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  سخن مترجم
  
به عنوان فردي كه در فوتبال اين كشور كسي نيستم ، احساس كردم مي توانم ترجمه    

ه مربيان عزيز ، اساتيد آسيا ارائه دهم تا مورد استفاد Bاي از راهنماي مربيگري گواهينامه 
  محترم و كليه عالقمندان فوتبال واقع شود.

اين راهنما هم مي تواند به صورت تخصصي براي دوره مذكور استفاده شود و هم به دليل    
از اصول اوليه تغذيه و بدنسازي گرفته تا مفاهيم  –برخورداري از مطالب آموزنده ي فراوان 

ان مي تواند براي كليه مربيان و عالقمند –طراحي تمرين  و همچنين اصولپايه اي تاكتيك 
  فوتبال جذاب و مورد استفاده باشد.

شخصا از مطالعه اين راهنما لذت مي برم چرا كه فكر مي كنم داراي جذابيت هاي فراوان    
است ، بارها آن را مرور كرده و مي كنم و به صورت عملي در تمرينات تيمهايي كه هدايت 

استفاده مي نمايم ، همينطور به همه مربيان عزيز توصيه مي كنم كه از اين راهنما كرده ام 
  نهايت استفاده را ببرند.

كلمات فارسي استفاده كرده باشم كه ممكن است بعضي از در ترجمه اين كتاب شايد    
همكاران ترجمه ديگري براي همان كلمات در ذهن داشته باشند اما تمام سعي خود را براي 

وجود دانش هاي مختلف در اين راهنما  علتبه گزينش بهترين كلمات نموده ام و همچنين 
به دليل عدم اشراف به تمامي اين دانشها ، شايد اشتباهاتي در  واهمه اي ندارم كه بگويم، 

اين ترجمه رخ داده باشد كه ضمن عذرخواهي از تمامي اساتيد ، خواهشمندم نظرات اصالحي 
و يا  shahinmehr.ir-www.fc ايت باشگاه شاهين مهر به آدرس خود را به وب س

  به انتشارات محترم بامداد كتاب منعكس نمايند.
در پايان از اساتيد عزيزم آقايان نادر عربي و مسعود اقبالي به خاطر تمام چيزهايي كه از    

نم ها زارع و موسوي به دليل همكاري در ترجمه اين مكتوب ايشان آموختم و همينطور خا
  ، نهايت سپاسگزاري را دارم.

  سالمت و پيروز باشيد
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  سيستم عضالني و حركت - 1بخش 
  
ورزش در اثر نيروهاي عضالني ، انجام و كنترل مي شود. حركت ورزشي به دليل تنظيم    

ان پذير است و حركات پيچيده ، اسكلتي بدن درون قسمتهاي مختلف امكچهارچوب 
تركيبات واقعي از حركات پايه اي هستند كه به يكباره در بسياري از قسمتهاي بدن اتفاق 
مي افتند. براي فهم توانايي بدن جهت ورزش كردن ، مطالعه ساختار و عملكرد عضالت ، 

ط ربااستخوانها و مفاصل الزم است. ميزان حركات ممكن در يك مفصل ، طول و كشش 
ها ( ليگامنت ها ) و زردپي ها ( تاندون ها ) در مفصل و نوع عضله آغاز كننده حركت 
جملگي بر ميزان و دامنه حركت ممكن ، تأثيرگذار هستند. اين درس براي كمك به مربيان 
در فهم كارهاي عضله ، انواع حركت عضله و مفاهيم پايه اي مكانيكي مرتبط با ورزش 

 طراحي شده است.

 
  ركرد عضلهكا
سيستم عضالني و اسكلتي با كمك سيستم عصبي ما را قادر به حركت مي سازند. عضله    

شامل مجموعه تارهاي عضالني است كه به وسيله بافت هاي ارتباطي به هم بسته شده 
قرار گرفته اند. مويرگها ، تارهاي اند. اعصاب و رگ هاي خوني بزرگ در بين بافت ها 

  غذايي و اكسيژن تغذيه نموده و محصوالت زائد را دفع مي كنند. عضالني را با مواد
عضالت به وسيله اعصاب تحريك و از جانب مغز فعال مي شوند و از طريق تارهاي    

عصبي به نخاع و عضله فرستاده مي شوند كه منقبض گردد. در هر انتهاي يك عضله ، 
د. وقتي ستم اسكلتي متصل مي كننيك يا چند زردپي ( تاندون ) هستند كه عضله را به سي

كه عضله منقبض مي شود انتهاي دو زردپي به سمت هم حركت مي كنند و استخوانهايي 
  كه به آنها متصل هستند ، حول مفصل اسكلتي چرخش نموده و حركت اتفاق مي افتد.

به عنوان مثال ، عضله چهارسر ران به عنوان منشأ آنچه كه به لگن خاصره متصل است    
متصل مي شود. از روي استخوان ران و از روي زانو عبور نموده و به استخوان درشت ني 

وقتيكه ما به توپ ضربه مي زنيم ماهيچه چهر سر ران منقبض مي شود و پا به جلو حركت 
 نموده و در نتيجه ، عمل ضربه انجام مي شود.
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  تارهاي عضالني آهسته انقباض
ني تركيب شده است : تارهاي عضالني آهسته انقباض عضالنوع مختلف تار  2عضله از    

( تارهاي قرمز ) و تارهاي عضالني سريع انقباض ( تارهاي سفيد ) . تارهاي آهسته انقباض 
، به آهستگي تنش توليد مي كنند و همينطور كه انرژي از طريق مسير وابسته به اكسيژن 

 براي ساعتها هستند. به عبارت ديگر، توليد مي شود اين تارها بدون خستگي قادر به كار 
داراي مقاومت باالتري هستند. تارهاي سريع انقباض ، به سرعت توليد نيرو مي نمايند اما 

  ظرفيت مقاومت پايين تري دارند و به سرعت خسته مي شوند.
دوندگان برد بلند كه داراي ظرفيت استقامتي خوب هستند اغلب نسبت وسيعي از تارهاي    

نقباض دارند در حاليكه دوندگان سرعت كه بايد در يك مدت زماني خيلي كوتاه آهسته ا
ميزان انرژي زيادي توليد نمايند ، معموالً مقادير بيشتري تارهاي سريع انقباض در پاها 

 دارند.

  
  آنزيم هاي استقامت

تمرين  ااگرچه تمرين كردن براي پيشرفت ظرفيت استقامتي تارهاي سريع انقباض ب   
و منظم مورد نياز است. همچنين آنزيم هاي مشخص يافت شده در قامتي اصولي است

عضالت ، توانايي عضالت را براي كار به صورت هوازي تعيين مي نمايند در حاليكه ديگر 
آنزيم ها ، استفاده از چربي ها تنظيم مي كنند. اينها آنزيم هاي استقامتي ناميده مي شوند 

عضالت يك فوتباليست آماده ، باالتر از يك بازيكن ناآماده  و سطح يافت شده ي آنها در
است. همچنين ما مي توانيم مقدار زيادي مويرگ كه تغذيه كننده ي ماهيچه هاي اين 
بازيكنان هستند را بيابيم. براي حفظ يك سطح باال از اين آنزيم ها ، فوتباليست بايد سطح 

نزيم ها آدم فعاليت باعث تقليل محتويات آمادگي جسماني خود را حفظ كند همانطور كه ع
 مي شود.

  
  تمرين كردن

روي هر دو وجه قدرت عضله و استقامت عضله در بازيكنان فوتبال بايد به صورت اصولي    
 تمرين انجام پذيرد تا در كنار جلوگيري از آسيبها ، در سطح مطلوب نيز داراي عملكرد باشند.

رفت عملكرد از طريق سازگاريهاي درون ماهيچه ، از بنابراين تمرين مناسب منجر به پيش
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قبيل افزايش در اندازه تارهاي عضالني ، در تعداد مويرگها و در سطح آنزيم هاي استقامتي 
  مشخص خواهد شد.

و استقامت عضله ، بازيكن نياز به هماهنگي و توازن مناسب براي در كنار قدرت عضله    
 ي دارد.يك اجراي مؤثر در يك عمل ضربه زن

  
  آماده سازي براي يك فعاليت

براي اينكه يك بازيكن در سطح بهينه كار كند ، بايد ماهيچه هايش با گرم كردن آماده    
شوند و كشش قبل از هر فعاليت شديد ، حياتي است. گرم كردن و كشش نه تنها باعث 

ي گسهولت در حركت و وسعت حركت و تنش كمتر عضله مي شود بلكه از آسيب ديد
جلوگيري مي نمايد. به عنوان مثال ، اگر گرم كردن و كشش كافي نباشد ، نيروي وارده به 
وسيله عضالت چهار سر ران مي تواند احتمال آسيب عضله همسترينگ را افزايش دهد. 
علت ، بسيار قوي بودن عضله چهار سر ران و اعمال نيروي بسيار زياد مي باشد. همسترينگ 

 ود اما بسياري اين عضله را دست كم مي گيرند.نيز بايد تقويت ش

  
  سرد كردن

به طور مشابه ، سرد كردن پس از فعاليت شديد مهم است زيرا اسيد الكتيك ِ تجمع    
كرده باعث مجروح و دردناك شدن عضالت مي گردد و بر حركت تأثير مي گذارد. يك 

 والت زائد و بازتوليدبازآوري خوب با دويدن و كشش پس از فعاليت باعث تخليه محص
پس از  كه بدانيمفعاليت خواهد شد و ماساژ نيز بيشتر كمك خواهد كرد. ما همچنين بايد 

ماهيچه در طول دوره ي بدون ي يك آسيب ديدگي ، كسب مجدد قدرت از دست رفته 
. اگر فرايند بازسازي كافي نباشد ، خطر آسيب ديدگي مجدد اين فعاليت ، بسيار مهم است

 بازيكنان ، باال است.قبيل 

  
  تمرين براي جوانان

سال است زمانيكه  12تا  8بهترين سن براي ياددادن تمرينات تكنيكي به بازيكنان ، بين    
آنها داراي توازن بين هماهنگي و ريتم بدن هستندو آنچه به صورت پرتكرار ياد مي گيرند 

الگوهاي حركتي در مغز ذخيره  تقريباً ملكه ذهن مي شود. اگر يك حركت بارها تكرار شود
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مي شوند و در هنگام نياز مي توانند به كار گرفته شوند مثالً در مهارتهاي دريبلينگ ، پاس 
، دويدن با توپ و ... در آغاز بازيكن نياز به تمركز دارد اما با افزايش اعتماد به نفس ، 

  مهارتهايش را توسعه مي دهد و حركت ، خودكار مي شود.
سال ، تأكيد بايد بر كيفيت كار با توپ ، هماهنگي زمان دويدن  12بازيكن زير سن براي    

و كسب مهارتها با به كارگيري تكنيك صحيح باشد. پسران در اين سن ، چاالك و منعطف 
  هستند بنابراين بايد فعاليتهاي مرتبط انجام شود.

 بازيكنان ، ريتم بدنشان با توپ سال بايد موارد فوق را ادامه دهيم به طوريكه 16تا  12از    
و حس توازن خود را حفظ كنند. آنها بايد با سرعت و هماهنگي ادامه دهند اما تمرين قدرتي 

  بايد با وزن بدنشان انجام شود.
سالگي مي توانيم به تدريج روي توسعه قدرت آنها با تمرينات مقاومتي كار  16از سن    

اين سن توصيه شود. اين سن زمان مناسبي براي شروع كنيم. تمرين با وزنه مي تواند در 
مي باشد. اگرچه تأكيد مي شود كه مربي بايد موارد باال را به سرعتي  –تمرينات استقامتي 

  وسيله افزودن تدريجي و تصاعدي بار تمريني و اجتناب از بيش تمريني ، توسعه دهد.



٨ 
 



٩ 
 

  
 
 
 
  
  



١٠ 
 

  مربي، شغل، رهبر -2بخش 
  

  يست؟كمربي 
  تعريف

) يك انگيزه دهنده و معلم ، يك قهرمان يا بازيكن كه در قالب آموزش شفاهي و عملي 1
  و ترجمه اطالعات فني درگير است.

) يك شخص با دانش كه در يك موقعيت تمريني در حال درس دادن است و در مسابقه 2
مشغول هدايت كردن مي باشد، او بايد دانش يك آموزگار جسماني به همراه دانش 

  ص در زمينه خودش را داشته باشد.مخصو
) آموزگاري كه در آمادگي جسماني، اخالقي و فكري يك قهرمان يا بازيكن بر ديگران 3

  مي گذارد. تأثير متقابل
 ) كسي كه براي عملكرد بهتر و آماده سازي بازيكنانش مي كوشد.4

  
  مربيگري چيست؟

  ) پااليش روشها يا مفاهيم شناخته شده ي بازي 1
رك سازمان يافته همكاري با يك شخص، گروه يا تيم براي كمك به آنها در توسعه ) تدا2

  و پيشرفت در اجراي ورزش مورد انتخابشان.
  بنابراين يك مربي كه خود را در مربيگري خود درگير نموده است مترادف است با:

د، ملكردرس دادن، اطالعات فني، دانش آموزش جسماني، آماده سازي بدن، پيشرفت در ع   
  توجه به جزئيات.

بيان كردن دانش خود در موقعيت آموزشي قابل درك و مربوط است به بهبود عملكرد «   
 »فرد، گروه يا تيم

  
  چه دانشها و مهارتهايي را يك مربي بايد داشته باشد؟

  ) مهارتهاي ورزشي خاص 1
  ) آناتومي و فيزيولوژي پايه (علوم مربوط به كالبد و اعضاي بدن)2
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  روان شناسي ورزشي )3
  ) سالمت و كمك هاي اوليه4
  ) مهارتهاي ارتباط 5
  ) اصول روشهاي تمريني 6
 ) تجزيه و تحليل آماري و نظارت (فرانگري)7

  
  مربي فوتبال چه كار مي كند؟

  نقش او:
  ) ديده باني و پيشاهنگي 1
  ) اخذ كردن، دريافت كردن (به خدمت گرفتن)2
  ي قابليت هاي اجرا معموالً مرتبط با وجوه جسماني ) تمرين دادن: حفظ يا ارتقا3

  درس دادن: معرفي تكنيك ها، مهارتها، روشها و مفاهيم تازه
  ايجاد روند ثابت براي افراد و تيم –توسعه: باالبردن 

  مربيگري كردن: توسعه، پيشرفت و پااليش مفاهيم شناخته شده
  ) انتخاب كردن4

  تيم –الف 
  راهبرد –ب 
  سبك –ج 
  تاكتيك -د
  عوامل و دستياران - ه

  فلسفه باشگاه، تيم و بازي –و 
  ) تغيير دادن5

  روش  –الف 
  قبل و در طول يك مسابقه ، انتخاب تيم، موقعيت ها و كاركردهاي بازيكنان  –ب 

  عملكرد و رويكرد بازيكنان -ج 
  عوامل (كاركنان) –د 
  فلسفه باشگاه و تفكر اعضاي آن  -ه 



١٢ 
 

  گيري جديد)خود (پس از ياد –و 
  دقيقه  90راهبردها يا تاكتيك هاي بازي به بازي و در طول  –ز 
  مسابقات، قلب ها، ذهن ها و وفاداري ها –) برنده شدن 6

  تيم ها، افراد، موقعيت تيم و عملكردها –پيشرفت 
  بازيكنان جوان تر و پيرتر ، كل باشگاه  –توسعه 

  ) سازمان دهي 7
  باشگاه –الف 
  پرسنل  –ب 
  تيم هاي درون باشگاه –ج 
  براي يك تيم  –تيم  –د 
  گروه هاي موجود در يك بازي  - ه

  تمرين دهي، مربيگري، جلسات تمريني  –و 
  خود –ز 
  ) انگيزه دادن، تشويق كردن، آگاه كردن، درس دادن، كمك كردن و گوش دادن8

  ليست كنيد!! –ممكن است نقش هاي ديگري نيز وجود داشته باشند  –الف 
را بر عهده مي گيرد او بايد به وسيله ي ديگران كارها را  مسئوليتشزمانيكه مربي  –ب 

  انجام دهد.
مهارتهاي انجام اين كار آسان نيستند بطوريكه بسياري از مربيان در اين وجه از نقش  –ج 

  خود بخوبي آماده نشده اند.
  ح بوده است.همواره مطرال رابطه با ديگران و كيفيت هاي رهبري ؤاساساً س   

 يك مربي بايد شرايط را بهتر كند.

 
  براي بهتر شدن به چه چيزهايي نياز است:

  نتايج پيشرفته -1
  بردن هر چه بيشتر  -2
  انتخاب پيشرفته -3
  روح تيمي  -4
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  اجراي گروهي  -5
  ارتباط بهتر  -6
  تمرين كردن سازمان يافته تر و درگيرانه تر  -7
  كارآيي عملكرد فردي -8

  :مسئله
  براي خودش. فقطمربي بايد شرايط را براي تيم بهتر كند نه 

  باشد.» انجام دهنده و يك تفكر كننده«يك مربي بايد يك 
  

 نيازهاي مربي

  مهارتهاي حرفه اي 
  ديد: ببيند كجا برود/ با منابع مشخص چه چيز امكان پذير است

  فعاليت ادامه دار)طرح: مسير موفقيت يا عملكرد پيش رونده براي افراد و تيم (يك 
  آماده سازي: برنامه، مسير موفقيت، دوره هاي فصلي، مسابقات، جلسات فردي 

  سازماندهي: تمرين، جلسات تمريني 
  مالحظه: از يك مدل موفقيت ديدن / تشخيص دادن/ فهميدن كاستي ها

  آموزش دادن: درس دادن، توضيح دادن، نشان دادن، تصحيح كردن و ارتباط برقرار كردن.
  دانستن: دانش عملكرد عالي، استانداردهاي نيازهاي جسماني و ...

  طراحي كردن: روش تمريني، روشهاي فهم / آموزش
  خالقيت: تدبير روش / تفكر/ راه جديد برنامه ريزي، طراحي، آموزش و غيره

  انگيزه دهي: تشويق، ارتقاء رويكرد / پاسخ
  :اين كيفيت ها مورد نياز هستند

  قرباني كردن زمان و انرژي براي شغل تمايل براي  -1
  دانش و فهم: -2

  فوتبال  –الف 
  آموزش –ب 
  آناتومي و فيزيولوژي -ج
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  بازيكنان (روان شناسي) –د 
  آمادگي ذهني و جسماني  –شخص  -3
  

  مهارتها يا ويژگي هاي فردي 
  زمان، برنامه ريزي، آماده سازي –بطور فردي سازمان يافته 

  استقامت –كاربرد 
  پشتكار  –اكاري فد

  حضور  –ظاهر 
  مهارتهاي شنيداري 

  مهارتهاي صحبت كردن –سخن گفتن 
  حس شوخ طبعي 

  شخصي –نظم 
  حرفه اي 
  سياست مداري  –سازگاري 

  ثبات  –قابليت اعتماد 
  قدرت / اعتماد/ اعتقاد شخصي  –جرأت 

  رويكرد مثبت
  اخالقي، معنوي، صداقت –يكپارچگي 

  تفكر اخذ دانش، تحليل، –عقل 
   

  رهبري
  كيفيت هاي رهبري

ويژگي در سطح  12استاد بريتانيايي در زمينه رهبري، جان ادير، رده بندي با ارزشترين    
  باالي مديريت بوسيله مديران ارشد موفق را بشرح ذيل اظهار مي دارد:

  قاطعيت 
  رهبري 
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  يكپارچگي (درستي)
  اشتياق 

  تصوير سازي ذهني 
  ميل به كار سخت

  تحليلي  توانايي
  فهم ديگران 

  توانايي تشخيص فرصت ها 
  توانايي مواجهه با موقعيت هاي ناخوشايند

 ميل به ريسك كردن 

  شناخت خويشتن
بعنوان يك رهبر، شما با توانايي هاي طبيعي مشخص آغاز خواهيد نمود و به وسيله تجربه    

گام  اي رهبري تان،بايد مهارتهاي مشخص را توسعه داده باشيد. براي پيشرفت كيفيت ه
  شناخت خويشتن . –بعدي يك گام تحليل است 

 
  توانايي كار با افراد

  توانايي بدست آوردن احترام و حمايت افراد
  قاطعيت
  اشتياق 

  تصوير سازي (ديد)
  بيناييتوانايي القاء به ديگران با اشتياق و 

  ميل به كار سخت
  توانايي تحليلي 

  يكپارچگي
  ي براي تطبيق با موقعيتتوانايي تغيير سبك رهبر

  
  شناخت موقعيت خودتان



١٦ 
 

شما  –نقاط قوت و ضعف  –براي اينكه چيزي درباره خودتان به عنوان يك رهبر بدانيد    
بايد استفاده از توانايي هاي تحليل را براي فهم موقعيت ادامه دهيد بطوريكه بتوانيد نقاط 

قل برسانيد و با مناسبترين سبك قوت خود را استخراج نماييد، ضعف هايتان را به حدا
  االت زير پاسخ مي دهد:ؤمديريت سازگار شويد. تحليل موقعيتي شما به س

  وظيفه 
  چه چيز نياز است كه انجام شود و چرا؟ -
  چه نتايجي بايد كسب شود؟ -
  بر چه مشكالتي بايد غلبه شود؟ -
  است؟راه حل اين مشكالت درست در مقابل است يا يك برآورد ابهامات  -
  آيا اين يك موقعيت بحراني است؟ -
  مقياس زماني براي كامل كردن اين وظيفه چيست؟ -
  چه فشاري قرار است بر من اعمال شود؟ -

  تيم
  تركيب تيم چيست؟ -
  آيا اعضاي تيم با يكديگر خوب كار مي كنند؟ -
  آنها مي خواهند چه چيز را بدست آورند؟ -
  خاص، چگونه هستم؟من براي رسيدن به اين تعهد تيمي  -
  من براي نتيجه گرفتن بوسيله رفع نيازهايشان، چگونه هستم؟ -
اذ اتخآنها براي پاسخ به سبك ها يا رويكردهاي گوناگون رهبري كه من ممكن است  -

  ، احتماالً چگونه هستند؟نمايم
  اشخاص در تيم 

  قوت و ضعف هر عضو تيم چه چيزهايي هستند؟ -
  ه آنها انگيزه مي دهد؟چه چيزهايي احتماالً ب -
ذ اتخاگوناگون رهبري كه من ممكن است  فنونآنها براي پاسخ به صورت فردي به  -

  ، چگونه هستند؟نمايم
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  نيازهاي تمرين دادن و مربيگري -3بخش 
  

  پيچيدگي بازي 
بازي فوتبال به دليل سيستم هاي مختلفي كه دائماً معرفي شده اند بيشتر و بيشتر پيچيده    

است و اين مسئله مطالبات بيشتري روي بازيكنان و به ويژه مربيان بوجود آورده است.  شده
اين بازي به دليل اينكه چالش در آن جدي تر و بزرگتر شده است، دامنه وسيعتري از 

  درگيري را مي طلبد.
در زمين هاي  كه بازيكنان داراي مسئوليتهاي ويژه اي WMبي شباهت به سيستم    

اشند، در اينجا درگيريهاي ادامه داري از بازيكنان بيشتر در اجراي وظايف بيشتر بازي مي ب
وجود دارد و اين مسئله فوتبال را در حال حاضر به مرحله پيچيده اي در سيستم هاي حاضر 

  رسانده است بطوري كه تمام بازيكنان همزمان درگير حمله و دفاع مي باشند.
شده است. وجه تاكتيكي بايست ترقي داده شود، وجه با اين پيچيدگي، تقاضا بيشتر    

جسماني در اجرا بايد هميشه در نقطه اوج باشد و بازيكنان همچنين بايد نيازهاي بازي را 
به منظور نشان دادن تنوع بيشتر مرتفع نمايند و از غافلگيري براي شكست دادن حريفان و 

  گلزني استفاده كنند.
اين تغييرات آگاه باشند و بايد با موقعيت موجود در طراحي برنامه بنابراين مربيان بايد از    

  هاي تمريني شان و در حين هدايت بازيكنان سازگار شوند.
  

  سه عامل اساسي نمايش يا عملكرد
  وجه جسماني  -آمادگي  -1
  سرعت، استقامت، قدرت، چاالكي و انعطاف پذيري را در بر مي گيرد. 

  مهارتها -تكنيك  -2
با حركت كردن اقتصادي و حفظ  ،نايي رفتار با توپ در موقعيت هاي مختلف بازي توا   

  توپ هدفمند تحت فشار شديد با شدت باال و سازگاري با موقعيت هاي مختلف بازي 
  تاكتيك ها -3
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روشي كه بوسيله آن مهارتهاي فني و آمادگي جسماني به اندازه ي كافي موفقيت آميز    
بر مي گردد به سيستمي از اعمال برنامه ريزي شده و گزينه هاي  استفاده مي شود و آن
  مختلف تصميم گيري.

براي رفتار كردن و پاسخ دادن به هر موقعيت بوجود آمده در مسابقه، بازيكنان بايد با    
  به توسعه توانايي ذهني خود براي بازي باشند. دراستعداد بوده و قا

وابسته اند، آنها داراي وابستگي هايي در بين هم مي اين عوامل اساسي تمريني به يكديگر 
  باشند.

  آمادگي تكنيك                       تاكتيك    
و از آنجائيكه بازي هر چه بيشتر دچار پيچيدگي شده است، تمرين نيز پيچيده شده است.    

  يت است.مكاركردن سخت با توپ براي دستيابي و رفع مطالبات بازي فوتبال، بسيار حائز اه
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
هم وابسته هستند، در طول تمرين اجرا شوند، بنابراين مربي  هاساسي كه ب اگر اين عوامل   

قادر خواهد بود بهترين عملكرد را از تيم خود بگيرد. و در انجام اين كار مربي بايد هدف 
يچيدگي ال خوب ورفع پاصلي خود را تشخيص داده باشد كه براي بازيكنان، انجام بازي فوتب

مورد تقاضاي بازي مي باشد. براي رسيدن به اين هدف، بازيكنان بايد از اوايل سال، يك 
  برنامه تمريني سيستماتيك را دريافت نمايند.

 عملكرد

  آمادگي
پيش نياز 
  جسماني:

توسعه بيشينه 
  متوازن

  تكنيك
  هماهنگ سازي
  حركات با توپ،

 ري با بازيسازگا

  تاكتيك
  دانش، بازي خواني،

تصميم گيري و گزينه 
  هاي 

 تصميم گيري 
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  تمرين كردن

امروزه تمرين كردن فقط محدود به انجام تمرينات عملي نيست، بلكه يك فرآيند بسيار    
عملكرد ورزشي بوسيله عوامل فراواني متأثر مي شود كه نيازمند  ماهرانه مي باشد. توسعه

  مقادير زيادي دانش تخصصي از جانب مربي است.
تمرين كردن عبارتست از كليه اقدامات انجام گرفته براي ارتقاء و تثبيت عملكرد. اين    

مقوله يك فرآيند جسماني و پرورشي است كه باعث توسعه يك عملكرد ورزشي پيچيده 
  بوسيله محتويات، روشها و اقدامات سازماني مطابق با اهداف مي شود.

  وجه سيستماتيك يا روش مند رويه هاي تمريني، مشهود است در:
  برنامه هاي تمريني  -
  محتويات تمرين -
  روش هاي تمرين -
  بارهاي تمريني  -
  اهداف تمرين -

مايند و كردن نمي ن نشروع به تمري مربيان بايد از فرآيند تدريجي آگاه باشند. آنها تنها   
انتظار نتايج آني را ندارند بلكه سالها طول مي كشد تا يك بازيكن فوتبال به استانداردي 
باال در عملكرد دست پيدا كند. به منظور رسيدن به افزايشي بيشتر در عملكرد، الزم است 

  بار تمريني را با سطح عملكرد جديد سازگار نماييد.
  يد توانايي هاي بدني و آمادگي براي اجراي بهتر را نيز داشته باشند.بازيكنان با

  ) قابليت هاي بدني 1
  ) آمادگي براي اجراي خوب در هر موقعيت 2
  
  

  فداكاري  –الف 
  تالش فراوان  –ب 
  كوشش  –ج 
  نه فقط در بازي  ميل به كار بردن نيرو -د

بلكه در تمرين
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  طرز فكر  - ه
  تمايل به دستيابي  –و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  از مربيان مطالبات
  بداند چه نوع تمريني را از نظر بارتمريني، شدت و مدت تمرين طراحي و اجرا كند. -1
  توانايي بازي خواني و سازگار نمودن آن با شرايط تمريني و مسابقه اي را داشته باشد. -2
  تمرين دادن بايد بازي محور باشد. -3
اي د به شكل توضيح كوتاه و دقيق برمربي بايست بازيكنان را از آنچه كه انجام مي دهن -4

  فهم آسان مطلع نمايد. پيش از آن به بازيكنان دانش داده شده است.
مربي بايد با يك احترام خاص با بازيكنان برخورد نمايد، كه اين رفتار به خودتان بر مي  -5

  گردد و باعث برقراري يك رابطه كاري بين مربي و بازيكن مي شود.
  ش تخصصي داشته باشد، آنگاه بازيكنان به او احترام خواهند گذارد.مربي بايد دان -6
  مربي بايد توانايي به حساب آوردن ويژگي هاي فردي بازيكنان را داشته باشد. -7
ربياني كه بازيكنان به م –مربي بايد توانايي نشان دادن كار به بازيكنان را داشته باشد  -8

  د نمي كنند.توانايي نمايش حركت را ندارند اعتما

 عملكرد

توانايي هاي
  جسماني 

(مؤلفه هاي 
عملكرد آمادگي 

آمادگي براي  رفتار تاكتيكي
اجراي خوب 
(مؤلفه هاي 
عملكرد روان 
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  معرفي سيستم و تاكتيك هاي بازي -4بخش 
  

  سيستم و تاكتيك ها
سيستم مي تواند بعنوان قاب تاكتيكي يا سازمان تاكتيكي كه در آن هر بازيكن داراي    

موقعيت خود، منطقه ي بازي و وظايفي مطابق با وجه خاص خود است، تعريف شود. سيستم 
فاع كردن از دروازه تيم خود دارند بطوري كه تمام تيم هاي مدرن تأكيد بسيار زيادي بر د

دائماً در حال تغيير از حمله به دفاع و برعكس مي باشند. اما قبل از اينكه يك سيستم بتواند 
  بازي شود يا اتخاذ گردد، پيش فرض هاي مهمي وجود دارند كه بايد لحاظ شوند.

  نوع بازيكنان -1
  ماهر، با هوش، قوي و ... –چه نوع بازيكناني دارد مربي ابتدا بايد حساب كند كه    
  تركيب در موقعيت هاي مختلف  -2

اين موقعيت ها فقط نبايد بوسيله بازيكنان اشغال شوند بلكه با بازيكناني كه نه تنها    
وظايف طبيعي خود را انجام مي دهند بلكه آماده اند كه فراتر رفته و خالقيتي انجام دهند، 

ف بروند و درجستجوي تمام كردن حمله باشند. در انتخاب بازيكنان، اين كيفيت به زمين حري
  ها بايست لحاظ شوند.

  الف) مهارتهاي حركتي 
  ب) توانايي هاي ذهني 

 ج) پايداري بدني 

  
  1998فرانسه  –جام جهاني 

  توجه: بازيكنان يك سيستم را مي سازند اما يك سيستم بازيكنان را نمي سازد.
ها با هدف موفقيت اجرا مي شوند. بطور كلي در طول آماده سازي يك مسابقه، تاكتيك    

مربي و بازيكنانش روي يك برنامه عملي تمريني كار مي كنند كه بايست منجر به شكست 
دادن حريف در بيشتر اوقات شود، اين كار نه تنها بر بردن تأكيد دارد بلكه مي تواند در 

  كسب يك تساوي نيز موثر باشد.



٢٢ 
 

تيم بايد از تاكتيك هاي حريف آگاه باشد. آنها بايد به ضعف و قوت حريف توجه كنند    
همينطور بر توانايي هاي خودشان، آنگاه شما مي توانيد اين موقعيت ها را براي موفقيت 
برنامه ريزي و استخراج نماييد. اين يكي از مزاياي مشاهدات بازي است: شما روي آن 

و براي سيستم خودتان برنامه ريزي مي كنيد. حريف بايست بدون  عكس العمل نشان داده
 اغراق و بصورت انتقادي مشاهده شود.

  
  مهم ترين وجه تاكتيك ها بايست ديده شود در:

  يك طرح تاكتيكي كه قبل از يك مسابقه كار مي شود و  -
 اعمال تاكتيكي مؤثر كه از يك موقعيت مسابقه اي سخت نتيجه مي شود. -

  
ايي كه بيش از فكر كردن و دويدن در طراحي و اجراي تاكتيك هايتان چيزه

  نيازداريد:
  دقيقه نياز داريد. 90شما به يك نسبت بدني براي حفظ بازي و ادامه دادن بيش از  -
سطح مهارت بايد باال باشد: قادر به كنترل توپ در هر موقعيتي باشيد و قادر باشيد آن را  -

  يد ببريد.به هر جايي كه مي خواه
يد باشبداهه  به طرح يك راهبرد به صورت شما نياز به دانش و هوش بازي داريد تا قادر -

  و بوسيله عناصر غافلگيري حريف را شكست دهيد.
بازيكنان به صورت طبيعي بايد دلير و با جرأت باشند تا براي سريع انجام دادن كار، ايجاد    

  ايشان دست به ريسك بزنند.فضا، جنگيدن و عمليات نمودن تاكتيك ه
بسياري از اعمال آنقدر سريع اتفاق مي افتند كه مرحله ي درك بالفاصله با پيش بيني    
توسعه ي احتمالي موقعيت بازي همراه مي شود و اجازه ي يك تحليل با » خواندن«يا 

  يافتن راه حل هاي ذهني را نمي دهد.
يار جربه مسابقه اي و يك سرعت واكنش بسيك درك بسيار فشرده، ت ،پيش بيني مبناي    

  توسعه يافته است.
به بيان ديگر، شما نياز به تاكتيك هايي در دفاع داريد تا از گل خوردن جلوگيري نموده    

  و در حمله گل بزنيد.
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 حمله
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عني مي بردند ي بازيكناني داشتند كه اين معيارها را به كار 98تيم هاي قدرتمند در فرانسه    

بازيكنان حمله اي در دفاع كمك مي كردند و بازيكنان دفاعي از حمله پشتيباني مي نمودند 
  و در اين جريان، گلهاي حياتي به ثمر مي رساندند.

