ویژگی های والیبال پیشرفته

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال
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به منظور برنامه ریزی بهینه تمرینات برای پرورش و به اوج رسااانب باکیاناو و توساااه تا ی
های تیمب و ایجاد نظم و ارتباط مثبت در میاو اع ضای تیم ،مربب باید شناخت در س ب اک ویژگب
های منحصر به فرد والیبال و آنچه ه در والیبال پیشرف ه مب گذرد ،داش ه باشد .والیبال عالوه بر
ایناه ی

ورکش تیمب پویا و پیچیده اسااات ،ساااه ویژگب منحصااار به فرد دارد ه آو را اک ب یه

ورکشها جدا مب ساکد:
 -1والیبال ورزش ضربه زدن به توپ است؛ نه گرفتن و حمل کردن توپ
این ویژگب والیبال آو را تبدیل به ورکشااب ینانه در بین ورکش های تیمب نموده اساات .وو
والیبال ورکش ضربه کدو به توپ است :
.I

باکیاناو باید اک حالت آماده اولیه جسااامب و یهنب خوبب برخوردار باشاااند ،هماهننب،
اباب و اال ب و سرعت عاس الامل آنها باال باشد.

.II

وو هیچ باکیان نمب تواند دو بار پشت سر هم به توپ ضربه بزند ،در ن یجه هیچ وقت
ی

باکیان نمب تواند به تنهایب باعث برنده شدو تیم بشود ،در ن یجه پرورش ار تیمب

و روحیه همااری و فلسااا هی به ر ردو شااارای توپ در هر ضاااربه اک اهمیت باالیب
برخوردار است.
.III

ن رل و هدایت توپ اک اهمیت باالیب برخوردار اسااات ،به ویژه در ارساااال با سااااعد،
سرویس و آب شار؛ اهمیت مهارت در ضربه کدو به توپ کمانب بی ش ر مب شود ه به این
موضاااوو تو جه نیم ه هر خ دا در والی بال برای حریم ام یاک در پب دارد .این اه در
والیبال هر خدا برای حریم ام یاک در پب دارد ،م هومب به نام ن رل ریسااا

را ایجاد

نموده اسااات ،به نحوی ه باکیان باید تشااادیک دهد ه در هر موقای ب اک ه نوو
ضااربهای و ه میزاو قدرت و ریساااب در ضااربه به توپ به ویژه در حمله و ساارویس
اس اده ند.
.IV

باکیاناو کماو کیادی برای ارکیابب شرای باکی (باکیدوانب) و تصمیمگیری ندارند ،پس
به رین باکیاناو والیبال ،باکیانانب هسااا ند ه عالوه بر برخورداری اک مهارت باال در
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اجرای درست تانی

ها ( ، )hard skillsشرای مد لم باکی را درک رده و به رین

ت صمیم را مبگیرند (  )soft skillsو اک ج سارت الکم برای اجرای اثربدش آو ت صمیم
برخوردارند .پس موضااوعب ه باید در پرورش و به اوج رسااانب و ان داز باکیاناو مورد
تو جه ویژه قرار داد ،مهمترین تان ی

والی بال یانب ارک یابب و درک شااارای

باکی و

تصمیمگیری (توانایب حل مسأله) مبباشد؛ ه به رین راه در پرورش آو تمرینات شبیه
باکی ،رقاب ب و با تارارهای درست باال مبباشد.
 -2چرخش و پستهای تخصصی
طبق قوانین والیبال رخش باکیاناو الزامب اسااات؛ در ن یجه باکیاناو باید در همه مناطق
کمین باکی نند ( به جز لیبرو ه ف

