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   ، کمیته آموزش فدراسیون والیبال جواد مهرگانبا همکاری 

 

های بسیار رایج و متداولی دارد که تقریباً به صورت هر ورزشی، استراتژی

 انتظار برای بازی های موردشوند. این فرمخودکار)به خودی خود( به کار برده می

گیرند. مانند در واکنش به شرایط تکراری و مختلِف ورزشی مورد استفاده قرار می

های خاص خود است که هنگامی که به ها، والیبال هم دارای استراتژیسایر ورزش

-می به صورت درست صورت درست اجرا شوند، باعث بهبود انجام یک بازی تیمی

توان به های اصلی والیبال را میتژید. استراندهشود و شانس موفقیت را افزایش می

، 3، آبشار زدن2دادن، پاس1گیریمهارت اساسی ورزشی یعنی توپ 6وضوح از نطر 

 . 6و دریافت سرویس 5، سرویس زدن4کردندفاع

                                                           
1 digging 
2 setting 
3 spiking 
4 blocking 
5 serving 
6 Receiving the serve 



 گیریتوپ

ار و ک مربیگیری، انجام بازی دفاعی نیاز به مشارکت بسیار زیادِ توپمحوریت با 

های خاصی وجود پنج مهارت اساسی دیگر، استراتژیهر یک از در گروهی دارد. 

لگوی ا گیریشکل هر بازیکن باید دارد که هر بازیکن باید از آن استفاده کند. اولً 

 قبل از برسند به موقعیت صحیحاین که یعنی،  -یاد بگیرد را تجویز شده  دفاعیِ

 کنددیان کمک تواند به مبتمی توپ و پرتابآموزشی گرفتن . یک روش توپضربه به 

ر بازیکن موفق، ه و دفاعِگیری توپالگوهای دفاعی لزم را بیاموزند. برای ویژه به  تا

 ه آماده. تنها رای بازی با توپ باشد، آمادهضربه بزندتیم مقابل باید قبل از آن که 

که  هر باردر این را داشته باشد که مجبور است  است که هر بازیکن انتظار شدن این

ا ببایستی ضربه بزند. بدین ترتیب، هر بازیکن به توپ د نگیرحمله قرار میمورد 

برای  یکی دیگر از نکات کلیدی ای را درنظر بگیرد.دفاعی آمادهحالت  ، یکبینیپیش

 ا نبایدهو دفاع این است که بازیکنان شما باید برای هر توپ تالش کنند. آنگیری توپ

ی براد که بداننها باید خود را متعهد ، آن. ثانیاً کندزمین را لمس اجازه دهند که توپ 

 . تمرینات دفاعی خوب با، تمام تالش خود را بکننددو دستاز طریق  توپدریافت 

-می آغاز برای تیم شود،در اصولی که در اینجا شرح داده میبسیار تکرارهای انجام 

اعث بها از آن مؤثره د، استفادنشود. اگرچه این الگوها ممکن است به نظر ساده برس

 تر شود.خواهد شد که تیم موفق

 دادنپاس

است.  ، عملی استراتژیکترین سطوح بازیسادهدر حتی  ،برای حملهتوپ  دادنپاس

به پاسور  و صحیحسازگار گیری تصمیمبرای ، مربی باید بتواند پاسبسته به کیفیت 



نظر از نزولی ، به ترتیب از پاسورهای استراتژیک . در زیر لیستی از خواستهاتکاء کند

 .شود، ارائه میدشواری

ی است که پاسور ترین مهارتجلو، مهم-توپ در موقعیت چپپاس دادن . توانایی 1

یت و ن واقعتواند این توانایی را با تأکید بر اییک مربی می نیاز به یادگیری آن دارد.

 توسعه دهد.تمرین های مداوم در تمرین

که  توپ باید به خوبی تحویل داده شود. تحویل خوب بدان معنی است، پاسی. با هر 2

ه نسبت بدر موقعیت مناسبی و باشد ، به اندازه کافی بال شودلمس بدون خطا توپ 

 قرار گیرد.مهاجم 

 یک مربی بایستی بتواند برای تصمیمات درست و سازگار، به پاسور اتکاء کند. 