به عنوان مثال فرانسه داراي بازيكناني مانند ليزارازو، پتي و ويه را بود كه نه تنها خوب    
خالقيت و همچنين گلزني به جلو مي رفتند. زيدان نه تنها موجب دفاع مي كردند بلكه براي 

  حمله مي شد بلكه در هنگام فشار روي دفاع به عقب باز مي گشت.
مربيان برتر قادر به تحليل حريفان و آماده سازي تيم خود مطابق با قدرت و ضعف 

وسيله ه بحريفانشان هستند. نمودارها نشان دهنده سيستم هاي مختلف بكار گرفته شد
فرانسه در مسابقاتش در مقابل برزيل، كرواسي و دانمارك هستند. آنها همچنين در طول 
يك مسابقه بسيار انعطاف پذير بودند و قادر به تغيير سيستم بازي خود مطابق با نيازهاي 

  بازي بودند.
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  تاكتيك هاي تيمي، گروهي و فردي - 5بخش 
  

  دي رفتار تاكتيكي حمله اي فر
  رايج ترين موقعيت تاكتيكي در بازي است. »يك در مقابل يك«موقعيت 

  فرد در يك موقعيت روي توپ در سه عملكرد اصلي با توپ درگير مي شود:
  دريافت توپ -1
  حفظ مالكيت -2
  آزاد كردن توپ -3

در هنگام دريافت توپ، لمس اول حائز اهميت است. با لمس اول بايد فضاي كافي ايجاد    
بتوانيم بدن  ت فشارتحمائيم به طوريكه بازيكن زمان براي تصميم گيري داشته باشد. اگر ن

را در مقابل توپ سپر نمائيم مي توانيم راه حل هايي براي غلبه بر فشار پيدا كنيم. اعمال 
  تاكتيكي زير را در اين موقعيت مي توان انجام داد كه بايد مد نظر قرار گيرند:

  ور از حريففريب دادن و عب -1
  پاس به يك هم تيمي ورفتن براي پاس برگشتي  -2
  حفظ مالكيت توپ و اجازه دادن براي توسعه بازي -3

اما اگر زمان و فضا در دسترس باشد، بازيكن بايد بهترين گزينه در دسترس را براي دستيابي 
  به نتايج مثبت انتخاب كند:

  زني صدور يك پاس نفوذي براي هم تيمي به منظور گل -
  دريبل نفوذي براي ايجاد فرصت گلزني -
   

  تاكتيك هاي بدون توپ
دقيقه در جريان بازي است. يك بازيكن  60در يك مسابقه، بطور متوسط توپ به مدت    

وپ با ت –بسته به موقعيتش و درگيريش در بازي  –دقيقه  2ثانيه تا  30ممكن است بين 
ي او در حال بازي بدون توپ است. آنچه كه او تماس داشته باشد. براي اغلب زمانهاي باز

  در اين مدت انجام مي دهد اهميت فوق العاده اي بر نتيجه ي بازي خواهد داشت.
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 كي بياييد برخي نمونه هاي رايج از عملكردهاي بدون توپ را امتحان كنيم و ببينيم چطور
  بازيكن مي تواند اصول تاكتيكي را بكار ببرد:

  حمايتي خوب براي كمك به فرد صاحب توپرفتن به موقعيت  -1
  انجام يك دويدن نفوذي به پشت مدافع به داخل يك موقعيت گلزني  -2
انجام يك دويدن نفوذي براي در اختيار گرفتن زمين به منظور ايجاد يك برتري عددي  -3

  و پايه ريزي  يك حمله 
) يك پاس ادامه دار (پيوستهدويدن بدون نفوذ به منظور حمايت از هم تيمي ها و دريافت  -4

  يا يك پاس دررو
دويدن براي فريب دادن مدافع مستقيم و ديگر مدافعان و دور كردن آنها از توپ به  -5

  منظور جلوگيري از پوشش دفاعي يا به منظور بازكردن فضاي تاكتيكي حمله
   

  رفتار تاكتيكي دفاعي فردي 
  تكنيك ها -1
است كه بايد مالكيت توپ را بدست آورد وقتيكه تيم  اساساً يك مدافع، يك حريف گير   

او در دفاع است. او بايد تمامي مهارتهاي توپ گيري (زدن توپ) را بكار گيرد و در پاس 
  سرزني و كنترل توپ خوب باشد. و در شرايط بدني مناسب قرار داشته باشد.، دادن 

  تاكتيك ها -2
  مشخصات پايه اي براي يك مدافع

  آرامش خونسردي و  -
  مراقب، آماده، متمركز -
  هميشه آماده براي زدن توپ (گرفتن توپ) -
  سمج -
  آماده براي خواستن توپ هميشه -
  هرگز خود را خيلي زود فنا نكند -
  داراي نظم در حريف گيري و دفاع -
 محكم و با فكر بازي كردن -
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  پوشش خط داخلي 
شته باشد و در هنر جاگيري بسيار با يك مدافع بايد يك دانش كلي از اصول دفاعي دا   

بين حريف و دروازه خودي قرار دهد كه قانون » خط داخلي«تجربه باشد. بايد خود را روي 
پايه اي براي تمام مدافعان حريف گير است. سپس يك مدافع قادر است يك پاس در حال 

دود دريافت كند محآمدن را ببيند و بتواند منطقه اي را كه حريفش در آن مي تواند توپ را 
 نمايد.

  
  تأخير

اگر حريف شما كنترل كامل بر توپ دارد، شما بايد به روش محتاطانه به او نزديك شويد.    
يورش بردن و تكل زدن به جاي عقب رفتن و ايجاد تأخير در عملكرد او، بسيار خطرناك 

  است.
دافع پشتيبان شانس در طول اين مدت دفاع شما زمان بيشتري براي استقرار دارد و م   

 د.پيدا مي كناستقرار خود به يك چنين روشي براي همكاري در ايجاد فشار روي مهاجم را 

  
  گرفتن ريتم مهاجم

يك مدافع براي زدن توپ مهاجم و به اميد برنده شدن توپ در يك مبارزه ي نفر به نفر 
قعيت ود را قادر به ارزيابي مونبايد خود را خيلي زود فنا كند، او بايد ريتم مهاجم را گرفته و خ
  قبل از اينكه مهاجم هر گونه اقدام ديگري انجام دهد، نمايد.

  هدايت مهاجم به سمت قوي تر 
وقتيكه مدافع در كار حريفش تأخير مي اندازد بايد او را از دروازه به سمت خط طولي و    

كل او انسي براي تترجيحاً به سمتي كه خودش قويتر است هدايت نمايد تا در جستجوي ش
 باشد.

  
  اجراي فريب هاي بدني در هنگام دفاع كردن

فريب هاي بدني به مجموعه توانايي هاي يك مهاجم ماهر تعلق دارد. همچنين يك    
مدافع بايد قادر به استفاده از آنها باشد. هدف مدافع از فريب، هدايت مهاجم به يك طرف 

ن توپ به منطقه ي دلخواه خود به منظور انداختن يا به طرف ديگر و وادار كردن او به برد
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به مهاجم اجازه بدهد كه حركت كند و سپس واكنش نشان  داو در دام مي باشد، مدافع باي
  دهد. 

  
  تاكتيك هاي گروهي 

ادر ق –چه حمله چه دفاع  -هدف اصلي از تمرين به صورت گروهي اين است كه بازيكنان 
جه مي شوند، باشند. به ويژه حاال كه بازي فوتبال خيلي به انجام هر وظيفه كه با آن موا

  پيچيده شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣١ 
 

  حمله  –تاكتيك هاي گروهي 
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  دفاع –تاكتيك هاي گروهي 
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  تاكتيك هاي تيمي 
قراردادن بازيكنان براي پوشش  حمله. بهترين روشِ ودو عملكرد اصلي عبارتند از دفاع    

طور اقتصادي و اجراي اين عملكردها شامل سه خط مأموريتي دفاع، هافبك و كل زمين ب
  حمله مي باشد.

سيستم ايده آل يا مطلوب آن سيستمي مي تواند باشد كه در آن تمام قدرت فردي در    
وضع قواعد تيمي براي اجراي اهداف تاكتيكي انتخاب شده (در تركيب با ديگر بازيكنان و 

  اركرد تيمي كلي) استفاده مي شود.به عنوان بخشي از ك
  جمع كل اين موضوع، دستيابي به راهبرد بازي مي باشد.

  آرايش مدرن معموًال باز مي گردد به آرايش هاي نمونه ي زير:
3-3-4  

2-4-4  
2-5-3  

3-4-3  

 و غيره
 

اما درون قاب تاكتيكي تمامي بازيكنان با اعتماد به كار تيمي براي پوشش چنين گردش    
پرماجرايي تشويق به شركت مي شوند. تاكتيك هاي تيمي خوب داراي مزايا و معايب هاي 

بيشماري در حمله و دفاع مي باشند و هيچ اتالف وقتي چه از حمله به دفاع و چه بر عكس 
 وجود ندارد.
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  اصول بازي -6بخش 
  

  اصول حمله 
  شروع حمله

 خود براي دريافت توپ، در شروع يك هر بازيكن از يك تيم با در دسترس قراردادن   
 مي كند. شركت حمله

  
  تبديل از دفاع به حمله  -1
از لحظه اي كه يك تيم مالكيت مجدد توپ را بدست مي آورد، تمام بازيكنان در يك    

تيم حافظ نقش هاي شان مي باشند. تعويض بازي به سرعت از دفاع به حمله يكي از 
ي مي باشد. در چنين روشي يك تيم مي تواند از فضايي پربارترين روش هاي سازمان تيم

  كه درست در آن لحظه حريف بدليل حضور در حمله به او داده است استفاده كند.
همانند تمامي تاكتيك هاي تيمي، ضد حمله سريع، تركيبي از مهارتهاي مختلف خوب    

ي . به ويژه پاسهااست كه بايد به طور كلي براي حركت در جهت عملياتي شدن اجرا شود
دقيق به مسافت طوالني و توانايي دويدن براي توپ به طور دقيق در لحظه درست مورد 

  نياز است.
اگر شروع يك ضد حمله بالفاصله ميسر نباشد، تيم بايد به مناطق آماده سازي حمله باز 

 شود.

  
  بازشدن و رفتن به فضاهاي باز از نواحي آماده سازي يا تدارك -2
دين معني است كه تيم بايد از تمامي طول و عرض زمين استفاده كند بطوريكه اين ب   

بتواند با حركت دادن توپ در اطراف به تناوب به صورت عرضي، مورب و رو به جلو، آنرا 
  حفظ نمايد.

ي را د ايجاد فضا نموده و فضاهاي خالنبدين منظور شما نياز به بازيكناني داريد كه بتوان   
بتوانند حركتهاي حمله اي شان را به طريقي كه تيم در طول و عرض صاحب  پيدا كنند و

فضاهاي خوب شود، به اجرا بگذارند. بازي در عرض بدين روش براي خارج كردن حريف 
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از بازي و بازكردن فضاهاي خالي در دفاعش مورد نظر است. در طول مدت توسعه نواحي 
  تدارك حمله، تيم بايد توپ را حفظ كند.

  
    

8 به8

ناحيه آماده سازي
تدارك حملهيا
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  مالكيت توپ -3
برخي اصول حمله هستند كه در بازي حمله اي موفق به هم وابسته اند، اما مهمترين    

اصل اين است كه مالكيت توپ همه چيز را تعيين مي كند. كار تيمي خوب بهترين روش 
حفظ مالكيت توپ است و بطور مداوم حريف را مجبور به سازمان دهي مجدد دفاعيش مي 

  نمايد.
هنگام مالكيت توپ، تيم بايد از پاسهايش مطمئن باشد و بايد حركات تركيبي ساده در    

نه تنها به معناي زيان است بلكه ممكن است منجر به  انجام دهد به طوريكه يك پاس بد
  يك ضد حمله خطرناك به وسيله حريف شود.

كيت يد. حفظ مالبراي فضا سازي و استفاده از آن و براي سيار بودن، بايد در حركت باش   
بازيكنان دور از از سوي سخت خواهد بود، و به احتمال زياد با جاگيري آهسته و بي نظم 

  از دست خواهد رفت.، توپ 
و ...) و حفظ مالكيت توپ در  7به  7 ، 6به  6گوش ( 4نمونه تمريني خوب: بازي در زميني 

  يك ناحيه محدود، مناسب براي تعداد بازيكنان در هر تيم.
  
  سعه حمله در منطقه مياني تو

 هدف، رسيدن به ناحيه انتهايي حمله و بازگشت به خط دفاعي مي باشد.

  
  دويدن آزاد از طريق دويدن به عمق و عرض -1
يكي از مسائل پايه اي فوتبال، چگونگي ساخت حمله مي باشد. اغلب اوقات حركت    

بازيكنان حمله اي به صورت تهاجمي در تمامي سطوح بازي با شكست مواجه مي شود زيرا 
در يك خط مستقيم و در عرض زمين استقرار مي يابند. اگر بازيكنان در  (flat)يكدست 

 (Square) بعبين خودشان پاسكاري كنند قادر به پيشروي به وسيله تعدادي پاس مر
مدافعان گرفته  خواهد  به وسيلهمهاجمان  پشتنخواهند بود و هر پاس به داخل فضاي 

 2بازيكنان در سرتا سر خط مياني زمين قرار دارند، حداقل  4نابراين اگر براي مثال ب -شد
تاي آنها بايد براي ايجاد عمق در حمله و اتصال با مهاجمان در منطقه حمله به جلو حركت 

   كنند.
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اسها شكل نمي ن در لحظه درست به فضاي درست نروند، پدويداگر هم تيمي ها با    

  گيرند و مالكيت توپ ممكن است از دست برود.
بازيكناني كه مي توانند به صورت هدفمند براي ايجاد فضا براي بازيكنان ديگر دويدنهاي 

  فداكارانه داشته باشند بسيار با ارزش هستند.
اال ب بازيكني كه دور از توپ آزادانه مي دود، جهت بازي را تعيين مي كند و فوتبال سطح   

نياز دارد تا تمامي بازيكنان تيم، خود را براي امكان انتخابهاي زياد پاس از طريق حركت به 
  فضاهاي خالي در دسترس قرار دهند.

او فكر  بازيكناني را كه ناگر بدين صورت باشد، بازيكن صاحب توپ حقيقتاً مي تواند آ   
جاگيري دور از توپ، گيج كردن مي كند در بهترين موقعيت هستند، انتخاب كند. هدف از 

  مدافعان براي يافتن فضاهاي باز يا دورشدن از حريف مي باشد.
از سوي ديگر بازيكني كه در جهت فرار از حريف مي دود ممكن است حتي باعث حمايت    

  هم تيمي صاحب توپ خود با نزديك شدن به او شود.
يك بازي بازيكني روي خط طولي بازيكن نياز است. اگر در  3براي عمق دادن حداقل    

سمت راست (اشاره به شكل) صاحب توپ باشد، بعنوان قانون، مهاجم مركزي و بازيكنان 
بازيكن خود را در شكلي از  3سمت راست خط مياني بايد از او حمايت كنند به طوريكه 

 

  امكان اصلي  3
 براي بازي توپ
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ان امك 2آرايش مثلثي خواهند يافت كه به موجب آن، بازيكن مستقر در بال راست داراي 
  پاس فوري مي باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  استفاده از فضا در كناره ها -2
رسيدن به پشت دفاع يكي از مؤثرترين اشكال بازي حمله اي مي باشد و يك تيم اگر به    

  خوبي قادر به انجام اين كار باشد براي خود شانسهاي گلزني خواهد ساخت.
ن چيزي بيش از بالهاي سنتي است كه اما امروزه بازي دركناره ها بايد توسعه يابد و اي   

تا توپي به آنها داده شود. امروزه  نددر امتداد خط طولي حركت مي كردند و منتظر مي ماند
بازيكنان در اين منطقه بايد بروند و در جستجوي توپ باشند و حتي سعي كنند با نبرد يا 

ايد ريف و ماهر باشند و بفن قطع توپ آن را از حريف بگيرند. اين بازيكنان بايد همه فن ح
  در زمين خودي كار كنند. دفاع وبراي تيمشان در 

بسياري از دويدنها، با توپ خواهد بود بطوريكه بازيكنان بايد توانايي سريع دويدن و كنترل    
  توپ نزديك به خود در هر زماني را داشته باشند حتي اگر مجبور به تغيير جهت باشند.

ه خوبي براي رسيدن به پشت دفاع به درون يك موقعيت گلزني يا اورلپ كردن اغلب را   
سانتر است. يك موقعيت متداول بازي مي تواند اين باشد كه: هافبك راست با يك پاس 

را به مهاجم مقابل در سمت چپ واگذار كند كه فوراً به وسيله بازيكن هافبك توپ مورب، 
حركت نموده و مدافع را با خود مي برد چپ حمايت شود. مهاجم پا به توپ به داخل زمين 

و براي بازيكن هافبك چپ حمايت كننده فضا ايجاد مي كند كه او به كنار خط رفته و توپ 
را در يك موقعيت اُورلپ در يافت نمايد و از آنجا با يك سانتر قوسي توپ را به يك بازيكن 

  هدف در مقابل دروازه ارسال كند.

 

  

×  
×

×
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موفقيت آميز دفاع را در كناره ها شكست مي دهد، يك پاس وقتيكه يك حمله به طرز    
به عقب در امتداد و دهانه دروازه، دفع توپ را براي مدافعان، مشكل خواهد نمود و مهاجمان 

 بايست به طور قطع براي ساختن بهترين موقعيت واكنش نشان دهند. 

  
  تعويض بازي  -3
بايست وجود داشته باشد و تعويض بازي  براي گل زدن، سازماندهي و كار تيمي در حمله   

  يا تعويض جهت در حمله يك بخش حياتي از اين سازماندهي مي باشد.
براي اينكه بتوان اين كار را اجرا نمود، بازيكنان بايد ديد الزم يا توانايي ديدن آنچه كه    

ان حريف مدافعدر تمام زمين مي گذرد را داشته باشند. اغلب اوقات يك تيم با موقعيت انبوه 
نزديك توپ مواجه مي شود كه ارسال يك پاس نفوذي به داخل فضاي باز مقابل كم و 

  بيش غيرممكن است.
 رينتاما با كشاندن دفاع به يك سمت، طرف حمله كننده بايد قادر به حمله به آسيب پذير   

به  حركت براي نقطه در طرف دورتر حمله باشد. اين بازي، قوه ي ادراك بازيكنان كمكي
يك بازيكن بايد فضاي ايجاد شده براي خود را به وسيله حركات فضاهاي خالي را نياز دارد. 

هوشمندانه و يك تعويض قاطع نقطه ي حمله ، پر نمايد: شما تصميم داريد كه به خط 
طولي سمت چپ حمله كنيد به اميد ساختن فضا براي هافبك راست كه به منطقه راست 

  ي حمله كند.در امتداد خط طول
پوشش روي يك طرف مي باشد و اين با تعويض  مواجه كردن حريف با عدمنكته مهم،    

بازي به طور ناگهاني بدست مي آيد. بيشتر به ميل و توانايي مهاجمان در تمركز بر كشاندن 
اينكه با كدام بازيكنان از فضاهاي خالي ميانه ميدان ه مدافعان به فضاهاي غلط و اشتياق ب

 له كنيد، بستگي دارد.حم

  
  پاسكاري بين بازيكنان (پاس ديواري و غيره) -4
هاي خوب، اين يك مشخصه باره اعتماد و ريتم است و در بازي تيم فوتبال بيشتر در   

قتيكه شما بين خودتان پاسكاري مي كنيد و جابجايي انجام مي دهيد تا اينكه خوب است و
 يف هستند، آنگاه به سرعت با يك تغيير گام براياحساس مي كنيد مدافعان در جاگيري ضع

  تمام كردن حمله اقدام مي كنيد.
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ارتباط مستمر بين هم تيمي ها به توسعه فهم الزم در ساخت حمله به راحتي كمك    
خواهد كرد و شما را قادر مي سازد كه مالكيت توپ را حفظ نماييد حتي اگر به سختي تحت 

وبي بين پاسهاي كوتاه و بلند، تيم قادر است دوره هاي برتري با تغييرات تنا .فشار هستيد
  در يك مسابقه را بوجود آورد اما اين پاسها بايد به حمله ي نهايي به دروازه منتهي شوند.

يك نوع خاص از پاسكاري، پاس ديواري مي باشد: اين يك تعويض ريتم ناگهاني است    
مي سازد. پاس كوتاه اوليه بايد به طور كامل به كه يك بازيكن را براي نفوذ به دفاع قادر 

جهت هم تيمي (= ديوار) ارسال شود و بازيكن به منظور دريافت پاس ديواري بايد يك 
  دويدن انفجاري در لحظه اي كه توپ را به هم تيمي اش پاس مي دهد، انجام دهد.

  ند.د كه بايد چكار كدويدن مهاجم بايد آنقدر واضح باشد كه هم تيمي اش را به شك نيانداز
راي يك ابتكار عالي ببا گاهي اوقات، كار مي تواند به طور فريبنده اي آهسته آغاز شود اما 

 يك تغيير گام سريع دنبال شود.

  
  نفوذ به منطقه ميانه ميدان به وسيله دريبل كردن -5
ست ا در يك موقعيت مشخص اگر تمام هم تيمي ها به خوبي يارگيري شده باشند، الزم   

با دريبل كردن به خط مياني پل بزنيد: دريبل كردن به فضاهاي خالي فقط براي حفظ 
مالكيت توپ است تا يك موقعيت بازي مطلوب تر ايجاد شود يا براي عبور از حريف در 
حال عقب نشيني بدون گير افتادن به منظور ايجاد برتري هاي بي شمار در طول زمان اتمام 

  حمله است.
  

  ن حملهتمام كرد
  هدف، تمام كردن مرحله آخر حمله با به ثمر رساندن يك گل است.

  
  شوت زني از مسافتهاي كوتاه و از فواصل بلند -1
گلزني همزمان يكي از سخت ترين و مهيج ترين مأموريت ها در فوتبال است. با ارزش    

زياد  د از: قدرتتر از همه، رساندن توپ به تور است. ويژگيهاي يك تمام كننده خوب عبارتن
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واكنش  ،شوت زني، اعتماد به نفس مطلق، تصميم گيري شگرف در بسته ترين موقعيت ها 
  هاي سريع، زمان بندي عالي، حس پيش بيني و آماده بودن در هر لحظه.

بازيكن مهاجم بايد از موقعيت مدافعان آگاه باشد به ويژه دروازه بان و مخصوصاً موقعيت    
ودش و بازيكني كه مي تواند با يك شوت ناگهاني به صورت غيرمنتظره دروازه نسبت به خ

اي دار بردروازه بان را غافلگير كند يا گاهي اوقات حتي از يك زاويه دشوار تهديدي ادامه 
گاهي اوقات قرار دادن توپ درون دروازه به آرامي بهتر از شوت هر دفاع به شمار مي رود. 

  انفجاري مي باشد.
مسافت دور يكي از هيجان انگيزترين صحنه ها در فوتبال است. براي اين  يك گل از   

دقت از اهميت يكساني برخوردار مي باشند و ميل به شوت زني در هر و  شوتها، قدرت
  فرصتي مورد نياز است.

بيشترين شانسهاي منجر به گل از مسافتهاي دور روي توپهايي بدست مي آيد كه يا به    
ي يا با دفع مدافعان به پشت محوطه جريمه، ايجاد مي شوند. و يك وسيله يك هم تيم

  شوت در لحظه اول اغلب باعث غافلگيري دروازه بان شده و ديد او را كور مي كند.
  
  گلزني پس از دريبل كردن -2
منطقه نزديك نقطه پنالتي نه تنها مي شود از طريق پاسكاري به منظور شوت به در    

ت داد بلكه بازيكن صاحب توپ بايد به منظور گلزني با دريبل نيز از دروازه حريف را شكس
حريف عبور كند. وقتي كه حريف شكست مي خورد، بازيكن صاحب توپ براي يك لحظه 

  كوتاه آزاد است تا بتواند شوت بزند.
دريبل كردن، اسير كردن حريف و مغلوب كردن او با يك فريب نبايست به يك مهارت    

ل شود چرا كه حتي در يك بازي تيمي، شكلي از جلوه فردي است كه به بازي تزئيني تبدي
، موقعيت پايه اي هر مسابقه فوتبال است و بيانگر لحظه 1در مقابل  1فوتبال تعلق دارد. 

  حياتي در مقابل دروازه است.
ز او س امهاجم در انتظار مدافع مي ماند تا خود را فنا نمايد و تعادلش را بر هم بزند و سپ   

عبور كند. سرعت ناگهاني از يك حالت ساكن يا دويدن آهسته مي تواند دريبل زن هاي 
ماهر را به پشت مدافعان برساند و آن بازيكناني كه نزديك دروازه مي توانند از هيچ، يك 

  موقعيت بسازند مي توانند مؤثر باشند.
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  تمام كنندگي پس از يك پاس ديواري -3
دو بين دو بازيكن جلويي، حريف دچار غافلگيري مي شود بنابراين  –پس از حركت يك    

  واقعاً توانايي جلوگيري از ضربه زني مهاجم را نخواهد داشت.
اين كار تنها وقتي جواب خواهد داد كه بازيكن اول پس از پاس به منظور رفتن به يك    

نان را است كه بازيكبدود. تغيير ناگهاني سرعت  يموقعيت گلزني آني، به صورت انفجار
  غافلگير مي كند.

براي مهارت يافتن در پاس ديواري، يك بازيكن بايد سرعت جدا شدن از مدافع يارگير را    
  با دقت پاس تركيب كند.
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  1994جهاني جام در برزيل
  

  
به وجود  عيتسازماندهي خوب حمله اي با بازيكناني كه براي حركت به جلو هنگاميكه موق 

  مي آيد، آزاد هستند.
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  اصول دفاع كردن
  

  اصول دفاع
  شروع دفاع -1
  سازمان دفاعي  -2
 محافظت از دروازه -3

  
  شروع دفاع -1
به محض اينكه تيمي مالكيت توپ را از دست مي دهد، هر بازيكن از اين تيم، يك مدافع    

  مي شود و تمام تيم بايد در حفاظت از دروازه شركت كنند.
  عالمت بصري براي شروع دفاع –از دست دادن مالكيت توپ  -
  هر بازيكن بر مي گردد و رو به توپ قرار مي گيرد -
  هر بازيكن به دفاع بر مي گردد و نزديكترين مدافع را مي گيرد -
  بازيكني كه به بازيكن صاحب توپ نزديكتر است با او درگير مي شود -
مقابل دروازه اش سازماندهي نمايد با دفاعي تقويت  تيم در حال عقب نشيني است تا در -

 شده با در اختيار گرفتن تاكتيك هاي تأخيري در ميانه ميدان

  
  سازماندهي دفاعي  -2

  هدف ايجاد عمق در دفاع و نگه داشتن بازي حريف در تنگ ترين جاي ممكن
اه بايد آگ هر بازيكن مهاجم به وسيله يك بازيكن حريف پوشش داده شده و هر مدافع -

  باشد كه مسئول چه كسي است.
مدافع بايد خود را روي خط داخلي قرار دهد يعني او بايد نسبت به بازيكني كه مسئوليتش  -

  را دارد، به دروازه ي خودي نزديكتر باشد.
يعني آخرين مدافع، فضاي پشت هم تيمي هايش را پوشش مي دهد با اطمينان  ليبرو دفاع -

  حريف در بردن توپ به پشت سرش موفق نمي شوند.از اينكه مهاجمان 
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به منظور گرفتن مالكيت توپ از حريف به آساني،  1در برابر  1هر بازيكن بايد در موقعيت  -
قدرتمند باشد: به محض اينكه حريف مالكيت توپ را از دست مي دهد، بازيكن بايد به 

  هد.سرعت از او دور شده يا توپ را زود به يك هم تيمي پاس بد
  

  
  
  

  حفاظت از دروازه 
  هدف، پذيرفتن يك گل نيست و ابزار عبارتند از:

حريف گيري سفت و سخت: اين حريف گيري در مورد بازيكن صاحب توپ انجام مي  -
وسيله حريف گيري سخت اما متعادل و نزديك، به شود و ديگر مهاجم هاي حريف بايد 

  تحت فشار نگه داشته شوند.
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مدافع بايد خود را بين حريف و دروازه ي خودي قرار دهد و از حركت داخلي:  محافظت -
  مهاجم به سمت دروازه جلوگيري نمايد.

  
موقعيت واقعي اينكه چطور و چه وقت از ابزار مبارزه  دفاعي تاكتيكي فردي: رفتار -

كردن استفاده كنيم، يكي از تاكتيك ها است و به طور گسترده به تاكتيك هاي حريف 
  دارد اما مدافع نبايست اجازه بدهد كه بوسيله حريف خشمگين شود.بستگي 

  
هر بازيكن بايد روي بازي تمركز كند به طوري كه بتواند موقعيت هاي تمركز كامل:  -

  خطرناك را به سرعت تشخيص دهد:
تمركز بايد بدين شكل حفظ شود كه يك مدافع بتواند در طول تمام مسابقه از پس موقعيت 

  آيد.هاي سخت بر
  
نزديك و داخل محوطه جريمه، توپ بايد  : 1در برابر  1مبارزه كردن در موقعيت  -

در آخرين لحظه از مالكيت حريف خارج شود در غير اين صورت حريف احتماالً گلزني خواهد 
كرد. مدافع بايد در تعامل كامل باشد و در لحظه درست در زماني كه صاحب شانس عالي 

  يك مبارزه با مهاجم انجام دهد. براي تصاحب توپ است.
آغاز مي شود و به بازي دفاعي  به محض اين كه تيمي مالكيت توپ را از دست مي دهد   

  محض اين كه مالكيت توپ پس گرفته مي شود پايان مي يابد.
روشي كه در آن دفاع سازماندهي مي شود، موقعيت اوليه بازيكن ها و وظايف اصلي شان    

  سئوليت هايشان در مورد حريف گيري و پوشش را تعريف مي كند.در ارتباط با م
به بيان ديگر، اين روش به بازيكنان باهوش زيادي نياز دارد كه قادر به اجراي تاكتيك    

 هاي درست هستند و براي كسب موفقيت در هر سيستمي كه مربي مي خواهد بازي كند
  دارند. نيروي كافي

ت بر اين مطلب دارد كه هر وقت الزم است از يك مدافع هر شكل سازمان دفاعي دالل   
يي بايد درجه باال  را با يك موقعيت دشوار مواجه مي بيند، حمايت كنيم دهم تيمي كه خو

  از انسجام وجود داشته باشد.
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هر سازمان دفاعي كه انتخاب مي شود هرگز دقيقاً به همان شكل تفسير نخواهد شد.    
مخصوص به خودشان و همچنين مطابق با ذات و تواناييهاي  گي هابازيكنان مطابق با ويژ

  حريف، وظايف توضيح داده شده شان را به صورت متفاوت اجرا مي كنند.
معرفي سيستم جديد اغلب يك فرآيند طوالني و خسته كننده است اما تمرين پايدار و با    

  ثبات، به بازيكنان تجربه ي الزم را خواهد  داد.
 

  در هنگام دفاع يفلسفه كل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1994عربستان سعوي در جام جهاني   

  

 

  يك سوم عقب
 يك سوم مياني يك سوم دفاعي 

  يك سوم جلو
  يك سوم حمله

سعي در  -
هدايت توپ به 

يكي از داالن 
هاي كناري 

  نمائيد

به حريف اجازه ي  -
بر توپ را استقرار 
  ندهيد.

از پاسهاي رو به جلو  -
  ممانعت نماييد.

اولويت، برنده شدن  -
توپ نيست بلكه 

  تأخير حريف است.
  

  فشار خشن -
  حمايت خوب  -
جلوگيري از  -

رسيدن توپ به 
  پشت منطقه خطر 
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  عربستان سعودي، فشرده و با عمق در دفاع بازي كرد و روي ضد حمله سريع تكيه داشت.   
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  سيستم انرژي بدن – 7بخش 
  

  سيستم هاي انرژي
  سيستم انرژي –انقباض عضالني 

، انرژي مورد نياز است. منبع فوري انرژي در عضله ،  براي وقوع كار عضالني از هرنوع   
  مي باشد. ATPآدنوزين تري فسفات يا 

   ATP  يك تركيب غني انرژي است كه متأسفانه تنها به مقادير اندكي در سلولهاي عضله
  ذخيره مي شود و انرژي را تنها براي چند ثانيه فراهم مي كند.

  زاني كه نياز دارد توليد كند.را به مي ATPبنابراين : بدن بايد    
  را براي انقباض عضالني توليد مي كنند. ATPسيستم انرژي وجود دارند كه  3اساساً    
  .هوازيشناخته مي شوند و يكي  بي هوازيدو سيستم به عنوان    

 .هوازي به معناي استفاده از اكسيژن است 

  
  سيستم هاي بي هوازي –الف 

  : ALacticسيستم  – 1
تم انرژي ذخيره شده براي شروع است كه از ديگر تركيب غني انرژي يعني سيس   

استفاده شود و در  ATP) استفاده مي كند و مي تواند براي بازتوليد PCفسفوكراتين (
  ماهيچه ها ذخيره گردد.

براي حركت عضله است و قهرمانان در رويدادهاي  ATPاين ، سريعترين منبع انرژي    
 ATPثانيه انجام مي شود ، بيشتر  10ه با حداكثر شدت و به مدت ) ك Powerتواني (

اين سيستم نيازي به اكسيژن ندارد و اسيد خود را از اين سيستم مي گيرند. 
  الكتيك هم توليد نمي كند.

