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 ادامه از بخش اول ... 

 .قهرمانان، قهرمان به دنیا نمی آیند بلکه ساخته می شوند: 2مفهوم 

ی را زیبر نربر مربیبان مبا ر و در کنبار دی بر       قهرمانان باید به میزان کافی تمرینات مناسب  و بباکیتی   

این سیسب م تمرینبی بایبد    . بازیکنان مس عد در یک سیس م تمرینی ساخ اریاف ه و منسجم انجام د ند

 .رویکرد بلندمدت داش ه باشد و  م جسم و  م ذ ن بازیکنان را پرورش د د

 ساعت تمرین 01111سال و  01قانون 

ساعت تمرین الزم است تا یبک ورزشبکار    01111سال و  01داقل تحقیقات علمی نشان می د د که ح

این فباک ور در بررسبی جبامعی کبه روی توسبعه ورزشبکاران       . مس عد به سطوح باالی بین المللی برسد

 "مسبیر تعبالی  "تحت پژو شی با عنبوان   0889تا  0891المپیکی ایاالت م حده امریکا در بین سالهای 

ن ایج این پژو ش  مچنین نشان داد که ورزشکاران المپیکبی مبرد   . گرفت انجام شد نیز مورد تایید قرار

سبال ی   5/00سال ی و ورزشکاران المپیکی زن ببه طبور میبان ین در سبن      01به طور میان ین در سن 

 5یبا   7 ر چند مواردی  م  سب ند کبه ورزشبکارانی ببا     . فعالیت در رش ه ورزشی خود را آغاز کرده اند

ی در المپیک مدال طال گرف ه اند، با ایبن حبال نک به مهبم ایبن اسبت سبال  بای         سال سابقه ی تمرین

 . م مادی تمرینات ساخ اریاف ه و منرم برای موفقیت در عرصه بین المللی الزم است

 ".سال تالشش شالدید و ممالتمر ان الام دادم     01من برای برتر شدن در هر کاری، "

 سیمون نوبل

. ست که تمرینات بایالد سالاختار یافتاله، مالن م و باکیفیالت باشالد      نکته ی مهم دیگر در این باره این ا

اگر فقط جمم بازیکنان پرورش یابد . تمرینات باید هم ذهن بازیکنان را پرورش دهد و هم جمم آنها را

 .ده ها هزار ساعت تمرین هم کافی نیمت

یالژه و  همه آموزش هالا بایالد و  . چیزی به نام مهارت های عمومی ورزشی وجود ندارد: 3مفهوم 

 .تخصصی باشد؛ با توجه ویژه به دوره های مهم تمرین پذیری

این متهوم بدان معناست که باید برنامه  ای ویژه برای  مه ی مهبارت  بای تخییبی و پبرورش آنهبا      

مربیان باید اطالعات کاملی دربباره ی فرآینبد آمبوزش مهبارت  بای حرک بی، ت بوری        . سازماند ی کرد
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مربیان  مینطور باید اطالعات مناسبی دربباره ی تمبرین   . ین داش ه باشندتمرین و روش  ای نوین تمر

 .پذیری نونهاالن و نوجوانان داش ه باشد

 پن ره های تمرین پذیری

تمرین پذیری به این موضوع مربوط می شود که فرد در دوره  ای مخ لف رشد و بلوغ به محبر   بای   

ظرفیت  ای فیزیولوژیکی  مبواره تمبرین پبذیر و    اگرچه  مه ی . تمرینی چ ونه واکنش نشان می د د

قابل بهبود  س ند، اما دوره  ای حساسی برای ظرفیت  ای ویژه وجبود دارد کبه در فرآینبد پبرورش و     

توسعه ورزشکاران، تمرینات خاص مربوط به آن ظرفیت  ا اگر در دوره  ای حساس آن ظرفیبت انجبام   

پنجره  بای مهبم و حسباس در    وره  ای حساس به عنوان این د. شود، بیش رین تأثیر را خوا د گذاشت

انجام تمرینات مناس  و درست در طول این پنجره  ا یا . شناخ ه می شوند سازگاری پرش اب به تمرین

 .دوره  ا برای دس یابی ورزشکاران به حداکثر پ انسیل ژن یکی خود ضروری است

شدت واکنش به یک محر  تمرینبی تتباوت    شوا د علمی نشان می د د که انسان  ا در سرعت، نرخ و

این تتاوت  ا نیاز به داش ن رویکرد بلند مدت ببه توسبعه ورزشبکاران را آشبکار مبی      . زیادی با  م دارند

سازد، که در این صورت ورزشکارانی که به کندی به محر   ای تمرینی واکنش نشان می د نبد زیبان   

 .نخوا ند کرد

را برای تمرین و عملکرد شناسایی کرده انبد   (5S)ی و ظرفیت جسمانی توانای 5دانشمندان علوم ورزشی 

 :که ما در ادامه درباره  دوره  ای حساس و مهم تمرین پذیری  رکدام صحبت می کنیم

 (Strength)قدرت  -0

 (Stamina , endurance)اس قامت   -1

 ( Suppleness , flexibility)انعطاف پذیری  -3

 (Speed)سرعت  -1

 (Skill)مهارت یا تکنیک  -5

برای اس قامت و قدرت، دوره  ای مهم و حساس تمرین پذیری براساس سن توسعه و بیولوژیکی  س ند 

توجه کنید که به طور میان ین دخ ر ا در سن شناسنامه ای پایین تری نسبت ببه  . نه سن شناسنامه ای

 .پسر ا به این پنجره  ای تمرین پذیری می رسند
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مبی باشبد کبه     (PHV)یری در آغاز زمان اوج سرعت افزایش قبد  پنجره ی حساس تمرین پذ؛استقامت

 مانطور که سرعت میزان رشد یا نرخ رشبد  . آغاز رشد ناگهانی و سریع در نوجوان در حال بلوغ می باشد

پب  از کبا ش سبرعت    . تمرکز کنند ظرفیت  وازیدر حال افزایش است ورزشکاران باید روی تمرینات 

 .باید به تدریج و پیشرونده به برنامه ی تمرینات اضافه شوند یتوان  وازنرخ رشد، تمرینات 

پنجره ی حساس و مهم تمرین پذیری برای قبدرت وجبود دارد، اولبی بالفاصبله      1برای دخ ران ؛قدرت

برای پسران فقط یک پنجره وجود دارد و آن . آغاز می شود و دومی با شروع اولین قاعدگی PHVپ  از 

 .آغاز می شود PHVماه پ  از  09تا  01

در طول اولین دوره، تمرینبات  . دوره ی حساس و مهم برای تمرین پذیری سرعت وجود دارد 1؛سرعت

در طول دوره ی دوم، تمرینبات بایبد روی توسبعه    . باید روی توسعه چابکی و چاالکی تمرکز داش ه باشد

نجبره ی تمرینبات سبرع ی    برای دخ ران، اولین پ. سیس م انرژی بی  وازی آالک یک تمرکز داش ه باشد

ببرای پسبران   . سال ی قرار دارد 03و  00سال ی قرار دارد و دومین پنجره بین سنین  9و  6بین سنین 