 

 

پاسور هدف اولیه ، 2و  1بخش های مشخص شده در پس از سازگاری در مهارت. 3

پاسور این امر، برای دستیابی به . یک پاس خوب برای یک مهاجم خوب باشدباید 

مورد تمرینات در باید است، چیزی که مناسب بداند چه کسی مهاجم نیاز دارد که 



کسانی که از  - آگاه باشد مهاجمین اصلیاز باید به ویژه پاسور  تأکید قرار گیرد. این

 یی دارند.بالنمرات لحاظ آماری 

-پاییندارای امتیاز )مهاجم زننده دوم ضربههرگز نباید به یک یک پاس ضعیف . 4

، شودمحسوب میف یضعپاس یک زننده دوم ضربه. آنچه که برای یک داده شودتر(

پاس خوب یا حداقل قابل  ، یکزننده خوب داده شوداگر به یک ضربهممکن است 

 . قبول باشد

ا یک زننده است که این تفاوت را در این که آیبه عبارت دیگر، اغلب توانایی ضربه

های دوم به آبشارزنکند. پاس خاص ضعیف، قابل قبول یا خوب است، ایجاد می

 های خوب نیاز دارند.پاس

خاص پاسِ باید یک  پاسور، دوم زنندههنگام دادن یک پاس خوب به یک ضربه. 5

لزم داشته باشد. بدیهی است که این امر مستآبشارزننده ریزی شده برای آن برنامه

 و از متوسطبالتر است )همانطور که در بازی پاسور از سوی ارتباط فکری مناسب 

خاص بستگی به مشاهده پاس ریزی برای یک رود(. برنامهپیشرفته انتظار می

-زاویهخطی یا آبشار برای یک کاری پاسو به طور خاص مخالف دفاع تیم موقعیت 

-یممقابل را به دنبال خود مدافعان  که مهاجمین. با توجه به ایندارد (قطریای)

 . قرار دهد را در شرایط یک به یکدوم مهاجمین  تواندمی اغلبپاسور ، کشانند

است. به  گیریمهاجم دارای یک مزیت تصمیماین در برابر یک مهاجم، مدافع با یک 

های آبشارزن بهدادن  اطالع باقبل از این که پاس به آبشارزن داده شود،  سادگی

. این نوع ایجاد خواهد شد یک ضربه موفق مقابل حریف، دربرای آبشارهای باز دوم 

جا . از آن، رخ دهدقبل از سرویس زدنهنوز زده نشده و  که توپزمانی ارتباط باید 

-را در مقابل مهاجم ثالث قرار میمدافعانِ با کمترین کارآیی اغلب حریف بازیکن که 



هماهنگی کند، به ویژه از عدمدنبال را ها تغییر موقعیتتواند این میپاسور دهند، 

آبشارزن ، وضعیت را به  توپبعدیِرفت و برگشت ، و قبل از شودها آگاه اندازه

 .اطالع دهد

ا تنه که )یکیغیرمؤثر ی زنندهضربهبه یک نباید پاسور . در یک زمان بحرانی، 6

مهاجم  ( یا یکبه او پاس داده نشده یا یکی که اغلب در طول بازیآمده  به بازییکبار 

 پاس دهد. ناموفق 

 ، نبایددهکننهای گمراهپاس، خطرناک و نه های با ریسک بالپاس. در پایان بازی، نه 7

 .زمان امتیازگیری دربه خصوص -مورد استفاده قرار گیرد 

ید اهاددتاکنون هایی که به استفاده از پاسهمچنان گیرد امتیاز می. وقتی تیم شما 8

ه هایی بازی را تنها زمانی که حریف در متوقف ساختن حملادامه دهید. استراتژی

 موفق است، تغییر دهید.

 

 آبشار زدن

ود توانایی پاس دادن بهبهمراه با  و بازی حملهی های پیشرفتههنگامی که سیستم

 ، زیرا های زدن آبشار دارندترکیب استراتژیفشار کمتری برای ها آبشارزنیابند، می

م مهاج. با این وجود، در هر سطح بازی، هر استریزی شده، برنامهسیستمفریب در 

شرایط در های فردی را به ویژه برای استفاده از آن باید برخی از شایستگی

 موفقیتباعث جا حتی های شرح داده شده در این. استراتژی، توسعه دهدمطلوبغیر

از ی به صورت نزولاین لیست  . یک بار دیگر،خواهد شد نیزکار آماری مهاجمان تازه

 است:برای مهاجم مرتب شدهلحاظ دشواری 



 منطقه بازی حریف زده شود حتی از یک پاس وحشتناک. توپ باید. توپ باید در 1

 در بازی نگهداشته شود.