  : Lactic Acidسيستم  – 2
شكستن ذخيره كربوهيدرات (گليكوژن) در عضله در غياب اكسيژن نيز براي انقباض    

ني ، توليد انرژي مي نمايد. اين فرآيند ، گليكواليزيس بي هوازي ناميده مي شود و عضال
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تم اين سيساسيدالكتيك ، يك محصول جانبي توليد انرژي از اين طريق مي باشد. 
راري كه بين . فعاليتهاي تكنيازي به اكسيژن ندارد اما توليد اسيدالكتيك مي كند

 شكل انرژي استفاده مي كنند. ثانيه طول مي كشند از اين 60تا  10

  
  سيستم هوازي –ب 
مي  ATPشكستن كربوهيدرات و چربي ذخيره شده در حضور اكسيژن نيز فراهم آورنده    

باشد. اين سيستم ، سيستم هوازي ناميده مي شود و محصوالت نهايي آن ، دي اكسيدكربن 
ن سيستم به ايو آب هستند كه به آساني حذف مي شوند و جذب بدن مي گردند. 

اخل و تا زماني كه بازيكن د اكسيژن نياز دارد اما اسيدالكتيك توليد نمي كند
  ظرفيت هوازي خود كار مي كند ، از اين سيستم به صورت تكراري استفاده مي شود.

آمادگي جسماني هوازي براي بازيكنان فوتبال حياتي است به طوريكه در طول يك بازي    
  درصد حداكثر مي باشد. 85تا  75اغلب ، ضربان قلب بازيكنان 

بازيكنان فوتبال در طول يك بازي ، تركيبي از تمام سه سيستم انرژي را استفاده مي    
  كنند.

  
  فرآيند بيومكانيكي منجر به توليد انرژي

  
  دقيقه 30تا  2       ثانيه                 21تا  20            چند ثانيه                         

ATPـــــــCP ــــــــــــــــــGlycogen ــــــــــــــــــGlucose  
alactic                                      lactic                              alactic  

  بي هوازي                             هوازي                       بي هوازي              
 

  فاز تقسيم انرژي را نشان مي دهد كه به مدت كار بستگي دارد. 4اين نمودار ،    
1 – ADP                                                    ADP+P free energy 

  استفاده مي شود. ATPانقباض عضالني اوليه ، ذخيره ي  3تا  1براي    
2 – CP+ADPPTC+A 
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  استفاده مي شود. ATPبراي شارژ باتري  CPيه اول ، ذخيره ي ثان 20تا  10ظرف    
3 -  Glycogen+P+ADP=lactate+ATP 

، انرژي  ATPثانيه ، براي شارژ مجدد باتري  120ر به مدت حدود براي فاز بعدي كا   
  بيشتر از طريق گليكواليزيس بي هوازي تأمين مي شود.

4 – O2+H2ATP+CO 2DP+OP+A  اسيدهاي چرب آزاد و يا +
  گليكوژن

اساساً به وسيله يك فرآيند اكسيداسيون هوازي مجدداً شارژ  ATPدر اين زمان ، باتري    
  مي شود.

 اين فازهاي منحصر به فرد تقسيم انرژي ، پيوسته و هم پوشاننده هستند.

  
  استفاده از سيستم هاي انرژي

ام سيستم ها در تدارك انرژي شركت مي كنند اما به در شروع و در طول هر فعاليت ، تم   
  ميزاني متفاوت ، بسته به شدت و طول مدت فعاليت.

بدن فقط قادر به استفاده از يك يا تركيبي از سه سيستم مي باشد تا توان انقباضات    
  عضالني را كه موجب حركت مي شوند ، تأمين نمايد.

شديد ، به دليل در دسترس بودن فسفوكراتين و در دوره هاي كوتاه فعاليتهاي بسيار    
توليد مي كند ، به طور برجسته  ATPاينكه گليكوژن به سرعت و بدون نياز به اكسيژن ، 

  از فسفوكراتين استفاده خواهد شد.
با كارهاي انفجاري با شدت باال از قبيل دو سرعت حتي اگر ذخاير كافي كليكوژن موجود    

ثانيه خستگي ظاهر مي شود. علت اين موضوع ، تجمع گليكوليكتيك  20باشد ، پس از حدود 
از منبع را آهسته مي نمايد. اسيد الكتيك  ATPاسيدالكتيك است كه سرانجام روند توليد 

به فرآيند انقباض عضالني آسيب وارد مي كند بنابراين با كاهش توان خروجي عضله روبرو 
 خواهيم شد.

  
  سيستم انرژي هوازي

هوازي به توانايي حفظ تمرين براي يك مدت طوالني بستگي دارد. براي مثال ،  تمرين   
  استقامت يا بنيه ي قلب براي افزايش خروجي خود ، دو راه دارد :



٥٢ 
 

  افزايش ميزان ضربان )1
 مقدار خون خارج شده با هر انقباض –افزايش حجم ضربان  )2

ضربان استراحتش افزايش يابد.  برابر ميزان 3با تمرين ، يك ميزان ضربان مي تواند تا    
 بار در دقيقه ، سيستم ناكارآمد مي شود. 180اگرچه به محض عبور ميزان ضربان از 

  
  قلب

  يك محفظه كشسان عضالني مي باشد.   
هر چه خون بيشتري به آن بازگشت كند ، بيشتر پر مي شود و بنابراين بيشتر هم خالي    

  مي شود.
وسيله ي ماهيچه هاي انقباضي يعني آنهائيكه در تنفس درگير  اثر كلي بهيكه آنجائاز    

هستند مانند قلب و ماهيچه هاي اسكلتي ، توليد مي شود ، كل سيستم به خوبي به تمرين 
  جواب مي دهد.

آماده سازي سيستم براي پذيرش كار بيشتر به عنوان تمرين هوازي شناخته مي شود.    
در دسترس براي سوخت و  ساز انرژي و توليد موادي هوازي يعني هميشه اكسيژن كافي و 

  مانند گليكوژن وجود دارد.
ترديد كمي وجود دارد كه بهترين راه براي تمرين در سيستم هوازي ، دويدن براي يك    

  دوره ي زماني ثابت است.
  متغيرهايي كه وجود دارند ، توده ي بدن و زمين مي باشند.   
  زم براي انگيزش مكانيزم هاي تمرين است.دقيقه ، حداقل زمان ال 30   
براي تمرين كردن سيستم ، فعاليت بايد در درون آستانه ي هوازي اشخاص انجام شود    

  و نوع فعاليت بايد دويدن ثابت باشد. كار در باالي اين آستانه ، اسيد الكتيك توليد مي كند.
ه ي رسيدن هواي بيشتر به خوني هدف اين نوع تمرين ، افزايش اثربخشي ريه ها در اجاز   

است كه در حال تلمبه شدن از طريق ريه ها است. اين كار ، ميزان سلولهاي قرمز در خون 
  و ماهيچه ها را افزايش مي دهد و اجازه مي دهد كه اكسيژن بيشتري در بدن گردش نمايد.

ه طرز مطلوبي باستقامت براي بازيكنان فوتبال بين فصول و به ويژه در دوره پيش فصل    
 توسعه مي يابد.

 



٥٣ 
 

  توليد انرژي هوازي
اندازه گيري تعداد ضربانهاي قلب روشي كارآمد براي تعيين مصرف انرژي در طول تمرين    

  مي باشد.
  نمونه هايي از تعداد ضربان قلب در طول مسابقه :

ضربه در  165جمهوري چك : متوسط ضربان قلب در طول يك مسابقه  – 1968سليگر 
  حداكثر ضربان ) %80يقه. ( دق

  175سوئد : متوسط  – 1970اگنويچ 
  زمان بازي %57در  171: متوسط  1978اسمودالكا 

  در بازي دوستانه 157انگلستان : متوسط  – 1976ريلي 
  انجام گرفته كه نتايج آن به شرح زير است : Espersonو  Rhodeتحقيقي به وسيله 

 %11دقيقه (  10حداكثر ضربان براي مدت  %73ر ضربان قلب در طول مسابقه ، زي – 1
  زمان مسابقه ) است.

 %63دقيقه (  57حداكثر ضربان براي  % 92تا  73ضربان قلب در طول مسابقه ، بين  – 2
  زمان مسابقه ) است.

زمان  %26دقيقه (  23حداكثر ضربان براي  %93ضربان قلب در طول مسابقه ، بيش از  – 3
  مسابقه ) است.

ه دليل تنوع عوامل اثرگذار بر شدت تمرين مانند انگيزه ، ظرفيت جسماني ، محدوديتهاي ب   
نرژي تفاوتهاي بسياري در توليد اتاكتيكي ، موقعيت تيمي ( پست ) ، نقش در تيم و ... ، 

  وجود دارد. به عنوان مثال :هوازي در طول يك مسابقه 
ضربه در  155به طور متوسط ضربان قلب براي مدافعان وسط و مدافعان پوششي  -

  دقيقه
 ضربه در دقيقه 170ضربان قلب براي هافبك ها و سانترفرواردها حدود  -

 
پروفسور ليزن مشاور پزشكي تيم ملي فوتبال آلمان ، برنامه هاي تغيير سرعت اجرا (    

Tempo-Changing  ذيل را براي پيشرفت استقامت هوازي و سرعت توصيه مي (
  كند :
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با تمرينات  relax) كامالً  Trottingدقيقه آهسته دويدن (  8تا  5با حدود شروع  – 1
  .) loosenig-upكششي و نرم كردن ( 

  .دقيقه 10( كمي تندتر ) براي حدود  Joggingبه  Trottingتغيير آهنگ از  – 2
كشش براي هر گروه  8تا  6ژيمناستيك ، نرم كردن ، كشش به ويژه براي پاها :  – 3

  كافي است. عضالني
متري براي  40الي  20افزايش  5تا  3) با  Relaxed Trottingآهسته دويدن (   - 4

  ) بين هر افزايش. Slow Joggingمتر آهسته دويدن (  100هر كدام : حداقل 
متر با  10تا  5دو سرعت بيش از  10متر يا  20تا  10دو سرعت بيش از  5حدوداً  – 5

متر بعد  64آهسته به مسافت  Joggingشروع مختلف ) :  حداكثر شدت ( از موقعيتهاي
  از هر سرعت.

  آهسته دنبال مي شود. Jogging 5تا  3مورد باال به وسيله ي  – 6
آهسته به  Joggingمانع هر كدام با حداكثر شدت :  10ست با مانع شامل  5دويدن  – 7

  متر بين هر ست مانع. 123مسافت 
زي با تأكيد ويژه بر تنفس عميق و ريتميك : بازيكنان بايد دقيقه دويدن هوا 10حدود  – 8

  هنوز قادر به حرف زدن با همديگر باشند.
9 – Slow Jogging  دقيقه 5براي حداقل 

  
  تمرين در سيستم انرژي بي هوازي

در سطوح باالي فشار جسماني ، سيستم گردش خون ( قلب و ريه ها ) نمي تواند اكسيژن    
  ين فعاليت فراهم نمايد.كافي براي سوخت ح

  شناخته مي شود.» بدهي اكسيژن « اين تعريف به عنوان    
بنابراين گليكوژن ذخيره شده بايد اكسيد شود. بدون اكسيژن كافي ، اسيدالكتيك در    

  ماهيچه ها توليد مي شود كه از ادامه كار جلوگيري مي كند.
د. اگرچه ردگود ، فعاليت بايد متوقف به محض اينكه تجمع اسيدالكتيك خيلي زياد مي ش   

بدن مي تواند تحت اين شرايط به كار ادامه دهد چنانچه ذهن ، به خستگي اعتنا نكند. 
بسياري از كساني كه در سطح باال كار مي كنند ، بدن خود را وادار به ادامه كار در شرايط 
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ي مي وزي يا برد ذهنبدهي اكسيژن بينهايت مي نمايند و اين محكم بودن ذهني اغلب پير
  آفريند.

يك نسبت باالي اسيدالكتيك توليدشده ، مي تواند به وسيله تمرين سطح باال مجدداً در    
  كبد تركيب شود و تبديل به گليكوژن گردد.

باقيمانده در عضله  %20 –اسيدالكتيك مي تواند مجدداً تبديل شود  %80اگرچه تنها    
رافتادگي ( گرفتگي عضالني ) مي شود كه اجباراً تمرين را تجمع نموده و باعث نوعي از كا

  متوقف مي كند.
) هستند و استراحتهاي كافي در  Intermittentاغلب ورزشهاي تيمي بسيار متناوب (    

  حاصل نمي شود. فعاليتبازي براي بازآوري جزئي وجود دارد اگرچه بازآوري كامل از 
ند بايد به دفعات در تمرين ايجاد شوند ، به طوريكه موقعيتهايي كه همسان با بازي هست   

شخص با يك تجربه پرفشار سازگار و آشنا شود. اگرچه ، بسيار سخت است كه بدن را به 
  سمت موقعيتهاي بسيار پرفشار در تمرين هدايت نمائيد.

برنامه هاي تمريني بي هوازي به ايجاد وجوه مشخص اوليه ي شرايط بي هوازي ، به    
  ه تركيب مجدد اسيدالكتيك براي تبديل به انرژي نياز دارند.ويژ
هر برنامه تمريني به طور مداوم بالفاصله پس از اتمام تمرين نيازمند انگيختگي و تحريك    

  سيستم هايي است كه محصوالت زائد را دفع مي كنند.
ه وسيله بمحصوالت جانبي اسيدي تمرين ( اسيدالكتيك و اسيدپيروويك ) مي توانند    

يك آلكالين ( قليا ) در مدتي كوتاه خنثي شوند. تحقيقات نشان مي دهند كه سطوح اين 
 %12د به وسيله اَشكال خاصي از تمرين بي هوازي به ميزان نقلياهاي ذخيره شده مي توان

  د.نافزايش داده شو
زمان ضربان زمان استراحت ) + ضربان  –* ( ضربان حداكثر  7/0ضربان قلب آستانه = 

  استراحت
  سن ورزشكار – 220حداكثر ضربان قلب = 

  ساله برابر است با : 50بنابراين ، ضربان قلب آستانه براي يك مرد    
  bpm 140  =72  ) +98  =72 – 170  * (7/0( ضربه در دقيقه ) 

وجه بسيار مهم ديگر در تمرين بي هوازي ، آماده سازي ذهن براي ترغيب بدن به ادامه    
 مي باشد وقتيكه تمام عوامل در حال توقف هستند. كار
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  كارآيي بي هوازي

  اصل كار متناوب ، پايه و اساس كارآيي تمرين بي هوازي است.   
  شدت تمرين بايد باال نگه داشته شود.   
اين مسئله ، تأثير كاهش دهنده اي بر طول فعاليت و تعداد تكرارهاي كار خواهد گذاشت    

  مدت بازآوري خواهد شد.و باعث افزايش 
مسئله حياتي اين است كه كيفيت دوره ي كاري بايد نزديك به حداكثر بالقوه فرد ( مثالً    
 ) در طول مدت فعاليت باشد. 90%

  
  توليد انرژي بي هوازي

دقيقه  7تمرين بي هوازي شديد در حدود براي بازيكنان مرد سطح باال ، تمام دوره ي  – 1
  ثانيه است. 20دو سرعتي با متوسط زمان  19است. اين شامل : 

ذخيره شده ، يك ميزان  ATPاُفت يا كاهش كراتين فسفات و به اندازه اي كمتر از  – 2
  قابل توجه انرژي در طول دوهاي سرعتي مهيا مي كند.

كه توليد الكتات مي نمايد ، آزاد مي » گليكواليزيس « انرژي بي هوازي باقيمانده از    
  شود.

توليد بي هوازي در طول يك  %50و گليكوالزيس هر كدام معادل  CP/ATPكستن ش   
  ثانيه اي با حداكثر شدت مي باشد. 6تمرين 

 در طول دوره هاي طوالني تر تمرين شديد ، گليكولوزيز برجسته تر مي شود.   

  
  در فوتبال ATPو  CPاستفاده 

كند در شروع تمرين فعال  را بازسازي مي CP  ،ATPعكس العملي كه با شكستن  – 1
  مي شود.

به همراه گليكواليزيس در سطحي باال در شروع تمرين بسيار  ATPحفظ تمركز  – 2
  شديد ، بسيار سريع است.
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تنها براي چند ثانيه در طول دويدنِ حداكثر طول مي كشند چنانچه  CPاگرچه ذخاير  – 3
  باشد. CPتنها منبع انرژي ، 

از منابع هوازي به  ATPمجدداً به وسيله استفاده ي  CPپس از تمرين شديد ،  – 4
دقيقه مجدداً جايگزين  1استفاده شده ظرف  CP %50سرعت تركيب مي شود. ( بيش از 

  مي شود )
  مطابق با شدت بازي نوسان دارد. CPدر فوتبال ، تمركز  – 5
6 – CP  در شدت داراي يك عملكرد بسيار مهم است به طوريكه در طول اوج هاي سريع

 تمرين ، انرژي را براي  ماهيچه ها مهيا مي سازد.

  
  توليد الكتات در فوتبال

به نظر مي رسد كه گليكواليزيس در ماهيچه و توليد الكتات تقريبا ً در شروع تمرين  – 1
  فعال شود.

  الكتات نيز به طور مداوم به اندازه اي باال در طول تمرين شديد توليد مي شود. – 2
ت توليد شده در طول يك بازي بسته به ميزان درگير بودن يك بازيكن در بازي الكتا – 3

و شدت فعاليت مي تواند به طرز چشمگير تغيير كند اما گاهي اوقات مي تواند خيلي باال 
  باشد.

توليد انرژي بي هوازي ، عليرغم يك سهم كوچك در گردش كلي انرژي ، بي نهايت  – 4
در طول دوره هاي كاري يك مسابقه ، انرژي را به اندازه اي حائز اهميت است به طوريكه 

  بسيار باال فراهم مي كند.
به دليل شدتهاي مختلف فعاليت در طول يك بازي و همچنين به دليل نقشهاي پستي  – 5

  بازيكنان و سبك هاي بازي تفاوتهاي وسيعي در توليد الكتات بين اشخاص وجود دارد.
كتات باالتري در بازيكنان با استفاده از حريف گيري نفر به نفر براي مثال ، سطوح ال – 6

  به جاي دفاع منطقه اي يافت شده است.
  

  متابوليسم يا سوخت و ساز
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توليد وسيع انرژي هوازي در فوتبال و گردش انرژي بي هوازي مشخص در طول دوره  – 1
  رد.هايي از يك مسابقه با مصرف گسترده مواد جانبي ( فرعي ) بستگي دا

مواد جانبي برجسته ، دي اكسيد كربن و چربي مي باشند كه هر يك درون ماهيچه  – 2
 هاي تمرين كننده ذخيره شده اند يا از طريق خون به ماهيچه هاي درگير منتقل مي شوند.

  
  مصرف كربوهيدرات

گرم ) و  500تا  300كربوهيدرات به عنوان گليكوژن در ماهيچه ها ذخيره مي شود (  – 1
  گرم ). 100تا  50ر كبد ( د
  به عالوه ، مقدار كمي در خون به عنوان گلوكز در گردش است. – 2
در طول تمرين ، در ابتدا كربوهيدرات ذخيره شده در ماهيچه ها به عنوان گليكوژن  – 3

استفاده مي شود اما گلوكز از خون جذب مي شود و به وسيله ماهيچه ها مورد استفاده قرار 
  مي گيرد.

جگر در اغلب شرايط قادر به آزاد كردن گلوكز كافي براي حفظ و حتي گاهي باال بردن  – 4
  تمركز گلوكز خون در طول يك مسابقه مي باشد.

تركيب مجدد گليكوژن احتماالً در طول استراحت و دوره هاي تمريني كم فشار در  – 5
  طول يك مسابقه اتفاق مي افتد.

ضالني متغير است و ممكن است تعداد قابل توجهي از سطوح گليكوژن بين تارهاي ع – 6
 تارهاي عضالني تخليه شوند ، اگرچه تمركز متوسط گليكوژن كامالً باالست.

  
  اكسيداسيون چربي ( تركيب چربي با اكسيژن )

چربي اكسيد شده ، در عضالت درگير در طول يك مسابقه فوتبال يا از ذخاير درون  – 1
فراهم مي شود و يا از طريق خون به عنوان اسيدهاي چرب آزاد  ماهيچه اي تري گليسيريد

  به ماهيچه ها منتقل مي گردد.
مطاالعات نشان مي دهد كه ذخاير درون عضله اي تري گليسيريد ، منبعي مهم از  – 2

چربي هستند كه در دوره هاي بازآوري بين تمرين و همچنين در طول يك مسابقه فوتبال 
  ، اكسيد شده اند.
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اسيدهاي چرب آزاد ، سوخت ديگري براي گلوكز خون و گليكوژن ماهيچه و دريافت  – 3
افزايشي اسيدهاي چرب آزاد در ماهيچه ها فراهم مي كنند و اين مسئله ، باعث تأخير در 

 خالي شدن ذخاير گليكوژن ماهيچه مي شود.

  
  قانون دما

به  سيع گرما مي شود كه بايدتبادل يا برگشت انرژي باال در فوتبال ، موجب توليد و – 1
  منظور اجتناب از گرمازدگي و تباهي عملكرد متعاقب ، رفع شود.

بيشتر گرماي توليد شده به وسيله تبخير از بدن آزاد مي شود كه به اتالف آب بدن  – 2
  مربوط مي شود.

  باشد.ليتر  5/3در شرايط آب و هوايي بينهايت گرم ، كاهش آب بدن مي تواند به اندازه  – 3
  اتالف وزن با دماي باالي هوا و رطوبت افزايش مي يابد. – 4
در شرايط آب و هوايي عادي ، كاهش آب بدن در طول يك مسابقه مي تواند اثري  – 5

  منفي بر عملكرد داشته باشد.
خوردن مايعات در طول يك بازي براي بازيكنان مهم است چرا كه مي تواند اتالف  – 6

  هش داده و بدن را با دي اكسيد كربن تغذيه نمايد.خالص مايعات را كا
دماي  (Continuous)بيش از تمرين ادامه دار  (Intermittent)تمرين متناوب  – 7

 بدن را افزايش مي دهد.

  
  خستگي

در طول يك مسابقه يك بازيكن ممكن است پس از يك دوره تمريني با شدت باال  – 1
  در نبرد بعدي حداكثر عملكرد را داشته باشد.خسته شود به عبارت ديگر قادر نباشد 

چه چيز موجب زوال يا تباهي عملكرد در طول يك تمرين جدي و پس از آن مي  – 2
  گردد؟

  در طول تمرين شديد ، يك توليد وسيعي از الكتات وجود دارد. –الف    
  تجمع اسيد الكتيك و باال بودن يونهاي هيدروژن باعث خستگي مي شود. –ب    
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اگرچه شناسايي يك عامل تنها كه مسئول كاهش عملكرد در طول فعاليت شديد  –پ    
  باشد سخت است.

خستگي در طول مسابقه موقتي است و ممكن است براي دقايقي طول بكشد اما  –ت    
  سرعت بازآوري بازيكنان ، حائز اهميت است.. در بيشتر موارد كوتاه تر است

ازگشت به سطوح نرمال پس از تمرين شديد به عوامل زمان مورد نياز براي ب –ث    
  مختلفي بستگي دارد از قبيل :

  سطح آمادگي جسماني فرد – 1      
  فعاليت در طول دوره بازآوري – 2      
  شدت و مدت فعاليت قبلي – 3      

ي تبه وسيله تمريني كه در كنار همه موارد ، توانايي بازيكنان را براي تحمل ناراح –ج    
خستگي آماده مي كند و از تمرين شديد بازآوري مي نمايد ، خستگي مي تواند به تعويق 

 بيافتد.

  
  خستگي در انتهاي مسابقه

با نزديك شدن به انتهاي مسابقه ، خستگي ممكن است نه تنها به فعاليت خيلي شديد  – 1
ه اي از جمرتبط باشد بلكه ممكن است اثري از خستگي عمومي عضالني به عنوان نتي

  فعاليت گذشته در طول مسابقه باشد.
  اين موضوع اغلب با كاهش گليكوژن عضله مرتبط است. – 2
عضالت در الگوهاي منتخب از ذخاير گليكوژنشان استفاده مي كنند. تارهاي عضالني  – 3

كه اغلب اوقات نيروي تازه مي گيرندو كمترين ظرفيت را براي بازسازي گليكوژن در طول 
  دارند ، ممكن است از گليكوژن تخليه شوند. مسابقه

اين مسئله باعث كاهش تعداد تارهايي كه قادر به توليد نيروي كافي براي فعاليت  – 4
هستند مي شود و بنابراين تارهاي كمتري مي توانند براي جبران كمبود نيروي ماهيچه ، 

  تجديد قوا نمايند.
ته ال بايد شامل دريافت يك رژيم غذايي شايسآماده سازي بهينه براي يك مسابقه فوتب – 5

 نيز باشد.
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  نتيجه

حداكثر دريافت  %70توليد انرژي هوازي براي بازيكنان برزگتر (سطح باال) در حدود  – 1
  اكسيژن تخميني است.

توليد انرژي از سيستم هوازي براي محاسبه به عنوان شدت تمريني كه اغلب اوقات  – 2
اما توليد انرژي از اين سيستم ، تنها برابر با قسمت كوچكي از  نوسان دارد ، دشوار است

  بازدهي انرژي در طول يك مسابقه مي باشد.
سيستم هوازي بسيار مهم است از آنجائيكه با دوره هاي شديد فعاليت در طول يك  – 3

  مسابقه مرتبط است.
شديد  قه فعاليتاين مهم است كه يك بازيكن قادر باشد به صورت مكرر در طول مساب – 4

  انجام دهد.
  به نظر مي رسد كه در طول فعاليت شديد با تخليه گليكوژن ماهيچه همزمان باشد. – 5

  مطالبات فيزيولوژيكي از فوتبال ( فيزيولوژي : علم كاركرد بدن انسان )
در طول فعاليت ، ماهيچه ها انرژي مصرف مي كنند كه از هر يك از فرآيندهاي هوازي  – 1

  هوازي توليد مي شود.يا بي 
ذخيره شده در ماهيچه آزاد مي شود و يا به  ATPانرژي بي هوازي يا از شكستن  – 2

  وسيله هر يك از موارد زير:
  شكستن كراتين فسفات –الف    
تنزل كربوهيدرات به پيروويك ( گليكواليزيس )كه منجر به تشكيل الكتات مي  –ب    

  شود ( اسيد الكتيك )
وازي در قسمت هاي خاصي در عضله (ميتوكُندريا) به وسيله استفاده از اكسيژن انرژي ه – 3

  جذب شده از خون توليد مي شود.
  در طول تمرين به وسيله شدت فعاليت كنترل مي شود. ATPميزان توليد  – 4
در بيشتر موارد ، فرآيندهاي بي هوازي بسيار سريع هستند و سيستم هوازي داراي  – 5

در سطحي باال در طول تمرين  ATPمي باشد كه ماهيچه ها قادر به حفظ ظرفيتي باال 
  هستند.
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سوخت براي گليكواليزيس در ابتدا گليكوژن ذخيره شده در ماهيچه هاي فعاليت كننده  – 6
مي باشد اما گلوكز گرفته شده از خون نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. گلوكز از جگر (كبد) 

  .به خون فرستاده مي شود
در فوتبال ، بازيكنان انواع مختلفي از فعاليت را انجام مي دهند و شدت مي تواند در  – 7

  هر زمان و در خالل هر مسافتي به نوبت وجود داشته باشد.
در كنارِ داشتن توانايي توسعه يافته ي خوب براي تمرين با خروجي تواني باال ، بازيكنان    

 ت طوالني باشند. (استقامت)بايد قادر به كار كردن براي يك مد

  
  فعاليت هاي مختلف و نسبت سهم هر سيستم انرژي

  منبع انرژي اصلي  دوره  فعاليت
 Alactic ثانيه1 حركت تنها

 Alactic  ثانيه 10  دو سرعتي كوتاه

 Alactic/Lactic  ثانيه 60تا  10  دو سرعتي پايدار

 Lactic/Aerobic دقيقه6تا1 دو سرعتي ميان برد

 Aerobic  ساعت به باال 2  ماراتندو 

Alactic/Lactic/Aerobic  ساعت به باال 1  بازيهاي تيمي
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  تندرستي و سالمت بازيكنان فوتبال - 8بخش 
  

  وقتيكه يك حادثه اتفاق مي افتد چه بايد كرد ؟
ن تيم با مهارتهاي كمكهاي مربيان و مسئوال –چه كسي بايد كمك كند ؟ هم تيمي ها 

  اوليه
چه طور بايد كمك داده شود ؟ مطابق با اصول جاري كمك هاي اوليه ( دوره هاي كمك 

  هاي اوليه )
چه طور شخص مجروح بايد درمان شود ؟ صدمات سبك ، بايد فورا ً درمان شود. براي 

مكهاي اينكه ك آسيب هاي سخت ، يك دكتر بايست براي نظر دادن فرا خوانده شود. پس از
 اوليه اجرا شد شايد انتقال بيمار به وسيله آمبوالنس به نزديكترين بيمارستان نياز باشد.

  
  كمك اوليه در زمين فوتبال – 1
در اداره ي يك باشگاه فوتبال ، فراهم آوردن مراقبت پزشكي الزام آور است. يك روش    

اشگاه با مهارتهاي كمكهاي اوليه خوب براي اطمينان اين است كه شخصي را در كاركنان ب
داشته باشيد كه مسئول تجهيزات پزشكي باشد و هميشه اين تجهيزات را براي استفاده 
آماده نمايد. محل تجهيزات كمكهاي اوليه بايد به وضوح داراي عالمت باشد. در صورت 

ي اامكان بايد يك اتاق كمكهاي اوليه تأسيس شود يا حداقل اتاقي براي خدمات كمكه
  اوليه در نظر گرفته شود.

  چه تجهيزاتي در اتاق كمكهاي اوليه مورد نياز است ؟
  برانكار يا تخت روان -
 پتوي پشمي -

 محفظه آب و اسفنج -

 جعبه كمكهاي اوليه -

 ليست تلفنهاي ضروري ، شامل پزشك ، بيمارستان و آمبوالنس -
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ه آنها داشت اما وقتيكه بمعموالً نزديكترين بيمارستان ، سرويس آمبوالنس خود را خواهد    
زنگ مي زنيد اين مسئله بايد روشن شود كه موضوع ، برداشتن يك بيمار از زمين فوتبال 

  است.
خدمات پزشكي اورژانسي همه جا درست كار مي كند و هميشه بايد تماس با دكتر در    

ايد ه دقيق باگرچه شماره تلفن ها ، آدرس ها و روي مأموريتهاي اورژانسي امكان پذير باشد.
  در شروع هر فصل به منظور صحت ، مورد بررسي قرار گيرد.

براي يك تيم فوتبال شايان ذكر است كه بايد در بازيهاي دور از خانه ، جعبه كمكهاي    
 اوليه خود را به همراه ببرد.

  
  كمك اوليه –كمك از هم تيمي ها  – 2
تهاي است كه به بازيكنان ، مسئولياين ، قسمتي از مسئوليت مربي يا مديريت باشگاه    

وجداني شان را در زمين فوتبال يادآوري كنند. با تأكيد بر بازي جوانمردانه ، اين مسئله بايد 
امكان پذير باشد كه نه تنها بار مسئوليت داور را كاهش دهيم بلكه از بسياري از آسيبهاي 

ني بحث پيرامون چنين عناوي جدي اجتناب كنيم. در شروع يك فصل جديد ، بايد زمان براي
با بازيكنان در نظر گرفته شود، چرا كه اين به نفع همه ي آنهائي است كه با اين بازي درگير 
هستند. همچنين اشاره به مسئوليتهاي مرتبط با دوستي و رفاقت برحسب كمكهاي اوليه ، 

 امري مطلوب است.

  
  كمك به هم بازي ها

كمك به اوست، اهميتي ندارد كه او عضو چه تيمي  اگر شخصي آسيب ببيند ، اولويت   
 است.

  
  گرفتگي هاي عضالني

بيش كاري عضالت مشخص ، سرما ، كمبود مايع بدن و همچنين محدوديت گردش    
خون مثالً در اثر استفاده از جورابهاي تنگ همگي عواملي هستند كه مي توانند موجب 

اق ه شايعترين آسيب ماهيچه پشت سگرفتگي هاي عضالني دردناك شوند. گرفتگي عضل
  يا ماهيچه هاي ران پا مي باشد.
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اگر در محل حادثه ، نزديك ترين بازيكن به مصدوم بتواند فوراً ماهيچه ي گرفته را بكشد    
، گرفتگي تسهيل خواهد شد. يك ماساژ سبك با يك كرم براي تحريك گردش خون مي 

 ز اتفاق ، آن را متوقف نمايد.تواند از گرفتگي جلوگيري نمايد ، يا پس ا

  
  قطع شدن نفس به وسيله يك برخورد

يك ضربه در قسمت بااليي معده ( اپيگاستريوم ) يا در قفسه سينه از جانب توپ يا از    
يك بازيكن ، اغلب مي تواند منجر به كمبود نفس موقتي گردد. اين يك واكنش تنفسي 

  .شودمي ضالت قفسه سينه ايجاد است كه به وسيله گرفتگي آني در معده يا ع
پس از تسهيل شكم به وسيله ماساژ سبك ، كمك به بازيكن مصدوم براي باال بردن    

باالتنه معموالً باعث خالصي ماهيچه هاي گرفته مي شود و نفس كشيدن عادي را باز مي 
 گرداند.

  
  وضعيت گيجي و عدم هوشياري

ن رساني به مغز ، پس از اُفت فشار خون مي اين وضعيت ، معموالً نتيجه ي نقص در خو   
باشد. بيمار ، گيج و رنگ پريده مي شود و دچار بيهوشي موقت همراه با تعريق و حالت تهوع 

  مي گردد.
 درمان صحيح اينست كه فوراً بازيكن را بخوابانيد و پائين تنه را باال نگه داريد.   

  
  اختالل در هوشياري ، بيهوشي موقت

در تدارك خون براي مغز مي تواند منجر به عدم هوشياري شود. يك علت يك وقفه    
رايج ، تكان خوردن مغز در اثر يك ضربه به سر مي باشد. اگر بيمار ، هشياري خود را از 
دست بدهد ، عكس العمل بلع ( در كنار مسائل ديگر ) كاركرد خود را از دست خواهد داد. 

معده به مجاري تنفسي وجود دارد. اگر بيمار به صحبت  بنابراين خطر پس زدن شيره معده از
ن او و دستور ، خواباند پاسخ ندهد ، در آن هنگام بايد با بيمار به عنوان بيهوش برخورد شود

 به پهلو مي باشد. بزاق دهان و شيره معده بدين ترتيب مي توانند از دهان خارج شوند.

