط عبب است، با توجه به کیفیت توپگیری

 حقاس بازی) مثالً زمدانی کده    تاکتیک حمله در امتیازات پایانی و لحظات

تی  حریف در خط سدرویس قدرار دارد، یدا پدس از از      بهترین سرویس زن

 .(دست دادن چند امتیاز پیاپی در حمله

 تاکتیک های مورد استفاده در امتیازات آغازین بازی 

 با توجه به محل و کیفیت دریافت اور تمایل پاسور در ارسار پاس سرعتی 

 پاس های تکراری تمایل پاسور در ارسار 

 تمایل پاسور در ارسار پاس به منطبه ی دورتر 

 تمایل پاسور در انداختن جاخالی 
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  دو تعویضنحوه و زمان استفاده از تاکتیک 

 

 دفاع 

 و ضعیف ترین مدافع روی تورتور بهترین مدافع روی  شناسایی 

        شناسایی تاکتیک دفاش ) دفاش عکس العملدی یدا دفداش بدا تعهدد( در برابدر

 خوب حریفاور دریافت عالی و یا اور دریافت 

 میزان و نحوه کمک کردن مدافعان کناری به مدافع میانی 

 عملکرد مدافع آزاد در توپگیری 

  مدافع روی تور حضور دارند. 2نحوه جاگیری توپگیرها زمانی که 

 .وجود بازیکن جایگزینی که در دفاش روی تور ماهر باشد 

  دو تعویضزمان و نحوه ی استفاده از تاکتیک. 
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  اولویت بندی و انتخاب استراتژی

عالوه بر اینکه باید طوری برنامه ریزی کند تدا همده ی بازیکندان از نظدر جقدمی و ذهندی در او        مربی 

بایدد اسدتراتژی و    باشد  نها داشتهآاز بین بردن بهاود نبا  ضعف و و تالش مقتمری در آمادگی باشند، 

تاکتیک مناسب برای بازی را نیز انتخداب کندد. مربدی بایدد حریفدان خدود را در هدر تورنمندت از قادل          

دوره ی آمداده سدازی آنهدا را    ب کدرده و در  شناسایی کند و تاکتیک مناسب برای رقابت با آنها را انتخدا 

   خود را برای بازی بعدی آماده می کند. ،. در مقاببات لیگ، هر تی  در طور هفتهتمرین کند

همانطور که اشاره شد بیش از نیمی از امتیازات یک تی  در والیاار پیشرفته از حمله به دست مدی آیدد   

تمریندات دریافدت سدرویس، تمریندات اخت اصدی       یعندی  که این موضوش باید در تمرینات منعکس شود.

پاسور، تمرین کل اعضای تی  در ارسار پاس مناسدب از نبدا  مختلدف زمدین، آمدوزش تاکتیدک هدای        

انفرادی حمله به مهاجمان ) استفاده از ضربات با سرعت ها و جهت های متفداوت، جاخدالی، اسدتفاده از    

جمان ) به ویدژه مهاجمدان سدرعتی( در اندواش مختلدف      دست دفاش و ...(، تمرینات هماهنگی پاسور و مها

، و مشدابه  دریافت های اور، ایجاد ارتاا  مناسب در حمالت برگشتی و ... بایدد بدا فشدار و جددیت زیداد     

 انجام شوند. شرایط بازی

نکته بعدی در این مورد آن است که نفرات تی  باید به گونه ای انتخاب شوند که اثربخشی حمدالت تدی    

%، بازیکن 23پاسور حداقل  رار پیشرفته به طور میانگین اثربخشی بازیکن قطدر والیا % باشد.03بیش از 

باشد. این آمار پس از بررسدی  می % 08حداقل % و مهاج  سرعتی زن 27 حداقل مهاج  -دریافت کننده

با توجه بده اینکده در والیادار     به دست آمدند. 3233لندن و فینار لیگ جهانی  3233مقاببات المپیک 

% دریافت ها خوب هقتند، وظیفه ی پاسور تی  اسدت  22% تا 37% دریافت ها عالی و 22ریااًپیشرفته تب

که با اتخاذ تاکتیک مناسب و ارسار پاس برای مهاجمی که در بهترین موقعیت قدرار دارد بده مهاجمدان    

 % برسانند.72به حدود  (A1)کمک کند تا اثر بخشی کلی حمالت تی  را در حمله از دریافت سرویس 

بنابرای  اولویت اول در انتخاب نفرا  اصلی تیم و چیدمان تیمی باید افزایش اثربخشی حملاه  

در هر مسابقه وظیفه مربی است که ارنج تیم را طوری طراحی کند که بهتاری  مهااجم    باشد 

و وظیفه ی پاسور تیم و مهاجمان تیم می باشد که  تیم مقابل بهتری  مدافع حریف ترار نگیرد 

 ی که بهتری  مدافع یا مدافعان حریف ترار دارند، کمتری  حمله ی ممک  صور  گیارد  از محل

مهاجمدان داشدته باشدد، زیدرا      -عالوه بر این مربی باید توجه ویژه به کیفیت دریافت اور دریافت کنندده 

بندابراین   مهاجمان در دریافت سرویس بهتر از حمله هقتند و بعضدی بدرعکس.   -بعضی از دریافت کننده

بایدد   ،عملکرد دیگر مهاجمدان و نیداز تدی     نوش سرویس تی  حریف، در هر بازی با توجه به شرایط بازی،