 06و  03سال ی قرار دارد و پنجره ی دوم بین سنین  8و  7اولین پنجره ی تمرینات سرعت بین سنین 

 .سال ی قرار دارد

مبی باشبد و    00و  9رینات بهینه ی مهارتی بین سنین برای دخ ران پنجره برای تم؛تکنیک و مهارت

در طول این دوره  باید توانایی جسمانی کودکان در جابجایی  با  .سال ی 01و  8برای پسران بین سنین 

ماننبد پرتباب کبردن، گبرف ن،     )و مهارت  ای ورزشی بنیادی که پایه ای برای  مه ی ورزش  ا  سب ند 

یس  ی و صالحیت در این مهارت  ا کار کودکان را برای یبادگیری و ببه   شا. ، توسعه یابد...(ضربه زدن و 

 .اوج رسیدن در ورزش  ایی مانند والیبال که دیر تخییی می شوند، راحت تر می کند

 م برای دخ ران و  م برای پسران، پنجبره ی حسباس تمبرین پبذیری ببرای انعطباف       ؛انعطاف پذیری

نیز باید توجه ویژه ای   PHVعالوه بر این در طول دوره ی . اردسال ی قرار د 01تا  6پذیری بین سنین 

 .به انعطاف پذیری بشود
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 استعدادیابی در والیبال
نونهاالن، نوجوانان و جوانانی که پ انسیل تبدیل : )) در اس عدادیابی برای والیبال سوال کلیدی این است

رد سیسب م تمرینبی ویبژه ببرای پبرورش و      شدن به یک بازیکن برجس ه والیبال را دارند و می توانند وا

اس عدادیابی در والیبال را ببه  (( توسعه توانایی  ا و قابلیت  ا شوند، باید چه ویژگی  ایی داش ه باشند ؟

دو بخش می توان تقسیم کرد؛ بخش اول، یاف ن نونهاالن و نوجوانانی است که در حال حاضر در والیبال 

جسب جوی  )تبدیل شدن به یک بازیکن برجسب ه والیببال را دارنبد    مشغول فعالیت نیس ند ولی پ انسیل

این حالت فقط تا سنین نوجوانی امکان پذیر است و اگر نوجوان مس عد، در رش ه ی ورزشبی  (. اس عداد

بخبش  . مشابه دی ری مانند بسک بال یا  ندبال فعال باشد، اح مال موفقیت او در والیبال بیشب ر اسبت  

در ایبن بخببش،  (. اسب عداد یبابی  )مسب عد از ببین بازیکنبان والیبببال مبی باشبد     دوم، ان خباب بازیکنبان   

می باشد که در آن بیش از آنکه به عملکرد فعلی ببازیکن   غربال گری آینده نگرانهاس عدادیابی نوعی 

 مانطور که در قسمت . توجه شود به پ انسیل او در تبدیل شدن به یک بازیکن برجس ه توجه می شود

ح داده شد عملکرد نونهاالن و نوجوانان می توانبد تبأثیر زیبادی از سبطح بلبوغ و سبابقه        ای قبل توضی

در سالنین نونهالالی و نوجالوانی تمرکالز اداللی در      تمرینی آن  ا داش ه باشد، بنبابراین ببه ویبژه    

، اما نک ه مهمبی کبه در عملکبرد    استعدادیابی باید روی پتانمیل های بازیکن باشد نه عملکرد او

اسبت کبه شاخیبی     میزان پیشالرفت بالازیکن   مه رده  ای سنی باید مد نرر قرار گیرد بازیکن در 

با افزایش سن بازیکن و در رده  ای سنی جوانان و ببه  . پیش و در اح مال موفقیت او در آینده می باشد

ویژه امید، عملکرد بازیکن نیز باید مورد توجه قرار گیرد به خیوص فاک ور ای آمادگی جسمانی، ذ نی 

 .روانی

پاسبور،  ) پست تخییبی وجبود دارد    5نک ه مهم در اس عدادیابی برای والیبال این است که در والیبال 

که در بعضی موارد تتباوت  بای زیبادی ببا     ( کننده مهاجم و مدافع میانی-لیبرو، پشت خط زن، دریافت

د تتباوت  بای    م دارند، به ویژه بازیکن پست لیببرو کبه در حملبه و دفباع روی تورشبرکت نمبی کنب       

بنبابراین  . آن روپوم ریک معنی داری با دی ر پست  ای تخییی دارد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

نمی توان والیبال را ورزشی مخ ص افراد قد بلند نامید، چراکه بازیکنان کوتاه قد مبی تواننبد در پسبت    

می تواننبد پاسبور ای مبوفقی ح بی در     لیبرو موفق باشند،  مینطور بازیکنانی  م که قد بلند نیس ند، 

 .سطح بین المللی باشند
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IT IS NOT IMPORTANT HOW BIG YOU ARE, IT IS 

IMPORTANT HOW BIG YOU PLAY! 

IT IS NOT IMPORTANT HOW TALL YOU ARE, IT IS 

IMPORTANT HOW GOOD YOU ARE! 

 

 ویژگی های والیبال

بدیل شدن به یک بازیکن برجس ه والیببال را دارنبد، بایبد    برای پیدا کردن اس عداد ایی که پ انسیل ت

شناخت درست و کاملی از ویژگی  بای ببازی والیببال در سبطح بباال و  مینطبور بازیکنبان مطبرح و         

 .برجس ه ی تیم  ای سطح باالی دنیا داش ه باشیم

باالی عملکرد عنیر اصلی برای والیبال پیشرف ه تشخیص داده شده است که برای دس یابی به سطوح  3

 .واج  و ضروری  س ند

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

 (Height of action above net)ارتفاع باالی بازی و عملکرد در روی تور -2

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

 

 :روش می تواند ام یاز کس  کند 4 ر تیم از 

 وی سر -1

 آبشار یا حمله -2

 دفاع روی تور  -3

 خطای حریف -4

اما سهم  ریک از این روش  ا در ام یازات کس  شده چقدر است؟ آیا تتاوت  بایی در وایببال ببانوان و    

 :لندن ن ایج زیر به دست آمد 2112آقایان وجود دارد؟ با ارزیابی المپیک 
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 :در والیبال زنان

  حمله دفاع روی تور سروی  خطای حریف

22%  5/4%  5/11%  33%  درصد از کل ام یازات 

5/5  1/1  3/2  8/15 ام یاز 25سهم در    

 

 

 :در والیبال مردان

  حمله دفاع روی تور سروی  خطای حریف

28%  3%  11%  55%  درصد از کل ام یازات 

7 5/1  75/2  75/13 ام یاز 25سهم در    

 

 

 ملاله،دفاع روی تالور و سالروی    ح:  مانطور که مشخص است، تکنیک  بای ام یبازآور در والیببال   

حملبه از دفباع داخبل     -2حملبه از دریافبت اول     -1: حمله نیز به دو بخش تقسیم مبی شبود  .  س ند

اما نک ه مهم دی ر این است که بازیکنان والیبال عالوه بر ام یباز آور ببودن بایبد    (. حمله برگش ی)میدان