  
  خون ريزي
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خون ريزي سياهرگ يا سياهرگهاي گشاد مي باشد.  معمول ترين اَشكال خون ريزي ،   
خون ريزي جدي از انتهاهاي بدن مي تواند اغلب با هرچه باالتر نگه داشتن عضو آسيب 
ديده متوقف شود. چنانچه يك شريان ( شاهرگ ) آسيب ببيند ، مي توانيد فوراً از فشار 

 مستقيم انگشت يا دست بر روي عضو آسيب ديده استفاده كنيد.

  
  كمك به يك بازيكن براي خارج كردن او از زمين

اگر يك بازيكن قادر به ادامه بازي نباشد ، بايد براي بيرون رفتن از زمين به او كمك    
شود يا شايد نياز باشد كه به بيرون حمل شود. روشهاي مناسب فراواني براي مهيا كردن 

  كمك اينچنيني وجود دارد :
  ا دو نفرالف) پشتيباني از جانب يك ي

  ب) حمل به وسيله دو نفر ، با بلند كردن عقب و جلو
  ج) حمل به وسيله دو نفر ، هر نفر يك طرف را ميگيرد

 نفر ، هنگاميكه بيمار هشياري ندارد 4د) حمل به وسيله 

  
  كمك اوليه روي خط كناري – 3

  برخوردها ، صدمات
  گرمازدگي

قيم كه در بدن ساخته مي شود. تابش مست گرماي بسيار زيادي است ي اين مسئله ، نتيجه   
  خورشيد ، شرط الزم نيست. گرمازدگي مي تواند در شرايط بسته و مرطوب نيز اتفاق بيافتد.

بازيكني كه دچار گرمازدگي است شروع به تلوتلو خوردن نموده و حركات ناهماهنگش    
ي گيج خواهد بود. او به صورت عموم به وضوح نشان مي دهد كه اوضاع رو به راه نيست.

طرز حركتش مانند شخصي است كه مشروب خورده. گرماي ساخته شده در بدن مي تواند 
منجر به نقص در هوشياري و گرفتگي عضالني عظيم شود. استفراغ كردن اغلب يك نتيجه 
است. بايد به توانايي بيمار در پاسخ به سؤاالت و سطح هشياري اش توجه شود ( در زمان 

نياز بيمار و با حوصله ). بيمار بايد در نقطه اي خنك با اندكي باال قرار دادن مناسب مورد
باالتنه يا در حالت درازكش افقي ، قرار داده شود و بايست كمپرس هاي رطوبت سرد بر 
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روي پيشاني ، جلو و عقب گردن و سينه انجام شود ( در صورت بيهوشي ، توصيه شده است 
 بانده شود )كه بيمار بايد به پهلو خوا

  
  آفتاب زدگي

پوسته هايي كه مغز را احاطه  يااين مشكل به خاطر گرم شدن بيش از حد پرده هاي مغز    
، مي باشد و تنها پس از قرار گرفتن طوالني در معرض نور مستقيم خورشيد اتفاق  كرده اند

بيهوشي  و شايدمي افتد. عالئم باليني اصلي ، سردرد ، گيجي ، تهوع ، ضعف ، از حال رفتن 
  مي باشند.

  بيمار را در سايه بنشانيد، او را خنك نگه داريد و درخواست مراقبت پزشكي نمائيد.   
  ضربه يا تكان مغز منجر به بيهوشي

به عنوان يك نتيجه ي آسيب جمجمه اي ( ضربه به سر ) ، فقدان فوري هشياري حادث    
ن مسئله تنها براي چند ثانيه طول ) در بسياري موارد ، ايKnockoutمي شود (ضربه 

خواهد كشيد. در نتيجه ي فقدان هشياري ، عالئم باليني اصلي عبارتند از انحراف موقت 
  حافظه ، حالت تهوع و شايد استفراغ ، سردرد و گيجي.

تشخيص يك پزشك ضروري است. اينكه چقدر استراحت مورد نياز است به طرز    
 الئم باليني بستگي دارد. اگر بيمار بتواند به وضوح بهچشمگيري متغير است و به شدت ع

سؤاالتي درباره زمان ، مكان و خودش پاسخ دهد آنگاه شايد علت كمي براي وضعيت اخطار 
وجود داشته باشد. اما اگر پس از كسب مجدد هشياري ، هنوز بسيار گيج به نظر مي رسد ، 

 اينجا فورا ً بايد پزشك خواسته شود.

  
  ، پيچيدگي ها ( كوفتگي ها و شكستگي ها )كبودي ها 

اينها متداول ترين آسيب هاي فوتبال هستند. يك آسيب مستقيم ( ضربه ، صدمه يا    
برخورد ) منجر به يك كوفتگي مي شود. يك آسيب غيرمستقيم ( پيچيدن پا ، چرخيدن 

ي باشد. مزانو و حركت بيش از حد نخاعي ) متمايل به ايجاد يك پيچيدگي يا شكستگي 
اغلب در اين مواقع درد به تدريج افزايش مي يابد. پس از درد اوليه كه مي تواند به وسيله 

  خنك كردن آرام شود ، اغلب يك بازه زماني وجود دارد كه شدت درد كاهش يابد.
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سپس به محض اينكه تورم اتفاق مي افتد ، درد دوباره افزايش مي يابد. اگر يك رگ    
د آنگاه تشكيل سريع يك استخر خون يا تجمع خون زير پوست ( خوني آسيب ببين
Hematoma  را خواهيم داشت. ناحيه آسيب ديده مستعد آسيب بيشتر وتورم بيشتر (

قرمز و احساس گرما خواهدنمود. به عالوه آن ناحيه  خواهد بود و حركت محدود خواهد شد.
ها باشد. اگر مايع ، درون يك تورم ممكن است تنها يك تجمع سيال ( مايع ) در بافت 

مفصل باشد ، نتيجه رايج مفصل ورم كرده مي باشد. اگر خون ريزي درون مفصل حادث 
  مفصلي خوانده مي شود. Hematomaشود آنگاه 

در اين هنگام هر حركت اضافه تر مفصل موجب درد شديد مي شود. بنابراين عالئم    
  حركتي همراه با بيش گرمايي و قرمز شدن ناحيه.باليني اصلي عبارتند از درد ، ورم ، نقص 

سرد كردن فوري ناحيه آسيب ديده با كيسه يخ يا با آب سرد باعث تسهيل درد و كاهش    
يك كمپرس  ،يا ورم مي گردد. در حاليكه دوش مي گيريد  hematomaاحتمال تشكيل 

صدوم به رد. وقتيكه مرطوبت سرد نيز قابل توصيه است كه ناحيه آسيب ديده را سرد نگه دا
خانه مي رود بايد قسمت صدمه ديده را  با كرمي براي كاستن تورم درمان نمايد يا يك 

 ضماد مرطوب روي آن قسمت بمالد و شايد الزم باشد با يك باند محافظ آن را ببندد.

  
  ماهيچه هاي كشيده شده يا پاره شده : رباط ها و استخوان هاي آسيب ديده

و به اندازه براي توسعه ماهيچه هاي قدرتمند ، از موارد مهم براي فوتباليست تمرين شديد    
  ها به شمار مي رود.

در هنگام تكل زدن ، ماهيچه ها بايد مفصل را ثابت نگه داشته و تنش در رباط ها را    
  كاهش دهند.

 زمان عكس العمل ماهيچه اي بايد كوتاه باشد. خستگي ، ماهيچه هاي ضعيف و عكس   
العمل هاي آهسته جملگي منجر به خطر آسيب جدي براي رباط ها و استخوان ها مي 

  شوند.
اگر چه يك ماهيچه ي قوي و آماده نياز به يك فاز گرم كردن كافي دارد. گروه هاي    

فردي ماهيچه ها نيازمند گرم شدن و تدارك ذخيره ي مناسب خون و سپس كشش بادقت 
  يدن ، انجام نرمش هاي مناسب و كشش ها به دست مي آيد.مي باشند و اين مسئله با دو
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استفاده از ماهيچه ها براي كار ناگهاني يا خيلي زود اغلب مي تواند باعث آسيب هاي ريز    
و در نتيجه باعث پارگي ماهيچه ها شود كه به احتمال بيشتر برخالف آن چيزي است كه 

  انتظار مي رفت.
، گرم كردن و نرمش هاي كششي بايد با دقت  هرچه ماهيچه ها  قوي تر باشند -

  تر و خاص تر باشند.
هر چه ماهيچه ها قوي تر و آماده تر باشند ، درجه ي محافظت براي مفاصل و  -

 استخوان ها بيشتر خواهد شد.

عليرغم تمام احتياطات ، ماهيچه هاي كشيده شده هنوز به نسبت از جمله آسيب هاي شايع 
، ماهيچه ها هنوز مي توانند كشيده شوند اما تارهاي عضالني  مي باشند. در اين موارد

مشخصي آسيب مي بينند. اگر يك گروه كامل از تارهاي عضالني آسيب ببينند آنگاه ما از 
  يك ماهيچه پاره صحبت مي كنيم.

ماهيچه هاي پاره ، استخوان ها و رباط هاي آسيب ديده خوشبختانه از اتفاقاتي هستند    
يج هستند. اگر چه در مورد چنين آسيبهايي پس از كمكهاي اوليه بايد دكتر كه كمتر را

مشاوره دهد. در زمان رسيدگي به ماهيچه هاي پاره ورباط ها يا استخوان هاي آسيب ديده 
بايد تصميم بگيريم كه آيا فعاليت داشته باشيم يا به درمان محافظه كارانه تر براي چند روز 

 اعتماد كنيم.

  
  رايج آسيب هاي

ماهيچه هاي پاره در فوتبال اغلب در ناحيه ران ( عضالت چهارسر و دوسر ران ) و در    
  ماهيچه هاي ساق پا ( گاستروكنميوس ) يافت مي شوند.

رباط هاي پاره بيشترين احتمال مواجهه را در ناحيه بيروني قوزك پا دارند و كمتر در زانو    
صورت جدي تر خواهند بود ( رباط هاي جانبي ،  اتفاق مي افتند ولي در صورت وقوع به

  ط هاي صليبي يا مينيسك ها )بار
شت و ، ساق پا ، انگاستخوان هايي كه بيشترين احتمال شكستگي را دارند در پنجه پا    

قسمت پائيني دست نزديك مچ مي باشند. بيني هاي شكسته نيز از جمله آسيب هاي رايج 
  هستند.
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  ا بازدارندهاقدامات پيشگيرانه ي
  جلوگيري بهتر از درمان است.   
اين شعار به ويژه براي ورزشهاي تيمي قابل استفاده است. جائيكه غيبت يك يا دو بازيكن    

 مي تواند عملكرد كل تيم را تضعيف نمايد.

  
  واكسيناسيون بازيكنان

كننده  قويتدر مورد آسيب ، سؤال از واكسيناسيون كزاز پيش مي آيد. اگر آخرين آمپول ت
سال قبل زده شده بود ، يا اصالً تزريق نشده بود ، آنگاه يك تزريق تجويز  5در برابر كزاز ، 

مي شود. در هنگام سفر به كشورهاي خارجي بهتر است كه برعليه بيماريهاي شايع در آن 
 كشور واكسيناسيون انجام شود.

  
  مسافرتهاي آنطرف آبي

تخمين نيستند. براي اطمينان ، بازيكنان سفركننده  خطرات سفرهاي خارجي اغلب قابل   
  ي نمايند.پيشگيري مباال شروع مي كنند ، بنابراين از بسياري مشكالت آمادگي در شرايط 

  با اين وجود عوامل مشخصي بايد مدنظر قرار گيرند :   
  برنامه سفر خسته كننده – 1
  تفاوتهاي زمان  – 2
  تأثيرات آب و هوايي – 3
  ت رژيم غذاييمشكال – 4
  بيماريهاي عفوني – 5
  تصادفات ، گازها يا نيش هاي سمي – 6
  خدمات پزشكي محلي ناكافي – 7
  
  مسافرت – 1

  انتظارهاي طوالني در فرودگاهها .   
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متر باالي سطح دريا مي  2300تا  2000در هواپيما فشار هوا معادل فشار در ارتفاع حدود    
ي به عامل خستگي مي افزايد. هركس در كنارآمدن با سفر باشد. سطح اكسيژن كمتر ، اندك

نسبت به كس ديگر برابر نيست. برخي افراد از بيماريها ، دل دردها و تهوع هاي مسافرت 
رنج بيشتري مي برند. غذاهاي تهيه شده در طول مسافرتهاي طوالني اغلب خوب نيستند. 

موجب سوء هاضمه در افراد با زمان بندي نامنظم وعده هاي غذايي همچنين مي تواند 
  حساسيتهاي معدود شود.

  تفاوتهاي زماني – 2
اينها مي توانند منجر به بي خوابي ، نمايش ضعيف ، زودرنجي يا تحريك پذيري عصبي    

  هستند.ساز شوند. پروازهاي شرق به غرب به طور خاص مسئله 
  تغييرات آب و هوايي – 3

ب مفرط است. در نواحي گرمسيري ، تغيير ادامه دار تنوع در درجه حرارت و رطوبت اغل   
بين سردي اتاق هاي تهويه دار هتل و گرمي و رطوبت شرايط بيروني اغلب اثرات منفي 
دارد. خيلي وقت ها مردم در مي يابند كه اين مسئله به خودي خود در خستگي عمومي ، 

در  زتين در مورد افراديكهعالئم باليني سرماخوردگي ، سرفه ها ، برنشيت و شيوع ورم لو
  .اين نواحي حساسيت دارند آشكار مي شود

  مشكالت رژيم غذايي – 4
به طور كلي ، رژيم غذايي بايد با منطقه اي كه فرد در آن قرار داردو با توجه به شرايط    

  بهداشتي مناسب سازگار باشد.
يكرد بهداشتي سخت به طور ويژه ، نوشيدن آب ، آزمايشات خاصي را مي طلبد. يك رو   

به آب و غذا ، دستوري است كه بايد به صورت ادامه دار مورد تأكيد قرار گيرد. نيازهاي 
  مايعات بايد با آب معدني درون بطري ، چاي ، قهوه يا قوطي هاي آب ميوه مرتفع شوند.

از مصرف آبي كه جوشيده نشده باشد ، آب يخ ، نوشيدني هاي حاوي قطعات يخ و بستني    
ها بايد اجتناب شود. هر گوشت و ماهي بايد خوب پخته شوند چرا كه نظارت بر گوشت در 

  بسياري از كشورها عمالً نامشخص است.
  بيماري هاي عفوني – 5

  دامنه بيماري هايي كه به صورت بالقوه عفوني هستند بيشمار است.   
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بيماري هاي آميزشي و برخي از عمومي ترين بيماري هاي عفوني عبارتند از هپاتيت ،    
  كزاز.

بيماري هاي اسهالي به مراتب متداول ترين هستند و نبايد شوخي گرفته شوند. آنها مي    
توانند به وسيله سالمونال ، اسهال خوني باكتريايي ، آماس روده ويروسي ، اسهال خوني 

اليني عالئم ب آميبي ، وبا ، آماس روده استافيلوكوكوس و غيره ايجاد شوند كه همگي داراي
  و روشهاي درماني خاص هستند.

در سفرهاي طوالني ملزومات پزشكي شامل داروهاي خاص مطابق با مقصد بايد به    
  همراه برده شوند. چه لوازم پزشكي معموالً الزم مي شوند؟

داروهايي براي رسيدگي به درد ، گرفتگي عضله ، تهوع مسافرت ، بي خوابي ، يبوست ،    
گي ها ، گزش حشرات ، آفتاب سوختگي ، قارچ و اسهال و شايد داروهاي خاصي سرماخورد

  براي آموبياسيس و جلوگيري از ماالريا و آنتي بيوتيك هاي مناسب.
 خطرات در مقابل مزايا دارايبايد وقتي كه يك سفر طوالني را برنامه ريزي مي كنيد ،    

  توازن باشند.
  هاتصادفات ، گزش هاي سمي و نيش  – 6

انواع حشراتي كه مي توانند از خواب جلوگيري نمايند يا موجب گزش هاي تحريك كننده    
شوند مشهور هستند. پشه بندها و دافعان حشرات ، درجه مشخصي از محافظت را ارائه مي 

  دهند.
  خدمات پزشكي محلي ناكافي – 7

دمات فتد. چه كار كنيم كه صدر مورد صدمات جدي ، پرواز بيمار به خانه نبايد به تأخير بيا   
  را به حداقل برسانيم :

  بايد از قبل اقدامات ضروري پيشگيرانه ( واكسيناسيون و غيره ) را انجام دهيم. -
آب شير را ننوشيم و هيچ غذاي دست ساز يا بستني كه به صورت باز فروخته مي  -

 شود را نخوريم.

 باشيم.فقط ميوه اي را بخوريم كه با دست خودمان پوست كنده  -

 .ماز ساالد اجتناب كني -

  
  اقدامات بهداشتي
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مدير و مربي هر دو بايد بر نياز بهداشت فردي براي بازيكنان تأكيد بورزند. پس از تمرين    
و مسابقه ، بازيكنان بايد يك دوش بگيرند. جورابها و لباسهاي زير را بشويند و صابون و 

  ساك ورزشي هر بازيكن باشند.گزينه هاي استاندارد در به عنوان حوله بايد 
اگر پوست تميز باشد ، يك آسيب سطحي كمتر احتمال عفونت دارد. عفونت هاي قارچي    

پاها بسيار رايج هستند. عفونتهايي از اين نوع يا اگزماي قارچي از محتمل ترين عفونتها بين 
  وند.ان شپنجه هاي پا هستند و از آنجائيكه مسري مي باشند بايد به شايستگي درم

آب موجود روي سطح حمام و كف پوشهاي چوبي نواري ، شرايطي را فراهم مي كنند    
كه اين بيماري شيوع پيدا كند. اگر پاها به درستي مراقبت نشوند و به سرعت خشك نگردند 
، آنگاه رطوبت مي تواند باقي بماند به ويژه بين پنجه پاها و يك محيط مطلوب براي رشد 

  قارچ باشد.
تميز كردن با وسواس و پوشيدن جوراب هاي تميز ، خطر عفونت را كاهش خواهد داد.    

ارش براي درمان به پزشك گزاگر بازيكني بفهمد كه بيماري قارچي انگشتان پا دارد بايد 
دهد. احتماالً بهترين راه اجتناب از اين نوع بيماري ، پوشيدن دمپايي حمام در هنگام دوش 

  دن است.گرفتن و حمام كر
  

 اطالعات عمومي و مديريت تيم

  
  رژيم غذايي

به منظور استفاده كامل يك بازيكن از مهارتهاي فني خود و ايفاي نقش كامل در راهبرد    
تيمي ، آن بازيكن بايد قدرت و انرژي مورد نياز را داشته باشد. اين نيازمند اينست كه در 

  ). فرم ايده آل خود باشد ( به لحاظ ذهني و بدني
يكي از پيش نيازها براي استفاده بهينه از عملكرد يك بازيكن ، رژيم غذايي صحيح و    

  دريافت مايعات مي باشد.
  بايد حتي المقدور ثابت بماند. وزن بدن –بررسي هاي مرتب وزن بدن مهم هستند    
غذايي  زشرژيم غذايي ما به لحاظ مقدار و تنوع ، به طور طبيعي كافي است به طوريكه ار   

 و ورودي ويتامين كافي فراهم مي كند.
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  دوپينگ
قوانين جاري دوپينگ به وضوح اشاره دارد به نياز در جلوگيري از محصوالت دارويي و    

پزشكي غيرقانوني كه به نيت سوء بهبود عملكرد استفاده مي شوند. از يك سو بايد حريف 
دارندگي را رفع و پرخاشگري را افزايش مورد حمايت قرار گيرد چرا كه بسياري داروها باز

از اثرات غيرقابل پيش بيني كه اين داروها ممكن مي دهند و از سوي ديگر خود بازيكن بايد 
  .محافظت شوداست بر او داشته باشند ، 

  استفاده از دارو براي بهبود عملكرد فراموش شده است.   
قيم ود. اين داروها يا به طور مستكنترل دوپينگ پشتيباني مي ش ه جهتاين ممنوعيت ب   

يا به عنوان محصوالت تجزيه شده مي توانند در ادرار يافت شوند. اغلب داروهاي مورد 
استفاده در دوپينگ به پائين آوردن بازدارندگي و پرخاشگري غيرطبيعي منجر شده و باعث 

         ايجاد خطر نه تنها براي خود بازيكن بلكه براي حريفانش نيز مي گردند.
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  ساخت تيم -9بخش 
  
  شناخت هدف باشگاه - 1
مربي بايد هنگام گرفتن يك تيم هدف باشگاه را بداند. سپس او بايد مشخص نمايد آيا    

 تيم بازيكنان الزم براي دستيابي به هدف را دارد.

  
  شناخت بازيكنان -2
القوه ي كنوني بازيكنان است. آيا نيازي به پيدا كردن بازيكنان نقطه شروع، شناخت ب   

 جديد هست تا اينكه با يكپارچگي شان تيم بتواند به هدف باشگاه برسد.

  
  كيفيت فرد -3
بازيكناني كه نياز است در فضا و زمان محدود تصميم گيري وجود امروزه، بازي فوتبال با    

قادر به اجراي حركت به طور دقيق با سرعت و دقت  كنند و توانايي فني شان باال است و
هستند، بسيار سريع تر است. اين بازيكنان در واكنش به موقعيت، سريع هستند و نيز توانايي 
حفاظت از توپ در مقابل يك يا چند بازيكن را دارند همچنين آرام و خونسرد و گوش به 

  نمان نياز داريم.زنگ مي باشند، ما به اين خصوصيات بيشتر در بازيكنا
قابليت عبور از حريف، يك سالح ديگر در دست بازيكن مهاجم است و توانايي ارسال    

يك پاس دقيق به يك موقعيت معلوم ممكن است به معناي يك گل و پيروزي باشد. او 
بايد در هر سه لحظه فوتبال خونسرد و با موقعيت هاي دائم التغيير بازي سازگار و قادر به 

 وظايفش با تمركز كامل در طول مدت بازي باشد. اجراي

  
  وظايف اوليه زيربنا را شكل مي دهند -4
تمام بازيكنان، ايده ي روشني از وظايف و مسئوليتهايشان در مأموريتهاي اوليه در سه    

  لحظه بازي دارند: مالكيت توپ، از دست دادن توپ، انتقال.
اوليه اش در دفاع، بازي سازي و حمله  يك بازيكن ممكن نيست هرگز در مأموريت   

ضعيف بازي كند. او بايد بيشتر قادر به تعريف كردن از هم تيمي هايش در استراتژي كلي 
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تيم در دفاع و حمله باشد و فراتر از وظيفه اوليه اش برود و هميشه هر جا كه ممكن است 
 برود، راحت باشد. 

  
  سازمان تيم -5
ي بايد در مورد بهترين شرايط براي مكان يابي و اينكه چطور در انتخاب بازيكنان، مرب   

بازيكنان قادر به همكاري و كار به عنوان يك زوج، يك گروه و سرانجام به عنوان يك تيم 
  .تصميم بگيرد هستند

اين بازيكنان بايد به شكل يك واحد به هم پيوسته مخلوط شوند در حاليكه در نقش هاي    
ه و هم در دفاع بازي مي كنند. همينطور از هم تيمي هايشان در اوليه شان هم در حمل

  مي كنند. شان تعريف وظايف مربوطه 
مفهوم تيم بايد بر مبناي توانايي هاي بازيكنان باشد و اينكه چه سيستمي آورنده ي    

د و نعملكرد بهينه و متعاقباً نتايج مثبت خواهد بود. در بازي تيمي بازيكنان بايد بازي را ببين
از درون همان عينك هاي تيم تمرين كنند. آنجا توازن بين دفاع و حمله وجود خواهد 

 داشت.

  
  يكپارچگي بازيكنان به شكل بازي تيمي  -6
بازيكنان بايد تمام خط مشي بازي را بفهمند و قادر به يكپارچه شدن در قالب يك واحد    

ه نگاه زماني است كه بازيكنان قادر ب پيوسته باشند. اين به معناي شبيه سازي و تمرين تا
 كردن بازي با همان عينك تيم با هماهنگي عالي باشند.

  
  نظم  -7
به عنوان يك تيم ورزشي، اعضاي تيم وابسته به همديگر هستند يعني هر بازيكن بايد    

 وظايف اوليه اش را به بهترين شكلي كه در توان دارد انجام دهد و اين نياز به يك رويكرد
  نظم گرايانه داخل و بيرون از زمين فوتبال دارد.

مربي بايد چهارچوب درست را ايجاد كند. و اين يك سوال از جزئيات است اگر چه اندك    
د، بودن باره آنها فكر شودر ميان اين جزئياتي كه بايد در اما براي آفريدن افتخار كافي است.

حفظ وسايل به صورت مرتب  ،ه تمرينيدقيقه قبل از يك جلس 40تا  30در رختكن حدود 
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 مراقبت ،دور ميز نشستن براي با هم خوردن و روزنامه نخواندن در حين غذا خوردن ،و تميز
 حضور در داخل اتوبوس تيم سر وقت، قبل و بعد از بازي. ،از بدن

  
  ارتباط  -8
ا يكديگر د بهر جلسه تمريني، شكلي از ارتباط است. بازيكنان بايد به صورت خود به خو   

گفتگو كنند و گفتگوي حقيقي بين مربي و بازيكنان بايد وجود داشته باشد. سخن گفتن 
 د تبديل به هنجار شود.بايفردي ن

  
  روح تيمي  -9
افراد نياز دارند تا به طور حقيقي همبسته باشند به طوريكه تيم به عنوان يك روح واحد    

اعث باال بروح تيمي  ،اد نااميد كار را شروع كردندكار كند. زمانيكه بازيكنان به مانند افر
 )1999رفتن عملكرد به طرز غيرقابل تصور مي شود. (سرآلكس فرگوسن، 

  
  نتيجه

چيان و هواداران از حركات فردي بي بديل و اغلب مهارتهاي نفس گير شادر حاليكه تما   
ند، همين حالت مي و و رائول در لباس باشگاهشان لذت مي برنگيگز، مك منمن، زامورا

تواند در تيم هاي ملي شان نيز ديده شود. چرا برخي بازيكنان در يك باشگاه موفق هستند 
ولي در باشگاه بعدي شان نزول مي كنند؟ چرا بعضي باشگاهها با وجود بهره جستن از افراد 

  با استعداد و درخشان هنوز مي بازند؟
يمي نهفته است كه به وسيله آن بهترين شايد جواب در فوتبال به عنوان يك ورزش ت   

تيم ها برجسته مي شوند زيرا آنها تيم هستند زيرا اين افراد به درستي يكپارچه شده اند كه 
  تيم با يك روح واحد كار مي كند.
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  تحليل تيم – 10بخش 
  

 داليل تحليل

  
  تحليل عوامل مهم بازي -1
  ارتقاي آگاهي روز مسابقه -
  شناسايي مسيرهاي حركت آينده -
  تحليل تيم در طول يك بازي -2
  اثر گذاري و اصالح آرايش و تاكتيك ها در طول يك بازي -
  تحليل كيفيت ها و نقاط ضعف تيم خودتان -3
  براي برنامه ريزي جلسات تمريني  -
  تحليل يك حريف آينده -4
  براي آماده سازي تاكتيكي تيم خودتان -
  بازيكنتحليل يك  -5
  براي انتخاب بازيكن -
  براي انتقال بازيكن -
  

 روش تحليل

  
  سازمان و شكل  -1
  سبك -2
  گزارش روي هر فرد -3
  قدرت و ضعف در دفاع و حمله -4
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  ضربات ايستگاهي  -5
  آمادگي جسماني  -6
  رفتار (طرز برخورد) -7
  پاسخ به شرايط آب و هوايي و اندازه زمين -8
  

 تحليل بازي

  
  يك چك ليست پايه اي  –ي اوليه برداشتها

  رفتار  -1
  مشاهده ي رفتار بازيكنان بر حسب:

  رقابتي بودن -
  ميل به بازي -
  تمركز (به ويژه وقتي كه توپ گرفته يا از دست رفته مي شود) -
  اعتماد -
  استحكام ذهني  -
  ميزان كار  -
  انجام كار در استانداردهاي باال -
 تصوير سازي ذهني  -

  
  گي جسماني آماد -2

براي بازيكنان نمايش سرعت، سيار بودن، قدرت و استقامتي كه نقش ويژه آنها در بازي 
 مي طلبد را انجام دهيد.

  
  پاس دادن -3

  آيا تكنيك بازيكن موفق است؟ –الف 
  كيفيت هر پاس چگونه است؟ برحسب: –ب 
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  دقت ؟ -
  وزن؟ -
  زمان بندي؟ -
  مخفي بودن؟ -
  زاويه؟ -

  ب پاس مناسب است؟آيا انتخا –ج 
  بلند يا كوتاه؟ -
  نفوذي يا مالكيتي ؟ -
  حمله روي يك كانال (حركت رو به جلو) يا تعويض منطقه بازي  -
 به فضايا پاس به پا  -

  
  بازيكنان حامي  -4

  زوايا و دويدن هاي نفوذي –حركت بازيكن بدون توپ را مشاهده كنيد  -الف 
  فع يارگير به اندازه كافي ماهر هستند؟آيا بازيكنان در گم كردن يك مدا -ب 
  آيا فاصله بين بازيكنان مناسب است؟ -ج 
  آيا بازيكنان مي دانند چه وقت جلوي توپ و چه وقت در پشت توپ بازي كنند؟ -د 
آيا بازيكنان، عالئم آشكار تاكتيكي را تشخيص مي دهند و مي توانند به صورت موفقيت  -ه

  ز را اجرا نمايند؟آميز رفتار تاكتيكي مورد نيا
  آيا ارتباط آشكار در ميان بازيكنان وجود دارد؟ -و 
 آيا دويدن هاي حمايتي به درستي زمان بندي شده هستند؟ –ز 

  
  تصميم گيري -5

  بازي مي كنند؟ آيا بازيكنان با سر باال  -الف
  آيا هر بازيكن ديدي از تمام زمين دارد؟  -ب
  مي خوانند؟ آيا آنها موقعيت هاي مسابقه را -ج 
 آيا آنها به سرعت راه حل ها را به كار مي برند؟ -د 
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  تمام كردن  -6
آيا يك رفتار مثبت و واكنشي براي تمام كردن وجود دارد؟ آيا بازيكنان مسئوليت تمام  -الف

  كنندگي را مي پذيرند؟
ندي ب آيا ناتواني آنها براي تمام كردن موفق به دليل تكنيك بد، كمبود ديد، زمان  -ب

ضعيف در دويدن، ترس از هماوردي بدني، بلند پروازي غير واقعي يا كمبود سرعت (عمل 
 يا فكر) است؟

  
  دفاع كردن به عنوان يك فرد  -7

  آيا هر بازيكن بالفاصله پس از دادن توپ، به دفاع فكر مي كند؟ -الف
  هنگام دفاع، آيا بازيكنان سعي مي كنند:  -ب
  داولين نفر به توپ برسن -
  از هماوردي هاي ناآزموده اجتناب كنند -
  روي پاهايشان بمانند -
  خونسردي و نظم نشان دهند -
  حريف را وادار به رفتن به كنار يا در عرض زمين كنند -
  بازي را در مقابل خود نگه دارند -
  از چرخيدن حريف جلوگيري نمايند (اگر نزديكترين فرد به توپ نباشند) -
 نجام دهند.پوشش مناسب را ا -

  
  مهارت هاي توپي فردي  -8

  آيا لمس اول بازيكن، فوراً امكان هاي هجومي جديد را ايجاد مي كند؟ –الف 
 آيا بازيكنان روي توپ راحت هستند؟ –ب 

  
  بازي گروهي  -9

  سطح آگاهي و توانايي اجراي حركات تركيبي پايه اي را مشاهده كنيد.
  فوذ كند؟ از طريق:تيم صاحب توپ: آيا مي تواند ن –الف 
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  يك دو هاي مختلف -
  تيك اُورها -
  دويدن هاي ضربدري -
  ايجاد عرض و عمق و تحرك -
  تيم مدافع:-ب

 آيا بازيكنان براي انجام اصول پايه اي تمركز و توازن، تركيب مي شوند؟

  
  بازي تيمي  -10
  آيا تيم به عنوان يك واحد بازي مي كند؟ –الف 
  د)، مؤثر است؟آيا استراتژي (راهبر –ب 
  آيا ريتم بازي، متغير و تحت كنترل است؟ –ج 
  آيا تيم داراي راهنماي داخلي به معني رهبر مي باشد؟ –د 
  آيا بازيكنان كليدي، مسئوليت گردش (جاري بودن) بازي را قبول مي كنند؟ -ه
  
  يل تيمحلت

  .............................. با ............................    مسابقه:    محل انجام مسابقه:
  نتيجه:            تاريخ:

  گلزنان:            زمان:  
  نام مشاهده كننده:

  اخطار/ اخراج:            تعويض:
  سازماندهي تيم  -1

  سيستم :
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  سازمان دفاعي  -2
  آنها چطور دفاع مي كنند -1

  هر دو) تركيب(منطقه اي، نفر به نفر، 
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  م مي شود؟بازپس گيري توپ، كجا و چطور انجا -2
  تيم چكار مي كند وقتيكه توپ را از دست مي دهد؟ -3
  

  
  
  سازمان هجومي  - 3
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  سبك (بازي مستقيم، غيرمستقيم، پاس هاي بلند يا كوتاه) -1
  تيم چكار مي كند وقتيكه مالكيت توپ را بدست مي آورد؟  -2

  (حمله سريع يا بازي سازي)
  

  
  
  ضربات ايستگاهي: ضربات مركز  -4
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  ضربات آزاد 
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٨٩ 
 

  مشاهده -5
  

  تاكتيك ها:
  
  

  تكنيك ها:
  
  

  روان شناسي:
  
  

  استراتژي (راهبرد):
  
  

  بدني:
  
  
  نقاط قوت و ضعف تيم -6
  

  نقاط قوت:
  

  نقاط ضعف:
  
 
  
  بازيكنان كليدي  -7
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  نتيجه گيري -8
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  هنر گلزني -11بخش 
  

 چه؟ -1

  
  ي ترسد؟دروازه بان بيشتر از چه م

  الف) شوتهاي قوي به طرفين بدن دورازه بان
  متري دروازه  10تا  8ب) سانترهاي كوتاه و كات دار به 

  ج) سانترهاي بلند به منطقه تير عقب 
  د) ضربات ايستگاهي، به ويژه كرنرهاي تير جلو، پنالتي ها و ضربات آزاد مستقيم 

  ) حمله هاي بسيار فريبنده و ناگهاني ه
 م تيمي با توپ وقتيكه رو به دروازه بان خودشان ايستاده اندو) تماس ه

  
  مدافعان بيشتر از چه مي ترسند؟

  الف) ازدست دادن مالكيت توپ در يك سوم عقب، به صورت غيراجباري يا تحت فشار
ب) توپي كه پشت مدافعان يا بين مدافع و دروازه بان بازي مي شود مثالً پاسهاي عمقي و 

  ... سانترهاي سريع و
  ج) حريف پابه توپ به سمت آنها بدود

  د) دفاع كردن در مقابل ضربات ايستگاهي مثل ضربات آزاد مستقيم و كرنرها
  دو –) اجبار به چرخيدن مثل پاس به عقب و يك ه

  و) حمله هاي ناگهاني به دروازه به وسيله حريف 
  
  چرا؟ -2

  چرا مهاجمان در گلزني ناموفق مي شوند؟
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، در رويكردشان به بازي، تك محور و گلزنان بزرگ معموالً –الف) عدم پذيرش مسئوليت 
  مصمم هستند.