مبتواند در مناطق  6 ،1و  5باکی ند و نمب تواند در

حمله ،دفاو روی تور و سرویس حضور داش ه باشد) .در ن یجه همه باکیاناو باید مهارت باالیب در
سرویس ،دفاو روی تور ،حمله ( به جز پا سور) ،توپنیری ،ار سال پاس ،ار سال با ساعد و ار سال با
پنجه برخوردار باشند ،تا تیم ب واند عملاردی رواو و موف یت آمیز داش ه باشد.
عالوه بر این والیبال دارای پ ستهای تد ص صب ا ست ه هر دام نیاکها و الزامات ج سمانب،
تانیاب و ح ب روانب خاص خود را دارد ه گاه با هم ت اوت کیادی دارند :پاساااور ،لیبرو ،مداف
میانب ،دریافت ننده – مهاجم ،باکیان قدر پاسور یا پشت خ کو.
والیبال نیاکمند باکیاناو تدصاااصاااب و همه اره اسااات؛ باکیانانب ه اک مهارت پایه در همه
تانی

های والیبال برخوردار باشااند و باتوجه به پساات تدصااصااب خود در مهارتهای ویژهای به

خبرگب باالیب د ست یابند .در ن یجه در فرآیند آماده ساکی و پرورش باکیاناو ،تا قبل اک بلوغ باید
روی پرورش باکیاناو همه اره تمر ز نمود (اس ادادساکی) .پس اک بلوغ باید باکیاناو را به تدریج
در پستهای مد لم تدصصب رد ( اس ادادیابب) ،سپس آنها را در سیس مهای ساکماو یاف هی
تمرینب و رقاب ب قرار داد تا به تاامل رسااایده و ساااپس به اوج عملارد خود دسااات یابند ( اوج
عملارد و ندبه پروری.).
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 -3هر خطا در طول بازی ،برای حریف امتیاز در پی دارد.
خدا در اجرای سرویس ،کدو آب شار به تور یا خارج اک کمین ،برخورد به تور در دفاو روی تور ،خدا
در یدماو تیمب و  ...نمونه ای اک خداهایب ه س ند ه بدوو دخالت تیم حریم صورت مب گیرد
ه به آنها خداهای غیر تحمیلب گ ه مب شود .خداهای تحمیلب به خداهایب مانند دفاو مس یم
شاادو مهاجم ،خدا در دریافت ساارویس یا توپنیری گ ه مب شااود ه عملارد خوز تیم حریم
باعث خدای ما مب شود.
شاااید آرکوی خیلب اک مربیاو این باشااد ه خداهای غیرتحمیلب به ص ا ر برسااند ه الب ه شاااید
نیاکمند باکی با اح یاط در ساارویس و آبشااار باشااد .باکی با اح یاط در این دو تانی

ام یاکاور و

ب سیار مهم روند ام یاک گیری تیم را به الش مب شد ،بنابراین به رین راه ایجاد تاادل بین خدا
و سب ام یاک در این دو مهارت مب باشد.
با بررسب تیم های سدح باال به این ن یجه دست یاف یم ه  %6آبشار های آنها به تور بر مب خورد
یا به خارج مب رود %8 ،دفاو مس یم مب شود و  %50ام یاک مس یم برای تیم در پب دارد .اما در
ساارویس موضااوو امالق فرر دارد .نوننب عملارد در ساارویس به اساا راتژی دفاعب تیم و نوو
ننرش مربب بس نب دارد .با بررسب مساب ات المپی

و لیگ جهانب به این ن یجه رسیدیم ه تیم

ها به طور میاننین  4تا  5خدای سرویس در هر ست دارند 1 ،تا  2ام یاک م س یم مب گیرند و
در همین حال دریات اول عالب و خوز در تیم م ابل بیش ر اک  %55نمب شود.
این مو ضوو ما را به این سمت سور مب دهد ه تمام تمرینات ما باید به صورت ام یاکی طراحب
شوند تا باکیاناو بیش ر برای شرای باکی آماده شوند و همیندور به باکیاناو م
ن رل ریس

را در اجرای تانی

ها و به ویژه در حمله درک نند ،یانب در حالت هایب ه نمب

توانیم ام یاک سب نیم ،به حریم ام یاک ندهیم!
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نیم تا م هوم

