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 نابخردانه عمل کنند؟! در عین حال هم باشند و دانشمند هم توانند شود که مربیان می چطور می

ها انجام شده است،، کته در ایتن     ی اخیر تحقیقات زیادی روی ساختار مغز و روش فکر کردن انسان دههدر طول چند 

(؛ که هر دو به خاطر این Mc Lean( و مک لین )Sperryمیان نتایج به دس، آمده توسط دانشمندانی همچون اسپری)

های آمتوزش و مربیگتری و تشتکیل     روشی نوبل دریاف، کردند؛ تأثیر زیادی روی  جایزه یشانتحقیقات و دستاوردها

( تحقیقات ایتن دو دانشتمند را بتا هتم     Ned Hermann، ند هرمان آلمانی )21های موفق گذاش،. در اوایل قرن  تیم

 هر یتک از  . بر این مبناه و توسعه داداع نمودیا تفکر با تمام مغز را ابد  Whole Brain Thinkingترکیب نمود و مدل 

کر و تصتمیم گیتری   های دیگر برای تف ها( از بخشی از مغز خود بیشتر از بخش مدیران و مربیان ) و به طور کلی انسان

های تربیتی والدین، محیط اجتماعی، محیط مدرسه و تتأثیر   ش کنند، که عوامل ژنتیک، محیط خانواده و رو استفاده می

تفکترات متذهبی،    انتد،  پرورش او در دوران بازیکنی نقش داشتته  مربیانی که درمعلمین، رشته تحصیلی در دانشگاه، 

دهند، تأثیر بگتذارد. در   ی تفکر آنها؛ یا بخشی از مغز که بیشتر مورد استفاده قرار می ممکن اس، روی نحوهشغل و ... 

 ها داش،. هی گرو نتیجه برای داشتن یک تیم مدیریتی موفق یا یک کادر فنی کامل و اثربخش باید مربیانی از همه

تقسیم بندی نمود، که البته بعضی از مربیان بته دو گتروه   A, B, C, Dگروه  4می توان مربیان را به  این مدلبا توجه به 

ه در هر چهتار  ای هستند ک گروه تعلق دارند و معدود مربیان نخبه 3تعلق دارند و تعداد کمی از مربیان بزرگ جهان به 

 گیرند: گروه قرار می

 گروه مربیانA )بیشترین استفاده از قسم، باالیی سم، چپ مغز ( 

گیتری، آنتالیز کتردن دقیتق، ارائته ت توری، پیتروی از         ها در تصمیم تمایل به استفاده از آمار و ارقام و داده

و بیشتر  آورند ها به دس، می گری که اطالعات  را با سرع، و صح، از داده ، مربیان تحلیلفرآیندهای منطقی

 .کنند گیری می ا تصمیمبر آن مبن

 

  گروهمربیانB  قسم، پایینی سم، چپ مغز()بیشترین استفاده از 

با توانتایی بتاال در   های خوب و منظم  ، تمرین دهندهتوانایی باال دربرنامه ریزی، سازماندهی و اجرای تمرینات

 و استمرار و پشتکار باال در اجرای تمرینات.مدیری، تمرین، پرورش بازیکنان 

 

  گروهمربیانC )بیشترین استفاده از قسم، پایینی سم، راس، مغز  ( 

؛ برقتراری ارتبتاا احساستی، عتاطفی و     توانایی باال در ایجاد انگیزه، شور و شوق، و انرژی در بین بازیکنتان 

. اجتماعی خوب با بازیکنان؛ ایجاد روحیه و اتحاد تیمی؛ توجه به احساسات و عواطت  بازیکنتان و همکتاران   

 مربیانی که توانایی باالیی در نفوذ و تأثیر روی ذهن بازیکنان دارند.
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  گروهمربیانD )بیشترین استفاده از قسم، باالیی سم، راس، مغز( 

، نوآوری،توانتایی و جترأت بتاال در    های بازی باال در طراحی تمرین، خالقی، و جرأت باال در تاکتیک خالقی،

تجربتی و  بینش و شَتم  ، حری  ، غافلگیر کردندر بازی والیبال رایجریسک کردن، شکستن قواعد موجود و 