  گلزنان خوب با چند شانس از دست رفته متأثر نمي شوند. –ب) كمبود انعطاف 
  گل  1به ياد داشته باشيد كه پنج شوت =  –پ) براي فرصت ها آماده نبودن 

  ت) تكنيك نامناسب 
  ي ضعيف براي دويدنث) زمان بند

  ج) ديد و آگاهي محدود
  چ) ترس از مبارزه بدني 

  ح) جاه طلبي هاي غير واقعي 
  خ) ضعف در عملكرد سريع پاها روي زمين

  د) فرآيند فكر كردن كُند
  
  چطور؟ -3

  تكنيك 
  عوامل كليدي در تكنيك خوب عبارتند از:

  الف) حركت سيال 
  ب) اشكال مناسب بدني 

  ج) توازن
  بندي  د) زمان

  ) تحرك و قدرت پاه
  و) سرعت
  ز) آگاهي

   
  دگيري:فرآيند يا

  بازيكنان هنگام توسعه يك مهارت خاص، از طريق فرآيند زير پيشرفت مي كنند:
 به صورت ناخودآگاه، ناشا يست و فاقد صالحيت 
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 به صورت خودآگاه، نا اليق 
 به صورت خودآگاه ، شايسته 
 به صورت نا خودآگاه، شايسته 
  ن بزرگ به نظر مي رسد كه همه چيز را به يك روش غريزي انجام مي دهند.بازيكنا

  
  تاكتيك ها

 فرصت هاي گلزني از تاكتيك هاي زير به دست مي آيند:

  
ضربات آزاد مستقيم و غيرمستقيم، كرنرها، پنالتي ها، پرتاب  الف) ضربات ايستگاهي:

 هاي اوت و شروع مجددها.

  
دو ها، پاس به عقب ها، تعقيب توپ و  –قب، يك شانس هاي رو به ع ب) دفع توپ:

 شوتزني، دريبل و شوت، چرخش و شوت، سانتر كردن و تمام كردن.

  
  ج) شوت زدن از مسافت دور 

  د) توپهاي برگشتي 
 ) گل به خودي به معني فشار بر حريفه

  
 وقتي كه سعي در گل زدن داريد الزم است كه ريسك كنيد يعني توپ را از دست بدهيد.

  
  اولويت ها عبارتند از:

  الف ) به ثمر رساندن گل 
  ب) شوت زدن و خطا كردن

  ج) رفتن به يك موقعيت شوتزني 
  د) رسيدن به منطقه حمله 

  وقتي كه در حال تمرين شوتزني هستيد اولويت ها عبارتند از:
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  الف) بدست آوردن يك شانس گلزني 
  ب) شوتزني به ارتفاع پايين و به هدف 

  اي توپ برگشتي ج) واكنش بر
اقدام به گلزني مي تواند به عنوان بخشي از صالحيت قابليتي يا الهام شده توصيف شود.    

قبالً به صورت فردي يا جمعي اجرا مي شد در حاليكه بعدها به تالشهاي گلزني كه به 
 صورت فردي ايجاد و انجام شده يا به بازي خارق العاده بر مي گردد يعني ضربات از باالي

  سر، شوت هاي سر ضرب و ...
  

  بازي هاي ذهني 
  تأثير روان شناختي گلزني بايد مد نظر قر ار گيرد:

الف) يك تيم اغلب در مقابل حمله اي كه بالفاصله پس از گلزني تدارك شود، آسيب پذير 
  است.

ب) گلي كه درست قبل از پايان نيمه اول به ثمر برسد، اثري تخريبي بر روحيه ي تيمي 
  نرا دريافت كرده، مي گذارد.كه آ

ج) تيمي كه برتري را از دست مي دهد مي تواند به صورت استثناء مضطرف و آسيب پذير 
  باشد اگر تحت فشار قرار گيرد.

ده مي ند) گل اول داراي يك تأثير بي نظير روي ذهنيت هر دو  تيم است. تيم به ثمر رسان
  تواند محافظتي و مثبت شود.

مي تواند بي روحيه يا مصمم شود. زمان اين گل نيز مي تواند مهم باشد  تيم دريافت كننده
مثالً اگر در اوايل بازي باشد، تيم گل زننده مي تواند مغرور، عصبي يا صاحب اعتماد به 

  نفس شود. اين به مربي بستگي دارد كه بر اين واكنش تأثير بگذارد.
  

  نتيجه:
اف پذير (داراي انعطاف بدني باال)، شجاع، سريع، الف) گلزنان بزرگ معموالً خودخواه، انعط

  آماده باش و داراي غريزه و شم گلزني مي باشند.
ب) به بيان ساده، شوت و سانتر و ضربات ايستگاهي، مبناي گلزني هستند و نياز است به 

  عنوان تمركز تمرينات تيم باشند.
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ك تيم است و موفقيت ج) گل زدن يا گل خوردن داراي يك تأثير روان شناختي روي ي
نهايي مي تواند بستگي به اين مسئله داشته باشد كه چطور با اين عنصر حياتي بازي بر 

  خورد شود.
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  اصول تمرين كردن -12بخش 
  

  اين عوامل پايه اي تمرين كردن به همديگر وابسته هستند و داراي ارتباط بينابين مي باشند.
  تاكتيك        تكنيك                      آمادگي جسماني  

و از آنجائيكه بازي فوتبال بيش از پيش پيچيده و فشرده شده است، تمرين كردن نيز    
مجتمع و پيچيده شده است. سخت كاركردن با توپ براي دستيبابي به موفقيت و رفع 

  نيازهاي بازي، بسيار مهم است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف

  آمادگي جسماني
عه توس –ي پيش نياز جسمان

  حداكثري متعادل
 تمام مولفه هاي آن

رفتار فني حركات با 
 توپ، سازگاري با بازي

قابليت هاي بدني (مولفه 
هاي اجراي آمادگي 

 جسماني)

 

 عملكرد (نمايش)

 تكنيك
حركات هماهنگ با توپ 

 سازگاري با بازي

  تاكتيك
دانش، بازي خواني، تصميم 

 گيري و گزينه ي تصميم 

براي اجراي خوب آمادگي 
 مولفه هاي عملكرد رواني 
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ن كردن، احكام علمي هستند كه متضمن برنامه ريزي و اجراي فرآيند تمرين ل تمرياصو   
مي باشند. بررسي تجربي تاكنون بيشتر محدود به اظهاراتي درباره فرآيندهاي سازگاري 

 زيستي مي باشد.

  
  نسبت حجم و شدت: -1
. مرينت حجم و شدتعبارتند ازبراي طراحي يك برنامه تمريني، بار بسيار مهم  هايمحرك   

  بين آن دو عامل بار، نسبت هاي زير بايد لحاظ شوند:
هر چه حجم تمرين بيشتر مي شود، شدت بايد كمتر باشد و برعكس. نمودار زير رابطه    

  ي حجم و شدت را نشان مي دهد:



٩٨ 
 

 
  رابطه بهينه بين بار و بازآوري -2
براي بازگشت به حالت اوليه بايست  پس از يك بار كاري داده شده، زمان بازآوري الزم   

تأمين شود. باركاري از يك سو براي بر هم زدن تعادل حياتي بايد به اندازه كافي باال باشد 
  اما از سوي ديگر نبايد خيلي باال باشد تا اينكه امكان فوق جبراني را مختل نكند.

ش در جهت يك بار افزايبا بهبود شرايط جسماني، رابطه بهينه بين بار كاري و بازآوري    
  يافته و بازآوري كوتاه تر، تغيير مكان مي يابد.

  
  فراجبراني  -3
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تمرين كردن به پيشرفت مطلوب عملكرد منجر نمي شود اگر رابطه بين باركاري و    
  بازآوري مدنظر قرار نگيرد.

با قرار دادن محرك تمريني مشخص، فرآيندهاي بدن شناختي مطابق با اصل    
هر تحريك حركتي به كاهش مواد منتج «در ساختار بدن اتفاق خواهد افتاد. » رانيفراجب«

راي بازسازي محافظت مي كند. بدين وسيله، بازسازي در بمي شود. اين كاهش از محرك 
كه بافت قبالً داشت متوقف نخواهد شد بلكه خود را به باالي اين سطح خواهد  يآن سطح

يات است براي سازگاري با باركاري باالتر بوسيله توانايي رساند. پس اين يك ويژگي ماده ح
اين سازگاري مي تواند با اصالح كاركردها و ساختار به طور نسبي يا به  .عملكرد باالتر

  ي)ر، جِ(نوي ك» وسيله ي هر دو اتفاق بيافتد.
دن بار وارد مي شود، ساختار بدن پس از يك مدت مشخص خسته مي شود. بوقتي كه بر   
تفاده اس ،الت خستگي در انتهاي تمرين نشان دهنده اندازه اي است كه با آن ذخاير انرژيح

كه نه تنها به وسيله نوع، دوره، شدت و تكرار -و تجديد شده اند. در طول فرآيند بازتوليد 
بار كاري متأثر مي شود بلكه به وسيله سطح تمرين، جابجايي و حالت بازآوري پس از 

طريق  راي سطوح اوليه ازشده وانرژي تخليه  - ز تحت تأثير قرار مي گيردبارهاي گذشته ني
فرآيندهاي بيوشيميايي و بيوفيزيكي مجدداً به حالت اوليه بر مي گردد. (مجدداً ذخيره مي 

  شود)
بار كاري جديد براي انجام يك  ،اين مرحله بين دو تمرين، فاز بازگشت ناميده مي شود   

  ي بايد در نقطه اوج اين فاز شروع شود.جمع بندي اثرات تمرين
درباره دوره ي فاز بازگشت غيرممكن است. براي مثال، در  كليالبته اظهار نظر هاي    

 24مورد ذخاير گليكوژن كه تقريباً به صورت حداكثر تخليه شده است، يك دوره استراحت 
 ساعته مورد نياز است. 26تا 

  
  فراجبراني 
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رك انرژي براي استفاده در طول باركاري ديگر، فراجبراني ناميده مي شود. اين افزايش تدا   

تحريك سازمان بدن براي تهيه انرژي بيشتر جهت بار كاري بعدي تنها زماني اتفاق مي 
اندازه ي كافي باال باشد. بنابراين باركاري بعدي بايد به منظور استفاده  افتد كه محرك به

  زمان بندي شده باشد.از اثر فراجبراني به درستي 
  
  
  
  
  
اگر فواصل بازآوري بين كار بسيار طوالني باشند، اثر فراجبراني استفاده نمي شود: عملكرد    

ثابت باقي مي ماند اما پيشرفت نمي كند. اما اگر بدن مجاز نباشد از زمان كافي براي بازآوري 

 باركاري بازآوري

بازگشت انرژي تخليه انرژي
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د اساسي انرژي وجود خواه استفاده كند، يك خستگي شديد اتفاق مي افتد و يك اتالف
  داشت. عملكرد بدتر خواهد شد زيرا سطح انرژي به سطح اوليه نمي رسد.

  بنابراين، هنگام طراحي جلسات تمريني، مربيان بايد بدانند كه:
 .بازيكنان پس از هر بار كاري بايد بازآوري كنند 
 .به بازيكنان بايد زمان كافي براي بازآوري داده شود 
  به اندازه كافي بازآوري نكرده باشند، براي هماهنگ شدن درست اگر بازيكنان

 بسيار خسته مي شوند و ممكن است آسيب ببينند.
دانستن اينكه شما نمي توانيد به عنوان نتيجه اي از فراجبراني بالفاصله پس از دو يا سه    

در سطح  .واحد تمريني پي در پي، انتظار پيشرفت عملكرد داشته باشيد، حائز اهميت است
عملكرد باالتر، فرآيندها ي سازگاري كه بوسيله فراجبراني ايجاد شده اند آهسته تر و طوالني 
تر هستند، در حدود دوهفته يا بيشتر. يك فراجبراني دائمي تنها وقتي كسب مي شود كه 
باركاري به تدريج افزايش داده شود. فراجبراني به وسيله واحدهاي تمريني تنها بدست نمي 

  مي باشد. يد، اما به عنوان يك اثر كلي از مجموع چندين باركاريآ
واحد تمريني با فواصل بازآوري ناكامل در كنار هم مي آيند كه بعد از  10تا  4اين يعني    

  دوره بازآوري خواهد بود. 2تا  1آن 
  
  بارگذاري پيش رونده -4
ي را با سطح عملكرد جديد براي ايجاد افزايش در عملكرد ممكن، الزم است بارتمرين   

  سازگار نماييم.
هر چه سطح رقابتي يك بازيكن باالتر رود، او بايد به صورت فشرده تر تمرين كند. فرآيند    

تدريجي بارگذاري، ساختار بدن را قادر به ايستادگي در مقابل مطالبات بارگذاري و اجتناب 
داده شود سطح عملكرد نيز باالتر  از فشار متوالي بر بدن مي سازد. اگر باركاري افزايش

  ناميده مي شود. بارگذاري پيش روندهخواهد رفت. اين پديده 
زمان بايد در هنگام بارگذاري بر بازيكنان مدنظر قرار گيرد. اگر به آنها تدريجاً بار وارد    

  آنگاه عملكردشان افت مي كند. )كم بياورند(نشود، ممكن است آسيب ببينند 
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ربيان بايد به منظور قراردادن بازيكنان تحت فشار دائمي، از اين سيستم بارگذاري سپس م   

  پيش رونده يادداشت برداري كنند.
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  برنامه ريزي دوره اي در تمرين و مسابقه – 13بخش 
  
دوره بندي بدين معني است كه تمام سال تمريني و مسابقه اي به دوره هايي تقسيم شود    

ساختن و بهبود عملكرد به سمت هدفي خاص كه به وسيله تمرين ، بار تمريني و به منظور 
  حجم (محتواي ) تمرين بايد مدنظر قرار گيرد.

كامالً واضح است كه در اين فرآيند قبل از هر چيز ، دوره ها بايد با تاريخ هاي مسابقات    
  ليگ تطبيق داده شود.

در بر مي گيرد و مربي ( چه ملي و چه باشگاهي دوره هاي مختلف كه زمانهاي مختلف را    
  ) بايد براي آن برنامه ريزي كند عبارتند از :

  
  

  (جام جهاني و جام آسيايي)برنامه چهارساله 
  

  سال) 16و  19(قهرماني  جوانان زير برنامه دو ساله 
  

  برنامه يكساله (ليگ ملي)
 
  روسايكلماك 5
  دوره مختلف در يك فصل مي باشند) 5كه بر مبناي ( 
  مزوسايكل 
  (هر ماكرو سايكل داراي مزوسايكل هاي مختلف است.) 

  مايكروسايكل (دوره بين دو مسابقه)
  

  مايوسايكل (يك جلسه تمريني)
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 ات فردييبسياري از مربيان تا كنون دوره بندي را انجام داده اند اما بيشتر بر مبناي تجرب  
  است و كمبود يك سازماندهي علمي در آن وجود دارد. بوده
فرض اينست كه برنامه ريزي طوالني مدت تمريني ، كمتر از برنامه كوتاه مدت داراي    

جزئيات است. دوره بندي وقتي به كار مي رود كه يك مسابقه مهم در پيش باشد. الزاماً 
در دوره بندي هم براي تمرين و هم براي مسابقه ربطي به يك سال تقويمي كامل ندارد اما 

  برنامه ريزي شده است.
سال ديگر است  2براي مثال ، يك تيم ملي مي تواند از اآلن براي جام جهاني بعدي كه    

، آماده شود و در ذهن ، اين رقابت مهم را داشته باشد. يك مسابقه قاره اي مثل جام ملتهاي 
ش امسال است. اين رقابت قاره اي مي تواند به عنوان يك آسيا هم وجود دارد كه زمان

مادگي آ -يعني جام جهاني  -سكوي پرتاب كه در آن بازيكنان بايد براي مأموريت اصلي 
 خود را به حد مطلوب برسانند ، استفاده شود.

  
  ماكروسايكل

  ماكروسايكل زير تقسيم مي شود : 5فصل فوتبال به    
  دوره آماده سازي – 1
  دوره نيم فصل – 2
  دوره انتقال كوچك ( بين دو نيم فصل ) – 3
  دوره نيم فصل دوم – 4
 دوره انتقال اصلي – 5

  
هفته  1اين مدل حاكي از آن است كه بين راند اول و دوم فصل ، يك دوره ي بيش از    

 قرار داده شده است كه به بازيكنان ، دوره اي از بازآوري درون كل فصل را بدهد. در طول
اين دوره ، آسيبهاي جزئي نيز مي توانند درمان شوند. واضح است كه هر جلسه تمريني كه 
يك مربي در طول فصل اداره مي كند نمي تواند از يك نوع باشد زيرا او قطعاً بايد درون 

  هر ماكروسايكل را تفاوت قائل باشد.
شد وجود داشته با براي تنوعات مربوط به حجم و شدت تمرين داليل مشخصي مي تواند   

همچنين در ويژگي تمرين با موضوعات تكنيكي و تاكتيكي آن. براي مثال آسيبهاي 
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بازيكنان ، تغييرات كوتاه مدت در برنامه هاي ثابت ساليانه ، جايگاه نهايي در ليگ كه نمي 
  تواند پيش بيني شود ، زمين و شرايط آب و هوايي وغيره.

ني نشده الزم است براي دوره ي طوالني پيشِ رو به منظور اما عليرغم اين موارد پيش بي   
 داشتن يك سيستم تمريني مداوم منظم ، برنامه ريزي نمائيم.

  
  مزوسايكل

هر ماكروسايكل به مزوسايكل هاي مختلف تقسيم مي شود. يك مزوسايكل بخشي از    
ريباً تمرين ، تق زمان است كه ويژگي و ساختار تمرين در ارتباط با حجم ، شدت و محتويات

هفته طول مي كشد بسته به اينكه در كدام ماكروسايكل  6تا  2يكي هستند. به طور كلي بين 
  استفاده مي شوند.» شدت«و » حجم«قرار داريد. در جزئيات زير ، واژه هاي 

  حجم يعني مقدار زماني كه يك جلسه تمريني طول مي كشد. در فوتبال يك معدل :
  دقيقه است. 100حجم باال حدود 

  دقيقه است. 80حجم متوسط حدود 
  دقيقه است. 60تا  45حجم پايين حدود 

اگر حجم به مايكرو يا مزوسايكل برگردد ، مي تواند به وسيله افزايش يا كاهش تعداد    
  جلسات تمريني در طول دوره نيز افزايش يا كاهش داده شود.

) باالترين درجه اي %100ت حداكثر (شدت يعني تا اندازه تمرين شديد انجام شود. شد   
است كه در آن يك بازيكن قادر به اجراي يك تمرين يا فعاليت در طول يك زمان مورد 

  نياز مي باشد.
باالترين عملكرد ممكن است  % 70يا  65هيچ ابزاري براي بررسي دقيق اينكه شدت    

به وسيله  سرانجام ، او بايد وجود ندارد ، اما اين تمايز به مربي جهت را نشان خواهد داد.
 كه شدت در رابطه با عملكرد بازيكن تيمش به چه ميزان باالست. ارزيابي كند دانش و تجربه

  
  مايكروسايكل

درون يك مايكروسايكل ، مربي بايد تيمش را به روشي آماده كند كه در باالترين سطح    
ك تمريني مشخص ، فرآيندهاي عملكرد خود براي مسابقه بعدي باشد. با قرار دادن ِ محر
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تفاق مي ا اصل فراجبرانيفيزيولوژيكي (مربوط به ساختمان بدن) در بازيكن مطابق با 
  افتد.

ساعت از لحاظ سيستم قلبي و بافت عضله  24سازگاري بازيكن با يك بار تمريني ظرف    
  انرژي طول مي كشد. ساعت براي فرآيند 36اتفاق مي افتد و 

  امكان در رابطه با كاربرد بارگذاري مفرط (بسيارزياد) وجود دارد: 2ايكل ، درون مايكروس   
  دوره ي تمريني تك قله اي ، با باالترين بارگذاري در وسط هفته -
 قله اي ، با باالترين بارگذاري در روزهاي دوم و چهارم هفته 2دوره ي تمريني  -

در هفته تمريني مي كنند ، اولين بار  3براي تيم هاي دسته هاي پايين تر كه مثالً فقط    
مي شود قله اي بهتر است زيرا  2امكان بايد كافي باشد اما در تمام ديگر موارد ، دوره ي 

  بيشتري قرار داده شود. انگيختگي
بار در هفته تمرين مي كنند با مشكل بازآوري مواجه نمي شوند  3يا  2تيم هايي كه تنها    

ساعت بازآوري بايد براي ذخيره مجدد انرژي از دست  48، زيرا حتي پس از يك بار شديد 
بار يا بيشتر در هفته تمرين كنند ، محتويات  4رفته كافي باشد. اما براي تيم هايي كه بايد 

تمرين ، روشها و بار تمرين بايد به صورت بسيار فراگير مورد تدبير واقع شوند زيرا فواصل 
ه هستند. اغلب اين سؤال در ذهن شكل مي گيرد كه بازآوري بين تمرينات ، به نسبت كوتا

چه شكلي از تمرين در يك يا دو روز قبل از مسابقه خواهيم داشت. يك جواب كلي براي 
اين مسئله نمي تواند وجود داشته باشد زيرا بستگي دارد به سطح عملكرد تيم و اينكه آيا 

  تيم به تمرينات پشت سرهم عادت دارد.
يك مسابقه ، بايد يك تمرين نسبتاً سخت داشته باشيد در غير اينصورت دو روز قبل از    

پديده فراجبراني قبل از مسابقه از بين مي رود. تمرين يك روز قبل از يك مسابقه ، اگر هم 
انجام شود نبايد بيشتر از ريلكس يا كشش به وسيله چند تمرين با توپ با حجم كم و شدت 

اي يك فصل سخت ، وقتيكه تعداد جلسات تمريني هفتگي متوسط به پايين باشد. در انته
  كاهش داده مي شوند ، اينكار ديگر نبايد انجام شود.

هميشه به ياد بياوريد كه در كنار آمادگي جسماني و آماده سازي ، وجه ذهني فوتبال نبايد    
كه هرچه  دفراموش شود ، زيرا يك مربي در مسابقه نياز به بازيكنان تازه نفس و گرسنه دار

شما ممكن است در طول هفته از دست داده باشيد ، نمي توانيد يك روز قبل از مسابقه به 
 دست آوريد.
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  برنامه يك ساله

 3هفته طول بكشد ، مي تواند به  8تا  6دوره ي آماده سازي ماكروسايكل كه بايد بين    
شروع  شكل تيم براي مزوسايكل با تقريباً همان مدت تقسيم شود. موضوع اصلي ، توسعه

ماه براي آماده شدن وقت داشته باشيم اما به دليل  3ليگ است. به طور طبيعي بايد حداقل 
هفته را فراهم نمائيم. اين بدان معني است كه دوره  8طول فصل نمي توانيم زماني بيش از 

  ي آماده سازي با دوره نيم فصل اول مسابقات همپوشاني پيدا مي كند.
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  رژيم غذايي و تغذيه براي بازيكنان فوتبال - 14بخش 
       

  يك رژيم سالم چيست ؟
اول نياز است بدانيم كه يك رژيم غذايي سالم چيست ؟ چند قانون مبنايي وجود دارد.    

تقريباً تمام غذاها و نوشيدني هايي كه ما مصرف مي كنيم حاوي مقادير مختلفي از مواد 
فراهم مي نمايند. مواد مغذي اصلي كربوهيدراتها ، پروتئين  مغذي هستند و براي ما انرژي

 و چربي هستند.

  
  كربوهيدراتها

انرژي ما را فراهم كنند. همچنين براي ساختن كاركرد مغز  %50كربوهيدراتها بايد حداقل    
مورد نياز هستند. كربوهيدراتها ، شكرها و نشاسته هايي هستند كه در دانه هاي گياهان ، 

ت دانه اي (غالت ، نان ، برنج و پاستا) ميوه جات ، سبزيجات ، شير و فرآورده محصوال
 هاي شير و بسياري غذاهاي فرآوري شده و نوشيدني ها يافت مي شوند.

  
  پروتئين ها

پروتئين ها ، بلوك هاي سازنده بدن هستند كه براي رشد و تعمير سلولهاي آسيب ديده    
اي هضم و كمك به توليد پادتن ها براي مبارزه با عفونت مورد نياز مي باشند. همچنين بر

به كار مي روند. منابع اصلي پروتئين عبارتند از گوشت ، شير و فرآورده هاي شير ، ماهي ، 
 دريافت انرژي ما بايد از پروتئين باشد. %15الي  10. در حدود تخم مرغ و آجيل

  
  چربي ها

فراهم مي كنند ، در ساخت بافتهاي بدن كمك چربي ها منبعي فشرده از انرژي غذايي    
هستند. چربي هاي  A  ،D  ،E , Kنموده و حاوي ويتامين هاي قابل حل چربي يعني 

اشباع شده در گوشت قرمز ، تمام تخم مرغ و تمام شير و فرآورده هاي لبني و چربي هاي 
 رژيم غذايي اشباع نشده در آجيل و بسياري روغن هاي گياهي يافت مي شوند. چربي در

درصد دريافت  35تا  30ضروري است اما كارشناسان توصيه مي كنند كه چربي نبايد بيش از 
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كالري  1000گرم چربي در هر  39تا  33انرژي را فراهم نمايد. اين يعني ما نبايد بيش از 
  دريافت غذا بخوريم.

لب وكالري ها اغارزش انرژي مواد مغذي به كيلوژول يا كيلوكالري محاسبه مي شود. كيل
كيلوژول مي ارزد. ارزش مواد مغذي  4كالري خوانده مي شوند. يك كيلوكالري تنها بيش از 

 عبارتند از :

  
 ارزش انرژي در هر گرم                                           

  
  كيلوژول                كيلوكالري (كالري)                ماده مغذي

  17                              4                    كربوهيدرات     
  17                               4پروتئين                              

   37                               9                چربي                 
  
دني در رژيم غذايي هستيم. آنها ما همچنين نيازمند مقدار وسيعي از ويتامين ها و مواد مع   

به مقادير اندك مورد نياز هستند و رژيم غذايي متنوع مي تواند نيازمنديهاي طبيعي ما را 
  بدون نياز به مكمل ها فراهم كند.

آب و فيبر نيز در رژيم غذايي مورد نياز هستند. افراديكه تمرينات سنگين انجام مي دهند    
 رند.نياز به نوشيدن آب اضافي دا

  
  چه مقدار انرژي نياز داريم؟

كالري انرژي در روز نياز دارند  2500تا  1500كساني كه خيلي كم ورزش مي كنند حدود    
 3000تا  2500( اغلب اوقات نشسته اند و يا خوابند ). بزرگساالن فعال تر روزانه در حدود 

ياز يشتري نسبت به زنان نكالري براي حفظ وزن طبيعي نياز دارند. مردان معموالً انرژي ب
  دارند.

همانطور كه در بخش گذشته ديديم ، براي يك رژيم غذايي سالمت اين انرژي بايد از    
  مواد مغذي با اين نسبتها بيايد:
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  درصد چربي 35 – 30
  درصد پروتئين 15 – 10

 درصد كربوهيدرات 55حدود 

  
نياز  ، انرژي بيشتري ده فعال تر باشيافراد بسيار فعال انرژي بيشتري نياز دارند. هرچ   
  كالري يا بيشتر استفاده مي كنند. 5000. قهرمانان استقامت روزانه دداري
اين انرژي اضافي بايد از كجا بيايد ؟ پژوهشهاي علمي نشان مي دهد كه براي به دست    

 به جايآوردن اين انرژي اضافه مهم تر آن است كه دريافت كربوهيدرات را افزايش دهيم 
درصد  70تا  60آنكه چربي يا پروتئين بيشتر مصرف كنيم. برخي قهرمانان به اندازه ي 

توضيح خواهيم داد كه چرا از اين پس به اين انرژي شان را از كربوهيدراتها تأمين مي كنند. 
  كربوهيدرات اضافي نياز داريم.
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  درصد كربوهيدرات 70 – 60
  درصد پروتئين 15 – 10
 درصد چربي 30 – 20

  
  قهرمانان به نسبتهاي وسيعتر كربوهيدرات نياز دارند.

آيا ميدانيد به چه ميزان انرژي نياز داريد ؟ يك روش براي فهميدن انرژي مورد نياز ،    
دانستن ميزان كالري دريافتي است كه با آن در طول يك دوره زماني و با داشتن يك سطح 

 ماند. اگر بيشتر از آنچه كه استفاده مي نماييد انرژي ثابت فعاليت ، وزن بدن شما ثابت مي
دريافت كنيد ، وزن اضافه خواهيد كرد. و بالعكس اگر بيش از آنچه دريافت مي كنيد بسوزانيد 

 ، وزن از دست خواهيد داد.

  
يك رژيم غذايي سالم آن است كه انرژي مورد نياز ما را از نسبتهاي صحيح مواد  :خالصه 

ايد. ما بايد تنوع وسيعي از غذاها و نوشيدني ها ي متفاوت داشته باشيم تا مغذي فراهم نم
  مطمئن شويم تمام ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز را به دست مي آوريم.

  دريافت مايع
كم شدن آب بدن نسبت به كاهش تدريجي گليكوژن عضله احتماالً اثر فوري تري بر    

  رد.عملكرد در هواي گرم و مرطوب دا
خالف آن نيز درست است وقتيكه در آب و هواي سردتر مثالً شمال اروپا بازي و تمرين    

  مي كنيد.
  جايگزيني مايع بي نهايت مهم است.   
نوشيدن محلول هاي كربوهيدرات و نوشابه هاي تجاري در دسترس با هدف بازگرداندن    

هيدرات بايد مطابق با شرايط آب بدن و بهبود عملكرد معرفي شده اند اگرچه مايع كربو
  محيطي انتخاب شود.

تحت شرايط گرم و مرطوب ، باز گرداندن آب بدن مهم تر از تهيه سوخت اضافي مي    
  باشد.

وقتي هوا سرد و تمرين سنگين و طوالني است ، مايعات كربوهيدرات فشرده مي توانند    
  بيشتر مصرف شوند.
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رده ، زمان طوالني تري براي ورود به روده مي اگرچه نوشيدني هاي كربوهيدرات فش   
  گيرند اما بار گلوكز وسيعتري فراهم مي كنند.

  مصرف الكل پس از مسابقه ، قسمتي از بازگرداندن آب بدن نيست.   
نوشيدني هاي الكلي سنگين ، ادرارآور هستند بنابراين بازيكنان نسبت به حجم نوشيدني    

  مايع از دست خواهند داد. هاي الكلي كه مي نوشند بيشتر
نوشيدن الكل شب قبل از مسابقه و سپس از دست دادن صبحانه ، اثرات مغايري بر    

  تمركز گلوكز خون دارد و بايد اجتناب شود.
 –مصرف الكل از نوسازي محتويات گليكوژن در كبد بين وعده ها جلوگيري مي كند    

ز خون شود و بنابراين كنسانتره هاي گلوكگلوكز خون به وسيله كبد كنترل مي  كنسانتره
  كاهش مي يابند.در طول روزه 

بازي كردن تحت شرايطي كه سطوح گلوكز خون تا سطوح پائين افت مي كند ممكن    
است منجر به تصميم گيري و عملكرد ضعيف شود. الكل در حقيقت منجر به از دست دادن 

 آب مي شود.

  
  بازآوري ( ريكاوري )

از تمرين و رقابت واقعاً مهم است به ويژه در طول تورنامنت ها كه زمان بازآوري بازآوري    
اندكي بين مسابقات وجود دارد. ميزان كربوهيدرات مصرف شده ، نوع و زمان بندي دريافت 

ن بازآوري از تمريكربوهيدرات بايد به عنوان قسمتي از راهبرد غذايي براي بهبود ميزان 
  ديده شود.

مناسب با ايجاد اطمينان از نوسازي ذخاير گليكوژن تا حد امكان ، مي  ذاييفواصل غ   
 تواند كمك كننده باشد.

  
  بارگيري كربوهيدرات

توصيه هاي موجود در مطالعات اوليه حاكي از اينست كه ذخاير گليكوژن عضله بايد به    
  وسيله تمرين طوالني تخليه شوند.
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عضله بايد به وسيله اجتناب از خوردن غذاهاي حاوي  روز بعدي ، ذخاير گليكوژن 3براي    
كربوهيدرات ، پايين نگه داشته شوند. اين يعني افزايش مصرف پروتئين و چربي به منظور 

  كاهش دريافت انرژي كلي.
  سپس اين دوره به وسيله رژيم پر كربوهيدرات دنبال مي شود.   
در طول هفته قبل از  taperingاگرچه مطالعات جديدتر نشان مي دهند كه تمرين    

روز قبل از مسابقه به سادگي اثر مشابهي  3مسابقه و افزايش دريافت كربوهيدرات در طول 
  دارد.

البته بازيكناني كه به طور مداوم در حال تمرين كردن هستند بايد رژيم غذايي كه داراي    
  كربوهيدرات باال است داشته باشند.

