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 . چارچوب مربيگري فدراسيون جهاني بدمينتون1

سيون سطح يک فدرا سطح يک به مربيگری  صيل و دريافت گواهی مربيگری   جهانی بدمينتون که برای حمايت از داوطلبان مايل به تح
 گيرد. آمده، قرار می که در جدول زير به طور خالصه است، خوش آمديد. اين گواهی در چارچوبی شده طراحی

 نتايج / ارزيابي محتوا قالب هدف گروه دوره / گواهي

گواهي اصول 

 بدمينتون

مربيان  يا  روند آموزش
 مربيان تربيت بدنی

ساعته در قالب يک  8 دوره
يا  عت  8روز  يک ساااا تا 
 تمرين

های ابتدايی بدمينتون ا و مهارت دانش
فنی، فيزيکی و عناصااار اصاااطالحات 

ئه مطمئن و ايمن  تاکتيکی و روش ارا
سات بازی بدمينتون تفريحی  وايجاد جل

 برای کودکان. 

مه نا به بر قادر  يان  جاد مرب ريزی و اي
يت عال يت برقرار شاااده در ف ها و امن

جلساااات سااارگرمی و تفريح ورزش 
 بدمينتون هستند. 

يابی  ته ارز مان اين رشااا توساااط معل
 شود.می

 ۱ح مربي سط

با  بان  تشاااويق داوطل
پايه تجربه يا دانش در 
باادمينتون ابتاادايی و  
با  يان تربيت بدنی  مرب
مااادرم آماااوزش 

 بدمينتون.

 ۲دوره  ۲روزه ياا  1دوره 
روزه در جااهاات هااداياات 

 مربيان  

 اصول پايه مربيگری. 
 اساااات:1آنچااه برای مربی ساااطح

اصاااطالحات فنی، تاکتيکی، عناصااار 
 فيزيکی و مادی. 

روش  -1ساااطح  يگریچگونگی مرب
 اصلی مربيگری ابتدايی. 

مه نا جاد جلساااات بر ريزی کردن و اي
 پيشرفته مربيگری. 

يه مربيگری از طريق  يت اول صاااالح
مه نا ئه، بررسااای و بر ريزی مؤثر، ارا

ارزيابی به وسااايله جلساااات مربيگری 
 شود. مرتبط با آن موضوع ثابت می

 های فعال.مديريت ايمن در گروه
 ود. شرشته ارزيابی می توسط معلم اين

 ۲مربي سطح 

يان ساااطح  يا  1مرب
 معادل آن. 

بااازيکنااان بااا تجربااه 
باادمينتون در ساااطح 

 المللی. ملی و بين

قل  يت 1حدا عال ها روز ف
 تدريس شود.

هدف  و  فه نمودن  اضاااا
هدايت به تمرين مربيگری 

مه نا جام و اجرا و بر ريزی ان
 شود.می

 اصول مربيگری. 
هااای تکنيااک -چگونگی مربيگری

 .۲ مربيگری سطح
شااود: چه چيز به مربی آموزش داده می

صری  صطالحات فنی، تاکتيکی و عنا ا
 .۲سطح با اصول زيربنای علمی و دانش

مه نا نه و بر يا ريزی و آموزش سااااال
مه نا نان بر بازيک بت برای  قا های ر

 مختص بدمينتون.

توانااايی برای ايجاااد و ارائااه آموزش 
 رقابتی.های ساليانه و برنامه

های های آموزش فردی و  برنامهبرنامه
تأييد شاااده به وسااايله اصاااول علوم 

 ورزشی.
تا مديران مؤثر گروه نان  بازيک های 

 سطح عملکرد ممتاز 
توساااط معلم دوره خااارجی ارزيااابی 

 شود.می
 

 ۳مربي سطح 

يان ساااطح  يا  ۲مرب
سال  1معادل با حداقل 
 تجربه مربيگری

ماااه دوره  1۲حااداقاال 
موزشاااای هااای بااا دوره آ

های مخصاااوص در حوزه
 تخصصی انتخاب شده.

مه نا به بر ئه آن  ته و ارا ريزی پيشااارف
 مخاطبان خاص: 

 ،کودکان 
  ،نخبگان 
  بازيکنان ناتوان يا مربی آموزش ديده

 پيشرفته. 

صی  ص شرح دقيق و عميق از حوزه تخ
انتخاب شاااده. توانايی برای مديريت و 

چه پار يان و يک سااااازی ساااااير مرب
های آموزشاای در کارشااناسااان با طرح

 زمين يا خارج از زمين. 
عه طال يک طوالنی م قه در  مورد  منط
فق يق توا حق   دادن نشااااان برای ت

  .شايستگی

سان مربيگری  شنا سط هيئتی از کار تو
 شود. مربوطه ارزيابی می
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 نتايج / ارزيابي محتوا قالب هدف گروه دوره / گواهي

 ۴مربي سطح 

يان  ياری از مرب بسااا
به از  با تجر کارآزموده 

 های مديريتبرنامه

ماقاطاع تاحصااااياال در 
سی  شنا سی يا کار شنا کار
ارشااد مربوط به تخصااص 

 ماه(. 1۲مورد تأييد )حداقل 

برنااامااه ريزی درازماادت در ساااطح 
يت در حوزه  مدير ئه و  ته، ارا پيشااارف

 تخصص انتخاب شده. 
قات علوم ورزشااای،  فاده از تحقي اسااات
 نوآوری، ابتکار و بهترين شيوه در عمل.

های توساااعه و شااارح بلندمدت برنامه
يزی در حوزه تخصاااصااای که ربرنامه

 د. باششامل پژوهش و شيوه نوآورانه می
 نامه در حوزه تخصصی.ارائه پايان

يا  يان  خارجی از مرب ئت  توساااط هي
شی مربوطه با تجربه در  شمندان ورز دان

 شود.زمينه بدمينتون ارزيابی می

مربيان 

ورزشي ـ 

مربيان 

 خصوصي

مربيان باتجربه موجود 
يا  عه مربی  در توسااا
سيار ورزيده با  مربيان ب

 های مناسبصالحيت

طح  ماادت دوره بااه ساااا
گيری اختصااااص تصاااميم

 دارد.

 ير: گيری نظمربوط به سطحی از تصميم
 معلمان مدارس بدمينتون 
 مربيان مدارس بدمينتون 
 مربيان آموزشی سطح يک 

توانايی برای ارائه به مربيان بزرگسال و 
يده در بدنی آموزش د يت  مان ترب  معل

های های گوناگون و ترکيب شيوهسبک
 باشد.مختلف تدريس و يادگيری می

 شود.توسط ارزياب خارجی مشخص می
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 . محتواي دوره۲

ست. جدول زير خالصه شده ا ستفاده مربيان خالصه  ا ای از محتوای نمونه راين محتوا در جدولی با مضمون بدمينتون برای راهنمايی و ا
 دهد. ارائه می

 شرح مختصر عنوان نمونه

 سابقه در چارچوب مربيگری و ورزش بدمينتون. مرور کلی 1نمونه 

 های مربيگری.نقش مربی، فلسفه مربيگری، سبک اصول مربيگری ۲نمونه 

 ريزی، دريافت، بررسی و ارزيابی جلسات مربيگری و توالی.برنامه مراحل مربيگری 1نمونه 

 .برای کودکان اين ورزش تطبيق و، بزرگساالنمربيگری کودکان،  مربيگری کودکان 4نمونه 

 عوامل مؤثر اجرايی در بدمينتون. های اجرايیعامل 1نمونه 

 های حرکتاصطالحات فنی ا مهارت -1عامل  اجرايی  1نمونه 
 هایهای ويديوئی در مهارتهای حرکت در بدمينتون. کليپها و تکنيکنمونه

 حرکت.

 های ضربهاصطالحات فنی ا مهارت -۲اجرايی عامل 7نمونه 

صلی در بدمينتون اااا تکنيک ر ها و مفاهيمی از اين موارد که بيشتکليه ضربات ا
 مورد استفاده هستند.

سرويس، کليپ ضربات  شیجلوزمين ) های ويديوئی درباره  خط  از زمين بين بخ
سط زمين سط زمين، نيمه سرويس و تور(، و شت خط  راه بين تور و محوطه)و پ

 باشد.سرويس(، انتهای زمين می

 هاتاکتيک -1عامل اجرايی  8نمونه 
 ترکيب عناصر فنی بازی با استراتژی عناصر تاکتيکی برای برنده شدن.

ه بازی های مربوط بهای ويدئويی درباره بازی يکنفره يا دونفره و تاکتيککليپ
 دونفره مختلط.

 فيزيکی -4عامل اجرايی 1نمونه 
 نيازهای فيزيکی بدمينتون و آمادگی در بازی.

هايی از ساااازگاری، گرم کردن و سااارد کردن های ويديويی راجع به مؤلفهکليپ
 باشد.می

 های فيزيکیا ورزش 1عامل اجرايی 12نمونه 
صر درباره روان سی ورزش و کاربرد روانمروری مخت سی در آمادگی و شنا شنا

 رقابت.

 تأثير عملکرد فاکتورهای شيوه زندگی در زمين. ا شيوه و سبک زندگی 1عامل اجرايی 11نمونه 

 ها ا ليگ حذفی، سيستم نردبانی، سيستم هرمی.انواع اصلی از رقابت مسابقه يا رقابت 1۲نمونه 

سطح اين کليپ صر تکنيکی بازی بدمينتون در  ضربه، تاکتيکهای حرکت؛ مهارت، مهارت1ها عنا صر های  فيزيکی در بدمينتون ها و عنا
 را نشان می دهند.
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 هاي ويديويي. کليپ۳

ای از جدول زير خالصااه کنند.را تأييد می 1 و 8و 7و 1ها محتوای نمونه های های ويديويی قابل دسااترس هسااتند و اين کليپکليپ
 کليپ ويديويی هستند که اين الگو و سطح محتوای آنها به هم مربوط هستند.  47های عنوان

 هاعنوان ويديوکليپ نمونه / محتوا

 ۶نمونة 

اصطالحات  ۱عامل اجرايي 

 هاي حرکتيفني ـ مهارت

  معرفی 

  چرخه حرکت ا مرحله آغاز 

 چرخه حرکت ا مرحله پيشرفت 

 چرخه حرکت ا مرحله ضربه زدن به توپ 

 چرخه حرکت ا مرحله بازگشت به حالت اوليه 

  الگوهای حرکت ا جلو فورهند 

  ا جلو بک هند الگوهای حرکت 

  الگوهای حرکت ا فورهند انتهای زمين 

  الگوهای حرکت ا  بکهند انتهای زمين 

 ۷نمونة 

اصطالحات  ۱ عامل اجرايي

هاي ضربه زدن فني ـ مهارت

 ـ ضربات

 معرفی 

 بيومکانيک 

  طرز گرفتن راکت 

  سرويس کوتاه با روی راکت 

  سرويس فليک )تند و کوتاه با چرخش مچ( با روی راکت 

 ( سرويس بلند با روی راکت شيسروضربه   ست که حريس ک شاند و در نن میيف را به عقب زميده و بلندی ا جه يتک
 ( .اردذگن را هم باز میيتواند روی آن اسمش بزند در ضمن قسمت جلوی زمنمی

 ( شودد زده مینک هياست، اما با  کوتاهس يمانند سروضربه کوتاه سرويس با پشت راکت. ) 

  فليک )تند و تيز و کوتاه با چرخش مچ( با پشت راکت سرويس 

 شود، اين حرکت حريف را مجبور هايی که از جلوی تور به پشت حريف زده میفورهند ااا بک هند، نت شات: رضربه
 {گذرد.کند که ضربه ضعيف تر بزند و اين ضربه از تور نمیمی

 خواهيد حريف را به عقب زمين برانيد تا وقت ود که میشفورهند ااا بک هند، نت ليفت:راين ضربه وقتی استفاده می
 بيشتری برای خودتان ايجاد کنيد{

 شود که حريفتان ضربة آرامی را از باالی تور به داخل زمين اين ضربه وقتی استفاده میفورهند ا بک هند، نت کيل ر
 زند.{شما می

 ضربه سرعت درايو بکهند داخل بدن:  شت راکت با  سطحی نزديک به تور به زمين و بهای که توپ با پ طور افقی در 
 شود. حريف زده می

 ضربه سرعت و بهدرايو فورهند:  سطحی نزديک به تور به زمين حريف زده ای که توپ با روی راکت با  طور افقی در 
 شود. می

 ای که با روی راکت از ارتفاع باال به آخر زمين حريف زده شود. کلير فورهند: ضربه 

  ن ضااربه يباشااد. غرض از زدن اای میای حملهضااربه)اساامش فورهند: ضااربه پرقدرت از  باالی ساار با روی راکت
 (باشد.اد میيف با سرعت زين حريخواباندن توپ در زم