 .باشد( ای که بر مبنای علم می ) تجربه ی باال تجربه، حسی در بازیخوانی و مربیگری
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حتداقل در دو یتا   های خود را طوری توسعه و پرورش دهد که  برای موفقی، در والیبال پیشرفته یک مربی باید توانایی

مشتکالت و   والیبال و های بیشتری از مغز خود فکر کند، به قرار بگیرد ) یعنی با بخشهای ذکر شده  از گروه سه گروه 

گیری کند.(؛ بستیاری از   های بیشتری از مغز خود تصمیم های مختل  بنگرد، و با بهره گیری از بخش از جنبه آن مسائل

می کنند، در حالی که مربیان بسیاری هستند که مثالً  گیری مکنند و تصمی مربیان نخبه جهان با تمام مغز خود فکر می

رهبری تیم کنند و به عواملی همچون  بازیکنان توجه میفقط به آمار و ارقام عملکرد  یا ارنج تیم،  در انتخاب بازیکنان

ستبک  آمتوزش  انتقال تجربته و  جنگندگی، باال بردن روحیه تیم، اعتماد به نفس در امتیازات حساس، در طول بازی، 

 دهند. جرأت ریسک کردن، خالقی، و تنوع در بازی و ... اهمی، نمیدرس، زندگی و تمرین به بازیکنان جوانتر، 

مغز( مربوا به متدیری، تتیم و تمرینتات یتا علتم       یا منطقی مغز ) سم، چپ مغز، یا قسم، آکادمیک Bو  Aقسم، 

هنری و خالقی، مغز( مربتوا   احساسی،اجتماعی،  قسم،) سم، راس، مغز یا مغز  Dو  Cشود؛ و قسم،  مربیگری می

. بترای موفقیت، در ستطا بتاالی     باشتد  متی  یا هنر مربیگری ،(و نوآوری ) نفوذ در بازیکنان به رهبری تیم و تمرینات

 تمترین و  ؛ و متدیری، و رهبتری  مغز خود برای مدیری، و رهبری تیم و بازیکنان ی مربی باید از هر دو نیمکره ،والیبال

 استفاده کند. مسابقه
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 های مختل  مغز خود را تقوی، کنند: توانند بخش موضوع نوید بخش این اس، که مربیان می

ها، توجه بته   ها و شکل ، برنامه ریزی سفر، توجه به جزئیات عکسیا محل کار با مطالعه کتاب، منظم کردن وسایل خانه

 ( را تقوی، نمود.Bو  Aهای  جزئیات حرکات بازیکنان، تعهد به خوش قولی می توان سم، چپ مغز ) بخش

، عکاسی، نواختن موسیقی، گوش دادن بته موستیقی، آرام ستازی بتدن، حرکتات یوگتا و       های هنری عالی،با انجام ف

طتور بتا بتازی     همتین  ( را تقوی، نمود.D و Cهای  توان سم، راس، مغز ) بخش روی ؛ می فر کردن، پیادهمدیتیشن، س

 نمود. فعالمی توان کل مغز را  هایی مشابه و فعالی، شطرنج، تحلیل کاریکاتور

 Whole Brain Thinkingانتخاب کادر فنی با مدل 

به نحوی که بتوانند در تمتام متوارد    ،ی هم باشند باید کامل کنندههای پیشرفته و سطا باال کادر فنی یک تیم  در تیم

 ها نگاه کنند ی جنبه ، طراحی تمرینات و مدیری، مسابقه، موضوع را از همهتیم و بازیکنان مربوا به مدیری، و رهبری

در بهره گیتری از دو یتا   . معموالً سرمربی تیم باید داشته باشندارتباا مثب، و سازنده با همدیگر صداق، و اعتماد و با 

در طتول   سه قسم، مغز خود از توانایی باالیی برخوردار باشد که حتماً یک بخش آن باید ایجاد انگیزه و انرژی در تیم

 باشتد  متی  (B)بخش  تمریناتو اجرای بخش مهم دیگر توانایی طراحی و سازماندهی  .(C)بخش  باشد تمرین و مسابقه

موضوع مهم دیگر نوآوری  .مربی تمرین دهنده نیاز دارد که حتماً به منظور اجرای کارآمدتر تمرینات به دو یا سه کمک