 ضرر حریف باشد.. ضربه باید به 2

فرود آوردن توپ برای به دست )محکم زده شود که برگشت نخورد. توپ باید 3

 آوردن یک امتیاز یا کنار گذاشتن(

اغلب گیرد و ای است که صورت میترین ضربهمحکم زدن توپ بدون برگشت، سخت

 .، یک خطا حاصل خواهد شدداگر مهاجم تنها بر این کار تمرکز کن

 

شماره سازگار، تمرکز اصلی باید بر خوب با آمار آبشارزنِ برای تبدیل شدن به یک 

-پاس در تنهازدن توپ بدون برگشت محکم ها برایتالشباشد در کنار این که  2و 1

رویه در خطر بی بدون –از بازی سازگار ناشی موفقیت های خوب استفاده شود. 

استفاده از هر نوع پاس هایی را برای . مهاجمان باید مهارت، استضعیفهای پاس

هایی جاخالی پاسبتوانند کار یا تازهمتوسط بازیکنان ایجاد کنند. ممکن است در خود 

بازیکنان  ،. از سوی دیگربدهند که خیلی نزدیک یا پایین هستندبا نوک انگشت و یا 

-یتور برمکه از هایی پاس. داشته باشند راها پاساین  باباید توانایی حمله سطح بال 

برخورد و ، نیاز به تر هستندنزدیک زنندهضربهمحدوده نرمال نسبت به و گردند 

این از ، سطح بالدارند. در بازی چرخش توپ توجهی از و مقدار قابلضربه زیاد 

بازی یک عنوان این که به ، نه استفاده شودحمله برای باید به طور ماهرانه ها پاس

به زمان زیادی نیاز دارد. در آموزش مهاجمان امر د. این نداده شوحریف به راحت 

ها را قوی دو آبشار آنسطح متوسط، یک مربی باید  بازیکنبرای تبدیل شدن به 



. با این حال، به همان اندازه مهم است دار یا قطریآبشار زاویه وآبشار خطی : سازد

چه زمانی از جاخالی یا و  یقدرتآبشار و ضربه زمانی از یک بدانند که چه ها که آن

 ضربه نوک دست استفاده کنند.

 

ز اقبل  خوب است، اما مهاجم پاسثرتر از یک مؤیا جاخالی یا ضربه با نوک انگشت  

ی است، گیرد. بدیهمورد استفاده قرار میمقابل چه دفاعی توسط تیم باید بداند که  آن

ضربه با ن توپ به صورت مستقیم به بازیکن دفاعی تیم حریف مؤثر نیست. فقط زد

را دارد به خصوص پس از این کاربرد انگیزی بهترین نوک انگشت به صورت شگفت

هترین یگر، جاخالی بزننده به طور مؤثر و با قدرت آن را بزند. به عبارت دکه ضربه

 . ندکمی که حریف به قدرت مهاجم توجه است پس از آن

 

عکس در هر سطح بازی، هر مهاجم باید شایستگی فردی خود را در هر موقعیتی بهبود ببخشد. 

 گرفته شده توسط استیو مارکوس

 



 دفاع کردن

 زمانی که بیش از یک بازیکنبه طور خاص دفاع کردن، یک مهارت پیشرفته است که 

 پایین و به طورسطح . برای مهارت شود، پیچیده و پرخطر میدر حال دفاع باشند

د. کارها، بهترین استراتژی دفاع کردن نیست مگر این که پاس نزدیک باشخاص تازه

 بسیار پایین است. فاصله پاس ،مهارت دفاع، در هر سطح مهارتیدرجه موفقیت در 

 ، نیازهرچه توپ از تور دورتر باشدرقیب از تور، یک نکته کلیدی برای مدافعان است. 