این ببدان معنبی اسبت کبه یبک ببازیکن       (. ام یاز کمی به حریف بد ند) خطای پایین  م داش ه باشند

 .برجس ه والیبال باید اثربخشی باالیی داش ه باشد

در سطوح پایین بازی، معموالً پیروزی از طریق خطای حریف و ام یاز مس قیم سروی  ببه دسبت مبی    

ی در سطوح باال، معموالً پیروزی از طریق موفقیت در حمله برگش ی و دفاع رو(. جنبه  ای تکنیکی)آید

 (.جنبه  ای تاک یکی)تور به دست می آید
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 (مردان) 2112تیم مدال آور المپیک  3میانگین آماری عملکرد 

 

  

آبشار 

 (اثربخشی)

دریافت اول 

 عالی

دفاع روی 

 تور

در )توپگیری 

 (هر ست

آبشار حریف    

 (اثربخشی) 

دریافت اول عالی 

 حریف

 %60 %22 8.9 %23 %56 %36.83 روسیه

 %36.94 برزیل

69.58

% 

17.65

% 8 27.74% 60.63% 

 %27.10 ایتالیا

65.40

% 

20.21

% 8.5 30.84% 62.30% 

 

برخی ویژگی های جممانی بازیکنان پمت های مختلف تیم های اول و دوم ممابقات والیبال بانوان المپیک 

 لندن 2112

  

 تعداد بازی 

 بین المللی

 ارتفاع دفاع 

 (cm)روی تور

 ارتفاع 

 سن (cm)قد  (kg)وزن  (cm)آبشار 
BMI 

(kg/m²) 

 21.3 26 192 78.5 321 298.5 101 مدافع میانی

 19.3 27 189 69 311 294 83 پشت خط زن

 23 29.5 177 72 289 275 117 پاسور

 21.7 27.5 186 75 307 291 117 دریافت کننده مهاجم

 23.4 31 168 66 - - 151 لیبرو

 

تیم برتر ممابقات والیبال مردان المپیک لندن  3ان پمت های مختلف برخی ویژگی های جممانی بازیکن

2112 

  

 تعداد بازی

 بین المللی 

 ارتفاع دفاع

 (cm)روی تور 

 ارتفاع 

 سن (cm)قد  (kg)وزن  (cm)آبشار 
BMI 

(kg/m²) 

 4/22 31 211 55 354 331 141 مدافع میانی

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

 4/23 21 5/155 85 334 315 53 پاسور

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

 2/23 31 185 5/95 - - 11 لیبرو

 

 



 WWW.VOLLEYBALL.IR 9دیابی در والیبال          استعدا

 

بازیکن حاضر در مراحالل پایالانی اردوی آمالاده     31برروی توسط دکتر نادر شوندی و همکارانش در پژوهشی که 

ایی ویژگی های آنتروپومتریالک و فیزیولوییالک بازیکنالان    سازی تیم ملی بزرگماالن مردان ایران با هدف شناس

 :نخبه مرد والیبال ان ام شد نتایج زیر به دست آمد

 پاسور مدافع میانی مهاجم -دریافت کننده  پشت خط زن لیبرو 

 توان  وازی 

 (دقیقه/کیلوگرم/لی رمیلی)
9/3±57/49 33/4±1/51 1/3±33/52 18/5±51 35/3±53 

 71/55±5/5 15/52±4/3 54±13/5 13/51±41/5 33/47±3/47 (بار) ثانیه 15ارگوجامپ 

 c4/4±71/32 7/39±32/8 87/71±51/3 31/71±11/8 13/31±33/2 (م رسان ی)پرش ارتتاع 

 88/4±13/1 93/4±15/1 17/5±32/1 93/4±14/1 98/4±14/1 (ثانیه)یارد  41سرعت 

 17/8±38/1 19/8±33/1 47/8±73/1 15/8±25/1 31/7±23/1 (ثانیه)م ر  9در  4چابکی، 

 1/47±4/3 8/35±34/3 88/38±5/3 8/38±23/8 81/47±3/4 (م رسان ی)انعطاف پذیری 

 

 

 پشت خط زن لیبرو 
 -دریافت کننده

 مهاجم
 پاسور مدافع میانی

 a17/7±1/171 34/2±198 35/4 ±75/193 24/4±1/211 14/4±33/187 (م رسان ی)قد 

 a12/12±5/71 19/7±3/91 87/3 ± 5/89 7/3± 51/95 d13/5±33/83 (کیلوگرم)وزن 

 a 43/4± 1/14 13/4±5/11 47/2± 23/9 35/1± 49/9 31/1± 11/12 درصد چربی

 b 35/4±1/88 37/4±5/95 82/4±3/97 82/3±1/93 41/3±1/91 (م رسان ی)دور سینه 

 5/31±71/2 5/33±8/2 2/34±32/2 1/34±13/2 5/31±8/2 (م رسان ی)دور بازو 

 25/28±5/2 5/27±2/2 8/28±1/2 8/29±1/2 1/28±3/2 (م رسان ی)دور ساعد 

 c 8/2±5/52 1/3±5/57 3/2±3/57 4/2±1/57 e 2/3±1/53 (م رسان ی)دور ران 

 1/38±9/1 5/41±7/1 1/41±3/1 25/41±3/1 5/38±7/1 (م رسان ی)پا دور ساق

 f 34/1±33/2 41/1± 71/2 83/2 ±39/1 74/2±54/1 35/2 ±31/1 اک ومورف

 77/2 ±51/1 89/2 ±4/1 31/2 ±45/1 83/2±53/1 92/2 ±33/1 اندومورف

 g2/1± 59/4 89/1± 15/4 91/1± 25/4 21/4±81/1 12/4 ±84/1 مزومورف

 

 

 

 



 WWW.VOLLEYBALL.IR 01دیابی در والیبال          استعدا

 

چالین،   2118ست در ممابقات والیبال مالردان المپیالک    11رالی و  925با بررسی زمانی 

 :نتایج زیر به دست آمد

 ثانیه 77/5± 77/4:          ن طول یک رالی میان ی -

 ثانیه 54/23±55/5:       میان ین فاصله بین دو رالی -

 ثانیه 9/39:                 طوالنی ترین رالی -

   3/45±1/5:        میان ین تعداد رالی  ا در  ر ست -

 21ا ببیش از  رالی  ب % 2ثانیه و  11-21رالی  ا بین % 14ثانیه،  11رالی  ا کم ر از % 84 -

 .    ثانیه بودند

 و دقیقبه  23 ±ثانیبه  13 و دقیقبه  2)ثانیه 1582±133:        میان ین طول مدت  ر ست -

 (ثانیه 22

 (نیهثا 37 و دقیقه 3 ± ثانیه 17)ثانیه 217±17:         میان ین فاصله بین ست  ا -

 .بود 4به  1نسبت فعالیت به اس راحت بدون در نرر گرف ن وقت  ای اس راحت  -

 

با توجه به توضیحاتی که درباره بازی والیبال و بازیکنان سطح باالی این ورزش ارائبه شبد، یبک ببازیکن     