براي نوسازي اين ذخاير گليكوژن بايد كافي باشد اگر به يك يك يا دو روز استراحت    
  رژيم طبيعي كربوهيدرات پيوسته باشد.

سريعترين نوسازي يا جايگزيني ذخاير گليكوژن در طول چند ساعت اول پس از تمرين    
  پوسته هاي سلولهاي عضله ، به گلوكز نفوذپذيرتر هستند. –اتفاق مي افتد 

از اين موضوع ، خوردن غذايي كه گلوكز فراهم مي كند بالفاصله براي بهره مند شدن    
 پس از تمرين مهم است.

  
  توصيه هاي غذايي براي تمرين و مسابقه

مؤثرترين سهم غذايي ، وعدهي پيش از مسابقه نيست بلكه پشتيباني غذايي طوالني    
  مدت تمرين است.

،  رين ، تركيب مناسبي از شدتتمرين كردن وقتي باعث بهبود عملكرد مي شود كه تم   
  مدت و تداوم باشد.

تمرين سنگين طوالني مدت باعث تخليه آب بدن و پائين آمدن ذخاير كربوهيدرات مي    
  .شود
قصور در بازآوري از تمرين سنگين بدين معني است كه سهم الزم تداوم تمرين به فرآيند    

ورت ين با كيفيت به مدت چند روز ( به صسازگاري از بين رفته است. بنابراين براي حفظ تمر
روزانه ) ، بازيكنان بايد براي نوسازي ذخاير گليكوژن عضله و كبد ، كربوهيدرات كافي 

  بخورند و جهت اطمينان از بازگشت آب بدن ، مايعات به مقدار كافي بنوشند.
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بازآوري  ه عنوانبه طور ايده آل ، برنامه هاي تمريني بايد شامل روزهايي با تمرين سبك ب   
فعال پس از روزهاي تمرين سنگين باشند. اين نوع آماده سازي به بازيكنان اجازه مي دهد 

 از آسيبهاي جزئي خالصي يابند و ذخاير هيدروكربنشان را تجديد نمايند.

  
  ساعت اتفاق خواهد افتاد اگر : 24بازآوري ظرف    
 1گرم كربوهيدرات براي هر  10ل حدود غذاهايي بخورند كه براي آنها معادبازيكنان  – 1

  كيلوگرم وزن بدن فراهم مي كند.
به محض اينكه مي خواهند به  –بازيكنان بايد كربوهيدرات حاوي محلولها  بنوشند  – 2

  رختكن بازگردند و حتي قبل از دوش گرفتن.
تا  ساعت 2كيلوگرم وزن بدن هر  1گرم براي هر  1دريافت كربوهيدرات بايد حداقل  – 3

وعده بعدي باشد. ( غذاهايي با غلظت باالي كربوهيدرات و نوشيدني ها مي توانند براي رفع 
  نيازهاي رژيم غذايي مصرف شوند)

غذاهاي سرپايي مختصر مي توانند در طول دوره بازآوري خورده شوند و اين به اجتناب  – 4
مي شوند ، كمك مي از ناراحتي هاي شكمي كه به وسيله وعده هاي غذايي بزرگ احساس 

  كند.
ه اندازه بغذاهاي سرپايي در صورت نياز به طرز چشمگيري در دريافت كربوهيدرات روزانه    
 سهم دارند. 22%

  
  سوخت گيري مجدد

  بازيكنان بايد بين جلسات تمريني و مسابقات ، تجديد انرژي نمايند.   
ري براي شروع جلسه غفلت از تجديد سوخت بدين معني است كه ذخاير انرژي كمت   

  تمريني بعدي در دسترس است.
تجديد انرژي درباره خوردن غذاي كافي به عنوان انرژي نيست بلكه درباره ميزان    

  كربوهيدرات در رژيم غذايي است.
آسيب مربوط به جلسات سخت و سنگين يا رقابت نيز منتج به تأخيرهاي حتي طوالني    

  ليكوژن عضله مي شود.تر در بازگرداندن ذخاير طبيعي گ
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تجديد انرژي ناكامل براي روزهاي متوالي موجب پائين آمدن ذخاير گليكوژن مي شود    
كه حتي به پايان رساندن تمرين سبك ، سخت مي گردد. يك رژيم غذايي با كربوهيدرات 

  باال ، فرآيند تجديد انرژي  را سرعت مي بخشد.
گرم  500يم غذايي حاوي بيش از پژوهش ها نشان مي دهند كه مصرف يك رژ   

كربوهيدرات در روز ، درصدي را كه در آن ذخاير گليكوژن به صورت پيش رونده تخليه 
 شوند ، كاهش مي دهد.

  
  عوامل كليدي در بازآوري

مصرف يك رژيم غذايي با كربوهيدرات باال كمك خواهد كرد تا از پرشدن مجدد ذخاير  – 1
  ن شويد.محدود گليكوژن بين جلسات مطمئ

تنوع در تمرين در روزهايي كه تخليه سنگين گليكوژن اتفاق افتاده است ، مهم مي  – 2
باشد. تمرين در چنين روزهايي بايد متفاوت با تمرين در روزهايي باشد كه ذخاير گليكوژن 

  چندان محدود نيستند.
ك مصرف ن اندبازيكنان نياز به يك روز استراحت دارند. بدون هيچ فعاليتي ، گليكوژ – 3

خواهد شد و مي توانيد براي اطمينان از مصرف فراوان غذاهاي غني از كربوهيدرات زمان 
  آزاد اختصاص دهيد.

 براي شروع مجدد فرآيند تجديد انرژي بايد هر چه سريعتر تالشهايي صورت پذيرد.   

  
  روز مسابقه

  آب حياتي است. 1
  دريافت كربوهيدرات مهم است. 2
  ي با كربوهيدرات باال بر غذاهاي پرحجم ارجحيت دارد.غذاهاي سرپاي 3
 آب ميوه تازه –ميوه  –نان  –صبحانه با كربوهيدرات باال : موسلي  4

  
  وعده قبل از مسابقه

  ساعت قبل از مسابقه 3حداقل  1
  آب ميوه طبيعي يا آب 2
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  چرب هرگزرغذاهاي پ 3
  غذاها يا نوشيدني هاي بادآور هرگز 4
 – عسل –نان تُست غله  –كيك  –ويچ دمثالً سانبهتر است  ار هرگز.غذاهاي ادويه د 5

 پاستاي سبك مصرف شود

  
  بين دو نيمه

  كمبود مايع بايد جايگزين شود. 1
  آب ، آب معدني و آب ميوه رقيق 2
  نوشيدني هاي خنك 3

  به سرعت از معده خارج مي شوند –الف    
  دماي شكمي را كاهش مي دهند –ب    
 در نيمه خورده شود نمي تواند در نيمه دوم به انرژي تبديل شود هر چيز كه 4

  
  پس از رقابت

ساعت اول پس از مسابقه داده شود  2برابر سريعتر است اگر ظرف  3جايگزيني گليكوژن  1
  داللت ضمني بر بازآوري –
  نوشيدن مايعات حاوي كربوهيدرات 2

  ساعت بعدي 6طور منظم براي  بالفاصله پس از بازگشت بازيكنان به رختكن و به   
 مصرف كربوهيدرات پس از تمرين 3

  
  توسعه بازآوري

هر چه تمركز گليكوژن در ماهيچه ها در انتهاي يك بازي پائين تر باشد ، ميزان گليكوژن  4
  ساعت بيشتر خواهد شد. 24جايگزين شده ظرف 

  مايعات 5
  جايگزيني گليكوژن از دست رفته : اجتناب از الكل   
  : بازآوري را كُند مي كند!!! از دست رفته جايگزيني آب   
  كالري جايگزين كنيد –تا جائيكه اشتها اجازه مي دهد بخوريد  6
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   دريافت كربوهيدرات بايد افزايش يابد و چربي حيوانات در بازآوري بايد كاهش يابد 7
 خالصه :

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  استراحت + غذا + مايعات
 شير و ماهي كربوهيدراتها + تخم مرغ ،

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  بدن نياز به يك
  افزايش كربوهيدرات

 دارد تا به كمك بازاوري بيايد
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  روان شناسي و فوتبال : رهبري -15بخش 
  

  ده روش استفاده از توانايي
  

 
  
گر دهد. امربي توسط رويكرد و هدايتش به بازيكنان سرعت، شدت و ريتم (آهنگ) مي    

 شروع كنيم آنها با روشها آشنا مي شوند و وقتيكهبازيكنان جوان دادن ريتم و شدت به ما با 
 بزرگتر شدند آن را مي پذيرند.

  
  عوامل:

  پايداري -1
 ن كار د كه من اييآنچه مي گوييد بايد آن را معني كنيد و انجام دهيد. اگر مي گوي

د. اگر به بازيكني مي گوييد كه او روز بعد يداد بايد آن را انجام ده مرا انجام خواه
 ه بر اعتبار شخصي و شغلبازي خواهد كرد او بايد روز بعد در تركيب باشد. اگر ن

 شما به عنوان يك مربي تأثير خواهد گذاشت.
 يدبا بازيكنان صادق باش. 
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  ظرفيت شنيدن -2
اين كيفيت نادر است و ما به ندرت گوش مي دهيم. بايد گوش كنيد و عمل نماييد نه    

ه كه ب اينستال گوش دهيد. هميشه بهتر ؤاينكه عكس العمل نشان دهيد. شما بايد به س
ته د. شما مي دانيد كه بازيكنان خسنشما مي خواهيد بگويرا كه آنچه بازيكنان القاء كنيد 

اند و بهتر است كه كالم از دهان خود ايشان خارج شود. گاهي اوقات گوش دادن تنها كافي 
  است.

  
  تعهد و التزام  -3
ما چه كار كنند. ش تعهد خود را با حرف و عمل نشان دهيد. رهبر به بازيكنان مي گويد كه   

ممكن است فردي را هدف قرار دهيد يا در رويكردتان جمعي فكر كنيد. از خودتان مطمئن 
  باشيد.

  
  پشتكار و استقامت -4
جهت وجود  2پشتكار براي يك مربي حياتي است. وقتيكه سختي هايي پيش مي آيند    

  تعالي يا جلوگيري (منع). –دارد 
عادت نماييم؟ اين كار در طول تمرين مي تواند انجام شود چطور در زمان سختي ها ايجاد 

  عادت بساز تا با فشار زندگي كني. 7در مقابل  4مثل 
  
  رابطه با بازيكنان -5
در هنگام نياز در دسترس باشيد. به روي ديگران گشاده رو باشيد. بايد پس زمينه و سابقه    

ده د و براي كسب حداكثر پاسخ از او استفاهر بازيكن، خانواده اش، عاليق و تنفراتش را بداني
  كنيد.

  
  ظرفيت خود انتقادي  -6
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از سختي ها شخصيت مان را شكل مي دهيم. خوب است كه گاه گاهي از روزمرگي فرار    
نموده و چيزهاي نو را تجربه كنيم مثالً در طول تمرين بايد با انواع مختلف طرح و برنامه 

  حفظ كنيم در عين حاليكه هويت مان را حفظ مي نماييم. ها كار كنيم. تالش و كوشش را 
  
  كيفيت سازماندهي  -7
مديريت زمان مهم است و هر وقت الزم است بايد آماده باشيم. جدول برنامه بايد به    

خوبي رو به جلو انجام شود. امور فوري بايد ابتدا انجام شوند و براي همان روز برنامه ريزي 
  ي و بلند مدت بايد انجام و روشن شود.شوند، برنامه ي هفتگ

  
  ظرفيت ايجاد يك گروه پويا -8
مربي بايد بر حسب كار با يك گروه فكر كند و توازن را حفظ نمايد به ويژه وقتيكه    

بازيكنان جديد به داخل گروه مي آيند. حتي يك تيمي كه برنده مي شود مي تواند مشكالتي 
ور با اين مشكالت برخورد كند. آنها را بپذيرد يا بر آنها داشته باشد و مربي بايد بداند چط

  دامن بزند و اينكه چه وقت اينكار الزم است.
يك مربي مثبت، يك گروه مثبت خواهد داشت و يك مربي منفي، يك گروه منفي، يك    

مربي جسور، يك گروه جسور خواهد داشت و غيره. بازيكنان منعكس كننده ي تصوير يك 
باخته است دچار فشار روحي خواهد شد و  2 -0دقيقه پاياني  15. تيمي كه در مربي هستند

  بايد ياد بگيرد كه ظرفيت مقاومت در برابر بالتكليفي (عدم اطمينان) را داشته باشد.
  
  استراتژيك بودن -9
هدف را مشخص كنيد، متحرك و پويا باشيد و براي رسيدن به هدف، هدفمند باشيد.    

بدانيد كه حريفانتان بازي مي كنند و حركت بعدي تان را پيش بيني مي تحليل كنيد و 
نمايند. پس از تحليل به قضاوت خود شك نكنيد. وقتيكه تصميم گرفتيد برويد پس برويد. 

  اگر نه منتظر بمانيد.
يك سيستم و راهبرد (استراتژي) وجود دارد. شما بايد بازيكنانتان را براي واكنش نشان    

به مسائل تكنيكي و تاكتيكي در طول يك مسابقه عادت بدهيد. تيمي كه براي  دادن جمعي
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مشكالت مختلف در طول بازي، راه حل پيدا مي كند و خود را با موقعيت هاي مختلف وفق 
  برنده اي براي حريفان خواهد بود. لبه يمي دهد و تصميم گيري درست مي كند، داراي 

  
  صالحيت و شايستگي  -10
ي به لحاظ تكنيكي و تاكتيكي و بدن –شي و به روز بودن با آخرين نيازهاي بازي اثربخ   

توان تكنيكي و تاكتيكي بازيكنانتان را افزايش دهيد. ايده هايتان را غني كنيد و  .و روحي
  منفعت برسانيد.
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  روان شناسي و فوتبال : انگيزه -16بخش 
  

  نمودار عملكرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ويژگي هاي مربي -1

  عشق به بازيكنان -1     
  عشق به بازي -2     
  دانش بازي  -3     

 عملكرد

آماده سازي
 رواني

آماده سازي 
 تاكتيكي 

آماده سازي
 تكنيكي

آماده سازي
 رواني

ظرفيت 
ارزيابي  خود

 پذيرنده
(باز به روي ديگران)

 
 زهانگي

استحكام 
 احساسات

مقاوم در برابر جاه طلبيرقابتي بودن
 فشار روحي

  كنترل 
 هيجان

آماده سازي
 بدني
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    فروتن - 4     
  نمونه بودن -5     

  
  اهميت عوامل رواني در انگيزه -2

 .انگيزه يك عامل مهم براي موقعيت بازيكنان است 
 :مفهوم آستانه ي انگيزه 

 نه باال نه پايين. بايد مطابق با مسابقه و بازيكنان درگير در آن –ه بايد كافي باشد انگيز   
باشد. بازيكنان خوب، به تصوير ذهني حساس هستند و مغرور مي باشند و اين خود مي تواند 

  يك عامل انگيزه دهنده باشد.
 .مربي بايد از عوامل باال استفاده كند 

 
  مي دهد:چه چيز به بازيكنان انگيزه  -3

 لذت بازي، تمرين و خواست براي پيشرفت 
 .آنها يك تصوير خوب، اسم در روزنامه ها، شناسايي و موفقيت را مي خواهند 
 بازيكنان به دليل احساسات تكنيكي دوست  –احترام به همديگر  -غرور جمعي

 دارند با هم بازي كنند.
 ح دارند و تفري گاهي اوقات بازيكنان، يك منطقه ي مشخص در رختكن را دوست

 كردن در آنجا برايشان خوب است.
  در اين فصل، هدف تيم، قرار گرفتن  –امكان پذير بودن موقعيت  –هدف سازگار

 تاي اول است. 5در 
  بازيكن 2رقابت، مشكل بين  –بازيكن  2ارتباط بين 
  بايد ياد بگيريم كه هيجان را مديريت نماييم. بازيكنان جديد  –هيجان و اضطراب

 بازيكنان جوان بايد تحت مراقبت باشند.و 
 
  چه چيز بازيكنان را دلسرد مي كند: -4

 مديريت خيلي جدي و بازيكنان آن را دوست ندارند 
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 رقابت خيلي سخت در ميان بازيكنان 
  هر چه سطح بازي باالتر باشد اثرات آن كمتر است. –طرز برخورد بسيار پدرانه 
  گل، منفي بودن، مربي بايد مراقب باشداحساس بي كفايتي (پس از دريافت يك 

 تا به تيم انگيزه بدهد) مثبت باشيد.
  بازيكنان نبايد مربي را عصبي ببينند:

 خود احترامي به وسيله مربي آسيب مي بيند. 
  پول ناكافي، تشويق ناكافي، تبريك ناكافي و كمبود ستايش –احساس بي عدالتي  
 نتايج بد 
  صدمه زدن به بازيكنان با خودخواهي فشاردون تيم، بي نظمي، بدر آسان گيري ،

 به تصوير ذهني و اعتمادشان آسيب خواهد رساند.
 
  آشكار نمودن عالئم  -5

  عالئم مثبت:
  جاه طلب  -
  مايل به كار  -

  عالئم منفي:
  بدون اشتياق  -
  بدون كارآيي -
  بدون تالش  -
   بدون گفتگو -

  با چنين گروهي غيرممكن است. نبرنده شد
  
  آنچه مي توان انجام داد: -6

 قراردادن بازيكنان در بهترين محيط 
 به صورت فردي با بازيكنان نزديك بودن 
 مالقات با رئيس باشگاه به منظور انجام كارها، گاهي اوقات 
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  صميميت –نشان دادن احترام باال به بازيكنان بدون افراط 
 صادق و اليق بودن 
  رهبري  –بايد يك رهبر باشيد 
 يد و انگيزه بدهيد و دلسرد نكنيدتشويق كن 
 بدانيد چطور پس از يك شكست، شروع كنيد 

 
  تحليل عواملي كه در انگيزه بازيكنان دخيل هستند. -7
بداند.  را اين عوامل براي مربي مهم هستند و مربي مي تواند درجه ي انگيزه بازيكنانش   

د، او مي تواند روي بازيكنانش و در طول فصل، مطابق با دوره هاي خوب همانند دوره هاي ب
  مقداري تأثير داشته باشد.

  
  الف) عوامل فردي 

  خوب  سطح انگيزه + 
 خيلي پايين، خيلي باال -                                                            

 خوب  تمركز + 
  نه خيلي خوب -                                                            

  هميشه  بازيلذت + 
 گاهي اوقات -                                                            

 قوي  بلندپروازي شخص + 
  كم يا اصالً -                                                            

  رهبر  موقعيت در تيم + 
  يك رهبرنه  -                                                            

  بله  رويه حرفه اي + 
  كمي -                                                            

 كافي  دستمزد + 
  ناكافي -                                                            
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  جالب توجه  پاداش + 
  ناكافي -                                                            

 مشاركت در كار  طه با مربي راب + 
  نه خوب -                                                            

 همكاري  رابطه با رسانه ها + 
  نه خوب -                                                            

 به خوبي پذيرفته  رقابت + 
  نپذيرفته -                                                            

به هر بازيكن بايد شانس بازي داده شود. گروه بايد متحد باشند و چنانچه باند بازي (گروه    
  بازي) شكل بگيرد منفي است.

  
  ب) عوامل اتصال گروه (عوامل جمعي)

  بله  همكاري + 
  اندكي -                                                            

  خوبي پذيرفته + به  رقابت 
  خيلي شديد -                                                            

  خوب  اتحاد گروهي + 
  باندي (گروهكي) -                                                            

  بازيكنان دوست دارند با   احساس فني +    
 همديگر بازي كنند

  باندي (گروهكي) -                                                           
  

  ج) عوامل متصل به محيط
 پاك  مديريت با شگاه + 

  ناپاك -                                                            
  خوب  شهرت + 
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  نه خوب -                                                            
 خوب  شرايط كار كردن + 

  نه خوب -
  فشار خوب  فشار انتخاب + 

  فشار بد، اضطراب خيلي زياد -                                                            
 همكاري  رسانه ها + 

  خيلي بد -                                                            
  

  د) عوامل مجزا
  :قهرماني ملي  چه چيز در ميان است + 

چيزي در ميان نيست (بدون  -                                                            
  شرط)

 :خوب  نتايج تيم + 
  بد -                                                            

 موفقيت گذشته 
 شكست هاي گذشته 

 
  مانع پيوستگي و انگيزه -8
ي ه عوامل مغاير و با فشار بر عهد و پيمانثبات احساسي و كارآيي عملكردي اغلب به وسيل   

كه بازيكنان را در زمين متحد مي كند، مورد آسيب قرار مي گيرد. مربي بايد قادر به اخطار 
  دادن و انجام مراحل بعدي جهت برطرف كردن موقعيت باشد.

  
  برخي عوامل نشان دهنده موفقيت تيمي  -9

  استعداد فردي 
  كيفيت جمعي 
  آمادگي 
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  مديريت 
  ساختار 
 سازمان 
  محيط 

مسائل رواني حائز اهميت هستند اغلب نامرئي و مربي بايد آنرا تذكر بدهد و با آن كنار    
بيايد مثال اگر بازيكني بگويد مسئله اي نيست اين بايد نشانه اي باشد كه مسئله اي وجود 

ايد ان گوش دهد و بدارد و مربي بايد آنرا احساس نمايد و همراهي كند. مربي بايد به بازيكن
  يك شخص مثبت باشد و به طور مؤثر با موقعيت ها برخورد كند.
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روان شناسي و فوتبال : فشار عصبي و  -17بخش 
  اضطراب

  
  تعريف -1
فشار عصبي به عنوان پاسخ جسماني سازوار انسان يعني بازيكن فوتبال به نيروهاي    

يمي ها، حريفان، داوران، شرايط زمين، دماي دروني و بيروني و رويدادها يعني توپ، هم ت
شده  تعريف ،هوا، باران، تماشاچيان و غيره كه به توازن خود ايستاي فرد آسيب مي رساند

  است.
  
  عوامل فشار عصبي فوتبال  -2

 ارزش بازيكن 
 سن 
 اعتماد به نفس فرد 
 تجربه و عملكرد 
 (جام آسيايي، جام جهاني و غيره) درجه ي اهميت بازي 
 ار از تيم، باشگاه، عموم، مطبوعات انتظ 

 
 چه چيز باعث فشار عصبي مي شود -3

  نقش هاي نامشخص 
 تضاد نقش ها 
 نقش هاي خيلي زياد 
 توانايي هايي كه به طور كامل استفاده نشده اند 
 رابطه ي وظيفه اي ضعيف 

 
  انواع فشار عصبي  -4
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  جسمي 
  ذهني 
  احساسي 
 اجتماعي 

  
  عالئم فشار عصبي

   
  ارضه هاي بدني ع –الف 

  گرفتگي در گردن
  معده آشفته
  عصبانيت

  آگاهي از تپش قلب 
  تكرر ادرار

  خميازه كشيدن خيلي زياد
  لرزش

  زنگ زدن داخل گوش
  درد عضالني 

  عرق كردن بدن
  
  بي كفايتي  احساس -ب

  خسته شدن
  كمبود ميل 

  احساس ضعف كردن
  ظاهر جسماني 

  فقر امكانات مناسب 
  ربي موضوع ناديده گرفتن م
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  استراحت ناكافي 
  ناتواني در باال بردن روحيه

  تمام كردن اكسيژن
  هراسان بودن

  به ياد آوردن آموزشها
  ترس 

  دلزدگي 
  بي خوابي عمومي 

  ناخن خوردن
  ناتوان در تمركز 
  احساس حماقت 
  شرايط جسماني

   
  ترس از شكست –ج 

  انجام يك اشتباه احمقانه 
  نااميد كردن هم تيمي ها

  تا سطح توانايي  انجام كار
  شكست خوردن

  ترك تيم
  فشار براي برنده شدن

  فقر تمرينات
  فراموشكاري

  انجام يك اشتباه حياتي 
  واماندگي 

  انجام بازي احمقانه 
  انتقاد شدن توسط مربي 

  بهبود آخرين عملكرد
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  ارزش قهرمانان
  آمادگي رواني 

  برآورده كردن انتظارات مربي 
  ميان تماشاچيان حضور خويشاوندان / دوستان در

  
  فقدان كنترل  -د

  انسان بدشانس 
  رفتار تماشاچيان
  كمبود تجهيزات

  رفتار حريفان
  مقامات يا مربيان بي انصاف
  تماشاچيان خشن و بي ادب

  مقامات ضعيف 
  بدشانسي

  درجه حرارت
  هوا

  سؤاالت مردم 
  سرپيچي از مربي 

  فقر جمعيت تماشاچي
  بازي كردن در شرايط سطح

  و صدا رختكن پر سر
  آسيب ديدن

  
  گناه و تقصير  - ه

  آسيب رساندن به حريف 
  باعث احمق به نظر رسيدن حريف

  كثيف بازي كردن
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  به اندازه كافي بدجنس نبودن
  ناسزا گفتن بسيار زياد

  مردانگي 
  عصبانيت ناگهاني 

  زندگي جنسي 
  هو كردن تماشاچي

  
  فشار مثبت 

 حركت يك برانگيزش كاركردي عضله مي باشد 
 وجوه مثبت و منفي، يك تعادل وجود دارد بين 
 طبيعت بشر تنبل است 
 براي فعال بودن، هل دادن نياز است 
  كار جنسي قبل از مسابقه تنش را از بين مي برد اما پس از كار جنسي ممكن است

 بسيار هماهنگ باشيد و در عين حال جنگنده نباشيد.
 تيكه مسالمت آميز استگاهي اوقات مربي بايد تيم را تحريك كند خصوصاً وق. 
 (مربي بوسيله تمام بازيكنان مورد نفرت باشد) متنفر بودن از عشق 
  آگاهي و هوش حياتي 

آگاهي از آنچه ديگران در حال انجام هستند. -  
  توانايي در برنامه ريزي -      
  توانايي به دام انداختن تيم ديگر -      

 
  تكنيك هاي پيشرفت عملكرد

  رونده  تمدد اعصاب و استراحت پيش -1
  درمان تنفس كردن -2
  تمرين ذهني  -3
  تمرين تصوير سازي ذهني  -4
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  تمرين شبيه سازي  -5
  تمرين في البداهه (خود به خود توليد شده) -6
  تمرين كنترل توجه -7
  بازخورد زيستي  -8
  حساسيت زدايي سيستماتيك (روش مند) -9

  سرنخ تجزيه و تحليل مشخص كننده – 10
11- Psychocybernetic  پردازش ذهني :  
  اصالح يا تغيير رفتار شناختي  -12
  Hypnosisخواب در اثر تلقين  -13
   Self- Hypnosisتلقين به خود  -14
  عبادت و تفكر (تمركز) -15
  تمرين انگيزه -16
  

  تمرين براي غلبه بر استرس (فشار عصبي)
  كارها و تمرينات سخت تر از معمول 
 وپ، تجهيزات مختلف و غيره استفاده از بارهاي خارجي: ت 
  رقابت در مقابل حريفان: قوي تر، برابر و ... با زياد كردن تعداد (مثالً بازي در برابر

 بازيكن) 13
 (باران، باد و غيره) تمرين در شرايط آب و هوايي سخت 
  با اضافه كردن زمان آماده سازي اضافه تر  –جلسات تمريني طوالني 
  دقيقه  2تا  1بين تمرينات اينتروال  كوتاه ترزمانهاي استراحت 
 انجام كار اضافي پس از تمرين 
  بيشتري ي عصبتمرين در شرايط همانند بازي، فشار  –شبيه سازي تاكتيك و بازي

 فشار عصبي خاص  –ايجاد خواهد كرد 
  ست بازيكنانكيفيت و كميت تمرين –تغيير پ 
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 ربه ر بازيهاي رسمي تجكاستن فشار عصبي در تمرين پس از اينكه بازيكنان د
كسب نمودند، به آنها كمك خواهد كرد تا از خستگي ناشي از اين بازيها رهايي 
يابند. پس به منظور توسعه فشار عصبي، بازيكنان بايد در معرض تمرين استرس 
(فشار عصبي) قرار بگيرند كه بايد مشتمل باشد بر انواع مختلف تمرينات كه نيازمند 

جانب آنها مي باشد. با مدنظر قرار دادن اصول اختصاصي  تصميم گيري آني از
بودن، تمرينات بايد طوري طراحي شوند كه الگوهاي فشار عصبي در مسابقه را 

به لحاظ جسماني، تكنيكي، تاكتيكي ورواني به  –در برگيرند. آماده سازي صدا 
 بازيكنان كمك خواهد كرد كه بر فشار عصبي غلبه كنند.
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 مؤلفه هاي آمادگي جسماني - 18بخش 
  
فوتبال يك ورزش طاقت فرساي به لحاظ بدني است كه با فعاليت هاي مداوم و شديد    

از قبيل دويدن با شدت باال، تكل زدن، چرخيدن و پريدن شناخته مي شود. ثابت شده است 
سافتي در تغيير در شدت تمرين دارد و م 1100كه يك بازيكن فوتبال مرد سطح باال تقريباً 

كيلومتر در طول يك مسابقه را پوشش مي دهد. تمرين آمادگي جسماني مي تواند  11حدود 
به يك بازيكن كمك كند كه در تقاضاهاي جسماني طاقت بياورد و توانائي هاي فني 

  سرتاسر يك مسابقه را حفظ كند.
ي مريني آمادگهر بازيكن فوتبال، صرفنظر از استاندارد بازي، مي تواند از يك برنامه ت

  جسماني سود ببرد.
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  درخواست ها يا نيازهاي مربي
  مربي بايد فراهم آورنده ي انرژي باشد. – 1
  براي اينكار نياز به موارد زير دارد: – 2

 دانش نيازهاي مسابقه -
 دانش بازيكنان (از طريق آزمونها و بازي ها) -
 روش هاي بهبود عملكرد بازيكنان -
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  وظايف: – 3
  د بازيكن را در تشخيص بسياري از نيازهاي قهرماني در بازي آموزش دهد.مربي باي   

 دويدن -
 پريدن و تنه زدن -
 دريبل و تكل زدن و ... -

  و بايد قادر به طراحي برنامه تمريني براي بهبود عملكرد بازيكنان در مسابقات باشد.   
جسماني با  هدف : بهبود عملكرد بازيكنان در مسابقات و رقابت ها در خصوص آمادگي

  دانستن طول جلسه تمريني و تعداد مسابقات كه مي بايست برگزار شود.
  مأموريت: كيفيت هاي بازيكنان (آماده سازي قهرمان)

  زيست اطالعات        انرژيك –زيست            زيست مكانيك
  
  
  
  

                پاسخ اطالعات
                                                          

                                                                                                                                        
  

                  
                

  
  
نيك عضالني و روان شناسي در تك –ورزش فوتبال به كيفيت هاي بدن شناسي، عصبي    

نياز دارد تا بازيكنان بتوانند به سريعترين روش ممكن به موقعيت هاي مختلف و تاكتيك 
  فوتبال پاسخ دهند.

Bio-Information 
  يا

  محرك روان

Bio-Energetic 
  يا

  روانشاختي

Bio-Mechanic 
  يا

  عضالني -عصبي 

 مهارت

استقامت

استقامت بي 
 هوازي

انعطاف قــدرت سرعت

 حالت ارتجاعي

 چــاالكي
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با ثبات و آمادگي جسماني خوب ، بازيكنان مي توانند با راه حل هاي درست و در    
 سريعترين زمان ممكن به مشكالت مسابقه پاسخ دهند.

  
  واژه هاي بارگذاري (بار تمريني)

ي بر توسعه كيفيت هاي ورزشي اثر مي گذارد. روش هاي مختلف تحريك بار تمرين   
اُرگانيسم به وسيله بارگذاري، براي مربي تنوعات و گزينه هاي روش مند مختلفي را فراهم 

  مي نمايد. بدين روش، تمرين مي تواند مطابق با اهداف و نتايج ويژه تغيير كند.
  

  )Intensityشدت (
الش در واحد زمان است و به وسيله كيفيت هاي عملكرد مشخص نشان دهنده درجه ي ت   

مي شود. بوسيله ي ميزان ضربان (نمودار) و گام و آهنگ تمرين (از آهسته به انفجاري) 
  اندازه گيري مي شود.

درصدهاي بهترين 
  عملكرد

 ضربان در ميزان  كيفيت شدت
  دقيقه

  140تا  120  پائين  درصد 50تا  30
   150تا  140  متوسط زير  درصد 60تا  50
  165تا  150  متوسط  درصد 75تا  60
  180تا  165  زير حداكثر  درصد 90تا  75
  به باال 180  حداكثر  درصد 100تا  90

  
  )Durationمدت (

ثبت زمان يك تمرين و/يا طول يك جلسه تمريني است. حجم، نماينده ي يك سطح    
 كيفيتي است.

  
  )Intervalفواصل زماني (
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واصل، زمان هاي بازآوري (ريكاوري) هستند و مي توانند با ثانيه محاسبه شوند اما اين ف   
بيپ در دقيقه (بازآوري  130تا  120اغلب بوسيله ميزان ضربان اندازه گيري مي شوند. مثال 

 را تعيين ميكند. Intervalبيپ در دقيقه (بازآوري كامل)  90تا  80ناكامل) يا 

  
  )Densityغلظت و تراكم (

شدت ضربات (پالسها) به وسيله ي رابطه بين بار تمريني و بازآوري تعيين مي شود. هرچه    
 فواصل زماني طوالني تر باشند، شدت كمتر مي شود و برعكس.

  
  )Extentوسعت و اندازه (

  واژه اي براي مدت كل تمرين مي باشد.   
  