درتی رقیب دو آبشار قآبشارزن به دفاع کردن وجود دارد. به استثنای این که  کمتری

افی یابی کرده، کیک مدافع به خوبی موقعیتکه در این صورت را توسعه داده باشد، 

استفاده شود که توانایی  و مناسب است. یک دفاع دو نفره تنها باید در صورتی

شود که یک مدافع میانی ه موجب میحریف اجازه این کار را بدهد. بازی پیشرفت

 پاس سریعمرکزی در یک دفاع که متعهد به تصمیم استراتژیک دیگری بگیرد: زمانی 

-یک فرصت برای ایجاد یک موقعیت یک به یک را می است)در نتیجه پاسور حریف

در یک موقعیت خارجی در نزدیکی خط -آبشارزنیک مدافع در مقابل یک -دهد

این ر مدافعان  به منظور این که دهای آماری معمولً برای ادهکناری(. مربیان و د

. با این حال، مدافع میانی باید از این دو ، ضروری استتصمیمات موفق شوند

 مالحظه استراتژیک اصلی آگاه باشد:

 حریف در خط میانی حمله است. بشارزن اولِ آزمانی که  توجه به میانه 

دفاع از بال در خط زمانی که پاس برای یک موقعیت خارجی است و بسیار  

 نزدیک به تور است. 

 



توجه به خط میانی)محافظت از وسط به صورت نزدیک( ضروری است زمانی که 

. با قرار دارد آمیزوسط به صورت موفقیتدر اصلی حریف در حال حمله  آبشارزن

 باهوشاین حال، مالحظات استراتژیک زیادی در این موقعیت وجود دارد. یک مدافع 

. د، پیدا کند و تشخیص دههای خاص را زمانی که توجه به وسط استتواند نشانهمی

ن، کنند. عالوه بر ایمیانه با یک پاس کامل کار میدر بسیاری از پاسورها تنها 

ه بدهند مانند نگهداشتن بازوها را ارتقاء می مشاهدهعادات قابلپاسورها اغلب 

ها را صورت مستقیم زمانی که در حال پاس دادن در میانه هستند یا شاید دست

انی می اندازند. پاسور گاهی اوقات خارج از محدوده برای پاس دادن به حملهمیپایین 

این دهد دور از تور است. با است به طور خاص زمانی که پاسی که پاسور می

ه خط خواهد دانست که آیا توجه ب اعتمادتریذهن، مدافع به صورت قابل ها درنشانه

پاس  باید زمانی رخ دهد که خط یدفاع از بالمیانی در هر موقعیت مورد نیاز است. 

است. در توسط حریف به یک موقعیت خارجی در کنار و یا نزدیک به تور داده شده

به رای جلوگیری از این که جاخالی دادن توپ یا ضرب خط این مورد، دفاع از بالی

ه بزدن به توپ یا تماس دادن توپ با دست مدافع، ضروری است. دفاع از بال نیاز 

 .در موقعیتی قرار گیرد که دستانش بر روی توپ قرار گیرند جیمدافع خار

 

 سرویس زدن

مهارت، بستگی دارد. استراتژی سرویس زدن به توانایی ورزشکاران برای انجام این 

سطح رقابت باشد، بزند. عالوه بر این هماعتماد که هر بازیکن باید یک سرویس قابل

های خود یک ریسک بالتر اما اعتماد، باید در مجموعه مهارتبرای یک سرویس قابل

تر از حمله سرویس بگنجانند. به طور کلی، مربی و یا یک بازیکن ماهر، موقعیت قوی

کنند. هنوز س زدن را در منطقه یا محل قرار گرفتن تیم حریف، تعیین میبرای سروی



م برای این که چگونه با سرویس زدن به صورت چرخشی هم، هر بازیکنی یک تصمی

گیرد که چه مقدار ریسکی در گوشه سرویس عمل کند. در نهایت، بازیکن تصمیم می

 در شرایط زیر داشته باشد:را قبول کند. بازیکنان باید فرصتی برای تهاجمی شدن 

 زمانی که به طور جدی در امتیاز عقب است. 