 :برجس ه و سطح باالی والیبال باید دارای شرایط زیر باشد

 :شرایط عمومی

 داش ن سالم ی کامل جسمی، ذ نی و روانی برای انجام تمرینات ورزشی سن ین -1

 مانینداش ن نا نجاری  ای جس -2

 نداش ن آسی  دیدگی مزمن -3

 نداش ن ضعف بینایی -4

 :شرایط تخصصی هرچند اهمیت آنها در پمت های مختلف ممکن است متفاوت باشد

 قد بلند و اندام مناس  با توجه به پست تخییی -5

 ارتتاع باال در دفاع روی تور و آبشار -3

 چابکی و چاالکی و توان انتجاری باال -7

 سرعت عک  العمل دیداری باال -8

 ...(باال ، پش کار ، میل به موفقیت و  EI) هارات  ای ذ نی و روانی م -9

 عالی بودن در تکنیک  ا و تاک یک  ای انترادی با توجه به پست تخییی -11
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از ویژگی  ای ذکر شده برخی را می توان در طول برنامه  ای توسعه با انجام تمرینات ویژه و مس مر در 

... . ید؛ ماننبد قبدرت، مهبارت  بای تکنیکبی، روحیبه کبار تیمبی و         بازیکنان ایجاد کرد و یا بهبود بخش

مهمترین ویژگی هایی که بمیار بنیادی و حیاتی در یافتن نوجوانان ممتعد برای والیبالال مالی   

باشد اول داشتن قد و اندام مناسب، سپ  سرعت باال و مهارت های حرکتی پایه مناسب مالی  

 . باشد

یا نوجوان و اس تاده از نمودار رشبد و یبا جبدول درصبد رشبد در سبنین       با اندازه گیری قد فعلی نونهال 

و با بررسی شرایط قدی خانواده ی او می توان قد نهایی او را به طور تقریببی  ( سن شناسنامه ای)مخ لف

پیش بینی دقیق قد نهایی بازیکن نونهال از روی اندازه گیری قالد فعلالی او کالار    ولی . حدس زد

سبطح بلبوغ    .همیشه سن شناسنامه ای و سن بیولوییکی برابالر نیمالتند   پیچیده ای است، زیرا

جسمانی، عوامل ژن یکی و نژادی، و عواملی  مچون نوع تغذیه، عوامل روانی و اس رس ، جغرافیای محبل  

بنابراین ان خباب  . فاک ور  ایی  س ند که بر نمودار رشد فرد تأثیر می گذارد... زندگی و عوامل محیطی و

که در آینده دارای قد و اندام مناس  باشند کار دشواری است و پیش بینی  ای انجام شده نیبز   نونهاالنی

 . قابل اع ماد نیس ند

 مانطور که اشاره شد بنیادی ترین و حیاتی ترین ویژگی یک بازیکن والیبال مس عد، داش ن قبد بلنبد و   

دارای شرایط قبدی مناسب  ببرای والیببال     افراد جامعه % 2اندام مناس  برای والیبال می باشد، اما فقط 

سبال ی   15سبال ی ببرای پسبران و     13نک ه مهم دی ر در این باره این است که تا قبل از سن .  س ند

برای دخ ران، نمی توان با اح مال درس ی باالیی درباره ویژگی  ای آن روپوم ریک نهایی نوجوانان پیش 

ایبن درصبد  با ببه     )مخ لف قدی را در جامعه نشان می د دجدول زیر درصد افراد با شرایط . بینی کرد

 (.طور میان ین  س ند و در جوامع مخ لف و نژاد ای گوناگون ممکن است دچار کمی تغییر شوند

 

 

 

 

 

 در صد از کل جامعه شرایط قدی

 %2 بسیار کوتاه قد

 %5/13 کوتاه قد

 %38 قد م وسط

 %5/13 بلند قد

 %2 بمیار بلند قد
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 دد تقریبی رشد در سنین مختلفجدول در

به طور ) دردد رشد در دختران

(تقریبی  

به طور ) دردد رشد در پمران

(تقریبی  

 سن

99/8 92/2 8 
81/1 95/4 5 
84/5 98/2 11 
88/4 81/5 11 
52/5 83/5 12 
55/5 89/5 13 
59/1 51/5 14 
58/8 55/2 15 
55/8 58/1 11 
55/5 55/4 19 
111 111 18 

  

سبال ی و ببرای   17نطور که در جدول مشا ده می کنید فرآیند رشد برای دخ بران تقریبباً در سبن     ما

 .سال ی پایان می یابد 18پسران در سن 

 :با اس تاده از فرمول زیر محاسبه قد نهایی نونهال و نوجوان کار ساده ایست

 قد نهایی(= 111×قد فعلی)÷(درصد رشد )

و شرایط بلوغ عادی این ونه محاسبه  cm 180ساله با قد  13ن دخ ر مثالً قد تقریبی نهایی یک نوجوا

 : می شود

188.5 cm( =5/95)÷(181×100=)قد نهایی 
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اما فاکتورهای محیطی ادلی که در پرورش و توسعه هر بازیکن ممتعدی دخیل همتند به این 

 :شرح می باشد

 برخورداری از مربی خوب -1

 هم تیمی بودن با بازیکنان برجمته -2

 بازی در لیگ و تورنمنت های سطح باال -3

عالوه بر فاک ور ای فردی و محیطی ذکر شده عواملی  مچبون شبرایط خبانوادگی و اج مباعی، محبیط      

 .بر عملکرد بازیکن موثر  س ند... زندگی، تغذیه، دور بودن از میدومیت و

 

 

 مراحل مختلف استعدادیابی در والیبال

 

 
  

 

 

 

 

سال 23باالی بزرگساالن     

سال 23تا  21 امید  

سال 20و  19 جوانان  

سال 18و  17  نوجوانان  

موزی  دانش
 
سال 16تا  13 ا  

سال 12تا  9 نونهاالن  
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 :عملکرد بازیکنان موثر استقابلیت در  4به طور کلی 

در دوره ی نونهالی پالرورش آن آغالاز مالی     :قابلیت های تکنیکی و مهارت های حرکتی  -1

 .شود اما سال ها طول می کشد تا کامل شود

بر پایه ی ت ربه است و در دوره ی نوجوانی و ابتالدای   :قابلیت های تاکتیکی و شناختی -2

 .جوانی توسعه می یابد

بهترین زمان برای اندازه گیری پ  از بلوغ مالی  : تریک و جممانی قابلیت های آنتروپوم -3

 .باشد

بر پایه ت رباله و بلالوغ مالی باشالد و در دوره ی نوجالوانی و      : قابلیت های ذهنی و روانی -4

 .جوانی پرورش می یابد

 :مراحل مختلف استعدادیابی در والیبال 

: سال، پمران 11از  کمتر: دختران)دوره ی نونهاالن و دانش آموزی  :مرحله آغازین  -1

 (سال 19کمتر از 

تالا   19: سال، پمالران  21تا  11: دختران) دوره ی نوجوانی و جوانی : مرحله میانی -2

 (سال 21

: سالال ، پمالران    21بیشالتر از  : دختران) دوره ی امید و  بزرگماالن : مرحله پایانی -3