 ای که از باالی سر به جلوی زمين حريف زده شود( ضربه دراپ با روی راکت )ضربه 

  شود برای کشيدن بازيکن به بيرون سر با شدت از سمت راست بدن زده میپول دراپ فورهند )ضربه ای که از باالی
 زمين و از دست دادن کنترل او( 

 ای که با پشت راکت از ارتفاع باال به آخر زمين حريف زده شود.بکهند کلير: ضربه 

 ضربه سمت چپ بدن زده میپول دراپ بکهند: ) شدت از  سر با  شيدن بازای که از باالی  رون يکن به بيشود برای ک
 زمين و از دست دادن کنترل او(
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 هاعنوان ويديوکليپ نمونه / محتوا

 8نمونة

 هاتاکتيک۲عامل اجرايي

 هامعرفی تاکتيک 

 های يکنفرهمعرفی بازی 

 های يکنفرهرالی 

 نفره معرفی بازی دو 

 نفره زنان سرويس زدن و برگرداندن در دو 

 رالی دونفره زنان 

 نفره  مردان زدن سرويس و برگرداندن در دو 

  مردانرالی دونفره 

 معرفی دونفره مختلط 

 نفره مختلط سرويس زدن و برگرداندن در دو 

 )رالی دونفره  مختلط )ميکس 

 ۹نمونة 

 فيزيکي ۳عامل اجرايي

 هاهايی از سازگاریمؤلفه 

 گرم کردن 

  سرد کردن 

 .کرد دانلود www.bwfbadminton.org آدرس از هم و ديد توانمی هم را ويديويی هایکليپ اين
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 . اصول بدمينتون 4

 بدمينتون:

 باشد.يک بازی همراه با تور می 

 شود.در يک زمين مستطيلی شکل بازی می 

 باشد.شود میهايی که با يک سرويس شروع میيک بازی رفت و برگشتی با رالی 

  باشد.زنان( و مختلط میمدل دارد ا يکنفره )مردان/ زنان(، دونفره )مردان/  1يک بازی است که 

 
ها روی يک زمين بزرگ که با خطوط زرد سپس رالی. باشدطور مورب، داخل محوطه سرويس میبدمينتون انفرادی شامل سرويس بلند به

يابد. توپ با سرويس به طور مورب به سمت حريف، در محوطه سرويس )ناحيه قرمز رنگ رنگ در شکل زير مشخص شده است ادامه می
 شود. رنگ محوطه چپ سرويس يا زمين امتيازات فرد است( زده میطه راست سرويس يا زمين امتيازات زوج و ناحيه آبیمحو

 
     

 

سرويس عريض سرويس مورب کوتاه و محوطه  شامل  سبت به بدمينتون يکنفره  شد. تر میتر و کوتاهبدمينتون دونفره ن سرويس، ببا عد از 
 شوند. اجرا می ها در کل فضای زمينرالی

 
 

 

ساس يک روش طبقه ضعيت بازيکن برا شده، تنظيم میبرای بازيکنان ناتوان، اندازه زمين با توجه به و شتر از شود. برای جزئيبندی  ات بي
 موضوع، قوانين پارا بدمينتون را از وب سايت فدراسيون جهانی بدمينتون دانلود کنيد.اين 

عد از سااارويس، رالی های ب

دونفره در کل فضااای زمين 

نگ  يه زرد ر حاشااا با  که 

مشااخص شااده اساات اجرا 

 شود.می

طور در بازی دونفره توپ به

مورب در ميان محوطه 

تر تر و وسيعکوتاهسرويس 

 شود.زده می

با خطوط زرد  که  بخشااای 

ای از بازی رنگ است منطقه

 دهد.يکنفره را نشان می

 توپی که خارج از اين فضا

 

 

افتد به معنی گرفتن ی م

ز اامتياز برای برنده شدن يا 

دست دادن امتياز و باختن 

 .است
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 . هدف از اين بازي5

 هدف از اين بازی امتياز گرفتن است به وسيله:

 .پرتاب توپ در زمين حريف 

 .تحت فشار قر ار دادن حريف برای ضربه زدن توپ به بيرون زمين 

 زدن توپ به داخل تور تحت فشار قرار دادن حريف برای ضربه. 

  .برخورد توپ به بدن حريف 

 . قوانين اين بازي6

توان از وب سايت فدراسيون جهانی بدمينتون به مجموعه ای کامل از قوانين اااا قوانين بدمينتون و مقررات تعيين شده اين ورزش را می
 دانلود کرد.  www.bwfbadminton.orgآدرس 

 . چرا بدمينتون جذاب است7

سيله رالیبدمينتون را می سطح مبتدی اين بازی، برای بازيکن به و سطوح انجام داد. در  سنين و در همة  سانی هايی که بتوان در تمام  ه آ
شتن حد زيادی ا زش ين سطح آن يک ورشود. اگرچه در باالتررضايت اوليه حاصل میکند، ز تخصص فنی موفقيت را کسب میبدون دا

شود و بازيکنان باالترين سطوح ورزشکاری را کيلومتر بر ساعت ضربه زده می 122هايی که  بيش از بسيار جنبشی و حرکتی است، با توپ
 دهند. نشان می

 بدمينتون:

  .به طور مساوی برای هر دو  پسران و دختران، مردان و زنان قابل دسترس است 

 کم برای کودکان و بزرگساالن است. يک ورزش سالم با صدمات 

 واعد ر با قکند و در سطح باالتخوب را تعريف می شود، يک ورزش هوازی بسيارهای اوليه فيزيکی در کودکان میباعث ايجاد مهارت
 فرسا همراه است. بسيار سخت و طاقت

 که به آنها اجازه بازی بدمينتون در زندگی را خواهد داد، هايی را توانند توساااعه بدهند و مهارتهايی را که میبرای مردم تمام قابليت
 قابل دسترس است.

  برای افراد ناتوان هم قابل انجام است. قواعد بازی برای مديريت و کنترل پارا بدمينتون بر طبق سطح ناتوان بودن افراد است. اين امر
 کند. مسابقات منصفانه و صحيح را حتمی می

  

http://www.bwfbadminton.org/


 00/    الگوی اول: مرور کلی 

 

 ن. سطح برتر بدمينتو8

ی فنی، العاده، توانايهای فوقدر باالترين سطوح بدمينتون، اين ورزش به قابليت
صت عکسهای کافی و پيشمهارت شده و نيز فر سريع نبينی  سيار  ياز العمل ب

 دارد.

 ه: ای دارند از جملالعادهبازيکنان در سطح باال نياز به توانايی فيزيکی فوق

 استقامت هوازی 

  چابکی 

  استحکاممقاومت و 

 توان انفجاری 

 سرعت 

در سطوح باال، بدمينتون يک ورزش بسيار فنی است، که مستلزم ميزان بااليی 
از هماهنگی حرکتی، حرکات غيرطبيعی و تکنيکی و دقيق راکت اسااات  وقتی 
ست که در آن  شار قرار دارد. بدمينتون همچنين يک بازی ا که بازيکن تحت ف

 هستند.ها و ترفندها بسيار مهم تاکتيک

 هاي المپيک . بازي۹

مدال در المپيک بدمينتون، طال، نقره، و برنز برای هر  11رفته هم، بدمينتون يک بازی المپيک تابسااتانی بوده اساات. روی111۲از سااال 
 مدل زير وجود دارد:  1يک از 

 يکنفره مردان 

 يکنفره زنان 

 دونفره مردان 

 دونفره زنان 

 دونفره مختلط يا  ميکس 

 کنند. های المپيک رقابت مین بدمينتون از هر قاره ا آسيا، آفريقا، اروپا، اقيانوسيه و سرتاسر آمريکا در بازیبازيکنا

 دست آوردند.های المپيک را به، بازيکنانی از چين، اندونزی، مالزی، دانمارم، بريتانيا و هند مدال مسابقات بازی111۲بعد از سال 
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 منشأ بدمينتون .1۱

سيام )تايلند( و  با اينکه ساس يک گوی پردار و يک چوگان پهن در چين، ژاپن، هند،  ست، بازی برا شن ني شأ دقيق بدمينتون چندان رو من
 شد.  سال پيش انجام می ۲222يونان بيش از 

  در نينتوبدم مدرن بازی به تکامل به شناخته شد که شروع مخصوص پردار گوی و پهن چوگان' نام به بازی يک 1811 و 1811 بين
های در حول و حوش اين زمان بازی .در انگلسااتان کرد بيوفورت دوم در امالم (شااهر در خارج بزرگ جايگاهی) «بدمينتون خانه»

 بدمينتون برای نظارت بهتر تنظيم شد. قانون  1877ای در پونای هند انجام شد و در سال مشابه

ضربه نگهدر خانه بدمينتون هدف در بازی چوگان و توپ پردار  سط دو يا چند نفر که به توپ  شتن توپ به مدت طوالنی در هوا تو دا
پذير بود. امروز عکس اين قضيه است. اکنون اين هدف برای رسيدن رالی به پايان مسابقه با بيشترين سرعت ممکن برای زنند، امکانمی

 باشد. کسب امتيازهايی که در مقابل حريف خود است، می

 المللی تشکيل شد. ته  بدمينتون انگلستان برای نظارت کردن بر اين بازی در سطح بينکمي 1811در سال 

 تنظيم و تعديل جهاني بدمينتون .11

سيون بين سال فدرا شامل  1114المللی بدمينتون در  شد و  سيس  سس، کميته 1تأ ضای مؤ ضو از  اع های بدمينتون از کانادا، دانمارم، ع
 هلند، نيوزيلند، اسکاتلند و ولز بود. انگلستان، فرانسه، ايرلند، 

 المللی بدمينتون نام خود را به فدراسيون جهانی بدمينتون تغيير داد. فدراسيون بين ۲221در سال 

سط کميته بين ست که تو سيون جهانی بدمينتون، هيئت حاکمه جهانی برای ورزش بدمينتون ا سمفدرا شناخته المللی المپيک به ر يت 
کنفدراساايون زير نظر کميته  1يون جهانی بدمينتون با کمی اسااتثنا ، هيئت حاکمه ملی بدمينتون هسااتند. آنها در شااد. اعضااای فدراساا

سازمان يافتهبين سيون قارهالمللی المپيک  سر  (حلقه المپيک 1ای )يکی از اندکه نماينده از هر کنفدرا سرتا سيه و  سيا، اروپا، اقيانو آفريقا، آ
 آمريکا هستند. 

 اي:هاي قارهکنفدراسيون

                   بدمينتون آفريقا     www.badmintonafrica.org  

                    بدمينتون آسيا         www.badmintonasia.org  

 ا                      بدمينتون اروپwww.badmintoneurope.com  

            بدمينتون سرتاسر آمريکاwww.badmintonpanam.org  

                 بدمينتون اقيانوسيهwww.oceaniabadminton.org  

 

 
 

  

http://www.badmintonafrica.org/
http://www.badmintonafrica.org/
http://www.badmintonasia.org/
http://www.badmintoneurope.com/
http://www.badmintonpanam.org/
http://www.oceaniabadminton.org/
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 انداز، مأموريت، اهداف فدراسيون جهاني بدمينتون . چشم1۲

ای مربوط به بدمينتون در ساارتاساار جهان اين ورزش را  کنفدراساايون قاره 1فدراساايون جهانی بدمينتون توسااط کميته ملی بدمينتون و 
 . و آنرا توسعه می دهد کندتنظيم می و دقت ارائهبه

 انداز چشم

باشد  و يک ورزش بدمينتون يک ورزش جهانی قابل دسترس برای همه می
 ای است.مناسب برای سهيم بودن، مشارکت تماشاگر و پوشش رسانه

 مأموريت

نفعان و ارائه رويدادهايی در ساااطح جهانی و ساااوق دادن و القا  تمامی ذی
ناسب رو و متوسعه نوآورانه برای معرفی بدمينتون به عنوان يک ورزش پيش

 باشد.  جهانی می

 اهداف

 :  اهداف فدراسيون جهانی بدمينتون عبارت  هستند از

  .برای انتشار و ترويج اساسنامه فدراسيون جهانی بدمينتون و اصول اين ورزش 

 اعضا  و رفع اختالفات بين اعضا .گيری اعضا ، تقويت رابطه ميان برای تشويق شکل 

 ها.المللی، در همه کشورها و قارهانداز بينبرای کنترل و تنظيم بازی مطابق چشم 

 پسند کردن ورزش بدمينتون در سرتاسر جهان.برای ترويج و عامه 

 عنوان ورزشی برای همه افراد.برای حمايت و تشويق توسعه بدمينتون به 

 ادن و معرفی کردن رويدادهای بدمينتون در سطح جهان.برای سازماندهی، انتقال د 

  .برای برقرار کردن يک برنامه ضد دوپينگ و اطمينان حاصل کردن از رعايت مقررات آژانس جهانی ضد دوپينگ 

 

 