 آید. زمانی که امتیازات هرگز در چرخش سرویس خاص به دست نمی 

 است. زمانی که امتیاز در وسط بازی به خصوص وسط مسابقه گیر کرده 

 زمانی که امکان خراب شدن سرویس توسط اعضای تیم بال است. 

 تر است:در موارد زیر استراتژیکسرویس زدن مطمئن 

زمانی که سرویس زدن اولین توپ پس از برنده شدن سکه برای سرویس،  

 است. 

 پس از تایم اوت یا زمان استراحت 

 پس از کسب امتیاز سرویس پشت سر هم 

 پس از یک رالی طولنی 

 است.پس از این که بازیکن در چرخش قبلی سرویس را از دست داده 

 ش یک خط قوی در جلو در روی تور برای تیم وجود دارد. خزمانی که در چر 

  

 دریافت سرویس

-بیترین مهارت برای ایجاد موفقیت یک تیم است. دریافت سرویس بدون شک حیاتی

نقص و کامل بودن در پاسکاری بستگی به سطح مهارت تیم و اثربخشی قدرت 

 سرویس حریف دارد.



و اثربخشی قدرت سرویس حریف دارد. در نتیجه،  کامل بودن در پاسکاری به سطح مهارت تیم

 FIVBشدن تیم، است. عکس گرفته شده توسط ترین مهارت برای موفقمهم ،دریافت سرویس

 

اند بایستی به صورت نزولی مرتب شدهاین عوامل که از لحاظ سختی و دشواری  

 زمان دریافت سرویس درنظر گرفته شوند:

 ته شود. تالش برای این که حداقل توپسرویس گرفامتیاز که اجتناب از این  .1

 دریافت شود. 

 پخش کردن. گرفتن آن در هوا در هر جایی.ایجاد پاس قابل .2

 پاس دادن توپ بین خودتان و پاسور .3

 پاس را در اختیار پاسور قرار دهید.  .4

 

، الگوی دریافت تواند دریافت کندنمی اگر تیم سرویس را به خاطر پاسکاری ضعیف

-فرستادن چند دریافتد. این تغییر شامل الگوی حرکت به جلو یا عقب، یتغییر دهرا 

پاسکاری  . هر زمان که، استددهنده غیرمؤثرکننده به یک طرف یا پوشش یک پاس

دهنده باید در تغییر دهید. بهترین پاس 4-2، بالفاصله به 6-2ناموفق باشد در حمله 

ها از لحاظ آماری)نزدیک به رصد سرویسموقعیت مناسب برای دریافت بالترین د



های قوی باید محدوده خود دهندهآور، پاسمیانه منطقه بازی( باشد. در شرایط تنش

را گسترش دهند و منطقه بزرگتری از بازی را عالوه بر گرفتن مسئولیت توپ پاس 

هر توانند ها میدهندهالعاده، بهترین پاس. در شرایط فوق، پوشش دهندداده شده

ای از حمله ضعیف باشد، سرویسی را بگیرند. اگر شکست برای امتیاز سرویس نتیجه

کننده برای اسپک زدن، الگوی دریافت سرویس باید متناسب با موقعیت بهترین حمله

تواند به انجام یک چپ جلو. در بازی سطح پایین تا متوسط، پاسور نمی-تغییر کند

د اما جلو به چپ. این محدودیت نیاز به پاس خوب برای هر موقعیتی متکی باش

جلو را -شده دارد تا به پاسور اجازه بهترین آبشار در موقعیت چپالگوهای طراحی

 بدهد. 

 

 سرویس و دفاع

 avcaتمرین برنده شدن در والیبال از  101

 3-6تعداد بازیکنان: 

 ها : یک یا بیشترتعداد توپ

 

 هدف:

با انگشتان ضربه زدن توسط هایی برای تمرین دریافت سرویس، ایجاد فرصت

 زننده. پاسور و دفاع توسط سرویس

 ها:جهت



 زند.کنندگان، میزننده، یک توپ را برای دریافتسرویس .1

 توپ به پاسوری که در تالش است تا جا خالی دهد توپ را در بالی تور پشت .2

 شود.متر، پاس داده می 3خط 

3. SV آید.به منطقه بازی برای انجام دفاع می 

 

 امتیازدهي

 کند.زننده، سه امتیاز از سرویس دریافت میسرویس .1

طوری جای خالی دهد که یک بازیکن دوم  SVآید اگر یک امتیاز به دست می .2

 بتواند توپ را پاس دهد.