آشنایی با ویژگیهای والیبال پیشرفته
عالوه بر ویژگبهای منح صر به فرد والیبال ه ی ر شد 3 ،عن صر ا صلب برای والیبال پی شرف ه
ت شدیک داده شده ا ست ه برای د س یابب به سدوح باالی عملارد واجب و ضروری ه س ند؛
شناخت این ویژگب ها ما را در شنا سایب باکیاناو م س اد و نحوه ساکماندهب تمرینات به منظور
پرورش و به اوج رسانب آنها یاری مب نند.
 -1سرعت و تنوو (خالقیت) در باکی
 -2ارت او باالی باکی و عملارد در روی تور
 -3عالب و امل بودو در تانی ها و مهارتها
این سه عنصر پیوند نزدیاب با هم دارند و مثلث والیبال پیشرف ه را تشایل مبدهند .بدوو باال
بودو سدح تیم در همه عناصر ی ر شده ،نمب تواو دس اورد مهمب در رقاب های بینالمللب سب
نمود .ضام در یاب اک این عناصر باید با برتری کیاد در  2عنصر دینر جبراو شود؛ ه این موضوو
برای باکیاناو نیز صاااادر اسااات .مثالق اگر باکیانب اک قد بلندی برخوردار نیسااات ،باید با ایجاد
خالقیت ،ساارعت و تنوو در باکی خود و
همیندور تاااالب و تااااماال در اجرای
تان ی

ها و م هارت های والی بال ( ه

شاااااماال مهااارتهااای یهنب ،روانب و
شدصی ب هم مب شود) ،خود را به سدح
باالی بین المللب برساااند .اما بدوو عالب
و امل بودو در تانی ها و مهارت های
وا ل یبااال ن مب تواو بااه اوج سااا دوح
بینالمللب رسید.
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-1

سرعت و تنوع در بازی

این عنصاار؛ ساارعت ،پویایب و غافلنیری حریم در باکی را شااامل مبشااود ولب محدود به آو
نیست .برای برتر بودو در مساب ه ،ی

تیم به سرعت و تنوو در باکی نیاک دارد .این به مانب پیش

بینب خوز و عاس الامل مناساااب ،جابه جایب االک و راهحلهای تا یاب ،سااارعت عملارد،
اندبار تانی ها و تا ی ها ،خالقیت ،یاف ن سااری راه حل مناسااب در شاارای مد لم باکی،
غافلنیر ردو حریم ،همااری و باکی پویا مببا شد .این عن صر هماو قدر ه در حمله مهم ا ست
در دفاو نیز اهمیت دارد .مهم رین نا ه در ساااری باکی ردو این اسااات ه تا جایب مب توانیم
سااارعت باکی را باال ببریم ه ن رل در اجرای تانی

ها را اک دسااات ندهیم ،و گرنه به دلیل اک

دست دادو دقت و هماهننب ،سری باکی ردو جای خود را به عجول باکی ردو خواهد داد.
بهبود و پیشرفت در اجرای تانی ها و اس راتژیها دلیل اصلب توساه سری و تماشایب شدو
والیبال نوین بینالمللب در  20سااال اخیر مب باشااد .تا ی

ها و شااال های تهاجمب و تدافاب

جدید ه وابساا ه به توانایبهای فردی باکیاناو یا حالت خاص باکی حریم مبباشااد بر اساااس
افزایش سرعت و غافلنیری حریم توساه یاف ه است.
امروکه تمر ز بسیاری اک مربیاو بر روی افزایش سرعت توپ در سرویس و آبشار مبباشد .کدو
ساااارویااسهااای پاارشااااب بااا ساااارعاات باااالی  110 km/hدر ماارداو و 90 km/h
در کناو به امری عادی در م ساب ات المپی