 الگوی دوم

  اصول مربیگری

 مقدمه  .1

 مزايای مثبت شرکت در بدمينتون .۲

 های مثبتحمايت از تمرين .1
 نقش مربی  .4

 های مربیمسئوليت .1

 اهميت فلسفه مربيگری .1

 اثبات فلسفه مربيگری خود .7

 های مربيگریروش .8
 

 
 نتايج يادگيري:

 در خاتمه اين الگو مربيان توانايی خواهند داشت:

 مزايای مثبت مشارکت بدمينتون را بشناسند؛ 

 نقش مربی را در ارائه تمرين مثبت بدمينتون توضيح دهند؛ 

 های مربی فدراسيون جهانی بدمينتون آماده کنند؛و مسئوليت هاليست نقش 

 فلسفه خود را از مربيگری بشناسند؛ 

 های مربيگری مستقل و دموکراتيک را مقايسه کنند.مشخصات روش 
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 . مقدمه 1

ئه اثرات مثبت روی شااارکتورزش  ن کنندگابدمينتون برای ارا
پتانسااايل زيادی دارد. مربيان در ايجاد محيطی که در آن اثرات 

سيار بزرگی ايفا  میمثبت می شد کند، نقش ب نند. به هر کتواند ر
ها حال برای انجام اين کار، مربيان نياز به درم روشاانی از نقش

 های خود دارند.و مسئوليت

يان  گاه مرب مؤثر و کاری از فلسااافه و روش مربيگری خودآ
توانند در جهت پاساااخگويی به نيازهای هساااتند، همچنين می

 کنندگان اين روش را وفق دهند. شرکت

 کنندگان. فوايد مثبت بدمينتون روي شرکت۲

يد ر  ب  عنو ن، فيزيکب،  هد.  ين ورزش بستتي رش  ز فو  لعمر  ر يک ورزش ر   نشتت ن مببدمينتون فرصتتتب بر ش کتتراد م    

  هد.  جتم عب، هيج نب، ع طفب و فکرش اه  ر جدول زير ذار کده  سد، نش ن مب

 فوايد بدمينتون
 فيزيکي و جسماني اجتماعي هيجاني فکري

 حل مسئله 

 توسعه مهارت 

  سرگرمی 

 احساس موفقيت 

 اعتماد و صميميت 

 رفتار ورزشی 

 رفاقت و دوستی 

 در تجربيات مشارکت داشتن 

 کار گروهی 

 فوايد سالمتی و تناسب اندام 

 هاي مثبت. حمايت از تجربه۳

ها، اثرات  منفی را روی افراد نظير صدمه، رفتار وسواسی، از دست دادن اعتماد به نفس و رفتار غير متأسفانه بدمينتون نيز مثل همة ورزش
 گذارد.ورزشی می

ی تواند راجع به اينکه آيا تمرين بدمينتون مثبت يا منفی است، رواست، مربی میضمن اينکه بسياری از اين عوامل در کنترل بازيکن 
 تيم تأثير قابل توجهی داشته باشد. 

شی، محيطی ايجاد کند که  شويق رفتار ورز شدن، ت شرفت فردی قبل از برنده  سعه و پي سرد کردن در  بازی، ارائه تو با گرم کردن و 
 تواند اثر مثبت داشته باشد، سهيم باشند. ی میهايی که مربهمه با هم در کلية سبک
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 . نقش مربي4

ی است هايهايی از نقشهايی که به هم مربوط هستند، تعهد دارد. نمودار زير شامل نمونهيک مربی کاری و فعال در قبال بسياری از نقش
 که يک مربی بايد به انجام برساند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مربيان. مسئوليت5

به شرح  ها متنوع و گوناگون هستند ومربيان در مقام و جايگاه نيرومندی هستند که مسئوليت قابل توجهی را بر عهده دارند. اين مسئوليت
 شوند:بندی میذيل گروه

 ايجاد و حفظ روابط

 احترام به ورزش

 کنندگاناحترام گذاشتن به شرکت

 مربيگری مسئوالنه 

 

 کنندگانشرکت هاحترام ب
 اصول اخالقي

 مربيان بايد بدانند که هر شخصی دارای ارزش و قابل احترام است.

 ،طور مساوی باشد.های اقتصادی، سن و ناتوانی بهوضعيت برخورد با افراد از هر جنسيت، نژاد، توان بازی، رنگ، گرايش جنسی، عقايد سياسی 

 ها انصاف داشته باشد. گيری و نسبت به روشهايی نظير رازداری، سهم داشتن در تصميمکنندگان که شامل جنبهارتقا  حقوق شرکت 

 دهد.کنندگان برای حفظ شأن و مقامشان اجازه میای که به شرکتايجاد کار گروهی تا اندازه 

 جاد حمايت متقابل در ميان ساير مربيان، مقامات، بازيکنان، معلمان و اعضای خانواده. اي 
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 مربيگري مسئوالنه

 اصل و قاعده

سبت به فعاليت شوند که فوايد و مزايا را به حداکثر و خطرات اجتماعی و بهمربيان بايد ن شان متعهد  يژه خطرات وهاي
 حداقل برسانند.بازيکنان را به

 .انجام بهترين کار به نفع پيشرفت ورزشکاران به عنوان يک فرد کامل 

 .تشخيص قدرت ذاتی در نقش مربيگری خود 

 ها چه تأثيری روی عمل مربيگری آنها دارد.های شخصی خود و اينکه اين ارزشآگاه بودن از ارزش 

 ها در رشتة خود.آگاهی داشتن  به محدوديت 

  ها در ورزش.ایساير مربيان و حرفهقبول مسئوليت برای کار با 

  .متعهد به منظور حفظ عملکرد مربيگری برای پيشرفت متوالی مطابق روز 

  .توسعه حرفه مربيگری با تبادل دانش و تجربيات با ديگران در ورزش بدمينتون 

 ايجاد و حفظ روابط
 اصل و قاعده

 مربيان اميدوار به ايجاد و حفظ روابط هستند.

 گذارد.ها، اثر متقابل خود را نسبت به ديگران در ورزش میدر فلسفة مربيگری خود و اينکه چگونه اين برتری انديشيدن 

 کنندگان، والدين، معلمان، مربيان ديگر.ارتباط صادقانه و آشکار با بازيکنان، شرکت 

 .انجام تعهداتی که بسته شده است 

 کند.توانايی خود را در عمل به نفع ديگران محدود میای که برداری روابط تا اندازهاجتناب از بهره 

 گذارد. ای که به منافع افرادی که با آن سروکار دارند، احترام میدنبال مديريت کردن آنها تا اندازهاظهار تضادهايی از منافع  به 

  .بازيکنان را در ايجاد و حفظ روابط مؤثر با ديگران تشويق کنند 

 تون احترام به ورزش بدمين

 اصل و قاعده

لی قشر جامعه طور کمربيان بايد کار خود را با تمام قدرت به رسميت بشناسند و ارزش بدمينتون را برای بازيکنان و به
 رواج دهند. 

 .باالترين استاندارهای ارائه شخصی و رفتاری را ابقا  کنند 

   عملکرد.منصرف کردن استفاده از دارو، ايجاد تفريح و سرگرمی يا ارتقا 

 به ويژه در ورزش بدمينتون نظير بازی منصاافانه، تأديب نفس، درسااتی، توسااعه و  کلی طورهای مثبت مربوط به مربيگری بهتصااويب و ترويج ارزش
 پيشرفت شخصی و به چالش کشاندن خود.

 شتن به  مقررات و احتر ست و ترويج رويکرد احتراام گذا صلی که بر ورزش بدمينتون حاکم ا سقوانين ا اير م يکسان در ميان بازيکنان، والدين، معلمان و 
 مربيان.  

  .بزرگداشت مقامات رسمی و ساير مربيان 

 . اهميت فلسفه مربيگري6

 :   عنوان به شود تعريف تواندمی مربيگری فلسفه

های مربيگری شما ای از اصول و اعتقادات شخصی که پايهمجموعه"
 "دهد.را شکل می

صل هيپا یستيصداقت با شد  یگريمرب یا ک برای نمونه، ب بايد  يو شما با
 کند وجود داشته باشد. شما را تأييد می و درستی شخص که ارائه مربيگري

ندگی خود های زای از شخصيت، آموزش و تجربهکليه مربيان يک فلسفه مربيگری دارند در اصول و اعتقادات شخصی که در قالب نتيجه
  آنها شکل گرفته است.
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سياری رایب سفه اين مربيان از ب  دردانیق چون از مربی گذارد اماکه در چگونگی مربيگری آنها  اثر می. دارد وجود ناخودآگاه مربيگری فل
 کند عبارتند از:مسائلی که کمبود خودآگاهی  را احاطه می شود.می کم هم مربی اين خودآگاهی از نتيجه شود، درکمی می

  ه اين رساند کاطالع است و اين معنی را میطور احتمال از نقاط قوت و ضعف مربيگری خود بیخودآگاهی است  بهيک مربی که فاقد
احتمال کمتر اساات که آنها در پی تقويت نقاط قوت مربيگری خود باشااند  و برای پی بردن به نقاط ضااعف مربيگری خود نيز کمتر 

 تالش کنند. 

 ا رو با همه بازيکنان، والدين، مربيان در بدمينتون که بانه برای تغيير روش خود بگيرد. از اينيک مربی که قادر نيساات تصااميم آگاه
کند. اين مربی مجبور است خود را برای پاسخگويی به نيازهای ديگران به خصوص منطق يکسان مواجه نيستند، با ضعف برخورد می

 بازيکنان که با اين ورزش سر و کار دارند تطبيق دهد.

 تواند کمک کند به:گيری درباره فلسفه مربيگری میگذاشتن برای تصميم وقت

 ،باال بردن خودآگاهی خود شما 

   ،تشخيص نقاط قوت و تقويت نقاط ضعف خودشما 

  .تطبيق ارائه مربيگری خود برای نيازهای متفاوت بازيکنان 

 که همه عوامل  باال برای اينکه مربی بهتری شويد، به شما کمک کند. 

 . بيان و اثبات فلسفه مربيگري خود7

 طور آشکار به شما کمک کند فلسفه مربيگری خود را بيان و تأييد کنيد. تواند بهتکميل سؤاالت و وظايف ذيل می

 بند هستيد. وصف اصول شخصی و اعتقاداتی که در زندگی به آنها پای 

 گيرد؟تأثير اصول و اعتقادات شخصی شما قرار می کنيد و چطور اين روش تحتچگونه روش مربيگری خود را توصيف می 

 کنند؟های مربيگری شما اظهار میچه چيزی را ديگران در مورد اصول شخصی و روش 

 دهيد )به عنوان نمونه، بازيکنان، والدين، و غيره(.از چه طريق شما فلسفه مربيگری خود را در ورزش به ديگران انتقال می 

 کند؟ه در مربيگری به شما کمک میچه نقاط قوت شخصی داريد ک 

 کنيد؟چه نقاط ضعفی در مربيگری شما هست و چگونه شما آنها را برطرف می 

 خواهند؟نيازهای مردم به داشتن مربی چيست، يعنی چه دانشی آنها از بدمينتون می 

 دهيد؟ چگونه شما اصول شخصی و روش مربيگری خود را برای پاسخگويی به نيازهای ديگران تطبيق می 

 هاي مربيگري. سبک8

فاده تواند مورد استهای مربيگری مختلف که میدر اينجا بسياری از سبک
به عملکرد دو روش افراطی  ها گرايش  ما همگی آن قرار گيرد، وجود دارد ا

 از خودکامگی و خودمختاری دارند.

مربيگری استبدادی و خودکامگی شامل مربی است که آنچه را بايد انجام 
با چگونگی انجام آن تعريف می کند. اين مربی در اين روش همه دهد و 

ايای گيری ندارد. مزکند و بازيکن هيچ دخالتی در تصميمکارها را بيان می
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ت که کند. معايب آن برای بازيکن اين اسسريعتر موقعيت را کنترل می اوقاتتر و اغلباستفاده از اين روش برای مربی اين است که آسان
 سازد. پذير نمیگيری آنها را امکانهای حل مسأله و تصميماين روش مهارت

ام دهد مالکيت بيشتری برای پيشرفت و چگونگی انجمربيگری دموکراتيک، روشی مستقل است که در آن مربی به بازيکن اجازه می
گيری آنها گشايی و تصميمبخشد و مسألهروش داشته باشد. مزيت اين روش اين است که اعتماد به نفس بازيکنان را ارتقا  میآن در اين 

تر باشااد، که شااامل رويکرد تواند در امور مربيگری کندتر و سااختسااازد. معايب اين روش اين اساات که اين امر میپذير میرا امکان
 های سؤال کردن را دربرگيرد.رد بيشتر از مهارتپذيرتر بودن  و کاربانعطاف

 . خالصه۹

تواند طيف وسيعی از فوايد و مزايای مثبت را در ورزش بدمينتون می
ضه کند. مربيان بدمينتون نقش مهمی  سنين به بازيکنان عر تمامی 
را در کمک به برقراری و حفظ محيطی مثبت و معين برای ورزش 

 کنند.بدمينتون ايفا  می

د به بنبرای حمايت از ايجاد اين محيط مثبت، مربيان بايد پای
ضوابط اخالقی مربيان فدراسيون جهانی بدمينتون براساس محتوايی 

سئوليتکه با نقش ست، ها و م سازگار ا شی از اين قوانين  های بخ
 باشند.