طوری جاخالی دهد که یک بازیکن دوم  SVآید اگر دو امتیاز به دست می .3

 بتواند توپ را پاس دهد. 

متر  3خالی در زمین توسط پاسور پشت خط کنندگان هر بار که جایدریافت .4

 گیرند. بدون لمس، امتیاز می

5. SV دهد و سه امتیاز از دو امتیاز به خطر سرویس از دست رفته از دست می

متر بدون  3ه بازی پشت خط دهد اگر یک سرویس از تور و منطقدست می

 لمس عبور کند. 

 

 



 پاسي-دوپاسخ 

 شان بایرون، راتگرز نیوآرک

 2تعداد بازیکنان: 

 تعداد توپ: به تعداد ثابت

 هدف:

 ها.برای تمرین الگوهای حرکت پاسور در بخش

ن یک از مسیرهایی که پاسور در آکند تا مشخص کنید که کداماین تمرین کمک می

 بهتر یا بدتر است. برخی از پاسورها به خوبی در مقابل تور حرکت کندحرکت می

 کنند.کنند، در حالی که دیگران به طور طبیعی به دور از آن حرکت میمی

 

 ها:جهت

(. S( در پشت خط حمله قرار گرفته است برای پاس دادن به یک پاسور)C. مربی )1

 (Aتعیین شده پاس خواهد داد)پاسور به هدف از پیش

)عبور تصادفی است که قابل تنظیم است، دهدای قوس دار میپاس دو نقطه. مربی 2

و توپ کند ، متوقف کند حرکتتا کند تالش میپاسور اما نه به هدف(، که در آن نقطه 

 برای از پیش تعیین. )ایده خوبی است شده پاس دهدبه یک مکان از پیش تعیینرا 

 د(.نکنمیشروع زمانی که بازیکنان ابتدا این تمرین را الگوی حرکت کردن 



 A، و تکرار به موقعیت B، سپس یکی به موقعیت A. شروع با یک پرش به موقعیت 3

 کند.حرکت میرو به جلو و عقب پاسور بنابراین 

، به نخارج از تور را کنترل کند در طول تمریتواند در طول تمرین حرکت . مربی می4

چارچوب را فقط در  اید و فاصلهبازگردهد که به هدف خود می اجازهپاسور 

 ها خود، بپرد. توانایی

 

 

 (OH)يکننده قدرتدریافت تورنمنت

 جیم مک لفلین، دانشگاه واشنگتن

 5تعداد بازیکنان: 

 1تعداد توپ: 

 :هدف

و سپس سرویس را تماشا کنند ( OH)کنندگان قدرتیدریافتکه برای اطمینان از این

 بندی مناسب را اعمال کنند.و زمانپاس دهند 



 ها:جهت

قرار متر  3در پشت خط منطقه بازی ( در یک طرف OH)کننده قدرتیدریافت. دو 1

قرار پاس در موقعیت مناسب منطقه بازی ( در همان طرف S)یک پاسور، و گیرندمی

 گیرد.می

 هستند.مخالف منطقه اضافی پشت سر خط در کننده دریافت. دو 2

3 .OH3  وOH4  بهOH1  وOH2 زنندسرویس می .OH 1  وOH2  که هر لحظه

 گیرند.ها یک دریافت درست داشته باشند، میآن

 .دهندتغییر موقعیت می OH2و  OH1، سرویس. پس از پنج 4

 .زندسرویس می OH 4و  OH3به  OH2و  OH1، تا سرویس 10. پس از 5

-ت میبا کسی که تا به حال بازی نکرده اند، جفکننده دریافت. پس از اتمام دور، 6

 شوند.

  تواند این تمرین را به یک تورنمنت تبدیل کند:. مربی می7

 4و  3در برابر  2و  1

 4و  2در برابر  3و  1

 3و  2در مقابل  4و  1

OH1  وOH3  در مقابلOH2  وOH4 

OH1  وOH4  در مقابلOH2  وOH 3 
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