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  پيشگفتار
  

  
هـاي    كتـاب  ةترجمـ   كـه در تـأليف و      عزيزانـي هـاي    ضمن ارج نهـادن بـه كوشـش       
 ازرا  كـه جـاي خـالي كتـابي كـه هنـدبال              ازآنجا اند، آموزش هندبال همت گماشته   

 ند بر آن شـد گان نگارند،شد موزش دهد، احساس ميآ ساده به مشكل به نوآموزان 
از ايـن    د تـا  نـ نكگام تـأليف     به صورت گام به   قالب سي درس   در راحاضر  تا كتاب   

هـاي   تـا مهـارت  ،  كـه گـرفتن تـوپ اسـت    ،نوآمـوزان را از نخـستين مهـارت     طريق  
ين نوشتار تالش شده است در ا. دندهآموزش   گروهيهاي تمرينبا  همراه ،پيشرفته

  .نيز آموزش داده شود ها آنانواع  ها، كاربرد و بندي مهارت دسته ضمن تعريف وتا 
؛ به همين درگيرانه است و يك بازي پربرخورد  بازي هندبال،از طرف ديگر

 اجـازه  بـه نوآمـوزان   در آغاز آمـوزش   نبايدهاي گروهي ديگر خالف رشتهدليل بر 
در حـين بـازي در   ديدگي  سيبآزيرا ممكن است  ؛  ل بپردازند  به بازي هندبا   كهداد  

فراگيـري    فعاليـت و   ةادامـ بـراي     ايجاد كند و در نتيجه     دلزدگي  و گيانگيز آنان بي 
اي است كه بـا اسـتفاده از         گونه به    تدريس ةبراين شيو بنا. شوندهندبال دچار ترديد    

نيـاز بـازي     مورد يِوانـ ر هـاي جـسمي و     توانايي ها و   مهارت ،هندبال هايي شبيه  بازي
پيشگيري نيز هاي احتمالي  از آسيبو تقويت كار گروهي نشاط  هندبال و شادابي و

 ،روش تدريس درست هندبالسعي شده است ن دليل در اين كتاب ي هم به؛شود مي
آمـوزش   گوناگون مرتبط با آن به ورزشكاران و مربيان آينـده            هاي  تمرينبا  همراه  

  .داده شود
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داننـد و در      گروهـي مـي    يها  هندبال را مادر ورزش    ،ارشناسانكه ك  آنجا از
سزايي دارد، در ايـن     نقـش بـ   روي   پرهيـز از تـك     همكـاري و   اين بازي سـرعت و    

  آشنايي بـا تـوپ و      عالوه بر  ،كتاب سعي شده است تا نوآموزان از شروع آموزش        
را  آن  و ننـد  انـس پيـدا ك     نيـز همكاري    گوناگون آن، با كار گروهي و      هاي  تمرين
هـاي    تا آنجا كـه ممكـن اسـت از بـازي           بايدبنابراين مربي    . ذهن خود سازند   ةملك

هـاي جـسمي و مهـارتي،         كه عالوه بـر بـاال بـردن توانـايي          اي استفاده كند    گروهي
گروهـي وادار    هـاي فـردي و     انديشه در مهـارت    را به استفاده از تفكر و     نوآموزان  

  . سازد
حد امكان   تا وبندي    دسته سي درس     و سه بخش هاي اين كتاب در قالب        آموزه

 گروهـي، روش آمـوزش و      هـاي فـردي و      شده است عالوه بر آموزش مهارت      تالش
دانـشجويان و مربيـان   د تا اده شوآموزش دمرتبط  صورت اصولي و   به   تدريس آن نيز  

هـاي آموزشـي      كارگـاه  هـاي مربيگـري فدراسـيون و       كـه در كـالس    افرادي  و  جوان  
 و  طرح درس هر جلسه و محتوا      ،در اين كتاب  . مند شوند  بهره از آن    ،كنند شركت مي 

كـه كتـاب    (شـود در ايـن كتـاب    آوري مي؛ البته يادبندي آن نيز ارائه شده است    زمان
هـاي ابتـدايي آمـوزش       تاكتيك ها و  تكنيكصرفاً   ،)سـتا )گام به گام  (ه  آموزش پاي 
  .شود داده مي

 ةچنـد كوچـك در پيـشبرد رشـت    ، گامي هر  اميد است كه نگارش اين كتاب     
 ةخوانــدايــن ورزش كــه برادرزيــرا ؛ دار هنــدبال بــردارد پرطــرف ورزشــي زيبــا و

هـاي    با سـاختار و توانـايي مناسـب بـدني، ويژگـي         ،باستاني ايران است   »ده  دستش«
همــاهنگي و نــژادي، اســتعدادهاي ذاتــي و هــوش سرشــار جوانــان ايــن مرزوبــوم  

 نـژاد و جمعيـت زيـاد ايـن          ، اقلـيم   گونـاگوني  به  توجه با دارد و    سياريهمخواني ب 
گيـري    و بـا بهـره      شود پرداخته خوبي شناخته و  به  ي جوانان   ها اگر استعداد  كشور،