 به منظور اصالح و پيشرفت، مربيان فدراسيون جهانی بدمينتون بايد:

 ربيگری مختلف آگاه باشند.های ماز روش 

 ..خودآگاهی خود را با توجه به فلسفه شخصی خود توسعه دهند 

 کنندگان مختلف ورزش بدمينتون تطبيق دهند.های مربيگری خود را بنابر نيازهای شرکتروش 

 





 الگوی سوم

 ریزی و تمرینبرنامه

 پروسه مربيگری  -معرفی .1

 ريزی برنامه -1گام  .۲

 انتقال -۲گام  .1

 ارزيابی مربيگری شما  -4دريافت و گام  -1گام  .4

 خالصه  .1

 

 
 پيامدهاي اين برنامه

 پس از مطالعه اين برنامه، مربی قادر خواهد بود موارد زير را رعايت نمايد:  

 )شرح اهداف و مراحل اين طرح )برنامه 

  اين برنامه طبقه بندی اجزا  و مراحل مربيگری با استفاده از 

 هايی که در طی مراحل مربيگری بر اساس اين برنامه الزم است بدانند. توصيف مهارت 
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 مقدمه . 1

  :مراحل مربيگري

 باشد.راهنمای خوبی جهت اجرای اين طرح برای مربيان میبرای پيمودن اين مراحل، چهار مرحله وجود دارد که 

 ريزی مؤثر جهت برگزاری جلسات آموزشیبرنامه. 

 برگزاری جلسات مؤثر و انتقال اطالعات به بازيکنان.  

 دوره و بازنگری اطالعات داده شده.  

 ارزيابی و بررسی مطالب آموزش داده شده. 

 
 

 ه بازيکنان دارای معلوليت قابل اجراست.اين مراحل برای تمامی بازيکنان از جمل
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 ريزي: برنامه1. مرحله ۲

 
 

 نماييم؟ ريزي ميچرا براي انجام اين برنامه و طرح، برنامه .الف

 ".ريزی و موفق نبودن درآن فراهم کردن مقدمات شکست استنداشتن برنامه"

 بياورد.تواند مزايای زير را به ارمغان ريزی مناسب میداشتن يک برنامه

 توانند مؤثر واقع شوند.ابتدا مشخص کردن هدف برای برگزاری جلسات و ارزيابی آنها که چگونه می 

 شناسايی منابع و چگونگی اثرات آنها در برگزاری موفق جلسات آموزشی. 

 بندی مناسب در طی برگزاری جلسات آموزشیمندی از زمانبهره. 

  بينیپيشآماده بودن برای موارد غير قابل.  

 مندی از ايمنی و سالمتبهره.  

 قابل اجرا  و استفاده بودن توسط مربيان ديگر. 
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 بررسي خطرات .ب

ست اين احتماالت را در يعنی آمادگی جهت موارد پيش ست به وقوع بپيوندند، لذا مربی موظف ا شده و خطرات احتمالی که ممکن ا بينی ن
 ديدگی جلوگيری کند.اتخاذ نمايد، تا بتواند از بروز خطرات احتمالی و آسيبنظر گرفته و تمهيداتی در اين زمينه 

  :محل حادثه
ارزيابي توسط چه 

 :کسي تکميل شده
 

 ۱مرحله 

چه خطراتی ممکن 
قوع  اساااات بااه و

 بپيوندند؟

 ۲مرحله 

چه کسانی آسيب پذير 
ست  ستند و ممکن ا ه

 آسيب ببينند؟

 ۳مرحله 

طرچااه  خ يزان درجااات  م
خيلی -1 هسااتند؟ درجاتی

 خيلی باال -۲ پايين

 ۴مرحله 

چه تمهيداتی صورت 
 گرفته است؟

 5مرحله 

انجام چه کاری 
حادثه  مان  در ز
 ضروری است؟

 ۶مرحله 

نه می به چگو يابی را  توان اين ارز
 مرحله عمل رساند؟

توسط چه کسی 
 انجام شود؟

در چه 
 زمانی؟

اتمام 
 آن
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 اطالعات بازيکنان )مشخصات بازيکنان( .پ

  :ن   گروه/ورزکگ ه ر  ثبد ن   ب زيکن نف

 ت ريخ تولد جنسيد لقب/عنو ن ن   خ نو  گب:  ن  : 

 آ رس:

 تلفن )منزل(:

 تلفن )موب يل(: 

 کم ره تلفن جهد مو ر   ضطر رش: 

  يميل: 

 مليد: 

 خير بلب مشکالت قبلب  ز  نج   فع ليتب منع ار ه  سد،  گر چه   رويب  ر  ين ر بطه مصرف نمب انيد؟ آي  پزکک کم  ر  بعلد 

 خير بلب آي   ر ن حيه قفسه سينه  ر هنگ   فع ليد  حس س  ر  و سوزش مب انيد؟ 

 خير بلب آي  ت انون  چ ر حمله و ي  سرگيجه کده  يد؟ 

 خير بلب صورتب اه بعد  ز  نج   فع ليد بدتر کده ب کد؟ آي   ر مف صل خو  مشکل   ريد به 

 خير بلب آي  به فش ر خون ب ال مبتال هستيد؟ 

 خير بلب  خير ً   رويب مصرف نمو ه  يد اه الز  ب کد مربب  ر جري ن قر ر بگير ؟ به چه علد؟ 

 خير بلب م ه گذکته ز يم ن   کته  يد؟  6آي  ب ر  ر هستيد و ي   ر 

 خير بلب  چ ر مشکالت  يگرش هستيد اه  ز  نج   فع ليد معذوريد ذار نم يد؟  گر 

 خير بلب  گر بنظر خو ت ن آسيب  يدگب و ي  مشکلب   ريد اه  ز  نج   فع ليد معذوريد ب   ليل ذار نم ئيد؟ 

تو نيد  ر  ر صورتب اه جو ب کم  به سؤ الت ب ال منفب  سد مب

 بدمينتون کراد انيد.تمرين ت قد  به قد  

 ر صورتب اه جو ب کم  به سؤ الت ب ال مثبد  سد 

حتم ً قبل  ز  نج   هر فع ليتب ب  پزکک و مربب خو  

  مشورت انيد. 

 ينج نب صحد مو ر  مندرج  ر پ سخگويب به سؤ الت ب ال ر  تأييد مب 

 نم يم.
  مض ء

 س ل   کته ب کد.  66ب زيکن امتر  ز  مور   ضطر رش :  ين بخش  ر صورتب ب يد تکميل کو  اه

 نسبد ب  ب زيکن: :ن   و مشخص ت

 آ رس: 
 تلفن )منزل(

 تلفن )همر ه(

  يميل: 

 

  



 19/    ریزی و تمرینالگوی سوم: برنامه 

 

 ثبت .ت

 باشد:ثبت و تهيه کردن ليست با توجه به موارد ذيل ضروری می

 توانيد ثبت نام را انجام دهيد(.محفوظ بودن جا برای ثبت نام )در تاريخ مقرر می 

 .)گزينش )پايه را بر انجام تمرينات و ميزان حضور بازيکنان قرار دهيد 

 های جلسات نظارت داشته باشيد(. توانيد بر پرداختموارد مالی )با ثبت کردن می 

 برای موارد پزشکی بازيکنان اختصاص داده شده است.  (***)ستون مشخص شده با  توجه:

  محل برگزاري:   دوره/گروه: 

  مدير مرکز: )شماره تماس(   مربيان: 

  تاريخ حضور     *** نام بازيکن: 
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 نظارت و کنترل .ث

در اولين جلسه از هر دوره آموزشی، هنگامی که بازيکنان در قالب گروه و يا تيم در حال تمرين هستند مربی بايد فرصتی جهت نظارت بر 
 های آنها را تحت کنترل داشته باشد. آنها داشته باشد تا تمامی حرکات و تمرين

 شود آمده است. نظارت و کنترل بازيکنان توسط مربی مد نظر گرفته میدر جدول زير مواردی که جهت 

 بررسي مشاهدات مشاهدات

 انجام تواماً تمرينات تعيين شده و بازی  ●
های مختلف بازی )حرکت پاها، طرز قرار گرفتن بدن، مهارت و نحوة ها و بخشنظارت و تمرکز بر روی قسمت ●

 ا( هگرفتن راکت، استفاده از تاکتيک
 نظارت کامل و داشتن تصوير کلی از بازی بازيکنان  ●
 جديت در نظارت بر روی تمرينات بازيکنان و نظارت بدون قضاوت ●

شده  سه آنچه که تاکنون نظارت  مقاي
و « آلتاااکتيااک ايااده»و انتخاااب 

 ترين بخش مشاهده  شده مهم

 کارکرد پاها نام بازيکن
تعادل و قرارگيري 

 بدن
 راکتهاي مهارت

هاي مهارت

 تاکتيکي
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 دار کردن تمريناتهدف .ج

دار کردن تمرينات امری ضااروری باشااد. هدفنظارت بر بازی بازيکنان و بررساای آن و ايجاد هدف بر اساااس تمرينات دارای اهميت می
 تواند به موارد زير کمک کند: باشد، زيرا میمی

  تمريناتتمرکز بر 

  نظارت و کنترل تمرينات 

  انگيزه 

  بررسی نتايج آموزش و تمرينات 

 باشند شامل: دار کردن تمرينات میکننده در هدفدو مورد از مواردی که هدايت

 دهد.در شروع برای هر هدف نوشتن تاريخ و زمانی که بازيکن توانايی خود را ارائه می 

 اختن س انتخاب کردن، مقايسه کردن، توضيح دادن، انجام دادن، دهد،می نشان فعل مانند: کي از استفاده با که کنيد حاصل اطمينان
 کنيد.را بيان می خود غيره هدف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ندازه   گيري:ا
)قاااااابااااال 

يری( اناادازه گ

ـــخـ   مش
ــــــردن:   ک
مشااااخااص 

کردن:  بت  ث
مراحاال بااايااد 
ثبت شاااوند تا 

تـــوافـــق 
ــن:   داشــــت
موفقيت زمانی 
ست می آيد  بد

از مــحــيــط: 
بازيکنان انتظار 

اهد رفت که خو

بل تحقق  قا
هداف  بودن: ا

تعيين شااااده 

ندي  ب ن ما ز
اهداف  شــده:

بااايااد دارای 

يخ   ۲4در تااار
 ۲212آورياال 

قادر  نان  بازيک
به  خواهند بود 
طور ماادوام و 
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 بررسي مشاهدات مشاهدات

 انجام تواماً تمرينات تعيين شده و بازی  ●
های مختلف بازی )حرکت پاها، طرز قرار گرفتن بدن، مهارت و های و بخشنظارت و تمرکز بر روی قسااامت ●

 ها( نحوة گرفتن راکت، استفاده از تاکتيک
 نظارت کامل و داشتن تصوير کلی از بازی بازيکنان  ●
 جديت در نظارت بر روی تمرينات بازيکنان و نظارت بدون قضاوت ●

اکنون نظارت شااده و مقايسااه آنچه که ت
خاب  يده»انت يک ا ترين و مهم« آلتاکت

 بخش
 که در "آلايده تاکتيکی مدل" مقايساااه

ست  شده ا مهمترين مناطق روی آن کار 
  شده است   نظارت تاکنون با آنچه

 مهارت تاکتيکي هاي راکتمهارت تعادل بدن کارکرد پاها نام بازيکن  

حرکت با اسپليت   پيتر اسکوالر
 استپ

  حرکت شااسااه
 زياد 

  النژه در بکهنااد
  داربرای نت پيچ

  حرکاات بااازو و
 باالتنه در النژه

  بدن عمودی در
 اسپليت استپ

  پايين در نه  باالت
 النژه 

 به های در ضااار
باالی ساار تنوع 

 زيادی دارد

  تاااب زياااد در
ضااربات خارج از 

 بدن 

  انااجااام بااازی
 دفاعی در يکنفره 

  به موقع واکنش 
بازی  بل  قا در م

 حريف

  ها در يک پا با  زانوها و  حرکت النژه 
 خط  با بهبود باالتنه 

لت يت حا تادن / موقع ها و طرز ايسااا
 گيری بازوها قرار

  جام تمرين بيشاااتر در کار کردن و ان

 نفرهموارد حمله در يک

      

      

      

 با توجه به اتمام دوره تمرين پيتر) بازيکن(  قادر خواهد بود:
 

  زانوها و قوی بودن آنها و تنظيم حرکت پاها تحرم مناسب 

  حرکت مناسب و کنترل شده باالتنه و انجام حرکات تعيين شده 

 ها و اعمال فشار بر حريف به وسيله کم کردن ارتفاع در ضربات در طی بازی وری از فرصتتوانايی تشخيص و بهره 
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 ريزي جلسات آموزشيبرنامه .چ

 تعيين شده دست يابيم، الزم است بدانيم که تعيين کردن اهداف را چگونه در جلسات آموزشی بگنجانيم.های برای اينکه به هدف

سات میدر جدول زير مشاهده می سات تعيين نمود. بهريزی کرد و هدفتوان برنامهنماييد که چگونه برای جل که  طوریها را برای جل
شتن  ساس آن برنامهمربيان ديگر با انتخاب اين برنامه و با دا سه را بر ا ساتآن بتوانند جل سانند. هر هدفی که برای جل  ريزی به اتمام بر

خوبی سااپری نمايند و در طی جلسااات با اهداف جلسااات تواند به بازيکنان کمک کند تا دوره آموزش را بهشااود میتمرين مشااخص می
 آموزشی هماهنگ باشند.