 (سال 21بیشتر از 

 

کمتالر از  : سال، پمالران  11کمتر از : راندخت)دوره ی نونهاالن و دانش آموزی : مرحله آغازین

 (سال 19

این مرحله شاید مهم رین مرحله برای اس عدادیابی در والیبال نباشد امبا شباید ب بوان گتبت مهم برین      

 .مرحله در آموزش تکنیک  ا و مهارت  ای پایه والیبال می باشد

را در اس عدادیابی ببرای   کافی نهو  الزمبا توجه به توضیحاتی که تاکنون ارائه شد می توان چند فاک ور 

و ( دسب ها و پا بای کشبیده   ) مهم رین فاک ور ای الزم، داش ن قبد و انبدام مناسب    . والیبال تعیین کرد

دلیل این امر آن است که اولین سد و مانعی که . می باشد( motor fitness)آمادگی حرک ی مناس  

ارتتاع عملکرد او در اجرای تکنیک  ای آبشار و دفباع   می باشد و  ر چه توربازیکن باید برآن غلبه کند 

باالتر باشد، از پ انسیل او برای کس  ام یاز بیش ر است؛ که باعث مطبرح  ( دو تکنیک ام یازآور)روی تور 
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 مبانطور کبه قببالً    ) به عنوان فاک ور الزم بعدی می شبود  پرش زیاد در آبشار و دفاع روی تورشدن 

 ور ا در پست پاسور کمی کم ر است و در پست لیبرو تقریباً تأثیر بسیار ناچیزی اشاره شد تأثیر این فاک

 مینطور نونهال یا نوجوانی که آمادگی حرک ی مناسبی در این سبن دارد اح مباال مهبارت  بای     .(. دارد

 .والیبال را به ر خوا د آموخت

سال ی برای پسبران و قببل    13از  با توجه به اینکه تعیین و پیش بینی قد نهایی نونهاالن در سنین قبل

مرحلبه ی  ) سال ی برای دخ ران بسیار دشوار است، اس عدادیابی به طور عمومی در ایبن مرحلبه    15از 

در مواردی که پدر و مادر نونهال  ردو بلند قد  س ند و یا  بر دو کوتباه قبد    . بسیار دشوار است( آغازین

یا کوتاه قد شدن نونهال بیش ر است،  بر چنبد در ایبن     س ند شاید ب وان گتت که اح مال بلند قد شد 

می تواند ح ی این اح مال را  م ... میان عوامل مخ لتی  م چون جهش  ای ژن یکی، تغذیه، اس رس و 

بسیاری از نونهاالن و نوجوانان که شاید به نرر شرایط قدی مناسبی ندارند به دلیل . تحت تأثیر قرار د د

قابلیت  ای فیزیولوژیک باال در آینده ممکن است تبدیل ببه یبک پاسبور و یبا     ان یزه،  وش، شخییت و 

شاید به رین کار در این زمینه تعیین حبداقل  . لیبروی بسیار خوب و برجس ه در سطح بین المللی شوند

شرایط قدی در سنین مخ لف باشد که الب به ببه صبورت تقریببی خوا بد ببود و م بأثر از میبزان رشبد          

به این نک ه نیز باید توجه کرد که ممکن است این حداقل  ا برای . هال یا نوجوان می باشدبیولوژیکی نون

پست پاسور کم ر باشد و برای لیبرو نیز شاید ن وان حداقل کاربردی و قابل قبولی ارائبه کبرد و در عبین    

 .حال برای پست مدافع میانی و پشت خط زن این حداقل قد بیش ر است

ای نونهاالن و نوجوانانی که احتماالً پ  از رشد کامل دارای شرایط قالدی  حداقل قد تقریبی بر

با فرض اینکه حداقل قد مناسب برای والیبال سالطح بالاالی   ) مناسب برای والیبال خواهند شد

 .(:باشد cm 180و برای بانوان  cm 195بین المللی برای آقایان 

  ختراندقد تقریبی برای  حداقل پمرانقد تقریبی برای  حداقل

141 cm 140 cm 8 سال 

147 cm 146 cm 5 سال 

152 cm 152 cm 11 سال 

157 cm 159 cm 11 سال 

163 cm 166 cm 12 سال 

170 cm 172 cm 13 سال 
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178 cm 176 cm 14 سال 

185 cm 178 cm 15 سال 

191 cm 179 cm 11 سال 

193 cm 180 cm 19 سال 

195 cm 180 cm 18 سال 

 

ن شاید مهمترین کار در این مرحله، توسعه و فراگیر کالردن کالردن والیبالال در سالطح     بنابرای

هر چه تور استعدادیابی در این مرحله پهن تر شود احتمالال دالید اسالتعدادهای    . جامعه باشد

بیشتر از دریای جامعه ی نونهاالن بیشتر است و احتمال گرایش آنها را باله والیبالال در مقابالل    

امالا  . ند شرایط جممانی مشابه همتند؛ مانند بمکتبال؛ بیشتر می کنالد ورزش هایی که نیازم

نکته مهم تر این است که استعدادهایی که در مراحل بعدی، شرایط برای شناخت آن ها فراهم 

می شود برای اینکه بتوانند به حداکثر پتانمیل خود دست یابند، باید از اوایالل نونهالالی وارد   

همانطور که قبشً اشاره شد دوره های پرشتاب تمالرین   .شوند سیمتم توسعه و رشد مهارت ها

پذیری به ویژه برای یادگیری مهارت ها و سرعت و چابکی در این سنین قرار دارد که باید حد 

 .اکثر استفاده را از آنها کرد

ببزار  است و مهم رین و کاربردی تبرین ا  مدارسمهم ترین جای اه برای توسعه والیبال در بین نونهاالن  

 س ند که باید حداکثر بهره را از  ردو برد تا ب وان نونهاالن و والدین آنها را ببه والیببال    معلمان ورزش

برگزاری کالس  ای ویژه مربی ری و آموزش والیبال در مبدارس ببرای معلمبان ورزش و    . عالقه مند کرد

کمک بسبیاری در   نی والیبالممابقات و فمتیوال های میبرگزاری سازمان یاف ه ، باکیتیت و مداوم 

 .این راس ا خوا د کرد
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ببه   والالدین را کار ایی ببرای عالقمنبد کبردن     

 :والیبال

توجببه بببه مسببائل درسببی و اخالقببی    -1

بازیکنان در مراکز توسبعه اسب عداد ا و   

 آکادمی  ا

اس تاده از مربیان خوشنام و معروف در  -2

 مراکز توسعه اس عداد ا

و افبزایش   توسعه لیگ حرفه ای والیبال -3

 درآمد بازیکنان

 تسهیل ورود بازیکنان به دانش اه -4

نزدیک بودن مراکز توسعه اس عداد ا به  -5

 محل زندگی بازیکنان

ایمببن بببودن شببیوه  ببای تمببرین و     -3

 ... تجهیزات و

 پوشش مناس  رسانه ای  -7

 

 