منــدي از دســتاوردهاي  د، عــالوه بــر بهــرهآشــنا مــديريت شــواز كارشناســان كار
فقـط     در بخش ورزش قهرماني نيز نـه       سالمتي در ميان جوانان،    گسترش ورزش و  
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ديگـر  هاي گروهـي    بلكه در جهان به مراتب بهتر و بيشتر از ديگر ورزش ،در آسيا 
  .جلوه خواهيم كرد

در انجـام   ما را   همكاران عزيزي كه     در اينجا شايسته است از تمامي دوستان و        
  .مينكقدرداني  اند، سپاسگزاري و كردهاين مهم ياري دادن 

  
  خسرو نصيري 

  اصغر فالحي علي
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  دمهمق
  
  

  گروهي، زيبا و پرتحرك است كه در آن توانايي، دانـايي و پويـايي              يرزشو،  هندبال
 انديـشه، همكـاري، همفكـري و    ، در ايـن بـازي  .كليد پيروزي است  )  ورزش ةعصار(

دسـت در دسـت هـم      ،  ديگـر سـوي   سو و توانمنـدي و هنرمنـدي از          همسازي از يك  
فتـه از هنـر، مهـارت و زيبـايي نقـش      هـايي با   بس زيبا از تافتـه  تصاويري تا   گذارند  مي
درستي  به   در اين ورزش كه آگاهان    ؛ به همين دليل     بندد و بينندگان را به وجد آورد      ب

هـاي   ظرافت ها و  هيجان ،ها  زيبايي ة هم ةدربرگيرند هاي گروهي و   را مادر ورزش   آن
 ماننـد هـاي آمـادگي جـسماني و روانـي             نـشانه  ةدانند، هم  هاي گروهي ديگر مي    رشته

 بـه يـاري بيـشتر       هوشـي، نيز زيركـي و تيز     چابكي و  ، نرمي درت، استقامت، سرعت،  ق
آينـد تـا    هاي فردي و گروهي مانند گرفتن، پرتاب كردن، دويدن و پريدن مي      مهارت

  .بازيكنان بتوانند در برابر حريفان به پيروزي برسند
يـف،  درپـي بازيكنـان بـا حر       پـي  تـن و   بـه   تن ة هماوردي و مبارز   ،در اين بازي   

 حركتـي   ةمفاصـلي قـوي بـا دامنـ        هـايي توانمنـد و      ورزيـده بـا ماهيچـه      ينيازمند اندام 
 مـداوم موجـب رشـد و       فعاليـت شـديد و      فـشردگي و   ،از طرف ديگر  ؛  استگسترده  

 هـا،  ويژه قلب، شش   به   ديگر اعضاي حياتي بدن    و   ها توسعه و توانمندي بيشتر ماهيچه    
  .شود ي بدن ورزشكاران ميهمچنين سيستم اعصاب مركز و ها كبد، كليه

 و نقـش دارد  نيـز   روان ورزشـكاران     پـرورش تـن و     زمـان در    هـم  ،اين ورزش 
  در تقويـت انديـشه و تفكـر و         ،فيزيكي و فيزيولوژيك    بر باال بردن توان بدني،     عالوه

با وجود   زيرا بازيكنان در هنگام بازي و؛ثر استؤ بسيار م  نيز انآنتحليل   و   تجزيه ةقو
، بـه  دسرعت ببينن به موقع وبه  بايد در كسري از ثانيه زمان و  شديد، هم  درگيري بدني 
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 هـا و   تـرين حركـت    مناسـب  بهتـرين و   گيـري كننـد و      نتيجه و  ارزيابي   خاطر بسپارند، 
مكاني خود بر روي زمين يا در فضا به اجـرا            را به فراخور موقعيت زماني و      ها تكنيك
  .درآورند

به آنان   دارد و  كار گروهي وامي   كوشش و  و ورزشكاران را به تالش      ،هندبال
گـروه خـود و نيـز        هـم  به بازيكنان حال كه     درعينو   آموزد كه از شكست نهراسند     مي

قواعـد بـازي      قـوانين و   ةهمـ  ود  گذارنـ  تيم حريف، داوران و تماشاگران احتـرام مـي        
ــه و ــصفانه را رعايــت و جوانمردان ــه خــود و  من   ديگــران دورياز آســيب رســاندن ب

  تـا بـا همكـاري و       بكوشـند  جنگنـدگي بـسيار    با شـجاعت و     وجود و  ة با هم  ،نندك مي
  بـه هـدف نهـايي كـه همانـا پيـروزي بـر حريـف و        ،فكري با ديگر بازيكنان گروه هم

را  خـوبي آن   بـه     در صـورت شكـست،     يحتـ  ايـ  ؛د دسـت يابنـ    است،كسب قهرماني   
  . آينده بسازنددر پيروزي  تحمل از آن پلي براي پيشرفت و با صبر و  وبپذيرند
  گروهـي  كـار   مهم، ورزشكاران را بـراي زنـدگي اجتمـاعي و         يها  آموزهاين   

زندگي سعادتمند همراه بـا افتخـار، پـرورش          سالم در اجتماع و    رفتارهاي شايسته و   و
ترين هدف ورزش اسـت و بـازي هنـدبال بـه             ترين و اصلي    كه اين خود مهم    ،دهد مي

  .دهد ياين وظيفه را انجام م كمال تمام و