 

VENUE 
 

Badminton Sports Club, Sea of 

Tranquillity 

 

DATE: TIME: 
DURATION 

 

23/02/25: 19.00: 1 hour 

 

GROUP / 
CLUB / 
INDIVIDUAL 

 

 
Individual 

 

ADDITIONAL 
EQUIPMENT 

 

 

SAFETY CHECK 
(NOTE ANY 
ACTIONS) 

 

 
No problems 

 

GOALS FOR SESSION :By the end of the session the players will be able to: 

• perform a consistent, stable lunge with correct knee/foot position when striking a hand fed 

shuttle 

• appreciate the use of height to create attacking opportunities when lifting from the net on the bh 

side 
 

TITLE 
 

DESCRIPTION 
 

GOAL NO. 
 

TIME 
 

Warm-up 
 

Brief series of jogging/chasse/cross-behind movements. Squats of 

gradually increasing depth, progressing to lunging, balancing 

shuttle on head to promote good posture 

 

1 
 

5m 

 

BH lift – 

focus on 

lunge 

 

Bh lift off hand feed, promoting good knee/foot alignment. 

Gradually increase range of movement into stroke if quality of 

lunge sustained 

 

1 
 

15m 

 

BH lift – 

height of 

lift 

 

Partner hand feeds shuttle from forecourt, player lifts 

(maintain good lunge position). Feeder runs back to catch 

shuttle in rearcourt. Player gradually decreases height to 

make it more difficult for feeder to make the catch 

 

2 
 

15m 

 

BH lift – 

Play rally 

out 

 

Players play net shots to each other (not too tight). Player 

playing backhand net shots can decide when they want to lift 

(either straight or cross) – once lift played then Play the Rally 

Out (PRO). Lifting player scores 3 points if they win rally in their 

next two shots. Discuss the advantages/disadvantages of different 

heights of lift. 

 

2 
 

15m 

 

Cooldow& 

summary 

 

Jog with arms stretches at same time. Lower body stretches sat on 

floor whilst discussing the session 
 

 

10m 

 

REVIEW 
 

• Warm-up was longer (10m) 

• Body Language of players positive 

• Feedback re PRO practice was positive 

 
EVALUATE 

 

• Need to rotate practice partners more often to help group to work together 

• Ask more open questions to support players thinking for themselves 
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 انتقال اطالعات )آموزش( -۲مرحله  .۳

 

 هاي مؤثر و کارآمد بدمينتوندوره .الف

 باشد: میمند است شامل موارد زير های مربيگری بهرههای مؤثر و کارآمد بدمينتون که از طيف گسترده مهارتدوره

 هايی که  بايد به بازيکنان آموزش داده شود.مطرح کردن روش 

 های ارتباطی توانايی مهارت 

 اثربخشی و نتيجة آموزش 

 های پرسشی مهارت 

 ها پيشبرد مهارت 

 بندیزمان 

 هدايت گروه 

 اندازی های مربوط به توپمهارت 

ن طرفانه و بدون در نظر گرفتکه بازيکنان احتياج دارند اساااتفاده کند و بی ها برای آموزش آنچهتواند از اين مهارتيک مربی کارآمد می
 امکانات فيزيکی و روحی بازيکنان، آنها را هدايت نمايد. 
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 هاي يادگيري سبک .ب

سبکبرای اينکه مربيگری و آموزش نتيجه ست برای آموزش از  شود، الزم ا شود بخش و مؤثر واقع  ستفاده  های آموزش برای بازيکنان ا
ترين و ها و متدهای مختلفی وجود دارند امّا سااادهباشااند. برای آموزش، ساابکها امری ضااروری و مهم میکه اسااتفاده از اين ساابک

 باشااد که شااامل: بازيکنان بصااریاختصااار سااه کلمه  و ادغام آنها با هم می( Vakباشااد. )می Vakساابک پرکاربردترين ساابک و متد، 
(Visual Learners)( بازيکنان ساامعی ،Auditory learnersو بازيکنان حرکتی ) (Kinaesthetic Learners)  اساات. برای آشاانايی

 ماييد. ها در اين روش به جدول زير توجه نبيشتر در مورد اين شخصيت

 برنامه مربيان هاي شخصيتيويژگي  

بازيکنان  

 حرکتي

 

  يادگيری بوسيله انجام حرکت 

 عالقمند به داشتن تحرم 

  يت جذاب برای اين گروه ورزش 
 خاصی دارد 

  دادن فرصت برای انجام حرکات تمرينی 

 تشويق به انجام امتحانات عملی 

 

 برنامه مربيان هاي شخصيتيويژگي  

بازيکنان  

 سمعي

 

  فاهيم به م پاساااخگويی  جه و  تو
 شفاهی

  شفاهی و يادگيری مطالب به طور 
 نشان دادن عالقه به آن

  ارائه شااافاهی مطالب به طور مختصااار اما
 دقيق 

 ها دادن کلمات کليدی مربوط به مهارت 

 ها و توجه به صااادای تعميم دادن تکنيک
 ها پرتاب

  استفاده از پرسش و پاسخ 

 نظر تشويق به بحث و تبادل 
 

 برنامه مربيان هاي شخصيتيويژگي  

بازيکنان  

 بصري

 

 هارت يادگيری م نايی  به توا ها، 
واساااطااه نگاااه کردن بااازی 

 بازيکنان ديگر 

  اسااتفاده از قدرت تجساام خود
هارت کارگيری م ها در برای ب

 حين انجام بازی

 ارائه تمرينات عملی 

 تمرينات بی صدا 

  تشااويق بازيکنان جهت تماشااای ويدئوی
 مسابقات 

  ستفاده از تصاوير جهت راهنمايی و هدايت ا
 های مهم بازيکنان در مورد تاکتيک

  سم خود در حال شويق بازيکنان جهت تج ت
 ها انجام تمرينات و استفاده از تکنيک

 در صورت امکان استفاده از آيينه 

 تالش در ناديده گرفتن حواس ديگر 
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 نکته قابل بحث:

باره و يافتن بهترين روش جهت آموزش آنان افراد معلول و ناتوان را چگونه آموزش دهيم احتياج به تحقيق در اينمطالعه در مورد اينکه 
 توانند به خوبی با آن ارتباط برقرار نمايند؟دهند و میتوانيم از آنان سؤال کنيم که آيا آموزش را ترجيح میدارد. بنابراين می

 ارتباط رو در رو .پ

 گيرد.رو پايه و اساس روشی است جهت مربيگری مؤثر، که به دو روش دريافت و انتقال صورت میارتباط رو در 
توان در اين روش به عنوان مهارت از آن بهره گرفت اشاره شده است که هر کدام شامل نکاتی هستند که در جدول زير به نکاتی که می

 انند مؤثر واقع شوند. کنند تا بتوها کمک میبه چگونگی استفاده از اين مهارت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخ

ص 

 کردن

 

 

ارتباط 

رو در 
 نظارتي

از 
های مکان

 مختلف

 شنيداري

 توجه کامل
 :جهت

دست هب -

 غيرکالمي
اشاره و ايما، 
حرکات بدن 

 و صورت
جهت بدست 

 کالمي
کوتاه، بلند، 
 مثبت، ساده

 
 جهت:

دادن 

گرفتن 
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 قابل بحث ديگرنکته 

 طور معمول صحبت کنيد و از اين مطمئن باشيد در هنگام توضيح دادن بتوانند شما را ببينند.رو شدن با بازيکنان ناشنوا بهدر هنگام روبه

 ،لب خوانی 

 ،ديدن در هنگام توضيح دادن و حرکات شما 

 دهيد و نشان دادن تکنيک به آنها.نگاه کردن آنچه که انجام می 

 پرسيدن  .ت

 ای برخوردار است: به داليل زير پرسيدن از بازيکنان از اهميت ويژه

 ؛هايشانتشويق بازيکنان به تفکر در مورد خودشان و توانايی  

 ؛حمايت بيشتر از يادگيری بازيکنان  

 ايجاد بحث و گفتگو.  

 باشد.طور کلی پرسيدن شامل دو بخش سؤاالت محدود و نامحدود میبه

 
 هاي سؤالويژگي شرح

کلمات 

کننده شروع

 سؤال

در چه جاهايي 

 پرسيده شوند
 مثال

ود
حد
ت م
اال
سؤ

 

 توانند:سؤاالت می

  يا در مه و  يک کل در 
غالب يک عبارت توضيح 

 داده شوند.

  پاساااخ دادن به اين نوع
ستيابی  سؤاالت باعث د
به  سااؤاالتی اساات که 
 پاسخ آنها ممکن هستند.

 پاسخگويی آسان 

  سريعپاسخگويی 

 پاسخگويی صحيح 

 کنندهکنترل سؤال  

 آيا 

 تمايل داريد 

 هستيد 

 امکان دارد 

 اگر 

عنوان ساااؤال در بااه
 شروع 

آيا برای تشاااريح اين جلساااه آمادگی 

 داريد؟

ب دساااات آوردن هبا 
 اطالعات واضح

شتر  سمش بي ست داريد امروز روی ا دو

 کار کنيم؟

بااا ايجاااد چهااارچوب 
 ذهنی مثبت 

 تمرکز داريد؟آيا کامالً 
 

 آمادگی جهت شروع تمرين را داريد؟  در پايان 

ود
حد
ام
ت ن
اال
سؤ

 
  :اين نوع سؤاالت

 ندی را در بر جواب های بل
 گيرند. می

  سخگويی امکان تنوع در پا
 وجود دارد. 

  با تفکر پاساااخ دادن 
 عميق

  ضيح دادن عقيده و تو
 احساسات 

  يی هنمااا ترل و را کن
 پاسخ دهنده 

 

 چه چيز؟ 

 چرا؟ 

 چگونه؟ 

برای حمايت از تفکر و 
 يادگيری

از چه روش ديگری برای ضاااربه زدن 
 توان استفاده کرد؟ می

بال از نظرات و  اساااتق
 عقايد

حل می يت و مرا با موقع يد چطور  توان
 کنار بياييد؟ 

حل  هت  تشاااويق ج
 مشکالت

توانيم برای ضاااربااه زدن چگونااه می
 تمرين کنيم؟

شويق  جهت بحث  و ت

 تبادل نظر 

های ديگری جهت ضاااربه از چه روش

 توان استفاده کرد؟ زدن می

و  آيد که تفکر وجود داشته باشد، حل مشکالتدست میپرسيدن سؤاالت مؤثر نياز به زمان دارد، اگر چه زمانی موفقيت برای بازيکنان به
 باشد. میها و تسلط آنان يادگيری سريع پاداشی برای مربيان جهت هدايت مهارت
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 نتيجه و اثربخشي .ث

 شود: نتيجه و اثر به شرح زير تعريف می

 «ارائه نتيجه فرآيند فعاليت»
ی به گردد و بدون نتيجه و اثربخشکه بوسيله کارشناس، نتيجه بررسی میطوریای برخوردار است. بهدر مربيگری نتيجه از اهميت ويژه

 شود. مربی اجازه آموزش داده نمی

 توان به دو بخش درونی و بيرونی تقسيم کرد.و اثر بخشی را مینتيجه 

نتيجه و 

اثربخشي 

 دروني

تواند انجام دهد اينکه چگونه بايد هايی که میها دارد همچنين تصاااويری در مورد فعاليتدر ابتدا بازيکن مقداری اطالعات در مورد مهارت
 کنند که احساسی و نظری است. آل مقايسه میهای ايدهرا در مقايسه با مهارت شانها و تالشبنظر بيايند و احساس شوند دارد فعاليت

مربی در اساارع وقت بايد به بازيکنان کمک کند که با اسااتفاده از اين اثربخشاای نساابت به تکميل توانايی خود اقدام کند و خودش آنان را 
ستگی به مربی خود توانايی شرفت کند و بدون واب شويق به پي شوند تا بدون نياز به های خوت صالحی  شخيص و دارای توانايی خود ا د را ت

 تکرار مربی خودشان از پس خودشان برآيند. 