ببه   نونهالاالن را کار ایی برای عالقمنبد کبردن   

 :والیبال

 اسبب تاده از معلمببان ورزش در توسببعه  -1

 والیبال در مدارس

 ببای آموزشببی  DVDتوزیببع ک بباب و  -2

 مخیوص کودکان

برگزاری مسابقات رنگ آمیبزی تیباویر     -3

 کارتونی والیبال

توزیببع کبباله، تببی شببرت و محیببوالت  -4

مشابه با تیاویر و آرم  بای والیببال در   

 مدارس

برگببزاری مسببابقات مینببی والیبببال بببه  -5

 صورت منرم و با امکانات مناس 

مسببابقات مینببی  پوشببش رسببانه ای   -3

 والیبال

 مشا ده مسابقات بین المللی از نزدیک -7

 

 ( سال 21تا  19: سال، پمران 21تا  11: دختران) دوره ی نوجوانی و جوانی : مرحله میانی

زیرا رشبد دخ بران در آغباز آن تقریبباً     . مهم ترین مرحله اس عدادیابی برای والیبال این مرحله می باشد

این مرحله که خود از دو مرحله نوجوانان . رشد خود را انجام داده اند% 99یز کامل شده است و پسران ن

اما به راسب ی یبک   . و جوانان تشکیل شده ، آغاز تخییی شدن بازیکنان در پست  ای مخ لف می باشد

بازیکن مس عد برای تبدیل شدن به یک بازیکن در سطح باالی بین المللی باید چه ویژگی  ایی در ایبن  

داش ه باشد و یا از خود نشان د د تا در سیس م تمرینی ویژه برای رشبد و توسبعه اسب عداد ا در    مرحله 

مرحله نوجوانان وارد شود و در آن باقی بماند؟ برای تمام پست  با فاک ور بای زیبر ببرای ورود ببه ایبن       

 (:برای لیبرو داش ن فاک ور قد الزم نیست) سیس م الزم است
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 ی، ذ نی و روانی برای انجام فعالیت منرم و سن ین جسمانیداش ن سالمت عمومی جسمان -1

 ...نداش ن آسی  دیدگی و یا نا نجاری جسمانی، مانند نامساوی بودن طول پا ا و  -2

سابقه ی فعالیت منرم و سازمان یاف ه در والیبال یا در ورزش  ای دی ر، ترجیحاً ورزش  ایی  -3

 .دبالبا ال و ای حرک ی مشابه؛ مانند بسک بال یا  ن

 نداش ن ضعف بینایی -4

دسبت  با و پا بای بلنبد،     )داش ن قد و اندام مناس  با توجه به پسبت تخییبی و جنسبیت     -5

ان ش ان کشیده، کف دست بزرگ ، پهنای دو دست در حالی که  ر دو موازی زمبین  سب ند   

5-10 cm بلند تر از قد باشد، باالتنه بلند تر از پایین تنه نباشد:). 

 :برای پسران

  پاسور  پشت خط زن   دریافت کننده ع میانی مداف

 (cm)قد مناسب در این مرحله میانگین   154 212 211 214

 (cm) حداقل قد قابل قبول نهایی 151 158 155 212

 (cm) (میانگین)قد نهایی مناسب  151 215 211 211

 

 :برای دخ ران

  پاسور  پشت خط زن   دریافت کننده مدافع میانی 

 (cm)در این مرحله قد مناسب میانگین  199 185 181 152

 (cm) حداقل قد قابل قبول 195 185 183 188
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موضوعی که در شرایط جسمانی بازیکنان باید به آن توجه شود این است کبه بازیکنبان چبپ دسبت در     

ی و دریافبت  پست پشت خط زن و پاسور دارای مزیت  ای بیومکانیکی  س ند، اما در پست مدافع میبان 

 . مهاجم این مزیت وجود ندارد و شاید به نوعی عامل محدود کننده  م باشد -کننده

برای باقی ماندن در سیس م تمرینی ویژه برای رشد و پبرورش اسب عداد ا بایبد جنببه  بای دی بری از       

ت و مهم تبرین مبوارد؛ فاک ور بای ذ نبی و روانبی،  بوش و شخیبی       . بازیکنان را مورد بررسی قرار داد

با توجه به اینکبه بازیکنبان ممکبن اسبت سبن تمرینبی عمبومی و        . آمادگی جسمانی بازیکنان می باشد

 .آنها را نیز مورد توجه ویژه قرار داد میزان پیشرفتتخییی م تاوتی باشند، عالوه بر عملکرد آنها باید 

بنبابراین  . ال مبی باشبد  از ویژگی  ای بازیکنان برجس ه والیبال داش ن پرش خوب و چابکی و چاالکی ببا 

بازیکنان باید در طول این مرحله از رشد و پرورش اس عداد  ا، در این زمینه پیشرفت کرده و به عملکرد 

بازیکنان مس عد معموالً پیشرفت چشم یری در چابکی و پرش در این مرحلبه از  . قابل قبولی دست یابند

برای ارزیابی پرش بازیکنان  بم ارتتباع   . شوند خود نشان می د ند و به اس اندارد ای جهانی نزدیک می

و  بم   Tبرای ارزیابی چابکی بازیکن  بم تسبت   . آبشار و  م ارتتاع دفاع روی تور باید اندازه گیری شود

 .م ر باید مورد اس تاده قرار گیرد 9×4تست 

سان خبره در بسیاری از کارشنا.  وش، اما متهومی پیچیده، چند وجهی و تا حدود زیادی ناشناخ ه است

زمینه اس عدادیابی و پرورش اس عداد ا براین باورند که در زمینه  ای ورزشی نررات مربیبان باتجرببه و   

میزان پیشبرفت ببازیکن در یبادگیری مهبارت     . بادانش بسیار قابل قبول تر از تست  ای  وش می باشد

ی مناسب  و تیبمیم گیبری     ای تکنیکی، شناخت و در  شرایط مخ لف بازی و اس تاده از راه حل  ا

اثربخش در شرایط مخ لف بازی و تمرینات تاک یکی از جمله مواردی  س ند که مبی توانبد در ارزیبابی    

 تقریباً تمام تست  ای  وش، ضری   وشی فرد یا .  وش و  وش بازی بازیکن مورد اس تاده قرار گیرد

IQ (Intelligence Quotient) ی کبه اکنبون اع قباد بسبیاری از     را اندازه گیری می کنند در حال

تأثیر بسیار  EI (Emotional Intelligence) محققین و دانشمندان این است که  وش  یجانی یا

شبود ببدین    طور کلی تعریف دقیقی که از  وش  یجبانی مطبرح مبی   به . بیش ری در موفقیت افراد دارد

نبدان واضبح و روشبن، قابلیبت     قابلیت و توانایی تشخیص و در  احساسات و عواطبف نبه چ  : شرح است

. یاس تاده از این در  و تشخیص در جهت تعدیل و تغییرات رف اری و مدیریت روابط شخیی و اج ماع

دو مهبارت اول، یعنبی در  و آگبا ی نسببت ببه حضبور       مهارت تشکیل شده است،  4 وش  یجانی از 

گردد و تا حد زیادی  د برمیبه خود فر( خودگردانی)و مدیریت شخیی ( خودآگا ی)احساسات و عواطف 