های بازی و همینطور توانایی باال در بازیخوانی و حدس زدن عملکرد بعدی حری  در طول  در اجرای تاکتیکو خالقی، 

بتا  در تیم را به امری ضروری در والیبال امروز بدل کترده است،.    ( که حضور یک مربی باتجربهD) بخش باشد بازی می

ها و اطالعات کلیدی را از تیم خود و تیم حری  به دس،  گران سریع و دقیق باید داده گیری از آنالیزورها و تحلیل بهره

 .(A)بخش  بردببهره های بازی و مدیری، تیم در طول بازی از آنها  آورد و در طراحی تمرینات و برنامه ریزی تاکتیک

هتای مشتابه    هتای بتزرگ دنیتا از روش    آوری اطالعات، اکثتر مربیتان و تتیم    امروزه با توجه به توسعه ارتباطات و فن

افتزار بترای آنتالیز و     ها از یک نرم  طور تقریباً تمام تیم برند، همین سازی جسمانی و تکنیکی و تاکتیکی بهره می آماده

(، بنابراین آنچه که امروز در والیبال ستطا بتاالی دنیتا دارای اهمیت،     Data Volleyکنند ) میارزیابی بازی استفاده 

توانتایی مربتی در جلتب    ، قدرت بازیخوانی مربی و شَمّ مربیگتری او؛ و همینطتور   باشد می بوده و تعیین کننده باالیی

باشتد. از   انضباا تیمی میهمبستگی و ایجاد  اعتماد، برقراری ارتباا و نفوذ در بازیکنان به منظور آماده سازی ذهنی و

 باشد. ی مبتنی بر علم و خرد مربیگری در ورزش امروز اولوی، اول در انتخاب سرمربیان می این روس، که تجربه

های علمتی، هنتری، کتاری و     ی از رشته ی اخیر روی افراد موفق در بسیار ای که در دو دهه بر اساس تحقیقات گسترده

 10ورزشی انجام شده اس،، این نتیجه به دس، آمده اس، که یک مربی برای رسیدن به اوج عملکرد ختود نیتاز بته    

نابراین بسیار مهم اس، که در انتخاب کادر فنی تیم بته  هزار ساع، کار و مطالعه دارد. ب 10000سال فعالی، مداوم و 
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هتزار   10ستال و   10گیرنده در کادر فنی تیم به طتور میتانگین دارای    ای عمل شود که افراد تأثیر گذار و تصمیم گونه

انتد  تو های ذهنی و هوشی مربیان مختل  این میتزان متی   و سابقه در والیبال باشند ) با توجه به ویژگیساع، فعالی، 

 کمتر یا بیشتر باشد.(.

 تکنیکی و تاکتیکی به خوبی آماده کرده باشندجسمانی، ممکن اس، کادر فنی یک تیم، بازیکنان و تیم خود را از نظر 

، تدارک ببینندی خوبی برای بازی  ماری برنامهگیری از اطالعات آ با بهره و ،و دانش باالیی هم در این زمینه داشته باشد

ی الزم برای بازی را نداشته باشد، و مربیان از توانایی الزم برای ایجاد انگیزه و انترژی در تتیم و    اما تیم انرژی و انگیزه

ستازی   در آمادهشود؟ حال فرض کنید کادر فنی تیم این ضع  خود را  بازیکنان برخوردار نباشند، آیا این تیم موفق می

هتای بتازی    ی الزم بترای تعتدیل و اصتالر برنامته     بازیخوانی، خالقی، و تجربه ، ولی ازبرطرف ساخ،ذهنی بازیکنان 

برخوردار نباشد و نتواند تیم را در طول مسابقه و با توجه عملکرد حری  و یا در شرایط بحرانی مدیری، کند؛ آیا ایتن  

 شود؟ تیم موفق می

با  بسیارمربیگری ی کار  در یک جنبه که عین حالبنابراین باید به این موضوع باور داشته باشیم که ممکن اس، ما در 

                  ای داشته باشیم؛  عملکرد نابخردانهممکن اس، ولی اگر به طور کلی نگاه کنیم  هستیمتوانمند  دانش و

 نیس،. ی ما همهتر از  خردمندهیچ کس از ما 

 در عین حال نابخردانه عمل کنند؟! هم باشند و دانشمندتوانند  میهم شود که مربیان  چطور می
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