 .  % باشد03طوری انتخاب کند که اثربخشی حمله ی کل تی  باالتر از ارنج اصلی را 
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باشد، به گونه ای کاه اثربخشای حملاه تایم      تیم اما اولویت بعدی باید تقویت دفاع روی تور

        نفرات تی  باید به گونده ای انتخداب شدوند کده تعدداد دفداش روی تورهدای ندرم          حریف را کاهش دهد 

( افزایش یابد تا بتدوان بدا تدوپگیری    soft block) دفاعی که باعث کاهش سرعت توپ مهاج  می شود 

یشتری سازماندهی نمود و عالوه براین به طور میدانگین در  مناسب حمالت برگشتی را با سرعت و تنوش ب

در تعیین ارنج تی ، مربی باید بهترین مدافع خدود را   دفاش روی تور منجر به امتیاز انجام شود. 2هر ست 

، یا جایگزینی یدک بدازیکن ویدژه    دو تعویضبا استفاده از تاکتیک  مبابل بهترین مهاج  حریف قرار دهد.

 تور ماهر است، می توان دفاش روی تور تی  را تبویت نمود.که در دفاش روی 

دن سارویس مای   ثباا  و تناوع در ز  بودن، داشت   اثربخشاولویت بعدی در انتخاب نفرا ، 

مترین دریافدت سدرویس   نکته مه  در زدن سرویس این است که بهترین دریافت کننده حریف، ک باشد 

و  عالی و خوب در تی  حریدف، دفداش روی تدور و تدوپگیری    را انجام دهد، و با کاهش تعداد دریافت های 

تی  خود را تبویت کرده و اثربخشی حمله حریف را کاهش دهی  که گامی مه  در برتری  حمله برگشتی

 می باشد.و در کل بازی در هر رالی 

 آنچه تا کنون گفته شد به معنای ک  اهمیت نشان دادن مهارت هایی مانند تدوپگیری، پوشدش مهداج ،   
نیقت  بلکه هدف ما شناخت بهتر از نحوه ی امتیاز گیری در والیادار و   سدریافت سرویس و یا ارسار پا

 می باشد. امتیاز آورمهارت های تأکید روی 
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 بررسی حالت های مختلف

حالتی  قرار می گیرد، (,O )فرصت مبابل نبطه ضعف حریف( S)در این حالت نبطه قوت ما :  OSحالت 

یعنی بهترین مهاج  را مبابل ضعیف ترین مددافع حریدف قدرار     که در حمله و سرویس باید ایجاد کنی .

از به وجود آمددن ایدن    بزنی .حریف ضعیف ترین دریافت کننده  به سمتدهی   و بهترین سرویس ها را 

مبابل ضعیف ترین مهداج   حالت در دفاش روی تور باید اجتناب کنی   یعنی هرگز نااید بهترین مدافع را 

 قرار دهی .یا در محلی که کمترین حمله حریف انجام می شود حریف 

قرار می گیرد، حالتی کده   (,T)تهدید مبابل نبطه قوت حریف (S) در این حالت نبطه قوت ما: TSحالت 

ابدل بهتدرین   ایجاد کنی . یعندی بهتدرین مددافع روی تدور را مب    و دریافت سرویس باید در دفاش روی تور 

بهترین دریافت کنندده   و  قرار دهی یا در محلی که بیشترین حمله از آنجا انجام می شود مهاج  حریف 

در حملده و   ایدن حالدت  از به وجود آمددن   . و قرار دهی  بهترین سرویس زن حریفمقیر سرویس  دررا 

از محلدی  یف قرار ندهی  و یعنی بهترین مهاج  خود را مبابل بهترین مدافع حر سرویس خودداری کنی .

بهترین سرویس های خود که بهترین مدافع حریف قرار دارد، کمترین حمله را انجام دهی . و همین طور 

 را به سمت بهترین دریافت کننده حریف نزنی .

، حالتی ( قرار می گیرد,T ( مبابل نبطه قوت حریف )تهدیدWدر این حالت نبطه ضعف ما ) :TWحالت 

حمله ایجاد کنی ، یعنی ضعیف ترین مهاج  را مبابل بهترین مدافع حریف قدرار دهی )چدون   که باید در 

ور می یابد(. و از بده  به این مهاج  کمتر پاس داده می شود پس بهترین مدافع حریف کمتر در دفاش حض

ی تور و دریافت سرویس پرهیز کندی . یعندی اجدازه نددهی  بهتدرین مهداج        ن در دفاش رووجود آمدن آ

ضدعیف تدرین دریافدت کنندده مدا در مقدیر       نگدذاری   قرار گیرد و   حریف، مبابل ضعیف ترین مدافع ما

 بهترین سرویس زن حریف قرار گیرد.سرویس 

 قدرار مدی گیدرد.    (,O( مبابل نبطه ضعف حریدف )فرصدت   Wدر این حالت نبطه ضعف ما) :OWحالت 

یعندی ضدعیف تدرین     حالتی که باید تالش کنی  تا در دفاش روی تور و دریافت سرویس به وجدود آورید .  

یا محلی که کمترین حمله از آنجا انجدام مدی شدود    مدافع روی تور را مبابل ضعیف ترین مهاج  حریف 

 .قرار دهی  ضعیف ترین سرویس زن حریف در مقیر سرویسقرار دهی  و ضعیف ترین دریافت کننده را 
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