نتيجه و 

اثربخشي 

 بيروني

ر پرورش که داين نتيجه و اثربخشاای را به اين جهت بيرونی نامگذاری کرده اند که برآمده از خود بازيکنان و عملکرد آنان نيساات، در حالی
عنوان ات را بهباشد که يکسری اطالعبازيکنان و پيشرفت آنان نقش مؤثرتری دارد. اين نتيجه و اثربخشی بيرونی زمانی مناسب میتوانايی 

 نتيجه و بازخورد بيرونی به بازيکنان آموزش دهند.

 تکنيک وجود ندارد و برای اينکهگونه الگوی عملی و مدلی از بةعنوان مثال: کساای که تازه شااروع به يادگيری کرده اساات در ذهنش هيچ
 هايش را به عمل برساند الزم است از نتيجه بيرونی استفاده کند.یيبتواند توانا

 باشد: برای داشتن بازخوردهای بيرونی مؤثر موارد زير ضروری می

 ها در موقعيت های مختلفنظارت بر تمرين. 

  خوداجازه دادن به بازيکن برای نمايش نيمه درونی و بيرونی. 

 تشويق بازيکنان برای به نمايش گذاشتن نتيجه درونی خود.  

  نکته مشخص و ساده ۲يا  1محدود کردن نتايج به. 

 به عنوان مثال:  ،نشان دادن نتيجه و اثربخشی در حالتی مثبت 
o .)دادن نظرات مثبت در مورد بازيکنان )شما در حال پيشرفت هستيد 
o عدتان زياد باشد ممکن است به سختی بتوانيد ضربه بزنيد(.دادن بازخورد مثبت و سودمند )چرخش سا 
o (دکنيتشويق و ارائه نظرات مثبت )در حال پيشرفت هستی چون نکات و  مراحل را به خوبی رعايت می. 
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 تمرينات عملي .ج

 تواند ناديده گرفته شود.مربی، نمیها از راه ديدن بيشتر رواج پيدا کرد، اهميت تمرينات عملی توسط از زمانی که يادگيری

 هايي جهت اجراي تمريناتنکات و راهنمايي منابع تمرينات موارد استفاده تمرينات عملي

يات تمرينی  جام عمل ان
مهااارت  نوان  ع بااه 

 مطلوب

  صوير ذهنی به دادن ت
يک/  تاکت نان از  بازيک

ها و مقايساااه تکنيک
 بازی آنها

  مشخص کردن بخش
صی از تاکتيک  ها وخا

 ها تکنيک

  دادن انگيزه 

  بازيکن شايسته و
 برتر 

 مربی 

  لم ي ف ئو و  ويااد
 آموزشی

  تصاوير 

 .قبل از انجام تمرين برای تمرينات برنامه ريزی شود 

 شند که بازيکنان توجه کامل به تمرين ها رادارند )بدون وجود عامل مطمئن با
 کننده حواس( پرت

 ت راکت را بدهند، و اجازه دهند به بازيکنان اجازه کنترل و نگاه در حين حرک
 های مختلف اين عمل را انجام دهند.های مختلف در موقعيتکه در مکان

  ند دخالت مل ديگر نتوان نايی پر رنگ تر جلوه کند و عوا برای اينکه حس بي
 کنند تمرينات را بی صدا انجام دهند.

 نتايج انجام تمرينات پرتاب توپ و اجازه  دادن به بازيکنان جهت مشاهده 

 .آموزش و انجام مواردی که بعدها در بازی مربی از بازيکنان انتظار دارد 

 ح طور شفاهی کلمات کليدی را توضيبعد از انجام تمرينات، مربی سعی کند به
 دهد و از طريق پرسش بازيکنان را مطلع کند.

 دادن وقت و درخواست از بازيکنان جهت پرسش 

  مهم آنها و يادآوری آنها به صورت فردیانجام تمرينات ارائه شده و نکات 
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 ها هايي جهت بهبود مهارتروش .چ

 پردازيم: ها وجود دارند که در جدول زير به برخی از آنان میهای آموزشی زيادی جهت بهبود و پيشرفت مهارتروش

هاي روش

 آموزشي
 معايب مزايا مثال شرح

 گيريقالب

 )شکل دهي(

 شان ها را نبازيکنان تمامی تکنيک
عد می ند و ب ها را ده ند آن خواه

 تمرين کنند.

 توصاااايااه بتاادا  بی ا هااا و مر
يی نمااا ه نجااام را هااای الزم را ا

دهد و سااپس به بازيکن اجازه می
 دهد. تمرين می

  سر ضربه زدن باالی  مربی نحوة 
با پشت دست را به بازيکنان نشان 

 دهد.

 بازو کات چرخش    مربی نحوة حر
به باال و پائين و  نحوه ضربه زدن 

 را به بازيکنان نشان دهد. 

مانی  تد در ز اين روش و م
مؤثر است که تمامی اجزای 
به هم و  يک  هارتی نزد م
متصااال به هم قابل انجام 
شدن  شند و نياز به قطع  با

 نداشته باشد. 

ممکن اساات در مرحله اول 
که  عث شاااود  با يادگيری 
به حفظ  نان مجبور  بازيک

و به خاطر ساااپردن  کردن
يادی در ذهن خود  موارد ز

 شوند. 

 کلي

 يک مامی تکن نان ت بازيک ا را هبه 
خواهند که دهند و مینشاااان می

 آنها را تمرين کنند

  هارت را های م مربی يکی از اجرا
 کند.به طور جداگانه تمرين می

  هارت را ند م نان می توان بازيک
 جداگانه تمرين کنند.

  جزای ئی ا جز طور  هااا مهااارتب
شااود و بعد به صااورت تمرين می

 گردد. کلی تمرين می

 صورت کلی بازيکنان مهارت را به
 کنند.تمرين می

 حلااه مر ينااات دو  مر ت بی  ای مر
ستپ سپليت ا سه و النژه -ا  -ش

سه را با روش حرکت به جلو و  ش
قب تور  نشاااان می هد و از ع د

خواهد که تالش کنند بازيکنان می
 ند.و تمرين را انجام ده

  حرکت شسه را جداگانه با -ضربه
 بازيکنان تمرين کند.

  باره کل آن دو هارت و  تمرين م
 تمرين شود. 

  جازه نان اين ا بازيک به 
شود که بر روی داده می

کز  مر ت جزای خاااص  ا
 کنند. 

  اگر اجزای مهارت متصل
ند ممکن  باشااا به هم 
بازی  ند  اساااات در رو

 اختالل بوجود آيد.

 زنجيره اي

  ای و های اصلی و پايهتکنيکابتدا
اجزای مهارت به صورت منطقی و 

 روند. متوالی به جلو پيش می

  ضربه باالی دست که باالتر از سر
شود زده می شود آموزش داده می 

بازو تمرکز  و فقط بر روی حرکت 
 شود. می

  لت پهلو هم حا به  در اين حرکت 
 شود.اضافه می

 های مختلف انتقال وزن به قسمت
 گردد.اضافه می

  حرکت به سااامت عقب در هنگام
 گردد.ضربه زدن اضافه می

  حرکت بدون ضربه زدن نيز اضافه
 گردد. می

مهااارت هااای  جهاات  در 
ضربه زدن  حرکتی همراه با 

 .باشدمؤثر می

اگر اجزای مهارت متصل به 
هم باشاااند و اين اتصاااال 
بيش از حد باشاااد در روند 
جود  تالل بااه و خ بااازی ا

 آيد. می
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 مرحله آموزش حرکتي .ح

مختلفی  هایتئوری« نمايندهای حرکتی را کسب میای که بازيکنان مهارتمرحله»گونه تعريف شود: تواند اينمرحله آموزش حرکتی می
تقال مربيان به بازيکنان قابل استفاده ها وجود داشته است که تعدادی از آنها جهت اندست آوردن اين مهارتتاکنون جهت اين مرحله و به

در  (Fish and Posner)اند، يک نمونه از اين تئوری توسااط فيش و پوساانر بوده و مربيان نيز از آنها جهت آموزش بازيکنان بهره گرفته
سه مرحله می 1117سال  شد که دارای  شنهاد داده  صفحه بعد  به همراه يک  مثال که چگونه آموزش پي شد که نمونه آن در جدول  با

 کار برده شود آورده شده است. تواند برای بازيکنان به عنوان يک مرحله ويژه بهمی
 

 مراحل آموزش حرکتي

 اطالعات مربيگري شرح مرحله نام مرحله

 

 شناختي

 شود. از اين مرحله بعنوان مرحله آغازی استفاده می 

 مرحله کوتاه يادگيری 

  به مرحله اجرا که در ذهنشاااان اسااات را  چه را  بازيکنان آن
 گذارندمی

 پذيرد که: اين مرحله زمانی پايان می 

  بازيکن بتواند يک ذهنيت پايدار از مهارت را  در ذهن داشاااته
 ای را به نمايش بگذارند. ههای پايباشد و بتواند مهارت

 : رحله شناختیدر م

 شود. مسائل به صورت ساده بيان می 

  شاره به نکات مهم کافی صورت خالصه و دقيق، ا ارائه تمرينات به 
 است.

 استفاده از توضيحات کوتاه اما دقيق 

 العمل به صورت مثبت دادن نتيجه مثبت و نشان دادن عکس 

 مشارکتي

 مرحله متوسط 

  مرحله طوالنی از آموزشيک 

  بازيکنان آنچه که در ذهن خود دارند را به عنوان تصاااوير به
شرفت روند آن مهارتمرحله اجرا در می سعی در پي ها آورند و 

 دارند. 

 ًت تدريج در آن پيشرفدار که بهسرعت تمرينات دنباله با و ارائه توأما
 باشد.

 هارت و نتايج آن در صاااورتی که در انجام تمرينات کيفيت انجام م
 خوب باشد به سراغ تمرين ديگر برود.

  شويق و راهنمايی کند و در شان ت سبت به ارزيابی خود بازيکنان را ن
 هنگام بازی اگر الزم بود مواردی را اضافه نمايد و از آن دريغ نکند. 

 مستقل

  مرحله تخصصی و خود به خود 

 شود.ها زياد توجه نمیدر اين دوره به تمرين 

 جه میباز به حريف تو کات او را زير نظر يکن  مام حر ند و ت ک
 کند. گيرد و در طی آن به انجام مهارت توجه میمی

 هاارائه تمرينات چالش برانگيز با استفاده از مهارت: 
o  انجام بازی مانند تمرينات 
o انجام مسابقه سرعتی کامل 

 

 منبع: 
FITTS, P.M., and Posner, M.I (1967) Human Performance.  

Oxford England, Brooks and Cole. 
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 سازماندهي تمرينات .خ

توانيد از مواردی که در جدول ذيل عنوان نکات آموزشاای جهت سااازماندهی و هماهنگی تمرينات وجود دارد. شااما میراهنمايی زيادی به
 ساختار پيشنهاد شده برای تبديل شدن به يک مربی با تجربه و مسلط استفاده نماييد.عنوان آمده است به

 مثال محتوا جلسه 

 

I 

 

 معرفي
ها که گاهی فقط به نام بردن توضاايح مختصاار در مورد مهارت

 شود اسامی آنها اکتفا می
 آماده شدن برای توجه به تمرينات ضربه پشت دست 

D 
 اجراء 

ضربه زدن  توضيح ضربه زدن همراه با حرکت آموزش صحيح و بدون  شان دادن ويدئو و يا بازی بازيکنان ماهر نحوه  مربی با ن
 دهد. توسط پشت دست و توجه به حرکت توپ را آموزش می

نشااان دادن نحوة صااحيح ضااربه زدن با پشاات دساات که همراه با  آموزش حرکت کردن به همراه ضربه زدن
 ذهنی از آن برای بازيکنان حرکت است و ايجاد تصوير 

E توضيح 

صر همراه با يک يا دو نکته کليدی و نظارت  ضيح مخت دادن تو
 بر آنها 

 گيری شستی و اجرا تمرکز بر گريپ 

  کار کردن با جفت دساات يکی ضااربه زننده و ديگری گيرنده
 ضربات

 ای که بايد بر روی آنها تمرکز کنيم چه اشاره به اينکه دو نکته
 هستند؟ نکاتی 

A فعاليت 

  آغاز تمرين 

 مشاهدات مربی 

 ارزيابی مربی 

  آثار و نتايج تمرينات فردی و گروهی 

 ر و تتر و سختسازماندهی و هماهنگی بين تمرينات آسان
 تشخيص مربی که چه هنگامی استفاده از آنها الزم است. 