و ( مهبارت اج مباعی  )مهارتهای سوم و چهارم، یعنی خودآگا ی اج مباعی  . فقط مربوط به شخص اوست
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ایبن در   .شود به چ ون ی و نحوه برقراری روابط با دی ران مربوط می( مهارتهای ارتباطی)مدیریت روابط 

بباال در   EIبنبابراین ببازیکن ببا    . شبود  بیش ر مربوط به اس عداد تحییلی فرد مبی  IQحالی است که 

درس ی از احساسات، خواس ه  ا و شرایط دی ر بازیکنان و مربیان تیم دارد و با ن رشی مثبت رف ار با و  

ببرای   EI. واکنش  ای خود را طوری تنریم می ک د که روابط خوب و مؤثری با اطرافیان داشب ه باشبد  

. فاک وری تعیبین کننبده در موفقیبت ببازیکن مبی باشبد       ایجاد کارتیمی اثربخش بسیار ضروری است و

آغاز سنین نوجبوانی به برین   . بنابراین مربیان باید تالش کنند تا این ویژگی را در بازیکنان پرورش د ند

زمان برای شروع پرورش مهارت  بای شبناخ ی و در  ببازیکن مبی باشبد کبه پبیش زمینبه ای ببرای          

 .، رقابت کردن و پیروز شدن می باشدیادگیری و پرورش مهارت  ای تاک یکی

،توانایی تمرکز در شرایط پرفشار، کن رل اس رس و حتظ آرامبش، جن نبدگی، پشب کار، توانبایی      انگیزه

، سبک زنبدگی م عبادل و سبالم از ویژگبی  بایی      تمرکز بر آنچه که مربی می خواهدکارتیمی، نرم ، 

طراحالی تمرینالات و نالوع     .نشان می د ندذ نی و شخیی ی ای  س ند که بازیکنان مس عد از خود 

 .رفتار مربیان باید طوری باشد تا به رشد شخصیتی و ذهنی بازیکنان کمک کند

( آبشار، دفاع روی تور و سروی ) های امتیازآور تکنیکاز نرر تکنیکی؛ پیشرفت و افزایش مهارت در 

ر ان خاب بازیکنبان مسب عد مبی    فاک وری بسیار مهم د( مهاجم-برای پست دریافت کننده)و دریافت اول 

در ان خاب بازیکنان از نرر تکنیکی برای باقی ماندن در سیس م ویژه تمرینبی، عبالوه ببر عملکبرد     . باشد

نک ه ای که نباید فراموش کرد این اسبت کبه   . آنها توجه ویژه بشود میزان پیشرفتفعلی آنها،  باید به 

در سطح بزرگساالن ب وانند عملکبرد برجسب ه ای داشب ه    در اس عدادیابی به دنبال بازیکنانی  س یم که 

 .باشند

مرحلاله  بازیکنانی که می توانند وارد مرحله بعدی سیس م تمرینی ویژه برای رشد و پبرورش بازیکنبان؛   

؛ شوند باید چه ویژگی  ایی داشب ه  (سال برای پسران 21و 21سال برای دخ ران و  21و 19) جوانان

 :ی عمومی و آن روپوم ریک باید فاک ور ای زیر را نیز دارا باشدباشند؟ عالوه بر فاک ور ا

 (م ناس  با پست تخییی)ارتتاع آبشار و دفاع روی تور باال  -1

 چابکی و چاالکی باال -2

 سرعت عک  العمل دیداری باال -3

و ارسال با ( آبشار، دفاع روی تور و سروی ) توانایی و اثربخشی باال در تکنیک  ای ام یاز آور  -4

 (م ناس  با پست تخییی)ساعد 
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  EI یژهو شخیی ی باال به و احساسیبرخورداری از مهارت  ای ذ نی،  -5

 در  باال از شرایط بازی و ان خاب راه حل  ای مناس  و اثربخش در شرایط مخ لف بازی -3

 پیشرفت چشم یر در طول تمرینات رشد و پرورش مهارت  ا -7

درمبورد  . م از نرر ذ نی و ادراکی کامبل شبده اسبت   در این مرحله رشد بازیکنان  م از نرر جسمی و  

اما  مبان قبدر   . شرایط قدی و اندامی بازیکنان، ارتتاع دفاع و آبشار در قسمت  ای قبل بحث شده است

مهبم اسبت، داشب ن چبابکی ،     ( دفباع روی تبور و آبشبار   ) که قد و پرش در تکنیک  ای مرتبط با تور   

 نیز عالوه بر کمک در جاجایی  ا در آبشبار و دفباع روی تبور،    چاالکی و سرعت عک  العمل دیداری باال

در توپ یری، دریافت اول، ارسال پاس و حمایت  ا  م در تاک یبک  بای دفباعی و  بم تهباجمی نقبش       

زیادی دارد به طور که داگ بیل از به رین مربیان تاریخ والیبال ا میت آن را ح ی از قد بلند  م بیشب ر  

 .می داند

را به رین آزمون برای سنجش چبابکی بازیکنبان    Tیل شبا ت ال و ای حرک ی، ب وان آزمون شاید به دل

این است که نیازمند توانایی بباال در حتبظ تعبادل در     Tوالیبال قلمداد کرد؛ از دی ر ویژگی  ای آزمون 

 .طول جابجایی و تغییر جهت می باشد

 Tآزمون 

 (چابکی، توان پاها و سرعت) چابکی: فاکتور جممانی که اندازه گیری می شود

چرا باید از این آزمون استفاده کرد؟ چابکی و چاالکی فاکتوری مهم و حیاتی در والیبالال مالی   

در . چابکی توان بازیکن را در تغییر سریع جهت و موقعیت در سطح افقی نشان می دهد. باشد

یع جهالت حرکالت،   بمیاری از فعالیت های مربوط به والیبال، چالابکی ترکیبالی از تغییالر سالر    

 Tآزمالون . پردازش دیداری، زمان سن ی، سرعت عک  العمل و پیش بینی شرایط می باشالد 

جهت و کنترل تعادل بدن می باشد که توانایی تغییر سریع جهالت   4سن شی برای چابکی در 

 .و حفظ تعادل را در طول جاب ایی با حداکثر سرعت ارزیابی می کند
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مخروط را مانند شکل در فواصل  4در شکل نشان داده شده است،  مانطور که  :Tروش اجرای آزمون 

  (.yard= 4.57 cm, 10 yard=9.14 cm 5)نشان داده شده قرار د ید

 مزمان با فرمان شروع آزمون گیرنده و آغاز به کار زمان سنج، . قرار می گیرد Aدر کنار مخروط  بازیکن

را لمب  مبی   Bود و با دست راست پایین مخبروط  می ر Bبازیکن با حرکت رو به جلو به سمت مخروط 

را  Cمی رود و ببا دسبت چبپ پبایین مخبروط       Cسپ  به صورت حرکت به پهلو به سمت مخروط. کند

را ببا   Dمبی رود و پبایین مخبروط     Dسپ  به صورت حرکت به پهلو به سمت مخروط . لم  می کند

