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پیشگفتار
به نام یگانه هستی

کـه  نامنـد را عصر انفجار اطالعاتی میعصري که در آن زندگی می کنیم 
بزرگی از اطالعات و فناوري هاي مربوط به آن قرار يبشر در هالهدر آن
نهاد، هر مجموعه و هر انسانی را منـوط بـه   پیشرفت هر سازمان، وگرفته

.آن می دانند
ولی به همگان پوشیده نیست که کتـاب بـه عنـوان یـک منبـع بـا ارزش       

ه و همیشـگی ارزش و اهمیـت خـود را در    اطالعات، این یار و یاور دیرینـ 
جوامع مختلف بشري حفظ نموده است ولی علت رکود کتـاب خـوانی در   

ز جمله کیفیت و محتواي مطالـب برمیگـردد   کشور ما به عوامل مختلفی ا
.که جاي بررسی و تعمق بیشتر دارد

در این خصوص بسیار خوشحالم که در زمینه تخصصی ورزشی ام شـاهد  
فعالیت جوانانی فعال، مشتاق و متخصص هسـتم کـه بـا سـعی و تـالش      
شبانه روزي موفق به تالیف و گرد آوري چندین کتاب بـاارزش در زمینـه   

ینات تخصصی فوتبال و فوتسال شده اند کـه جـاي تبریـک و    آموزش تمر
.ستایش فراوان داشته است

و مشتاقان این رشـته  کتاب حاضر را به دلیل بعد محتوایی به عالقمندان
.پر طرفدار و جهانی معرفی می نمایم

افکار و اندیشه هاي انسان به گونه اي است کـه ممکـن اسـت    :انیشتین«
به اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنـاي جدیـد   فقط خواندن یک کتاب یا

یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشـت  
».میلیون ها انسان را به راه مخصوصی بیندازد

غالمرضا جعفريدکتر
مبارکهت علمی دانشگاه آزاد واحد ئعضو هی





مقدمه
ایـن امـر   ،زیباسـت و در عـین حـال  حساسمهم، مربیگري شغلی بسیار 

مربیگري یک هنر است و کسانی می توانند .میسر نمی شود مگر با عشق
دوره اي که در آن قرار داریم . اندداراي این هنر باشند که عاشق مربیگري

تا بتواند آنچه را کـه  ،ح باالیی باشدویک مربی در سطایجاب می کند که 
کتـب، مقـاالت و   انـواع  يمطالعـه  . در ذهن دارد در زمین بازي اجرا کند

ان داشـته  مربیـ بـه مـی توانـد  کمک بزرگی متون مرتبط، از لحاظ علمی 
روش خلـق موقعیـت در   50من در این کتاب سعی کردم با نوشتن.باشد

،ر کرده باشمفوتسال کمکی هر چند اندك به مربیان جوان و ارزنده کشو
را توضـیح داده ایـم کـه    روش خلق موقعیت در فوتسال50در این کتاب 

امید است که مربیان عزیز با خواندن این . مطالعه آن خالی از لطف نیست
ه روش هاي جدیـدتري  کتاب بتوانند در بحث خلق موقعیت در فوتسال ب

ح جهـت  در اینجا از دوست خوب و عزیزم آقاي علی ذبی. دست پیدا کنند
تالش هاي بی وقفه اي که در جهت به چاپ رساندن این کتاب داشته اند 

در پایـان آرزو دارم کـه در سـایه لطـف الهـی      و تشکر و قدر دانی میکنم 
در تیم هاي ملی کشورمان بخصوص و در تمامی میادین ورزشی، همیشه 

.فوتبال و فوتسال موفق و پیروز و سر بلند باشندرشته ي 

سلطانی کاظمیآرمان 
95زمستان 
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