 شود.مربی با رعايت موارد زير موجب تقويت بازی بازيکنان می 
o  بازيکن همزمان بخواهدکه نکات کليدی را اجرا کند. از دو 
o برای هر يک از بازيکنان اجازه تمرينات حرکتی را بدهد 

  با سازماندهی و هماهنگی تمرينات از چهار بازيکن بخواهد که
بازی  يک دوره  بات را در  بازی و ضااار لب  قا نات را در  تمري

 تمرين کنند. 

S چکيده 

نظر در مورد جهت بحث و تبادلدرخواست مربی از اعضای تيم 
 تمرينات

 های زير را بپرسد:   مربی از بازيکنان سؤال

 ها بودند؟نکات کليدی کدام 

 چه مواردی  در تمرينات بوده است؟ 

  چه موارد تان  يد، بنظر جدد را حس می کن يازتمرين م اگر ن
 متفاوت ديگری بايد در تمرينات گنجاند؟
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 هماهنگي تيم  .د

 .طور صحيح  عض ش تيم ر  هد يد اند رستب و بههاند ت  بتو ند ب ز مو ر  زير به مربب امک مب ستف  ه 

 آماده سازي

 سازی برای اعضای تيم، نقش بسزايی در برقراری تمرينات مؤثر تيم دارد.برقراری جلسات آماده

 قوانين تيم

مرز رفتارهای قابل قبول و غير قابل قبول، که برای برقراری موارد ايجاد در تعيين قوانين بهم پيوساته برای بازيکنان جهت تشاخيص 
 باشند: زير مورد توجه می

 ايمنی 
 احترام به همه 
 انجام رفتارهای قابل قبول و ورزشی 
  122۱تالش 

ل رفتن بيرون عنوان مثا)بهدانند از اهميت بسزايی برخوردار است که نتيجه آن اطمينان از اينکه بازيکنان عواقب شکستن قوانين را می
 از زمين بازی( و تفهيم اين قوانين قبل از اجرای تمرينات به بازيکنان است.

 جمع کردن اعضاي تيم در کنار يکديگر

 .ايجاد فضای مشخص که اعضای تيم بتوانند در آنجا به بحث و تبادل نظر بپردازند 

 ز زمان.تأکيد بر مهم بودن زمان و هدر ندادن وقت و استفاده ا 

 .)زمانی اعضای تيم را جمع کند که الزم باشد موارد مشترکی را به همه گوشزد نمايد )برای هدر نرفتن زمان 

 انجام تمرينات

 تمرينات بر هم نخورد.در هنگام مشاهده تمرينات يکديگر جاگذاری مناسب اعضای تيم برای اينکه ، 

 ضا های راکتی را آموزش میزمانی که مهارت شند را طوری هماهنگ و جاگذاری نمايد که راکتدهد اع شته با ها با هم برخورد ندا
 شود(.های تمرينات عوض میکه که زاويه)حتی زمانی

 هاي مختلف آموزشيحساس بودن مربي در مورد روش

داری، شنيداری ها ديکند که کدامبندی مربی بايد از اولين يادگيری بازيکنان مطلع باشد و آموزش بازيکنان را بر اساس نوع آنها اولويت
 و حرکتی هستند.

 جاگذاری مناسب بازيکنان برای نگاه کردن و انجام تمرينات.
 توازن و حرکات اعضاي تيم

 .عوض کردن جايگاه بازيکنان با يکديگر برای تقويت همکاری بين بازيکنان 

 برای باال بردن انگيزه و اعتماد به نفس و تقويت آنها.شوند جهت انجام تمرينات، استفاده از بازيکنانی که خوب درخشيده می 

 تر جهت باال بردن پتانسيل آنها.هماهنگ کردن و دادن مسئوليت به بازيکنان کوچک 
 ادغام بازيکنان توانا و معلول با يکديگر در يک دوره آموزشی.
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 طراحي انجام تمرينات به صورت تصاعدي .ذ

شد به اين معنی که مثالً مهارتانجام تمرينات بدمينتون تمام  شود و يک هايی به بازيکنان آموزش داده میوقت بايد در زمينه تاکتيکی با
صال بين آنچه که بازيکنان آموزش ديده ستفاده کنند برقرار میات شد بازياند و آنچه که در طی بازی بايد ا صال باعث ر کنان و شود، اين ات

 زمينه تأثير شامل سه بخش می باشد که اين سه بخش عبارتند از:  د.شوايجاد انگيزه بيشتر به آنها می

  توضيح مواد 

    اجرای مواد 

 آزمايش 

 توجه به احتیاجات فردی اعضای تیمسازماندهی تیم/ 

  های مختلف.توجه يکسان به همة اعضای تيم وکمک به بازيکنان برای انجام تمرينات در سطح
 شود: به صورت زير طراحی میتواند انجام تمرينات تصاعدی می

  ساده به پيچيده 

 آهسته به سريع 

 بينی بينی به غير قابل پيشقابل پيش 

 ها کمک کند اشاره شده است:تواند به پيشرفت تصاعدی مهارتدر ليست زير به مواردی که می

 زمينه تاکتيکي
 ساده آهسته بيني پيش قابل (تصاعد) پيشرفت

  مربی توسط آن تکرار وسيله به ضربات کردن دنبال

 

 

 

 

 مربی راهنمايی بدون ضربات کردن دنبال 

 هوا در معلق توپ به زدن ضربه تمرين

 توپ به دست با ضربه وسيله به زدن ضربه تمرين

 توپ به راکت ضربه وسيله به زدن ضربه تمرين

 ضربه زدن و حرکت بردن باال تدريجی طور به و راکت با ضربه از استفاده

 بينیپيش قابل ساده بازی يک در ضربه زدن

ستن مطمئن بازيکن که زمانی بينی،پيش قابل غير بازی يک در ضربه زدن   چه ي
 .کند کنترل را هايیضربه

  انجام کليدی هایضااربه از اسااتفاده زمان تا بازی زمان در که تمريناتی طراحی
 نتيجه با همراه بازی انجام و شودمی

  زده قيتموف با ضربات که زمانی در تشويق با همراه و تشويقی نکات با بازی انجام
 کردن مشخص را برنده شوند، برنده دو هر شوند،

 پيچيده سريع يبينپيش غيرقابل 

ضوع دارد که چگونه آموزش ستگی به اين مو شرفت کند ب ضوعاينکه بازيکن چگونه پي شد. اين مو صاعدی که تمريتا زمانی ديده با نات ت
شود امکان سطح پذير نمیانجام ن شدن به  سب نکرده وارد  ستگی و مهارت الزم را ک شاي سطح،  شد. پس تا زمانی که بازيکن در يک  با

 باشد.باالتر جايز نمی

 ين منظور که به تمامی بازيکنانای برخوردار است. به اهمچنين، توجه به موضوع يادگيری و آموزش تيم و ايجاد توازن از اهميت ويژه
سطح شود. زمانی که بازيکنان در  سان داده  ساس توانايیآموزش يک شی بر ا شان تمرين کنند موجب تفکيک های مختلف آموز های خود

 بين بازيکنان و ايجاد تبعيض خواهد شد. 
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 اندازي هاي توپمهارت .ر

 شود: اين مهارت به شرح زير تعريف می
 «.و رساندن توپ در مسيری که به بازيکن اين فرصت را بدهد که بتواند تمرين واقعی را انجام دهد توانايی پرتاب»

 باشند:ها شامل موارد زير میضربه

 اندازی با دست توپ 

 رالی بصورت  –و توپ زياد اندازی با راکت توپ     که انواع مختلفی دارد.  راکت با اندازیتوپ 

 
 باشد.شوند ضروری میها استفاده میکه اين مهارترعايت موارد زير هنگامی 

 ايمني

ديدگی خصوصاً صدمات وارده به چشم، از اين مسئله مطمئن شويد که موقعيت قرارگيری بازيکنان در زدن برای محافظت از آسيب
 ضربات و دريافت آنها، در موقعيتی ايمن هستند.

 مسير پرتاب توپ

ستفا ستفاده از قوانينی که جهت ا ستفاده اده از پرتاب توپ در قوانين بازی وجود دارد ضروری میا ز باشد. بعنوان مثال: زدن ضربه با ا
 مسير باالی سر و رعايت فاصله از پشت و جلو برای دنبال کردن مسير پرتاب توپ.

 سرعت

شود  ضربه زده  سرعت  ست امکان اينکه با همان  شدن ا سرعت در حال نزديک  که وجود ندارد. پس زمانیدر مواقعی که توپ با 
 توانيم آنرا انجام دهيم.راکت می احتياج داريم ضربه را با سرعت بيشتری  بزنيم با  مهارت استفاده از

 زمان مناسب براي پرتاب توپ

 از اينکه زمان کافی برای پرتاب توپ و تمرين بازيکنان داريم مطمئن باشيم. 

شود بيشتر به کند و بازيکنی که دريافت کننده ضربه است مجبور میتوپ  بيشتر حرکت میمثالً: گاهی بازيکن برای ضربه زدن به 
 عقب حرکت کند و اين حرکت امکان دارد بيشتر از زمان مجاز طول بکشد.

 بندي مناسب جهت زدن ضربهدرجه و طبقه

 جهت موارد زير را داشته باشد:  ای باشد که بازيکن مقابل وقت مناسباطمينان حاصل کردن از سرعت ضربه، به اندازه

 پاسخ به ضربه مقابل 

 آماده بودن جهت زدن ضربه بعدی 

 قدرت مناسب براي ضربه زدن

ضربه را می ستند و تمايل دارند که به آن بازيکنی که  شتن آن ه شتاق به دا ست دارد که بازيکنان در طی بازی م زند توپی را در د
های الزم بازيکنان توصيه شود که تنها به فکر زدن ضربه به توپ نباشند، بلکه سعی در تقويت مهارتضربه بزنند. اين مورد بايد به 

 ها استفاده کنند.داشته باشند و در موارد خاص از تکنيک
 .(استفاده از تکنيک صحيح گرفتن راکت و تکنيک دريافت توپ عنوان مثال:به)

که در استفاده  تواند از قدرتیاستفاده نکرد و فضاها را رعايت نکرد، بازيکن مقابل میزند از تکنيک مناسب اگر بازيکنی که ضربه می
 ها شود.ها و مهارتکارگيری صحيح تاکتيکها دارد موجب تشويق او جهت بهاز تکنيک
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 نگهداشتن توپ در دست  .ز

صوير مقابل ستی کهمی همانطور که در ت سيله د  بينيد توپ به و
شته شده است )سرگرد  ضربه زننده نيست به سمت پايين نگه دا

 توپ به سمت پايين است(.

 

با توجه به تصوير مقابل توپ توسط انگشتان احاطه شده از باال به 
پايين و سرگرد توپ به سمت پايين نگه داشته شده است از اينکار 

 شود. استفاده میبرای کنترل بيشتر توپ 

 

 توانيم دور توپ را با دست احاطه کنيم.  می مانند تصوير مقابل

 

 

 اندازي توسط دستتوپ .ژ

 توسط دست اندازي به معايب توپ اندازي به توسط دستمزاياي توپ

  تر از ضربه آسانزدن،در مجموع استفاده از دست برای ضربه
 زدن توسط راکت است.

 ند در می کان تمرين توا نان ام بازيک به  تاه،  مانی کو بازده ز
 بيشتری دهد.

 تر از های به سااامت پايين )پايينفراهم کردن امکان ضاااربه
 های بااليی.شانه( و ضربه

 .بعد از کمی آموزش بازيکنان قادر به انجام آن خواهند بود 
 سری میضربه زدن های باالی العملتواند عکسهای باالی 

 سری را تقويت کند.

 شود به سرعت توپ اضافه کرد و پرتاب توپ را به سختی می
 با سرعت انجام داد.

 ضربهبازيکن توانايی عکس سمت راکتالعمل به   هايی که از 
 کند. شود را پيدا نمیوارد می

 تر از ضربه زدن با راکت است اندازی توسط دست مشکلتوپ
 و نياز به دقت فراوان دارند.

 شان دادن عکساندازی توسط دست توپ العمل بازيکنان در ن
 کند.محدوديت ايجاد می

 .برای انجام ضربات دستی نياز به تعداد زيادی توپ وجود دارد 
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 اندازي از ناحيه زير دست توپ .س

ست و پرتاب  سط تاب دادن د پرتاب توپ از ناحيه زير بغل تو
 گيرد.توپ صورت می

 

توپ از زاويه باالی سر مراحل زير را بايد انجام  پرتاببرای 
 داد: 

 هاباز کردن پاها از عرض شانه. 

 خم کردن زانو و سپس راست کردن آن. 

 خم شدن به سمت عقب و هل دادن بازو به سمت عقب.  

 تعيين کردن جای توپ در هوا. 