 2016ریو تبدیل شده بود ،هر ند سرویسهایب با

سرعت بیش ر نیز در این مساب ات کده شد .این موضوو بسیاری اک روشهای تمرینب در سرویس،
دریافت ساارویس و توپنیری را م حول رده اساات .به نظر مب رسااد مربیاو تیم های نوجواناو و
جواناو باید تمر ز بی ش ری روی آموکش و به اوج ر سانب تانی

سرویس پر شب در همه باکیاناو

نمایند ،را ه به نظر مب ر سد اهمیت این مو ضوو در آینده نیز بی ش ر خواهد شد ،امروکه حداقل
 4باکیان اک  6باکیان تیم های مدال آور در م ساب ات جهانب و المپی

اک سرویس های پر شب با

سرعت باال و خدای پایین ا س اده مب نند .عالوه بر این به نظر مبر سد همین افزایش سرعت
سرویس باعث مب شود تا سی س مهای دریافت 4ن ره در سالهای آینده رواج بی ش ری یابد ،یانب
باکیان قدر پاسااور یا پشاات خ کو نیز در باضااب رخشها؛ به ویژه کمانب ه در مند ه  4و یا
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مند ه  1قرار دارد؛ در مواجهه با ساارویسهای پرشااب قدرتمند حریم به جم دریافت نندههای
سرویس بپیوندد؛ شیوهای ه تیمهای ای الیا ،امریاا ،ایراو و له س او در م ساب ات المپی

2016

ریو ا س اده مب ردند ،ه این امر باعث شده تا ب سیاری اک مربیاو تیمهای پایه شیوههای تمرین
باکیاناو این پستها را به ویژه در تیمهای نوجواناو و جواناو اصالح نند.
سرعت ت ار و تصمیمگیری ،سرعت و تنوو در کدو سرویس و آبشار ،ارسال پاسهای م نوو و
سااری و م قوس ،افزایش تاداد مهاجماو با اساا اده اک باکیاناو مند ه ع ب ،تنوو در مساایر و
قدرت ضااربات در حمله ،تنوو در یدماو آغاکین تیم ،ساارعت جابه جایب باال در توپنیری و دفاو
روی تور و  ...مواردی اک سرعت و تنوو هس ند ه باید ح ماق آنها را به اوج رساند.
اما موضوو دینر ه در آینده اهمیت آو بیش ر خواهد شد ان ال سری اطالعات و دادهها برای
آنالیز تیم حریم و تیم خودی مبباشااد .امروکه بساایاری اک تیمها اطالعات آماری تیم م ابل را در
طول باکی با ایجاد شااباه بین رایانهی آنالیزور تیم و رایانهی یاب اک م

مربیاو به ساارعت در

اخ یار ساارمربب تیم مب گذارند تا او ب واند درساات ترین تصاامیم را بنیرد .این ساارعت در ان ال
اطالعات به منظور پیش بینب عملارد حریم و اتدای اس ا راتژی مناسااب ،در آینده رواج بیش ا ری
خواهد یافت و در نار قدرت باکیدوانب تا یاب ادر فنب تیم عاملب مهم در موف یت به ویژه در
مساب ات تیم های هم تراک خواهد بود.
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 -2ارتفاع باالی بازی و عملكرد در روی تور
ارت او باکی و عملارد در باالی تور عامل تایین نندهی دینری در پیروکی یا شاااساات تیمها
در والیبال پیشرف ه مبباشد .ی

تیم نیاک دارد ه در آبشار کدو و دفاو روی تور اک حریم باالتر و

برتر باشد ه عاملب حیاتب مدصوصاق در آبشار ،دفاو روی تور و پاس دادو اک ارت اعب باال مبباشد.
ارت او باالی باکی در باالی تور نیاکمند باکیانانب قد بلند با دسااا انب شااایده ،با توانایب خوز در
پرش و تانی

عالب در آبشار ،دفاو روی تور و پاس دادو در باالترین ارت او ممان مبباشد.