برمی گردد و و با دست  Bروط سپ  به صورت حرکت به پهلو به سمت مخ. دست راست لم  می کند

بر می گبردد و از آن عببور    Aرا لم  کرده و سپ  عق  عق  به سمت مخروط   Bچپ پایین مخروط

مسبیر  2بنابراین  ر ببازیکن  . عبور کرد زمان سنج باید م وقف شود Aزمانی که فرد از مخروط . می کند

 :حرکت می تواند داش ه باشد

  A,B,C,D,B,A:1مسیر 

  A,B,D,C,B,A:2مسیر 

 2بار و پ  از  بر ببار آزمبون حبداقل      2 ر مسیر )بار آزمون فوق را انجام می د د 4بازیکن  -

و میان ین زمان  ای قابل قبول به دست آمده را به عنبوان ام یباز او در   .( دقیقه اس راحت کند

 .این آزمون قرار د ید

نبه زمبان بدسبت آمبده قاببل      فرد باید کامالً طبق روش شرح داده شده تست را اجرا کند، وگر -

 .قبول نخوا د بود

سطح زمینی که آزمون روی آن انجام می شود باید مناس  انجام حرکات چابکی باشد و زمین  -

 .و محیط اطراف آزمون باید از ایمنی کامل برخوردار باشد
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 ر، ببا جبدول زیبر    را می توانید عالوه بر مقایسه با یکدی  Tدر آزمونبرای بازیکنان زمان به دست آمده  

 .که سن و جنسیت بازیکنان را نیز مورد توجه قرار داده مقایسه کنید

 

 

 

 

 

 

در صبتحات قببل اسب اندارد ای    . ؛ تکنیک  ای ام یاز آور در اولویت ا میت قرار دارندشرایط تکنیکی

بایبد  . ستبین المللی در اجرای  ر تکنیک با توجه به پست تخییی و در رده ی بزرگساالن ارائه شده ا

فراموش نکنیم که ما . توجه داشت که نباید فقط به عملکرد آماری بازیکن در این شرایط سنی توجه کرد

سالرعت  . به دنبال جوانانی  س یم که ب وانند در رده ی بزرگساالن عملکرد سطح باالیی داشب ه باشبند  

در یباف ن بازیکنبان    در آبشار؛ عوامبل مهمبی  سب ند کبه     گام، ارتفاع ، قدرت و دقت ضربه به توپ

ارتتاع باال در دفاع روی تور، نتوذ دست  ا به زمبین مقاببل، محکبم ن به     . مس عد باید به آنها توجه شود

داش ن دست  ا و توانایی بازیخوانی از فاک ور ای مهمی است که بازیکنبان مسب عد از خبود نشبان مبی      

 -دریافت سروی  ببرای دریافبت کننبده   ) اما دو تکنیک بسیار مهم دی ر سروی  و ارسال با ساعد. د ند

پیشرفت قابل تکنیک و مهم تبر از آن   4اجرای مناس  این . که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد(مهاجم

 .در اجرای آنها در یاف ن بازیکنان مس عد کمک زیادی به مربیان خوا د کرد توجه

وه بر دارا بودن و پبرورش فاک ور بای   در مورد فاک ور ای ذ نی، روانی و شخیی ی؛ بازیکنان مس عد عال

به ویژه در شرایط  رهبری تیمتوانایی : ذکر شده در قسمت نوجوانان این فاک ور ا را نیز کس  می کنند

بحرانی و حساس، توانایی برقراری ارتباط اثربخش با اعضای تیم و در  باال، جن ندگی، نترت از باخت و 

داشالتن  )انگیالزه  ل اس رس و حتظ آرامش در شبرایط پرفشبار،   میل به پیروزی، اع ماد به نت ، کن ر

 .  سبک سالم زندگی، اراده، پش کار، نرم و (اهداف و رؤیاهای بزرگ
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؛ یک پاسور مس عد در رده ی جوانان عالوه برای فاک ور ای آن روپوم ریک ، ارتتاع دفباع  پاسوردر مورد 

دفاع روی تبور و سبروی  نیبز عملکبرد خبوبی       روی تور و چابکی مناس  باید در تکنیک  ای ام یازآور

توانایی ارسال پاس با پرش، دقت و تمرکز در ارسال پاس ، توانایی باال در مدیریت و ر ببری  . داش ه باشد

تیم، ثبات در عملکرد، در  تاک یکی باال ، شناخت درست از توانایی  با و نقباط ضبعف مهاجمبان تبیم      

ن رل اس رس در موقعیت  ای بحرانی و حساس از مهم تبرین  خودی و مدافعان حریف، حتظ آرامش و ک

 .ویژگی  ایی  س ند که یک پاسور مس عد در این مرحله از خود نشان می د د

از بنیبادی تبرین و حیباتی تبرین      چابکی و سرعت عک  العمل دیداری بمیار باال؛ لیبرودر مبورد  

 4کنیکی، توانایی پوشش محبدوده ای ببا پهنبای    از نرر ت. فاک ور ا در ان خاب اولیه برای لیبرو می باشد

. م ر در دریافت اول از ا میت باالیی برخوردار است که لیبرو  ا بایبد در آن ببه خبوبی پیشبرفت کننبد     

جن ندگی، سرعت عک  العمل و قدرت بازیحوانی و  دایت مناس  توپ به طوری که ببرای راه انبدازی   

توانایی ارسبال  . است که لیبرو ا باید در آن پیشرفت کنندحمله برگش ی مناس  باشد از ویژگی دی ری 

م ر و توانایی ارسال پاس با ساعد از داخبل محبدوده ی   3پاس، ارسال پاس با پنجه از بیرون محدوده ی 

در طبول  . م ر، از دی ر ویژگی  ای مهمی است مهمی است کبه لیبرو با بایبد در آن پیشبرفت کننبد      3

زان پیشرفت لیبرو ا را در مهارت  ای ذکر شده ارزیابی کرد و لیبرو بای  تمرینات می توان عملکرد و می

 .مس عد را شناسایی نمود

بیشالتر از  : سالال ، پمالران    21بیشتر از : دختران) دوره ی امید و  بزرگماالن  :مرحله پایانی

 (سال 21

. کبرد برسبانند  اکنون بازیکنان باید در  مه مهارت  ای ذکر شبده در مراحبل قببل خبود را ببه اوج عمل     

ان خاب بازیکنان برای تیم  ای ملی و سطح باال معموالً وابس  ی زیادی به نوع ن رش مربی به والیببال و  

اما به  ر حال بازیکنان باید شرایط مناس  از نرر ارتتاع باالی عملکبرد  . دیدگاه  ا و اولویت  ای او دارد

ک  ا و مهارت  ای ذ نی و روانی کافی را داشب ه  در روی تور، سرعت و تنوع در بازی، اجرای عالی تکنی

 .باشند که  م ی در قسمت  ای قبل توضیح داده شده اند

 

 0333کتاب ادول مربیگری والیبال، جواد مهرگان، انتشارات فدراسیون والیبال، :منبع

.با ذکر منبع م از می باشد آموزشیبا اهداف درفاً استفاده هرگونه   