١٤١ 
 

  
  
  

  كار تمريني
          عنصر كليدي 5
  
  
 

 شدت

 قدرت حجم

 تكرار
ه هايدور

استراحت
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  بدن سازيو  ي برنامه ي آمادگي جسماني عوامل طراح - 19بخش 
  

، مربي بايد بسياري عوامل را تحليل كند. او بايد  قبل از شروع يك فصل جديد       
  بداند و پيش بيني كند:

  واقعيت آن (مدير يا رئيس) –هدف باشگاه  – 1
  مربيان هدفي را كه معموالً واقع گرايانه تر است را دنبال كنند. – 2
  قوي، متوسط، ضعيف –يم قبل از مسابقات قدرت ت – 3
آيا مقابل تيم هاي ضعيف بازي مي كنيم يا  –شروع مسابقات  –بايد تقويم را بداند  – 4

  قوي
  مسابقه 2هفته اي يك مسابقه يا  –آهنگ يا ريتم مسابقات در شروع مسابقات  – 5
  يفيت) هستند.، رقابتي (با كآيا بازيكنان  –كيفيت بازيكنان و تعداد آنها قبل از مسابقات  – 6

نفر اول هستند. آيا آنها آن قدر قابليت دارند كه  11بازيكن قادر به بازي كردن در  15 مثالً
  نفر بجنگند. 11براي قرار گرفتن در 

  بايد كيفيت فردي بازيكنان را بداند: – 7
 قهرمان (تنومند) -
 سريع/آهسته -
 سرعت واكنش خوب -
 تكنيك خوب -
 بلند/كوتاه -
 بان: بلند/كوتاه؛ سريع/آهسته دروازه -

توجه: بر طبق اين ويژگي ها شما مي توانيد تصميم بگيريد كه در چه پستي بازيكنان 
  شما مي توانند بازي كنند.

  امكان انجام يك تمرين مختصر در خارج از كشور (پول) – 8
  است.بدانيد اگر يك وقفه يا استراحت در خالل مسابقات وجود دارد كي و چه مدت  – 9

توجه: در فوتبال شما مي توانيد دفاع را در هر كدام از سه منطقه زمين شروع كنيد 
  كه به كيفيت بازيكنانتان بستگي دارد:

1
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 يك سوم حمله -
 يك سوم مياني -
  يك سوم دفاع -

  
  شما بايد سعي كنيد هر جائي كه فكر مي كنيد موثرتر است بازي كنيد.

  نمونه اول)
مانند يك سوئيپر عمل مي كند. دفاع ها نه بلند و نه تنومند.  دروازه بان كوتاه قد كه   

بازيكنان خوب، باهوش و سريع؛ جنبش مناسب بويژه بازيكنان خط مياني با مهاجمان بلند 
  و تنومند:

  شروع دفاع از يك سوم حمله
  
  

  نمونه دوم)
ر تحرك هستند پنه اينكه تمام تيم تنومند باشند بلكه بازيكناني تكنيكي و سريع و بسيار    

كه ترجيح مي دهند حريفاني تنومند در اين نواحي بازي كنند و براي مدافعان بلند مي توانند 
  مشكل زا باشند. بازيكنان كوتاه قد ترجيح مي دهند كه روي زمين بازي كنند:

  
  شروع دفاع از يك سوم مياني

  
  تيم تنومند) –نمونه سوم 

   ا كُند. دروازه بان بلند كه توپهاي هوايي ر ا دوست دارد. مدافعان بلند با قابليت سرزني ام
تيم فشرده بازي مي كند با فُرواردهاي سريع كه در ضد حمله خوب هستند. ترجيح مي 

  دهند كه براي كار تركيبي بدوند:
  

  شروع دفاع از يك سوم دفاعي
  

 
 يك سوم
 حمله

 يك سوم
 دفاعي

 يك سوم
 مياني

 يك سوم
 تهاجمي

 
 يك سوم
 مياني

 

 يك سوم
 دفاعي
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 بق با كيفيتاين سه امكان براي دفاع كردن وقتي كه توپ را از دست مي دهيد مطا   

  بازيكنان شما وجود دارد. اين يك بازي تاكتيكي است. بنابراين خوب است بدانيد و بشناسيد:
 تيم خود -
 مسابقات قهرماني -
 ارزش تيم -

با قدرت خود و مطابق با كيفيت بازيكنانت بازي كن. داراي استراتژي باش و جائي كه    
ت و ممكن است ببازي حتي وقتي مي خواهي مبارزه كني تصميم بگير. مكان رزم مهم اس

كه قوي تر هستي. شما بايد تمام ويژگي هاي مطابق با حريفان را در هر مسابقه تحليل 
  كنيد.

  
  دوره پيش فصل (دوره آماده سازي)    

    جون 24                                                            جوالي 27                                مثال  
  
 

 جوالي 27قه رسمي اولين مساب -
 هفته اي 5آماده سازي  -
  جون آغاز كنيم 24آماده سازي را  -

  
  روز اول بازيكنان در خانه مي مانند: 2 تماس اول: – 1

 براي بازيكنان جديد جا و مكانبراي پيدا كردن  -
 تماس با بازيكنان قديمي تر -

  : 10:00ساعت جون:  24در 
  كار با توپ

2

 درصد سرعت 80تا  70دويدن با 
 

 درصد سرعت 50دويدن با 
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  دويدن قهرماني كم: -

  آهسته صورت بهن دور دويد 5
 

 اندكبازي هاي  -

  جون:  25در 
  كار با توپ: تمرين تكنيكي : 10:00ساعت 
  جون 24دور همانند  3دويدن: 

  جهت آماده كردن بازيكنان براي آهنگ تمرين شان –بازيهاي كوچك 
  : رفتن به كمپ تمريني 17:00ساعت 

  
  خوب است محيط را تغيير دهيد. روز: 8دوره تمريني: 

است نزديك دريا يا در كوهستان باشد. شرايط براي تماس بين  اگر ممكن -
 بازيكنان قديمي و جديد در يك جو دوستانه و آرام دور از خانه، خوب خواهد بود.

  
  بعدازظهر 5  صبح 10  صبح 7  روزها

  8به  8  3 ×متر 2000  ويدن آهستهد  جون 26  شنبه 4

 8شوتزني، سرزني   4 ×متر 1500  ً  جون 27  شنبه 5
  8ه ب

  كار در زمين فوتبال  6 ×متر 1000  ً  جون 28  جمعه

  جون 29  شنبه
ً  

5×متر  600
  سري2  

  ً  دقيقه 5استراحت 

  جون30  يكشنبه
ً  

5 ×متر 200
  سري2  

  ً  دقيقه 4ريكاوري 
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  دوشنبه
  استراحت  جوالي 1  

 2  6 ×متر 60

  سري

  ً  دقيقه 3ريكاوري 

   سه شنبه
  ستراحتا  جوالي دوم

 2  8 ×متر 40

  سري

  ً  دقيقه 3ريكاوري 

وم س              شنبه4
    جوالي

 2  10 ×متر 20

  سري

  دقيقه 2ريكاوري 

بازي دوستانه با تيم 
  محلي

  
 
 

  مثال:
      جون: 26
    دويدن، انعطاف پذيري، سرعت واكنش، كشش عضله -     صبح 7

  دقيقه 30  
وري فعال بازآ –استقامت هوازي  –متر  2000تا  3تمرين قهرماني  -             صبح 10
  100ضربانِ شروع زير  –
  حركت اما بدون تمرين تكنيكي شتابي –در زمين  8به 8و  5به 5 -   بعدازظهر 5

  بسياري فعاليت هاي ديگر با توپ  -                                                              
  

  جون: استقامت هوازي 27
 توان ظرفيت -
 درصد 80تا  70شدت خوب  -

  جون: استقامت هوازي 28
 توان ظرفيت -
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 درصد 80تا  70شدت خوب  -

صبح در زمين تمرين.  7شب در رختخواب باشند و  11توجه: بازيكنان بايد تا قبل از ساعت 
ديگر اوقات آزادند و مسئوليت دارند تا وقت آزاد خود را مديريت كنند اما بايستي غذا را با 

  جازه است.هم بخورند. اينجا مسئوليت به معناي ا
  

  دوره مسابقات دوستانه    
 4پنج شنبه 

  جوالي
  استراحت

 جلسه تمريني2 جوالي 5جمعه 
  مسابقه :بعدازظهر    تمرين صبح 1  جوالي 6شنبه 

 7يك شنبه 
  جوالي

جلسه تمرين بازآوري و بهبودي براي آنهائي كه بازي كرده اند  1
 (روز قبل)

 جلسه تمريني2 جوالي8شنبه  2
  مسابقه :بعد ازظهر    تمرين صبح 1  جوالي 9 شنبه 3
 10شنبه  4

  جوالي
جلسه تمرين بازآوري و بهبودي براي آنهائي كه بازي كرده اند  1

 (روز قبل)
 11شنبه  5

  جوالي
  جلسه تمريني 2

  جلسه تمريني 1  جوالي 12جمعه 
  مسابقه:بعدازظهر  تمرين صبح1 جوالي13شنبه 

 14يكشنبه 
  جوالي

مرين بازآوري و بهبودي براي آنهائي كه روز قبل بازي جلسه ت 1
  كرده اند

 17چهارشنبه 
  جوالي

  مسابقه (تيم اصلي) :بعدازظهر    تمرين صبح 1

 22دوشنبه 
  جوالي

  مسابقه (تيم اصلي) :بعدازظهر    تمرين صبح 1

3
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  هفته قبل از مسابقه رسمي   

 23سه شنبه 
  جوالي

  جلسه تمريني 1

 24چهارشنبه 
  جوالي

  جلسه تمريني 1

  جلسه تمريني 1 جوالي 25شنبه  5
  جلسه تمريني 1  جوالي 26جمعه 
اگر مي خواهيد صبح مسابقه تمرين كنيد روي اصل فراجبراني كار   جوالي 27شنبه 

  مسابقه اول :بعدازظهر  كنيد.
  
اگر تيم حريف خيلي قوي نيست بايد يك شروع خوب داشته باشيد (بردن در مسابقه اول)    

براي روحيه خوب خواهد بود اگرچه ممكن است بعداً مشكالتي داشته باشد. بنابراين براي 
يك شروع خوب با سرعت و سرزندگي (نشاط) تمرين كنيد. بنابراين برد در مسابقات اول و 
دوم براي روحيه بازيكنان خوب خواهد بود. اگر بازي اول و دوم را ببازيد روحيه تيم خيلي 

  مد.پائين خواهد آ
اگر شما يك تيم كوچك هستيد و مشكالت فراواني داريد پس بردن خيلي سخت خواهد    

بود. اما اگر يك تيم خوب با اهداف فراوان داريد بيشتر روي استقامت هوازي كار كنيد اگر 
چه شروع ممكن است به قدر كافي خوب نباشد (اهداف بازي هاي ملي، مسابقات قهرماني، 

  اي آسيا)قهرماني باشگاه ه
  

  دوره مسابقات  
بازي در هفته داريد بايد بازيكنان بيشتري در تيم داشته باشيد؛ به دليل آسيب  2اگر  –الف 

ديدگي ها، مشكالت آمادگي جسماني و ... و همچنين اگر در تورنامنت هاي ديگر شركت 
  داريد مثل جام كنفدراسيون ها، رقابت براي كسب پيراهن ملّي

  بازي در هفته به تعداد زياد بازيكنان نياز نداريد. در مورد يك –ب 
  اجازه دهيد مثالي كالسيك از تيمي كه يكبار در هفته بازي دارد، بياوريم: شنبه به شنبه

4

5
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 در زمستان روز بعد از مسابقه: دويدن –شنبه: مسابقه (در تابستان پس از مسابقه تمرين 
 براي اقدامو مسابقه براي تغيير  دقيقه پس از relax– 15كشش به آهستگي +  - 50%

  دور زمين براي عرق كردن) –دويدن 
  يكشنبه: استراحت/ ماساژ/ درمان آسيب ديدگي

  بعدازظهر تمرين 6دوشنبه: 
 –آماده كردن بازيكنان براي جلسه تمريني روز بعد  –براي رفع اسيد الكتيك و زوائد بدن 

  %80پايان دادن تمرين با شدت 
  تمرين قهرماني  ح    صب 45/9سه شنبه: 
  متر) 60× 60بازي (در زمين   بعدازظهر 30/4  

  شوت زني  صبح  45/9چهارشنبه: 
  بازي هاي تاكتيكي        

  بازي/استراحت    بعدازظهر 30/4
  تمرين دروازه باني –يا تمرينات پستي         
  سرعت    صبح 45/9پنج شنبه 
  زمين قانوني) 4/1بازي در زمين هاي كوچك (        

  تمرين قبل از مسابقه    صبح 45/9جمعه: 
  شنبه: مسابقه

  باشد CP-ATP در صبح شايد تمرين فرا جبراني
 ما بازي مي كنيم همانطور كه تمرين را تمام كرده ايم -
 قهرماني -
 تمرينات ذهني براي بهبود عملكرد فيزيكي -
 سازماندهي -
 نشاط و سرزندگي -

  چطور؟
  دقيقه) 20تا  15انفجاري ( -   تمرينات قهرماني
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    آوريباز
كل
    غير	فعال

 
  توجه: بدون دستور العمل: چشم و حس مربي

  توجه: تمرين پس از مسابقه
  تغيير (پوشيدن لباس دو و كفش هاي تمرين) –دقيقه استراحت  20  
  )+ كششmax2VO %60دقيقه دويدن ( 20  
  ماساژ –دوش، حمام   
  تمرين روز پس از مسابقه : دو بار  
 عصب –عضله  –بازآوري  -
 ليد قلب، كبدتو -
 ورود هوا به سيستم گردش خون -
  كشش –خالص شدن از الكتيك وتمرين ادامه دار + تعدادي شتاب  -

* مراقب مشكل روان شناسي باشيد (مربوط به مربي يا خير) مثال اگر بازي در خانه را باخته 
  ايد بهتر است پس از مسابقه تمرين نكنيد. بهتر است در رختكن بمانيد.

  
  راحتزمان است  

مدت زمان؟ آيا زمان براي انجام آماده سازي جديد هست يا خير. اگر زمان استراحت، 
ماه، آماده سازي به عنوان پيش فصل در نظر گرفته مي شود؛ يك  5/1طوالني باشد شايد 

  استراحت كوتاه براي بازيكنان
  نه خيلي طوالني : مخلوط/تركيبي در طول آماده سازي

  
  1 × 600متر                         
  2 × 300متر     
  3 × 100متر     
  4 × 60متر     

 بار يا بيشتر در صورت لزوم 20

6
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  6 × 40متر     
  8 ×20متر       

 
ضاي ف –بازي كوچك  –با ريتم كار كنيد  –اگر هيچ زمان استراحتي وجود نداشته باشد 

  حفظ ريتم –سرعت تحرك و بدون اسيد الكتيك  –اندك با سرزندگي و چاالكي 
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  فوتبال توسعه استقامت براي بازيكنان - 20بخش 
  

  هدف استقامت
  توليد ظرفيت بدهي اكسيژن باالتر – 1
 توليد ميزان ضربان استراحت پائين تر – 2

  
  تقاضا از توليد فزوني مي يابد مثال تمرين سخت – بدهي اكسيژن

  هرچه سطح ورزش كردن  يك بازيكن باالتر باشد، بايد با شدت بيشتر تمرين كند.   
  يابد، سطح عملكرد نيز افزايش مي يابد.ولي اگر بارگذاري افزايش    
  »به عنوان بارگذاري پيشرفت كننده شناخته مي شود«

بارگذاري بايد تدريجي باشد درغير اين صورت بازيكنان كم مي آورند و عملكرد نزول    
  مي كند.

بايد به سوي رقابت جهت دهي شود و نيازهاي  هوازي و بي هوازيتمرين آماده سازي    
 را مرتفع سازد و تضمين كننده عواملِ مورد انتظار از رقابت باشد. آن رقابت

  
ظرفيت بدن براي رفع  –توانايي مقاومت در برابر شروع يا هجوم خستگي  استقامت:

  تقاضايي كه بوسيله رقابت تحميل شده است.
  يك ظرفيت استقامتي كه خوب توسعه يافته است به بسياري جهات بسيار مهم است:   
زيكن را براي حفظ يك شدت سطح باالي مشخص براي يك دوره طوالني بازي با – 1

  توانمند مي سازد.
بر يك بازآوري سريعتر در بازيكني كه يك مسابقه سنگين انجام داده است، اثر مي  – 2

  گذارد.
  در يك استقامت عمومي خوب، ديگر كيفيت هاي حركتي ساخته مي شوند. – 3

 مدت و شدت بازتمريني وابسته است. تأثير تمرين مستقيما به   

  
  استقامت هوازي
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  استعداد و گنجايش انجام يك فعاليت طوالني در يك شدت متوسط است. تعريف: – 1
 استقامت هوازي پايه اي -
 ظرفيت استقامت هوازي -
سيستم انتقال اكسيژن در حركت قرار داده شده >02 }توان استقامت هوازي  -

  است.
 استقامت  -1-1

  بار در دقيقه 140-120    پشضربان قلب يا ت
  60-50% max2Vo (حداكثر امكان)  

 ظرفيت استقامت هوازي -1-2
  بار در دقيقه 170-140    ضربان قلب يا تپش

  80-70% max2Vo 
 توان استقامت هوازي يا شدت باال -1-3

    بار در دقيقه 180    ضربان قلب يا تپش
  80-100%max2Vo  

تنها زمان تجديد قوا با استقامت و توان بي روش باال از هم مجزا نيستند ولي  3در واقعيت، 
 هوازي، متفاوت است.

 
 
 
  

  كار
  (تمرين)

  توان
  شدت باال

  ظرفيت
  شدت متوسط

  پايه
  شدت پائين

  دوره
  (مدت)

"12-"3-"2  
"20  

 1دقيقه تا  40
 ساعت

  ساعت 2

  %60-50  %80-60  %100-80  شدت
  140-120  170-140  به باال 170  ضربان
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      3-2  تكرار
  تعداد

      1  سري)(

  استراحت
  (تجديد قوا)

      فعال و كامل

 
 سيستم انتقال اكسيژن راه اندازي شده است و شما مي توانيد از اسيد الكتيك رهايي يابيد.

  
  استقامت هوازي پايه اي – 2
  مانند دويدن آهسته (يورتمه) است   
مي توانيد  – در طول دوره آماده سازي و پس از مسابقه براي رهايي از اسيد الكتيك   

صبح زود قبل از صبحانه و تمرين توليد مجدد بدويد و همچنين ميزان ضربان استراحت را 
پائين بياوريد. تفاوت بين يك بازيكن با استقامت خوب و بازيكني با استقامت پائين، كثرت 

 )ATP ؛CPو تكرار خالص شدن از اسيد الكتيك است. (كار در 

  
  ظرفيت استقامت هوازي – 3
  ظرفيت، محتوا يا گنجايش است و باالتر از پايه مي باشد.   

با بازيكنان حرفه اي در طول شروع دوره آماده سازي بايد در اين سيستم كار كنيد. با    
  بازيكنان آماتور بهتر است با استقامت هوازي پايه اي شروع كنيد.

 ميت است.توجه: افزايش دادن ظرفيت استقامت هوازي بازيكنان جوان حائز اه

  
  توان استقامت هوازي (شدت باال) – 4

max   2VO–  ما مي توانيم آن را در طول دوره آماده سازي تيم  –حداكثر مصرف اكسيژن
  با تمرينات قهرماني يا كار ويژه استفاده كنيم. 

در طول تمرين هوازي، سيستم توليد انرژي الكتيك نيز ممكن است به شدت براي دوره    
كوتاه تحريك شده باشد كه به معناي همپوشاني اين تمرين با تمرين استقامتي هاي زماني 



١٥٥ 
 

سرعتي بي هوازي باشد. مربي بايد اطمينان داشته باشد كه شدت تمرين در طول تمرين 
هوازي، بسيار باال نباشد كه تمرين انحصارا تبديل به تمرين استقامتي سرعتي شود. اگر 

ادر به نگهداشتن يك ميزان كار باال در طول دوره هاي شدت خيلي باال باشد، بازيكنان ق
 كاري بعدي نخواهند بود و اثر مطلوب تمرين هوازي ازبين خواهد رفت.

  
  استقامت بي هوازي

  موارد عمومي – 1
  اكسيژن نياز ندارد

  اسيد الكتيك توليد مي شود
 امكان رفع اسيد الكتيك وجود ندارد زيرا بدون اكسيژن، استعداد و ظرفيت -

استقامت بي هوازي براي انجام يا پشتيباني از فعاليت هاي طوالني تر وجود 
 استقامت بي هوازي در يك مسابقه وجود دارد. %25ندارد. 

  توسعه استقامت بي هوازي – 2
  Intervalتمرين 

يا  120بار بازآوري فعال با بازآوري ناكامل به عبارت ديگر تعداد ضربان  3يا  2بار كار:  1
  بيشتر

  تكرار 6تا  4
  سري 3تا  2

سال به آرامي شروع  16-15نبايد قبل از بلوغ انجام شود. پس از سن  Intervalتمرين 
 كنيد.

  
  تالش در طول تمرين – 3

  براي افزايش استقامت بي هوازي
  تجديد قواي غير فعالي >

  براي زياد شدن تالش
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د. نياز به اكسيژن داريبراي شدت افزايش تالش  <استقامت هوازي >تجديد قواي فعال >
 بازآوري كامل) –براي افزايش كيفيت كار انجام شده 

  
  كاربرد براي فوتبال

يافته ها از تمركز الكتات باالي خون در بازيكنان سطح باال در طول مسابقه نشان مي    
  دهد كه سيستم توليد انرژي الكتات در طول دوره هاي يك بازي ، بسيار انگيخته مي شود.

وه بر آن، تحليل مسابقات نشان داده اند كه هر چه سطح فوتبال باالتر باشد، دويدن عال   
با سرعت باالتر انجام مي شود. بنابراين ظرفيت براي توليد الكتات و براي اجراي تمرين با 
شدت باال و با تكرار بايد به صورت خاص تمرين شود. اين مي تواند از طريق تمرين 

 شود.استقامتي سرعتي كسب 

  
  اصول

تمرين استقامتي سرعتي مي تواند به تمرين توليد و تمرين نگهداري تقسيم شود. هدف    
از تمرين توليد، بهبود توانايي انجام كار حداكثر براي يك دوره زماني نسبتاً كوتاه است، در 
حالي كه مقصود از تمرين نگهداري، افزايش توانايي حفظ تمرين در يك شدت باال مي 

  .باشد
شدت تمرين در طول تمرين استقامتي سرعتي تقريبا بايد حداكثر باشد كه يعني تمرين    

  بايد مطابق با يك اصل اينتروال اجرا شود.
-20در تمرين توليد، مدت كش و قوس هاي تمرين بايد به صورت نسبي كوتاه باشد (   
ثانيه باشند و مدت دوره  120تا  30ثانيه). در تمرين نگهداري، دوره هاي تمريني بايد  40

هاي استراحت بايد تقريبا برابر دوره تمريني باشند تا بازيكنان بصورت پيش رونده خسته 
  شوند.

دقيقه يا بيشتر طول بكشند،  1اگر دوره هاي تمريني در طول تمرين استقامتي سرعتي،    
، از  ت يا خيرممكن است براي نشان دادن اينكه آيا شدت تمرين به اندازه كافي باال اس

اندازه گيري ضربان قلب استـفاده شود. هر چه به سمت انتهاي چنين دوره هاي تمريني 
 مي رويم، ضربان قلب بايد نزديك به حداكثر باشد.
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  استقامت قدرت
تمريناتي هستند براي توسعه توانايي يك ورزشكار در به كار گرفتن قدرت در ناحيه بي    

  هوازي الكتيك.
به وسيله مأموريت تكميل يك واحد تمريني جايگزين مي شوند. تمرين » كيفي« نيازهاي   

استقامتي قدرتي موجب فرسودگي زياد در اُرگانيزم قهرمان ها مي شود و بسياري از اين 
  جلسات در يك مايكروسايكل به حالت ارتجاعي ذهني و بدني آسيب مي زنند.

  مان الكتات باال به قهرمان كمك مي كنند.اگر چه اين جلسات براي ادامه فعاليت در ز   
  استقامت توان

متر را با سرعت حركت مي كنند. اين، دويدن بي  2750بازيكنان در يك بازي حدود    
متر را پوشش مي دهد ...  23متر) مسافتي تا  1650از اين دويدن ( %60هوازي است. 

  شند.متر با 23تا  4فعاليت هاي از نوع استقامت توان بايد از 
بازيكنان با ارزش هاي باالي قدرت عضالني ، بيشتر از همتايان ضعيف ترشان تمايل به    

  پايداري در مقابل سختي هاي يك جلسه رقابتي شديد را دارند.
محرك تمريني بايد در سرتاسر جلسه تمريني حفظ شود اگر قرار است اثر و نتيجه حفظ    

 شود.

  
  اما
گي جسماني مي تواند كاهش يابد همانطور كه فراواني تكرار تكرار و حجم تمرين آماد   

  رقابت در سرتاسر جلسه تمريني افزايش مي يابد.
شدت فيزيولوژيكي يك مسابقه عالوه بر تمرين خاصي كه براي بازي كردن فوتبال    

فراهم مي نمايد به اندازه كافي براي ارائه يك محرك تمريني قابل مالحظه به سيستم 
  وقي باال است.قلبي عر

هرجا كه تمرين سخت بطور فزاينده با مسابقه فوتبال مكرر در طول يك دوره ثابت    
تركيب مي شود، در اين صورت بيش تمريني يك خطر است در نهايت افراد تنها مي توانند 
در محدوده ظرفيت فعلي شان شركت داشته باشند. هدف كلي بايد بهره برداري از اين 

  بهينه سازي عملكرد تيم باشد.ظرفيتها براي 
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  توسعه قدرت در بازيكنان فوتبال - 21 شخب
  

  مقدمه
قدرت و استقامت عضالت در طول بسياري جلسات بازي فوتبال بهبود خواهد يافت.    

اگرچه به منظور كسب توسعه بيشتر و سريعتر، عضالت بايد به صورت ويژه تحت تمرين 
تي تم اسكلتي، محافظت و تثبيت مفاصل سيستم اسكلقرار بگيرند. يك كاركرد مهم سيس

مي باشد. از اين رو، تمرين قدرتي نيز در جلوگيري و همينطور وقوع مجدد آسيب ها حائز 
اهميت مي باشد. يك دوره طوالني بدون فعاليت مثالً به دليل آسيب ديدگي، بطور قابل 

  مالحظه اي عضالت را ضعيف خواهد نمود.
سر ران مي  4هفته پس از عدم تحرك يك پا، قدرت عضالت  5ه ثابت شده است ك   

كاهش يابد. بنابراين اين موضوع بايد فهميده شود كه قبل از بازگشت يك  %50تواند تا 
 بازيكن به تمرين فوتبال پس از آسيب ديدگي، يك دوره تمرين قدرتي نياز است.

  
  توسعه قدرت

عضالني (يا يك عضله) بر خالف يك مقاومت بوسيله اعمال نيرويي از جانب يك گروه    
كه باعث انقباض آن گروه عضالني مي شود ، قدرت توسعه مي يابد. اين انقباض موجب 
يك افزايش در كشش عضله مي شود. وقتي اين اتفاق مي افتد عضله به وسيله پذيرش 

ي دهد، م يك جريان مواد غذايي كه به نوبت به آن عضله توانايي انتقال قدرت بيشتر را
 بطور منظم پاسخ مي دهد.

  
  اصول تمرين قدرتي

قدرت به مؤثرترين شكل توسعه مي يابد وقتي كه عضالت يا گروه عضله به وسيله    
انقباض عليه مقاومت هاي بيش از حد طبيعي، لبريز شده باشند. اين باعث مي شود عضله 

سازگاري هاي روان  به صورت حداكثر يا نزديك حداكثر منقبض شود كه باعث تحريك
  شناسي منجر به قدرت افزايش يافته عضالني مي شود.
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عضله، قدرت را به عنوان نتيجه تمرين و افزايش درجه مقاومت براي تطابق اكتساب    
هاي پيش رونده قدرت، بدست مي آورد. بنابراين بارهايي كه بر خالف يك عضله به كار 

ده در سرتاسر يك برنامه تمرين قدرتي افزايش مي روند بايد به صورت دوره اي و پيشرون
 داده شوند.

  
  اختصاصي بودن

پاسخ به تمرين، خاص است بنابراين برنامه هاي تمريني قدرتي بايد نيازهاي خاص ورزش    
  و نيازهاي خاص قهرمان را انعكاس دهند.

بط با بازي، مرتبراي بهترين نتايج، تمرينات بايد مستقيماً به نمونه و اجراي حركات خاص    
 وابسته (مربوط) باشند.

  
  بازگشت پذيري

  اثرات تمرين وخيم مي شوند وقتي تمرين متوقف شود.   
بيشتر سازگاري (تعديل/منفعت بدن) از تمرين، قابـل بازگشت است بنابراين يك برنامه    

مريني ني تنه تنها بايد پيش رونده باشد بلكه بـايد ادامه دار و به دور از غيبت هاي طوال
باشد. عملكردها در برنامه هاي تمريني اغلب در طول مراحل اوليه بد هستند ، به دليل اينكه 

 كه بدن براي سازگاري با اعمال بار اضافي به زمان نياز دارد.

  
  جزئيات يك برنامه

  ، تعداد دفعاتي هستند كه يك تمرين بدون توقف انجام مي شود.تكرارها
  اري است كه عضله يا گروه عضالت براي حركت نياز دارند.ب استقامت (پايداري):

حداكثر باري است كه يك عضله يا گروه عضالت مي توانند در يك تعداد  حداكثر تكرار:
داده شد دفعات قبل از خستگي ليفت نمايند. باري كه استفاده مي شود براي پيشرفت به 

  نوع قدرت بستگي خواهد داشت.
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داري پائين، استقامت عضالني را توسعه خواهد داد. تكرارهاي پائين تكرارهاي باال و پاي   
و پايداري باال، قدرت را توسعه خواهد داد. افزايش وزنه ها/بارها، تكرار كمتر = افزايش 

 قدرت

  
  يك تعداد مشخص تكرار يك ست را شامل مي شود. ست:

ار راي پيشرفت قدرت به كهيچ قوانين عمومي براي تعداد ست ها و تكرارهاي مورد نياز ب   
نمي رود به دليل تفاوت فردي اما؛ كسب قدرت چشمگير مي تواند از برنامه هايي بدست 

متغير هستند. بيشتر برنامه  ،حداكثر تكرار 20تا  3ست با بارهايي كه از  6تا  1آيد كه شامل 
 هستند. حداكثر تكرار 10تا  5ست و  3و  1ها شامل 

  
  تكرار و دوره

جلسه تمريني در هفته، به صورت چشمگير باعث افزايش قدرت مي شود. اگر به  3تا  2   
دقت برنامه ريزي شده باشد، دوره هاي استراحتي كافي بين جلسات به ورزشكار مي دهد. 

  دقيقه طول بكشد اما اين بستگي دارد به: 60الي  30هر جلسه بطور طبيعي بايد بين 
  گروه عضالني مورد استفاده – 1
  نياز ورزش – 2

اگر حركت با سرعت انجام شود، دوره حركت كوتاه مي شود و اثر نيرومند سازي تمرين    
  كاهش داده مي شود.

  تكرارهاي سريعتر بيشتر از طريق سازگاريهاي عصبي يك قدرت حركتي توليد مي كنند.    
 د.حركت هاي آهسته تر تمايل به توليد سازگاري هايي درون تركيب عضله دارن   

  
  استراحت

را ببينيد).  1استراحت بين تكرار بسته به باركاري و تعداد تكرارها متغير است (جدول    
  دقيقه بسته به شدت جلسات باشد. 2تا  5/1استراحت بين ست ها بايد بين 

  : اصول تمرين قدرتي 1جدول 
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تعداد   باركاري
  تكرارها

استراحت بين 
  تكرارها (ثانيه)

تعداد 
  ست ها

  2-4  2-5  5  ثر تكرارحداك 5
  2-4 1-3 15 حداكثر تكرار5از  50%
حداكثر نگه داشته  %100تا  85

  2-4  5-15  10-5 ثانيه15تا5شده براي

 
توصيه مي شود قبل از عضالت كوچكتر با گروه هاي عضالني بزرگتر و قوي تر تمرين    

روه را مي دهد حال آنكه گ كنيد ، اين كار اجازه ي بارگذاري اضافي مؤثر به عضالت بزرگتر
  عضالت كوچكتر، آسانتر خسته مي شوند.

 در ادامه ، نبايد تمرين شامل تمرينات پي در پي براي فقط يك گروه عضالت باشد.   

  
  حفظ سطوح قدرت

شدت برنامه تمريني قدرتيِ اصلي براي حفظ سطوح قدرت كسب شده مورد نياز  3/1   
  هستند.

جلسه ديگر دنبال  1جلسه در هفته باشد كه متعاقباً با 3لي شامل اگر برنامه قدرتي اص   
  شود ، بايست سطح مورد نياز را حفظ نمايد.

  انواع برنامه قدرتي
  طراحي شده بوسيله دي لورم و وات كينز – برنامه حداكثر تكرار

تايي  30تايي از هر تمرين است بنابراين يك مجموع  10ست  3هر جلسه تمريني حاوي    
  راي هر گروه عضله مي دهد.ب

  افزايش به وسيله:
  تكرار حداكثر 10از   %50تكرار در 10  ست اول  
  تكرار حداكثر 10از   %75تكرار در  10  ست دوم  
  تكرار حداكثر 10از   %100تكرار در  10  ست سوم  

ر ااز جلسه اي به جلسه ديگر، سعي كنيد تعداد تكرارها را افزايش دهيد در حاليكه همان ب   
  )را حفظ مي نمائيد.resistance loadاستقامتي (
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تكرار امكان پذير باشد ، بار افزايش  10در حال اجراي ست سوم به محض اينكه بيش از    
  داده مي شود.

 موثرترين قسمت برنامه ، ست سوم است كه نشان دهنده بيشترين پايداري است.   

  
  هرم

  اند در يك ليفت انجام شود.دستيابي به وزنه اي حداكثر كه مي تو – 1
  افزايش بار در حاليكه تعداد تكرارها را كاهش مي دهيد. مثالً – 2

 RMيك  %50× تكرار  8  ست اول  

  RMيك  %75× تكرار  4  ست دوم  
  RMيك  %95× تكرار  1  ست سوم  

به محض اينكه بيش از يك تكرار در ست سوم امكان پذير باشد، براي فراهم نمودن    
  ، بار تمريني افزايش داده مي شود. RM 1جديد براي  يك مقدار

  
  روش هاي تمرين قدرتي

  تمرينات پايداري بدن – 1
  يك گستره بارگذاري متنوع ممكن است به روش هاي گوناگون بدست آيد:   

  الف: تغيير پايداري با تغيير موقعيت بدن  
  به صورت رقابتي يا همكاري -ب: استفاده از يار تمريني  
ستفاده از تجهيزات/دستگاه هاي ساده مثالً دستگاه هاي پرس يا دستگاه هاي ج: ا  

 بشين پاشو (نشستني) و غيره

  
 Free-Weighsوزنه هاي آزاد  – 2

  
 يا دستگاه هاي بدن سازي چندكارهسالن هاي وزنه چندگانه  – 3
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تمرين ايزومتريك (يعني طول يكسان يا بدون تغيير در طول) يا تمرين  – 4
 Isometric: Staticا ايست

  
ايزومتريك، انقباض عضالني بر عليه مقاومت غيرقابل حركت (ايستا) را شامل مي شود.    