در  40سااال اخیر میاننین قدی تیمها افزایش پیدا رده و نمودارها وجود رابده بین قد تیمها
و رتبه آنها را نشااو مبدهد .بررسابها نشااو مبدهد ه تیمهای برتر هر دوره ،بلندتر اک میاننین
قدی ل تیمهای آو دوره اک م ساب ات بوده اند اما به ندرت بلند قامتترین تیم رتبه ند ست را به
د ست آورده ا ست .این بداو مانا ست ه :بلند قدی باکیاناو الکم ا ست اما افب نی ست .مثالق اک
سااال  2003تا سااال  2010برکیل با میاننین قدی حدود  195سااان ب م ر توانس ا ه با ارااه باکی
خالقانه ،ساااری و م نوو ،تاامل در تانی ها ،اسااا اده اک باکیاناو باتجربه و پویا و اسااا اده اک
تا ی های غافلنیر ننده در همه مسااااب ات جهانب و المپی
 )2008قهرماو شود .الب ه همین تیم برکیل نیز پس اک المپی

(به جز المپی

و لیگ جهانب

 2008میاننین قدی تیم خود را با

افزودو  2باکیان بلندقد در پ ستهای دریافت ننده و پ شت خ کو افزایش داده ا ست .اما شاید
در والیبال پیشااارف هی امروک اهمیت بلندی قد بیش اک هر کماو دینر باشاااد؛ برای اولین بار در
المپی

 2012لندو تیم قهرماو ،تیم روسیه ،بلندقدترین تیم مساب ات نیز بود ه این قهرمانب را

در لیگ جهانب  2013نیز تارار رد .الب ه تیم برکیل با افزودو دو باکیان بلند قد در پ ست دریافت
ننده ،قهرمانب مساب ات جام قهرماناو قاره های سال  2013را اک آو خود رد .با این حال به نظر
مب آید روند افزایش میاننین قدی تیم ها اک این پس روند ندتری به خود بنیرد .ضااامن ایناه
فرانسه نیز با میاننین قدی  197سان ب م ر ولب با تنوو در باکی ،سرعت و مهارت باال و ار تیمب
توان ست در سال  2015هم قهرماو لیگ جهانب و هم قهرماو م ساب ات قهرمانب اروپا شود .شاید
ب واو تیم لهس اوِ قهرماو مساب ات قهرمانب جهاو  ،2014تیم امریاایِ قهرماو جام جهانب 2015
و همیندور تیم برکیلِ قهرماو المپی
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 2016ریو و قهرماو جام جهانب  2017را جزو تیم هایب

قلمداد نمود ه همهی ویژگب های والیبال پیشااارف ه را داشااا ند و عالوه بر در اخ یار داشااا ن
باکیانانب با قد و اندام مناسااب و پرش عالب ،اک ساارعت ،تنوو و مهارت تانیاب باالیب نیز در باکی
والیبال برخوردار بودند .ضمن ایناه نباید فراموش رد شرای قدی باکیاناو پ ستهای مد لم با
هم م اوت اسااات؛ مثالق مدافااو میانب ح ماق باید قدی حداقل حدود  2م ر داشااا ه باشاااند؛ در
حالیاه این میزاو برای پا سورها شاید حداقل حدود  190سان ب م ر با شد ،و برای لیبروها فا ور
قد عمالق تایین ننده نی ست .اما آنچه ه ا نوو امالق م شهود مب با شد این ا ست ه همه ساله
میاننین قدی تیم ها در حال افزایش اسااات به گونه ای ه مشااااهده باکیانانب با قد باالی 210
سان ب م ر در پ ست های مداف میانب و پ شت خ کو ،و باکیانانب با قد حدود  2م ر در پ ست
دریافت ننده مهاجم امالق عادی شده است.
 -3عالی و کامل بودن در تكنیکها
ساااومین عنصااار و شااااید مهم ترین فا ور در والیبال پیشااارف ه تاامل و تاالب در اجرای
تانی هاساات ه شااامل دقت ،ثبات ،خدای م ،اثربدشااب و ارآمدی تا یاب باال مبباشااد.
باکیاناو باید در تمام تانی های پایه ماهر با شند و با توجه به ن شب ه در باکی تیمب دارند و با
توجه به پ ست تد ص صب خود در با ضب اک تانی ها تبحر باالتری دا ش ه با شند .ن سبت عملارد
عالب به خدا شاخصب برای تایین تاامل هر باکیان در اجرای ی

تانی

است .اما موضوو بسیار

مهم در این کمینه مهارت باال در تا ی های ان رادی مبباشااد؛ یانب توانایب باکیدوانب و تصاامیم
گیری سری و درست و اجرای اثربدش آو تصمیم در شرای مد لم باکی.
تیم های برتر دنیا با درصاااد باالی حمالت منجر به ام یاک ،دفاو های روی تور منجر به ام یاک
مس یم ،ام یاک مس یم سرویس ،و ارسالهای اول دقیق ،توپنیری اثر بدش و ارسال پاسهای عالب،
اک دینر تیمها قابل ت شدیک ه س ند .به مانب دینر ،در صد خدا ب سیار پایین ا ست ،مد صو صاق در
ارسال اول ،پاس دادو و آبشار .با ایناه تیمها اک سرویسهای ریساب و قدرتمند اس اده مب نند
اما هرگز اجاکه نمبدهند ه درصااد خدای آنها در کدو ساارویس اک حد ماینب باالتر برود .آمارها
نشاو مبدهند ه باال بودو اثربدشب در حمله و به ویژه حمله باد اک دریافت سرویس و همیندور
9
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ثبات در ارسااال ساارویسهای با ساارعت باال و در پب آو ساااکماندهب ساااخ ار دفاعب تیم ،عاملب
تایین ننده در قهرمانب تیم برتر بوده است .تیمهای قهرماو ماموالق عملارد مثبت باالتر و خدای
م ری (یانب اثربدشب بیش ر) اک میاننین  3تیم برتر آو دوره اک مساب ات داش هاند.
مهمترین تانی ها در والیبال تانی های ام یاک آور ه س ند :سرویس ،آب شار و دفاو روی تور؛
الب ه نباید اک این موضااوو غ لت رد ه پایه و اساااس اس ا واری تیم توانایب باکیاناو ( لیبرو و دو
دریافت ننده – مهاجم) در دریافت اول مب باشاااد .همیندور تمام باکیاناو تیم باید اک توانایب
باالیب در ار سال پاس با ساعد و پنجه دا ش ه با شند .اهمیت ماهرتر شدو باکیاناو اک نظر تانیاب
در آی نده بیش اک پیش خوا هد بود ،کیرا ا نوو ت ری باق ا ثر تیم ها اک باکیا نانب قد بل ند و با پرش
مناساااب اسااا اده مب نند و سااارعت باکی ا ثر تیمها باالسااات ،بنابراین برای قرار گرف ن روی
سااااوهای جهانب باید روی تنوو در باکی و بهبود تانی ها و مهارت ها و به ویژه تا ی های
ان رادی ( توانایب باکیدوانب و ج سارت اجرا) تمر ز بی ش ری ب شود مد صو صاق در شرای ح ساس و
پرف شار باکی و کمانب ه شرای منا سب نی ست؛ مانند حال ب ه دریافت اول خوز انجام ن شده و
مهاجم با دو یا سه مداف روی تور مواجه ا ست؛ ه الب ه پرورش این توانایب ها نیاکمند تجربه باال
و حضور در میادین سدح باالی بین المللب مب باشد.
عالب بودو در مهارتها شامل مهارتهای یهنب و روانب نیز مب شود ،مهارتهایب ه به باکیان
م