حداكثر قدرت نگه داشته مي شوند. توسعه قدرت در  3/2ثانيه با  6اين انقباضات به مدت 
  زوايه مفصلي كه در حال تمرين است بيشتر است.

كامل نياز باشد، آنگاه تمرينات بايد در زواياي مختلف اگر قدرت در يك دامنه ي حركتي    
 انجام شود.

  
در اين تمرينات ، مقاومتي متغير به حركتي ثابت از اندام  تمرين ايزوكينه تيك: – 5

وارد مي شود. اين نوع تمرينات انطباقي ، نياز به تجهيزاتي دارند كه بتوانند به سرعت ، 
  ونه : دوچرخه ثابت ، پرس سينه با تكرار و ...تغييرات مقاومتي فراهم نمايند. نم

انقباض در جائيكه تنش/كشش حداكثر در سرتاسر دامنه حركتي كامل به بيان ديگر ،    
  توسعه داده مي شود.

سرعت حركت در طول تمرين مي تواند كنترل شود. اين كار همانند ديگر ورزشها ارزشمند    
رعتهاي مختلف بكار مي رود. يك سرعت است، نيروي عضالني در طول حركات با س

اندامي نزديك به اندامِ درگير ، مي تواند به وسيله اجازه دادن به اجراكننده براي اعمال 
 نيروي سرعتي بهينه در هر نقطه در سرتاسر دامنه حركتي كامل ، از پيش مقرر شده باشد.

  
  پاليومتريكس

ض براي پركردن فاصله بين قدرت مح و ... فوتبالي مثل گرم كردن و كار با توپتمرينات    
  و توان مورد نياز جهت حركات ماهيچه اي انفجاري طراحي شده اند.

انقباض  قبل ازتمرين پاليومتريكس، توليد كننده يك بارگذاري سريع ماهيچه درست    
  مي باشد.

نقباض اشيده شود قبل از اينكه بيشتر كهرچه يك ماهيچه از طول طبيعي اش در بدن،    
اتفاق بيفتد، قادر خواهد بود باربيشتري رابلند كند. انقباض متمركز يك ماهيچه (كوتاه شدن) 
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بسيار قوي تر است اگر فوراً با انقباض گريز از مركز همان ماهيچه (بلند شدن يا پيش 
  كشش) دنبال گردد.

شده است (مانند در انتهاي مرحله گريز از مركز، انرژي در اجزاء كشسان ماهيچه ذخيره    
يك نوار الستيكي كه كشيده شده و به محض رهاشدن بسيار قدرتمندتر به شكل اوليه 

  برمي گردد)
سرعت كشش عامل مهمي است. هرچه يك ماهيچه سريعتر وادار به بلند شدن گردد،    

  كشش بيشتري را اعمال مي نمايد و ميزان كشش مهمتر از بزرگي كشش است.
 ) زماني بدست مي آيد كه ماهيچه فعال به سرعت كشيده شود.حداكثر كشش (تنش   

  
  كش ها يا فنرها و وزنه ها

تسهيالتي را براي تغيير جهت يك نيرو فراهم مي نمايد. به شما اجازه مي دهد براي    
 تطبيق با يك لحظه معين، يك نيروي دقيق تر و موثرتر را انتخاب كنيد.

  
  اثرات برنامه تمريني قدرتي

  ييرات فيزيولوژيكي همراه با كشش افزايش يافته:تغ   
رابطه اي بين كشش يك ماهيچه و سطح مقطع آن وجود دارد. افزايش هاي قدرت    

معموالً با افزايشي در اندازه تارهاي عضالني فرد همراه هستند. اين مسئله به افزايشي در 
 قطر تار عضله منتج مي شود و بزرگ شدن ماهيچه اي نام دارد.

  
  علت اين موضوع:

  افزايش تعداد و اندازه ريز اجزاء تارهاي عضله در هر فيبر يا تار عضالني – 1
مقادير افزايش يافته (افزايشي) پروتئين قابل انقباض، بويژه در رشته هاي پروتئين  – 2

  اساسي عضله
  مقادير و قدرت افزايش يافته زردپي ها و رباط هاي ارتباطي – 3
  مويرگي در هر تار عضلهافزايش غلظت  – 4
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افزايش قدرت همچنين ممكن است از پيشرفت در كنترل عصبي عضله نتيجه شود.    
تمرين ممكن است كارآيي را طوري افزايش دهد كه تارها براي ايجاد يك انقباض عضالني 

  كلي ،گزينش مي شوند و به آنها نيروي تازه داده مي شود.
ان نتيجه اي از تمرين در طول يك دوره تمديد يافته هر سازگاري فيزيولوژيكي به عنو   

اتفاق مي افتد. بيشتر ورزشها يك فصل رقابتي دارند، بنابراين برنامه ريزي يك برنامه مدون 
 ساليانه چرخشي برمبناي مراحل تعيين شده واضح، امكان پذير است.

  
  چطور ماهيچه ها را تمرين دهيم:

ه هاي عضالني كه در طول تمرين استفاده شده اند و سازگاري با تمرين قدرتي بر گرو   
مختص نوع حركات اجرا شده هستند، متمركز شده است، بنابراين تمركز بر تمرين ماهيچه 
هاي پا در سرعتهاي جابجايي آهسته و سريع حائز اهميت است از آنجائي كه ماهيچه هاي 

  د.باالتنه در ابتدا بايد در سرعتهاي پائين تمرين داده شون
به وسيله تمرين، عملكرد قدرت و استقامت يك ماهيچه مي تواند به سطحي باالتر    

  افزايش يابد كه فقط مي تواند به وسيله فوتبال بازي كردن كسب شود.
  

  ماهيچه هاي اصلي درگير:
  

  ماهيچه هاي پا
  ماهيچه هاي جلويي پائين پا
  ماهيچه هاي پشتي پائين پا

  ننده پا (ماهيچه هاي چهار سر)عضالت بازك
  عضالت جمع كننده پا (همسترينگ يا پشت راني)

  عضالت نزديك كننده پا
   

  عضالت كپل
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 عضالت بدن

 ماهيچه هاي شكمي يا بطني

 ماهيچه هاي طرفين (مورب)

 عضالت جلويي

Deep  
 Upperبااليي 

 Lowerپائيني 

 )Pectoralsعضالت سينه (

 )Deltoidsعضالت شانه (

   ) ذوزنقهTrapeziusماهيچه هاي گردن (
  

  ماهيچه هاي دست
  )bicepsعضالت جمع كننده دست (

 )tricepsعضالت بازكننده دست (
 

Deep  اين عضالت تحت كنترل اختياري انسان نيستند و بيشتر به عضالت اصلي متصل
  هستند.بوده و تحت حركت عضالت اصلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٧ 
 

  توسعه سرعت و انعطاف پذيري براي بازيكنان فوتبال - 22بخش 
  
  تعريف – 1

سرعت، ظرفيت اجراي يك فعاليت حركتي در طول يك مدت حداقل در شرايط  -
 معين مي باشد.

بي هوازي، توسعه داده مي  alacticسرعت به وسيله توسعه سوخت و ساز  -
 شود.

 ع تارهاي ماهيچه اي درگير هستند:نو 2 –ماهيچه هاي مرتبط  -
  ماراتُن) –تارهاي قرمز (تارهاي آهسته انقباض 
  سرعت) –تارهاي سفيد (تارهاي سريع انقباض  

  مبناي انرژي كه بايد به آن سوخت گفته شود عبارت است از:
 ATP  وCP )2  ثانيه) 3تا 
 ) ثانيه  8تا  7ثانيه). آنها اجازه فعاليت حداكثر براي  20تا  6گليكوژن عضله

  ثانيه نگه داشته شود. 20الي  10را مي دهند كه مي تواند تا 

  عوامل مورد توجه سرعت  – 2
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  سرعت و بازيكن فوتبال – 3

  انواع سرعت در فوتبال
- Sprint  (نشان دهنده) حركت يا عمل است. %25بيانگر 
 ثانيه يا كمتر طول مي كشند. 4ها Sprintاز  60% -
ثانيه (دفاع هاي كناري  7 –فت طوالني تري هستند ها مساSprintاز  10% -

 در حركات اُورلپ انجام مي دهند)
  :توجهSprint  برابر شده است بنابرايـن اگر ما مي خواهيم  2سال اخيـر  10در

ثانيه كار كنيم اما اگر  6تا  5كيفيـت سـرعت را افزايـش دهيـم، مي توانيم 
  ثانيه يا كمتر كار كنيم. 4 مي خواهيم كار را تكرار كنيم بهتر است

  توسعه سرعت – 4
 براي پيشرفت سرعت بايد در شروع جلسه تمريني كار كنيم. -
 بازيكنان بايد: -

  گرم كرده باشند
Relax شده باشند  
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  بدن را نرمش داده باشند
  آماده باشند

 براي حفظ آمادگي سرعتي بايد در انتهاي جلسه تمريني كار كنيم -
 ي مختلفاستفاده از عالئم فوتبال -

  توپ
  يار

  حريف
  فريب

  شروع كردن
  انتخاب

  فضاي زمين
 پيش بيني

 توجه: كمبود سرعت مي تواند با پيش بيني جبران شود  

  چه وقت سرعت بايد توسعه داده شود؟ – 5
 سال سن، درست قبل از رسيدن بلوغ 14و  13تا  10: از بازيكنان جوان  .1

  تمرين سرعتي    تمرين
 ويدنهماهنگي عصب و عضله در د      

 سال سن 20تا  16پس از بلوغ از  .2
  پاليومتريك    تمرين جهت كسب قدرت

  باال پريدن            
 توجه: براي بازيكنان جوان، هماهنگي عصب و عضله، مبناي قدرت است 

 بزرگساالن .3
 روز پس از شروع تمرينات 10تا  1در طول دوره مقدماتي  -
 در طول جلسه تمريني -

 1 جلسه تمريني ميان هفته اي 
 قبل از مسابقه براي فراجبراني تمرين 



١٧٠ 
 

 توجه: آزمون هاي ماهيانه يا دوبار در ماه 
 40 متر 
 سرعت هاي بخش بخش  

  سرعت چطور مي تواند پيشرفت كند؟ – 6
 حركات نشاط آور و مهيج -
 شروع تمرين -
 بار يا بيشتر در صورت لزوم) 20بازآوري كلي ( -
 بازآوري كامل و غير فعالي -
متر دويدن  2گام بلند انجام دهيد ( 5رشي به تعداد همچنين مي توانيد تمرينات پ -

 گام بلند) 5به دنبال آن 
  توجه: مراقب باشيد عضله همسترينگ را تقويت كنيد وقتي كه روي ماهيچه

چهار سر ران كار مي كنيد در غير اين صورت زانو خيلي بد قفل مي شود (نا 
 ثابت)

 بداند:پارامترهايي كه يك مربي بايد در تمرينات سرعتي 

 آمادگي جسماني باال باشد -
 شدت حداكثر -
 ثانيه 8 – 5 – 3زمان كار  -
 بازآوري كلي و غير فعال -

 بار تكرار 6تا  4
 سري 6تا  2

  انعطاف پذيري
انعطاف پذيري ، توانايي اجراي حركات در مفاصل مشخص با يك دامنه حركتي مناسب 

  مي باشد.
ن نشده باشد منجر به سختي ها و عيوب اگر روي انعطاف پذيري به اندازه كافي تمري   

  ذيل مي گردد:
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  يادگيري مهارت حركتي بدتر مي شود. – 1
  بازيكن ممكن است آسيب ببيند. – 2
  سطح قدرت، سرعت و استقامت نمي تواند بطور كامل مورد استفاده قرار گيرد. – 3
  ند.ده كار كدامن حركات محدود است بطوري كه يك بازيكن بايد با تالش هاي فزاين – 4

اتصال آناتوميك (كالبدي) و  به وسيلهانعطاف پذيري بازيكن قبل از هر چيز    
  بيومكانيكي(درجه آزادي در مفاصل، زاويه، اهرم، اصطكاك) و 

شرايط عضالني و فيزيولوژيكي اعصاب( شكل، ساختار و كشسان بودن عضالت  به وسيله
  و تاندون ها يا زردپي ها)

  محدود شده است.
انعطاف پذيري به تدريج با افزايش سن كاهش مي يابد. براي حفظ و پيشرفت سطح    

  انعطاف پذيري، تمرينات ويژه انعطاف پذيري بايد بطور مرتب انجام شود.
انعطاف پذيري ، يك كيفيت جسماني است كه نسبتاً ساده پيشرفت مي كند چنانچه    

با  مثال تمرينات كششي در ست هايي بصورت سيستماتيك و روزانه تمرين شود، به عنوان
) براي آرامش intervalsتكرار در هر ست انجام شوند بطوري كه بين ست ها ( 15تا  10

  استفاده شود. ، نفس عميق و بازگشت به حالت اوليه) دادن (شل كردن عضالت
 قبل از انجام تمرينات كششي به منظور انعطاف پذيري، بايد يك گرم كردن سرتاسري و   

كامل انجام شود. با داشتن موضوعات تمريني در ذهن، انعطاف پذيري مي تواند در طول 
  گرم كردن هاي عمومي و ويژه جلسات تمريني نيز تمرين شود.

انعطاف پذيري يك پيش نياز پايه اي براي اجراي درست حركات به لحاظ فني و سالم    
  الكي است.به لحاظ جسماني مي باشد و بطور نزديك، متصل به چا
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  تسهيل بازآوري –توليد مجدد  - 23بخش 
  

  تسهيل بازآوري
يك فرآيند بيولوژيكي است كه بازيكنان سالمت پس از فشار تمرين از آن نفع مي «   

  »برند.
  كار بدني سخت به وسيله دو فرآيند دنبال مي شود:

 فرآيند بازآوري .1
 شار جهت كار كردناستقرار مجدد توانايي كليه سيستم هاي كاركردي تحت ف

 بطور كامل
 فرآيند سازگاري .2

  سازماندهي مجدد شكل و ساختار آن سيستم هاي كاركردي

براي اينكه هر تمرين مؤثر باشد ، الزم است كه هر دو فرآيند تمرين و بازآوري به ميزان    
  كافي تطبيق شوند و اينكه تمرين با انرژي ، هماهنگ باشد.

 يش مي يابد، سازگاري زماني و بازآوري نيز افزايش مي يابد.همانطور كه باركاري افزا   

  
  ريكاوري سريع:

يك ورزشكار را قادر مي سازد كه از روي ميل و به طور كامل در ديگر فعاليت   .1
 هاي مهم پس از تمرين شركت كند.

يك ورزشكار را قادر مي سازد تحمل در كار را به ويژه در تناوب و تكرار باال ببرد   .2
مرز پيشرفته و حرفه اي برسد و در حاليكه زير بار شديد است بتواند پيشرفت تا به 

 سريعتري داشته باشد.
قبل از اينكه مهمترين سيستم كاركردي (انرژي، عضالني، عصبي و گردش خون   .3

 و تنفسي) مرتبط با كار بازآوري شود ، هيچ كار جديدي نبايد معرفي گردد.
 د با كاري كه قبل از آن انجام شده است.كار جديد بايد حداقل برابر باش  .4

 



١٧٣ 
 

  اگر زمان بازآوري ناكافي باشد:
خستگي افزايش خواهد يافت و فرآيندهاي كاري گسيخته خواهند شد و از   .1

 پيشرفتن جلوگيري بعمل خواهد آمد.
سطوح عملكرد ممكن است حتي كاهش بيابند و قهرمانان ، بيشتر مستعد آسيب   .2

 شوند.

ميزان پيشرفت تمرين را اي اينكه بدن بازآوري انجام دهد، زمان مورد نياز بر
 .محدود مي كند

  
  هدف توليد مجدد:

 شتاب گرفتن بازآوري يك بازيكن با سرعت هرچه تمامتر -
 رفع علل خستگي از بدن -
 تازه كردن توانايي هاي كاركردي كه بطور موقت معيوب شده اند -

  ميزان بازآوري سيستم ها:
بازآوري، تالش بايد به سمت سيستم ها جهت دهي شود كه نيازمند براي شتاب دهي به    

زمان بيشتري براي بازآوري است، اين مسئله با شدت، مدت و ميزان بارتمريني تغيير مي 
  كند.

پژوهش بيوشيمي نشان داده است كه ميزان ها يا مقادير بازآوري در محتويات عضله، از    
ر تروژن) با شدت و ديگر ويژگي هاي بار تمريني تغييمواد مختلف (گليكوژن، پروتئين و ني

  مي كنند.
زمان مورد نياز براي اينكه سيستم هاي كاركردي مختلف بازآوري نمايند متغير است،    

  همينطور زمان جايگزيني (تجديد سوخت) مواد بيوشيميايي مختلف نيز متغير است.
  كاستي هاي پروتئين مي باشد.مثالً جايگزيني ذخاير گليكوژن سريعتر از جبران    
بافت هاي ارتباطي در بدن (تاندون ها يا زرد پي ها و عصب ها) و بافت هاي پشتيبان    

(ليگامنت ها يا رباط ها و استخوانها) معموالً نسبت به سيستم قلبي عروقي و سيستم سوخت 
  و ساز بدن براي بازآوري زمان بيشتري الزم دارند.



١٧٤ 
 

ايي بازآوري به عنوان يك نتيجه طبيعي عملكرد توسعه يافته و تحمل روي هم رفته، توان   
  باري كه از طريق تمرين كسب شده ، اتفاق مي افتد.

قهرمانان سطح باال نياز به تمركز روي ترميم سيستم هاي عضالني عمومي و محلي    
سيستم  مدارند. فعاليت متفاوت تعيين مي كند كه كدام گروه عضالني محلي خسته است، كدا

انرژي تمرين كرده است و به چه اندازه سيستم عصبي تحت فشار قرار گرفته است. بر مبناي 
 آن متغيرها، نياز است كه توانايي هاي مختلف ذخيره سازي اجرا شوند.

  
  بيش تمريني

وقتي كه بار تمريني كلي يك ورزشكار از قابليت عملكرد وظرفيت كاري اش تجاوز مي    
  بيش تمريني است. كند، نتيج آن

وقتي كه ورزشكار فرصت بازآوري كامل قابليتش را براي اجراي ظرفيت قبل از شروع    
  مجدد تمرين از دست بدهد ، بيش تمريني ماندگار باعث پيشرفت خستگي مي شود.

و تا وقتي كه علل بيش تمريني رفع شوند  اين موضوع منتج به يك بدتر شدن عملكرد    
 مي شود.

  
  بيش تمريني داليل
 خطا در روش تمرين  .1

 ميزان بار كاري (روند خيلي سريع است) -
 برنامه ريزي ضعيف، بار تمريني زيادي -

 افزايش بسيار سريع حجم تمرين و حجم تمريني مازاد –رفتار تمريني ناصحيح   .2
 سبك زندگي ناسازگار با تمرين  .3
 تنش در روابط –مشكالت روانشناسي و جسماني خارج از تمرين   .4
 رژيم غذايي، خواب و استراحت نامناسب  .5
وقتي كه كارهاي تمريني بيشمار و پي در پي، متناسب با بار و حجم تمرين، بسيار   .6

 شديد هستند.
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بسيار مهم است كه مربيان هرچه بيشتر درباره مسئوليت هاي پس زمينه شخصي    
 بازيكنان بدانند و آنگاه قادر به هماهنگ سازي تمرين خواهند بود.

  
  شناسايي بيش تمريني

بايد بين عالئم خستگي طبيعي (كه به سرعت محو مي شوند) و عالئم بيش تمريني    
واقعي (كه بيشتر طول مي كشند) تمايز قائل شويم. مثالً افت هاي موردي خواب پس از 
تمرين سخت مي تواند با بار تمريني استثنائاً بيش از حد مرتبط باشد اما مرض بيخوابي 

  است نتيجه بيش تمريني باشد.ممكن 
  مرحله اول بيش تمريني به وسيله تعدادي واكنشهاي روان شناسي نشان داده مي شود:   

 طرز برخورد منفي -
 توان هاي كاهش يافته تمركز -
 حساسيت به انتقاد –برانگيختگي فزاينده  -
 مرض بي خوابي ماندگار -
 كمبود اشتها -

، منجر به مزاحمت هايي در هماهنگي حركات، اگر از اين عالئم به راحتي عبور كنيم   
كاهش در آمادگي جسماني و امكان فزاينده آسيب مي شود. سطح عملكرد افت مي كند و 

  شرايط ورزشكار بدتر مي شود:
  الف) خطاهاي فني و تاكتيكي مرتكب مي شود

  ب) اختالل در جريان و ريتم حركات بوجود مي آيد
  فته و استراحت بيشتري مورد نياز استج) مقاومت، سرعت و قدرت كاهش يا

  د) ترس از رقابت اتفاق مي افتد
  هـ) به آساني تضعيف روحيه شده و تمايل به ترك رقابت دارد

  
  برطرف كردن پي آمدهاي بيش تمريني

  كاهش در ميزان كار فوراً – 1
  استفاده از روش هاي ارتقاي بازآوري – 2
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حمام، مصرف غذاهايي غني از ويتامين ها و كاهش مثال ترميم و استراحت فعال، ماساژ،    
  مصرف پروتئين

  اجتناب از ادامه مسابقه يا رقابت – 3
4 – (سندروم استراحت حاد) استراحت كامل ممكن است موجب اختالالت بيشتري شود  

به محض توقف تمرين ناگهان عالئم محو مي شوند، ابتدا حجم و سپس شدت تمرين    
  شود.بايد افزايش داده 

ضرورت دارد كه عالئم بيش تمريني هرچه سريعتر شناسايي و رفع شوند. متعاقباً بايد بين    
  مربي، بازيكنان، دكتر و متخصص تغذيه، همكاري نزديك اتقاق بيفتد.

برنامه تمريني، ساختار تمرين يعني رابطه بين حجم، شدت، روش و دوره ها بايد اصالح    
  شود.

  به يك منطقه آرام –ي تغيير محيط تمرين   
  اجتناب از نور شديد خورشيد يا برخورد اشعه خورشيدي از يك المپ   
  

  تسهيل بازآوري
حال كه تقاضاهاي افزايش يافته در ورزشكاران به وسيله تمرين و مسابقه در حال ايجاد    

  شدن هستند، يك نياز رو به رشد براي پيشرفت مقادير بازآوري وجود دارد.
  چگونه؟ –و بازتوليد بازآوري 

  بازآوري، باال بردن از طريق فهم بهتر – 1
الف) رويه بازيكن نسبت به تمرين مهم است. او بايد موضوعات و وظايف را در تمرين    

  بشناسد.
  ب) او بايد خود را به لحاظ جسماني و ذهني براي تمرين آماده كند.   
روال، بار، فازها، تمرينات اينت –تخابي باشد ج) سازماندهي فازهاي تمرين و جلسات بايد ان   

  ابزار فعال بازآوري
 نرمش ها، محتويات، بار –د) تغيير محتمل در تنوع محتويات تمرين    

  
  روش هاي باز توليد – 2
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  الف) استفاده از آب/آب درماني   
 دوش آب گرم  .1
هسته دقيقه و حركتهاي نرم وآ 20تا  15حمام كردن در استخر آب گرم براي   .2

 اندام تحتاني تحت تاثير
 گرداب و فواره هاي آب به عنوان ماساژ زير آب  .3
 ماساژ زير آب با استفاده از نهرهاي آب با فشار باال  .4
 دوش آب سرد و گرم يكي در ميان براي ورزشكار جهت تقويت اثر  .5

  ب) سونا   
 سموم بدن را دفع مي كند.  .1
تخليه آب، اتالف الكتروليت و  هرگز پس از تمرين شديد انجام نشود چرا كه  .2

  ضربان قلب را بيشتر مي كند و باعث افزايش استرس در بدن مي شود.
دقيقه در سونا (محيط داغ) با يك مدت كوتاه در آب  12تا  9به صورت تناوبي   .3

بار استفاده تمايزي و نوبتي از داغي و سردي،  3تكرار  –سرد يا در معرض هوا 
اكه ما تمايل به كاهش پسماندهاي ناشي از تمرين، قضيه اي ثابت شده است چر

رفع اسيد الكتيك، كاهش درد و اسپاسم و افزايش گردش خون پر اكسيژن و تازه 
در بافت هاي تمرين كرده داريم. گرما براي تحريك آسايش ماهيچه، افزايش 
تصفيه لنفاوي (بلغمي)، كاهش تنش و افزايش جريان خون استفاده مي شود. سرما 

 اي كاهش درد، تورم و التهاب استفاده مي شود.بر

  ج) ماساژ   
شادابي بدن را حفظ مي كند و اجازه بازآوري پس از تمرين را مي دهد. ماساژ به رفع    

سموم به وسيله حركت دادن توده هاي عضالني كمك مي كند و كيفيت آسودگي را ترقي 
دقيقه پس از يك دوش  15ا ت 10مي بخشد. يك ماساژ كامل پس از كار، ممكن است 

) 2) تمركز روي حذف توليدات مازاد از ماهيچه ها به سيستم بلغمي (1آرامش دهنده با (
) همچنين براي پيشرفت گردش خون و بازكردن 3تالش براي كسب حداكثر آسودگي (

  ) باالبردن حساسيت تحريكات عضوي؛ انجام شود.4رگهاي خوني (
  بخش است: 2ت كاري بوسيله ماساژ در ترميم يا ذخيره سازي ظرفي   
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فراهم كردن شرايط رفع اكسيداتيو فوري اسيد الكتيك از گروه هاي ماهيچه اي كه  – 1
  كار اصلي را انجام داده اند.

  رفع اسيد الكتيك از گروه ماهيچه ها در باال و پائين ماهيچه هاي كار كرده – 2
ص داده شود كه وظيفه حركتي اصلي را از زمان درمان بايد به ماهيچه هايي اختصا 80%

  انجام داده اند.
  

  ماساژ چه وقت؟
دقيقه پس از مسابقه يا جلسه تمريني به خصوص بسيار سودمندتر  20جلسه اول:  – 1

  خواهد بود اگر با يك سونا يا دوش همراه باشد.
  ساعت پس از مسابقه 2جلسه دوم:  – 2

تا به درون پوست و ماهيچه ها  گرماي سونا يا دوش، خون را تحريك مي كند  
  نفوذ كند.
سرما خون را وادار به فرو رفتن عميق درون ماهيچه مي كند كه به بدن براي رفع   

  ضايعات كمك مي كند.
ونا يا تمام بازيكنان يك س –در روز استراحت پس از مسابقه يا جلسه تمريني سنگين  – 3

  ماساژ دريافت كنند.
  

  رژيم غذايي
سابقه يا جلسه تمريني سنگين، بدن متحمل فشار اسيد الكتيك مي شود. پس از يك م   

ذخاير ماهيچه اي و كبدي گليكوژن تخليه شده اند و كسري آب عمده اي نيز ايجاد مي 
  گردد.

مصرف الكل پس از يك مسابقه بسيار نامطلوب است بطوريكه بازتوليد را آهسته مي كند.    
  د غذا خورده شود زيرا:حدوداً ساعتي پس از مسابقه، باي

ساعت بعد غذا خورده  4يا  3برابر سريعتر است از وقتي كه  3ميزان جايگزيني   .1
 شود.
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دقيقه از  30تا  20ميزان تجديد گليكوژن سريعتر است (اما تنها وقتي كه ظرف   .2
 فعاليت بازگردانده شود)

  كربوهيدرات
سابقه بعد از تمرين و م يك گرم كربوهيدرات براي هر كيلوگرم وزن بدن بالفاصله  .1

كيلوگرم باشد، جايگزيني كربوهيدرات  75بايد جايگزين شود (مثال اگر وزن بدن 
 گرم مي باشد) 75

اين فرايند را پس از ساعت اول و دوم تكرار نمائيد و به دنبال آن وعده كامل   .2
 غذايي مصرف كنيد.

  كربوهيدراتها: نان، غالت، برنج، موز
  

  مايعات
  غذا حتي مهمتر از

اگر دريافت مايع مورد غفلت قرار گيرد، هيچ ميزاني از دريافت كربوهيدرات كمك نخواهد 
  كرد.

يا  20مايعات بايد در طول تمرين و رقابت دريافت شوند، در صورت امكان به ميزان هر    
دقيقه، مايعات بايد مطابق برنامه مصرف شوند نه وقتي كه احساس تشنگي مي كنيد.  30

  دقيقه زمان نياز دارد. 20جذب آب از معده،  بدن براي
   isotonic drinks  و سديم هستند  %8(نوشيدني هايي حاوي كربوهيدرات كمتر از

كه ورزشكاران و قهرمانان آن را به جاي آب مصرف مي كنند. اين ميزان كربوهيدرات باعث 
ل وقتي سديم محلو فراهم آمدن انرژي بيشتر در طول دويدنهاي طوالني مي گردد. همچنين

از طريق روده كوچك جذب خون مي شود ، جايگزين سديم از دست رفته از طريق تعريق 
مي گردد. همچنين اين مايع نسبت به آب خالص ، بهتر جايگزين مايعات دفع شده بدن مي 

  كربوهيدرات، كالري ها و مواد معدني باشد.شود.) مي توانند جايگزين 
  

  بازتوليد فيزيولوژيكي
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  ل بازآوري در ارتباط با رژيم غذايي و تغذيه:ك
 روز قبل از يك رويداد، توليد كننده انرژي است. 3دريافت كامل كربوهيدراتها   .1
 به خوبي در طول و پس از تمرين يا فعاليت آب و مايعات مصرف كنيد.  .2
قويت يا يك ت –دوباره پر كردن كربوهيدراتها بالفاصله بعد از فعاليت يا تمرين   .3

 قي است.تر
ساعت پس از  2براي بازآوري، بالفاصله پس از تمرين و هر ساعت به مدت   .4

 تمرين غذا بخوريد
 بين دريافت آب و غذاهاي ساده هضم توازن برقرار كنيد.  .5
 توازن بين دريافت آب با نوشيدني هاي ايزوتونيك  .6
 ساعت اول پس از مسابقات 2جايگزيني سطوح گليكوژن ظرف   .7

  نياز است كه سطح كربوهيدرات و گليكوژن باال باشد. پيش از مسابقات،
  

  باز توليد روان شناسي
 مشاوره دادن به ورزشكاران  .1
گفتگو با بازيكنان به صورت فردي و به عنوان يك گروه/تيم وگوش دادن به   .2

 مشكالت، ترسها و ساير مسائل ايشان.

  باز توليد و سن
باشد.  هاي فيزيولوژيكي صرفنظر از سن ميفعاليت منظم و شديد، توليد كننده پيشرفت    

اگرچه اشخاص مسن تر ممكن است در مواجهه با فعاليت بدني شديد به استراحت بيشتري 
سال عالئمي را از زوال نشان مي دهد و همين  25نياز داشته باشند. بدن در حوالي سن 

، همين طور كه طور كه سن باال مي رود، فرآيند بازآوري ممكن است طوالني شود. اگرچه
افراد به سطوح باالتري از شرايط فيزيكي و آمادگي جسماني دست مي يابند، ميزان بازآوري 

  از نقطه پايه متابوليك افزايش مي يابد (باال مي رود). (متابوليك: سوخت و سازي)
بازيكنان در شروع براي برعهده گرفتن فعاليت بدني شديد ممكن است بسته به سطح    

ه در آن درگير هستند، نياز به زمان بيشتري براي بازآوري داشته باشند. به اين تمريني ك
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دليل است كه سطوح پائين تر شدت و حجم تمرين در طول هفته اول تمرين با افزايشي در 
  بار و حجم تمرين تجويز مي شود، تا اينكه بازيكن با تمرين خو بگيرد.

سال، بدليل سطوح تستسترون بيشينه كه در  22تا  15بطور كلي، ورزشكار بين سنين    
  بازآوري همكاري مي نمايد، داراي توانايي بهبود بخشي بيشتري است.

  
  نقش مربي

ورزشكار از مربي انتظار دارد كه تا حد امكان داراي دانش و كيفيت باشد تا شرايط تمريني    
بازيكنان  و تحريكشايسته اي براي ظرفيت هاي بالقوه براي پيشرفت، پشتيباني، باور 

  فراهم نمايد.
 تعليم و تربيت، نقش اصلي مربي در آموزش بازتوليد است.  .1
بازآوري بايد يك قسمت جدايي ناپذير از هر برنامه تمريني باشد. تالش  –بازتوليد   .2

يا  ½(تمرين) و بازآوري در زمانهايي بايد برابر باشد. براي ترميم كامل، نسبتي از 
 اشد.مفيد مي ب 1/1نسبت 

 بايد از بيش تمريني جلوگيري به عمل آيد.  .3
 ورزشكاران بايد تعليم داده شوند و تشويق گردند كه درست بخورند.  .4
 جايگزيني مايعات در تمام بخشها بايست تأكيد شود.  .5
حفظ وزن بدن حياتي است. وزن قبل از تمرين يا مسابقه بعدي بايد به حالت   .6

 مشكالت بيش تمريني اتفاق خواهد افتاد.اوليه باز گردد، در غير اين صورت 
 بازيكنان نياز به خواب كافي و بازآوري غيرفعال و آسودگي دارند.  .7

يك افزايش در ساختار، قدرت، سرعت، انعطاف پذيري و مهارت بدن حاصل از تمرين    
سخت مورد انتظار است. اگر اين پيشرفت هاي جسماني اتفاق نيافتند، آنگاه بازآوري كافي 

  يجاد نمي شود.ا
يك مربي بايدتصميم بگيرد كه برنامه تمريني را تغيير دهد وقتي كه عالئم بيش تمريني    

  مشهود هستند.