مب نند تا اوج عملارد خود را به نمایش بنذارد .مهمترین مهارت های یهنب ه باکیاناو

والیبال به آو نیاک دارند :تمر ز و اساا امت در تمر ز ،اع ماد به ن س و رهبری ،جننندگب ،ح ظ
آرامش ،روح یه ار تیمب و ت ار مث بت مب باشاااد .با بهرهگیری اک تو نایب های باکیا ناو ند به
(ساا ارهها) مبتواو در بساایاری اک مساااب ات پیروک شااد ،اما برای قهرمانب ح ماق نیاک به ار تیمب
مبباشد.
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ساختار تیم
در میاو وظایم م اددی ه ی

مربب سدح باال باید انجام دهد داش ن مهارت تشایل تیم به

منظور بیش ا رین بهرهبرداری اک مهارتهای فردی باکیاناو مبباشااد ه ن ش او را بیش ا ر به عنواو
مدیر تیم مدرح مب ند .او همیندور باید توساه و پیشرفت والیبال را در طول سالهای آتب در نظر
دا ش ه با شد .در ح ی ت او باید عالوه بر سب ن ایج خوز برای آینده نیز طرحریزی ند .شرای
سااانب و قدی عالوه برعوامل تانیاب ،روانب و رف اری عاملب مهم در ان داز باکیاناو مبباشاااد.
شااناخت اک شاارای قدی و ساانب باکیاناو در تیمهای برتر و روند تغییرات این شاارای در طول
سالیاو گذش ه مبتواند شاخک مناسبب در اخ یار هر مربب قرار دهد.
برای ی

مربب بساایار مهم اساات ه تیم خود را با باکیانانب تشااایل دهد ه هر ی

مامل

دینری باشند .برناردو رکنده مربب برکیل بر این باور است ه موف یت تیم بیش اک آناه بر مهارتهای
فردی باکیاناو ا س وار با شد ،واب س ه به ار گروهب آنها ا ست .برای برکیل و برای تیم های م شابه،
عالوه بر شاارای مناسااب فیزیاب ،ساارعت و اال ب در جا به جایبها ،اجرای با ثبات ،اثربدش و
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همراه با جننندگب تانی ها به ویژه تانی های ام یاکآور ،اهمیت ویژه ای برای دسااا یابب به
عملارد برج س ه و پیروکی تیم دارد .ب سیاری اک مربیاو تیم های ملب سدح باال بر این نا ه تأ ید
ک یادی دار ند ه هر تیم با ید به رین اسااا اده را اک باکیا ناو خود ببرد و اک آن ها در م ناطق و
پستهایب ه ارایب بیش ری دارند سود ببرد .تمر ز باکیاناو اک اب دا تا ان های هر رالب باید ح ظ
شود .همه مربیاو در مصاحبههای خود بر روی این موضوو به عنواو ی
باعث پیروکی یا شاااساات آنها در ی

عامل مس ل ه مبتواند

ساات یا در باضااب مواق در مساااب ه شااود تأ ید مب نند.

ظرفیتها و مهارتهای یهنب و روانب بدشب مهم اک مایارهای ان داز باکیاناو هس ند.
مهارت یهنب و روانب مهم دینر ،توانایب ن رل احسااااساااات و عواطم در ورکش حرفهای مب
باشاااد .در والیبال حرفهای ،با توجه به ایناه باکیاناو تمام وقت و انرژی و تمر ز خود را روی
والیبال قرار مبدهند ،باد اک هر پیروکی و شاااساات ،ان داز شاادو برای حضااور در تیم ملب یا
ان داز ن شدو ،قرار گرف ن در تر یب ا صلب تیم یا قرار ننرف ن و  ...اح سا سات شدید مثبت یا
من ب وجود دارد ه گاه عوا مل اج ماعب و خانوادگب بر این موضاااوو دامن مبک ند؛ یاب اک
توانایبهای مهم باکیاناو ن رل احسااااساااات و عواطم و ح ظ تمر ز و تاادل در نین مواقاب
مبباشد ،به ویژه باد اک شاستها و عدم موف یتها.

کلیه حقوق این اثر محفوظ است.
جواد مهرگان
JavadMehregan1981@gmail.com
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