 با بلند شدن و رها کردن دست به  پرتاب به اتمام رساندن
  .انجام ميگيرد سمت باال وپرتاب همزمان  توپ

 پرتاب توپ در حالتي که دست صاف است  .ش

د کنيطور که در تصااوير مقابل مشاااهده میهمان پرتاباين نوع 
شتان دور توپ را احاطه  صاف دارد و انگ ست حالت  زمانی که د

 گيرد.  کرده انجام می
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 پرتاب توپ از باالي بازو  .ص

برای مواقع حرکتی و زمانی ، پرتاب توپ حالت اساااتفاده از اين 
                                                          :گيردباشد انجام می که بدن در حاالت مانند شکل

 طرفه ايستادندر حالت يک. 

  .پای عقب آماده حرکت باشد 

 پا )پای عقب و جلو( برقرار باشد تعادل وزن در بين دو.    

 .کشيدن بدن به سمت باال 

 

  )پرتاب با توپ زياد( اندازي مولتي توپ –اندازي به وسيله راکت توپ .ض

 نگه داشتن توپ  همانطور که قبالً توضيح داده شد.

 گرفتن سر پالستيکی وگرد توپ به وسيله انگشت شصت و انگشت اول

 مقابل بدن/ يا در کنار بدن )مچ دست بايد خم باشد(.نگهداشتن توپ در 

 در بازي و رالي –پرتاب توپ به وسيله راکت  .ط

ضربهدر حالی صورت های مختلف و تکنيک آنکه آموزش  سابقه دارد و در انجام اين ورزش با يک توپ  سازنده در م سزا و  شی ب ها نق
 توپ استفاده شود.شود که برای آموزش از يک گيرد، لذا توصيه میمی

 ند.آموزد به وسيله صدا تمرين کتغييردادن در سرعت ضربات بستگی به مرحله آموزش بازيکن دارد. شامل: وقتی که بازيکن می

 آموزد.تغيير دادن ارتفاع برای زدن ضربات مثال: زمانی که بازيکن الگوهای کار با پا را می

 برای مثال:  به طور آهسته اجرای ضربات را تمرين کنند:

 بازيکن راکت را بردارد.  

 ستقيم نگه داردبه طور م. 

 وسيله راکت بزند.برای ضربه مستقيم به 

 .بازيکن بتواند بدرستی پاسخ دهد 

 ها تا زمانی که مرحله بعدی را بازی کنند ادامه پيدا کند. بلند کردن راکت و ضربه زدن 
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 ارزيابي خود مربي -4دوره و بازنگري و مرحله  -۳مرحله  .4     

 
کند با بررسی انتقاالت انجام شده که بخش بزرگی از مربيگری اين مرحله که شامل بررسی و ارزيابی خود مربی است به مربی کمک می

 ه و باعث پيشرفت شده است يا خير؟دهد ياد بگيرد و بياموزد که اطالعاتی را که در اختيار قرار داده، مؤثر بودرا تشکيل می

های مؤثر و خود مؤثر جهت افزايش توانايی و تجربه اين مرحله کمک بزرگی جهت انتقال اطالعات به طور فزاينده و برگزاری دوره
 مربيگری برای مربيان است.

 دوره و بازنگري

 باشد: عواملی که جهت يک بازنگری مؤثر و کارآمد الزم است  موارد زير می

 ها و آنچه که در طول جلسات پيش آمده بدون قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آنها و غيره.شرح همة اتفاق 
  :توجه کردن به موارد ذيل 

o .اطالعاتی که انتقال داده شده است 
o اند.مواردی که بازيکنان انجام داده 
o ايد.عنوان مربی انجام دادهمواردی که شما به 

 دوره و بازنگری در پايان هر جلسه. ای در موردنوشتن خالصه 

 ارزيابي 

 کند شامل: مواردی که به يک ارزيابی مؤثر کمک می

 اند؟آيا تمامی اهدافی که در ابتدای جلسات در نظر گرفته بوديد به سرانجام رسيده 
 توانيد محتوای جلسات را در آينده تغيير دهيد؟چگونه می 
 داريد؟ چگونه تمايل به تغيير روش مربيگری خود 
 باشند. هايی مثل: بد، خوب، ضعيف، عالی، که زياد مورد قبول نمیدوری گزيدن از واژه 
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 اي از دوره و بازنگري پايان جلسات آموزشي و ارزيابي آنهانمونه

  تاريخ و ساعت کلوپ بدمينتون حوزه 

  موارد اضافي فردي گروه/ کلوپ/ فردي

    موارد ايمني فرد

 اهداف جلسات:

 پايان دوره آموزشی بازيکن خواهد بود: 

  .نمايش و بازی همراه با سازگاری اعضا  مثل موقعيت زانو و باالتر، موقعيت و طرز قرارگيری پاها هنگام ضربه زدن .1
 .های حمله و توانايی ضربه زدن از کنار به توپاستفاده از موقعيت .۲

 زمان شماره هدف شرح عنوان

 دقيقه 1 1 مختصر، تنفس، از کم به زياد، ايجاد تعادل در سر برای ايجاد وضعيت مناسبدويدن  مرحله گرم کردن

توجه به حرکت  النژه درآندرهند 
 فورهند

کار با دست و ضربه زدن، قرارگيری زانو، هم طرازی پا با باالتنه، تمرين جهشی از 
 کم به زياد و طرز قرارگيری باالتنه هنگام بازی

 دقيقه 11 1

 به ارتفاع آندر هندتوجه 
العمل به ضربات، بازيکن بايد بياموزد برای گرفتن توجه به حريف ونحوه عکس
 ضربات ارتفاع توپ را کم کند.

 دقيقه 11 ۲

 توجه به بازی

ت کنند، بازيکن ضربات را با پشت دسبازيکنان با يک توپ با يکديگر بازی می
 امتيازات بازيکنان اگر بازی را در دو کنند.زند و بازيکنان يک مسابقه را آغاز میمی

باشد. بحث در مورد فوايد و معايب رعايت نکردن ارتفاعات  1رالی پيوسته ببرند 
 مختلف در ضربات مختلف.

 دقيقه 11 ۲

 سرد کردن و خالصه
 های روی زمينها در يک زمان، قسمت پايين بدن با کششحرکت باز کردن دست

 دهندها گوش میصحبت شود در زمانی که بهانجام می
 دقيقه 12 

 بازنگری دوره
 ( 12مرحله گرم کردن زمان بيشتری به خود اختصاص داده  )دقيقه 

 .حرکات بدن بازيکنان مثبت ارزيابی شد 
 باز خورد نهايی بازيکنان مثبت ارزيابی شد.

 ارزيابی
 نها به شود جهت بهبود فکر کردن آمی برای پشتيبانی بازيکنان و حمايت از آنان سواالت نامحدود بيشتری پرسيده

 خودشان.

 .بازيکنان تمام اهداف را به ثمر رساندند 
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 اي از خود ارزيابي مربيان: روند مربيگريچکيده. 5

رحله مباشااد اسااتفاده و پيروی از اين چهار روند مربيگری دارای چهار مرحله، برنامه ريزی، انتقال اطالعات، دوره و بازنگری و ارزيابی می
 تأثير بسزايی در موارد زير دارد:

 سازی جلساتی که موجبات پيشرفت بازيکنان را فراهم آورد.مورد اول: آماده 

 ری خود مربی.هايی جهت پيشرفت مربيگمورد دوم: فرا گرفتن طرح 

 
 

 شده است.طور خالصه بيان باشد بههايی که در هر مرحله قابل اجرا میها و مهارتدر جدول زير توانايی

 ارزيابي دوره و بازنگري ها )اطالعات(انتقال داده برنامه ريزي

 در نظر گرفتن خطرات 

  جاامااع آوری اطااالعااات
 بازيکنان

 ثبت نام بازيکنان 

 برنامه ريزی دوره آموزشی 

 نظارت و بررسی 

 ايجاد اهداف 

 برنامه جلسات آموزشی 

 روش يادگيری 

 های برقراری ارتباطمهارت 

 تکنيک پرسشی 

 و اثر بخشی نتيجه 

 )انجام دادن )به نمايش در آوردن 

 هاپيشرفت در مهارت 

 هامديريت در انجام تمرين 

 مواردی که در طول تمرينات الزم است 

 مديريت تيمی 

 تمرين و تقويت مهارت 

فاق  که ات به مواردی  رجوع 
 افتاده است:

 محتوای جلسات 

  آنچه بازيکنان انجام داده
 اند

  آنچااه مربی انجااام داده
 است

 گيری: تصميم
اگر اهداف مورد نظر به انجام رسيده 

 باشند.

 شود محتوای جلسات چطور می
 را تغيير داد؟

  شود روش مربيگری چطور می 
 شما را تغيير داد؟

 الزمه مربيگری خوب و کارآمد دانستن احتياجات و برخورد با احتياجات بازيکنان است.

نمايد حتی بازيکنانی که دارای مربيگری مناسااب و الزم اساات را برای تمامی بازيکنان اعمال میمربی کارآمد تمامی مواردی که جهت 
 .باشدمعلوليت هستند. از جمله موارد مورد نياز جهت مربيگری تطبيق دادن خود مربی می





 الگوی چهارم

 مربیگری کودکان

 معرفی  .1
 کودکان بالغ در درجات  مختلف  .۲
 اهميت جهش رشدی  .1
 سازگاری ورزش  .4
 خالصه  .1

 
 

 

 نتيجه يادگيري: 

 در پايان اين مدل مربيان قادرند:

 .اهميتی با نفوذ بيشتر در رشد کودکان داشته باشند 

 تشخيص اختالف پتانسيل بين کودکان بالغ در رده های مختلف. 

 اهميت داشتن در رشد کودکان. 
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 معرفي  .1

 دهيم خيلی مهم است که تشخيص دهيم مربی چه موقعيت و قدرتی دارد.وقتی مربيگری کودکان را انجام می

يزيکی؛ عاطفی؛ های فتأثيرات مثبت در کودکان استفاده کند و اينکه به آنها در ساخت و  بهبود جنبه برای ايجادمربی بايد از بدمينتون 
 تواند تأثير خيلی قوی و زيادی در توسعه و پيشرفت بدمينتون داشته باشد.اجتماعی و فکری کمک کند. مربی می

 مثال بدمينتوني منطقه رشد  کودک

 جنبه فيزيکي
کند برای کمک به آمادگی جساامانی و سااالمتی کودکان  اسااتفاده شااود و عادات خوب را که به آنها کمک میتواند بدمينتون می

 زندگی سالم و خوبی را در آينده داشته باشند حفظ نمايند.  

 دهد.بدمينتون اعتماد به نفس و نظم  و انضباط را در آنها بهبود می جنبه عاطفي

 جنبه اجتماعي
ستیتوانند کودکان می سعه دو ست آورند و  تو شی را در بدمينتون بد شان را در کار گروهی بهبود دهند و رفتارهای مثبت ورز هاي

 دهند.

 های تاکتيکی بدمينتون پيدا و توسعه دهند.توانند در جنبهراحتی میهای حل مشکالت را بهمهارت جنبه فکري

       هاي مختلفبلوغ کودکان با  سرعت .۲

 هاید آگاه باشاااند که کودکان با سااارعتمربيان باي
کنند و اين آگاهی بايد در چگونگی متفاوتی رشااد می

 مربيگری آنها مؤثر باشد. 
جدول زير  ثال در  بازيکن هم سااان را در  ۲برای م

عاطفی  –فکری  –سطوح مختلف پيشرفت  فيزيکی 
شان می سن آموزش و اجتماعی ن ضمناً حتما به  دهد 

 توجه داشته باشيد. 

 هاي مختلفمقايسه دو بازيکن هم سن از نظر جنبه

 بلوغ

 کودک ب کودک الف 

 سال ۱۲ سال ۱۲ سن واقعي

 سن فيزيکي
از متوسااط قد باال برخوردارند اما کودم الف در  الفخانواده کودم 

 مقايسه خيلی کوچک است ضمناً قدرت خاصی ندارند.  

باشااد در باشااد دارای قد بلند میسااريع می برشااد کودم 

 حالی که باالنس )تعادل( خوبی ندارد. 

 هوش برابری با هم سن و سال های خود دارد.ب کودم  باشد.های خودش میتر از هم سن و سالبا هوش الفکودم  سن ادراکي

 سن عاطفي
ست و اغلب به راحتی  الفاز نظر بلوغ عاطفی کودم  کامال نابالغ  ا

 شود.رود غمگين میها درست پيش نمیوقتی در مهارت

از نظر عاطفی بالغ اسااات وقتی رقابت يا تمرين  بکودم 

 کند اعتماد به نفس خوب و کنترلی خوب دارد.می

 سن اجتماعي

ا در گروه الفبلوغ اجتماعی کودم  های کوچک دوستان آرام است 

يک نگرش مثبت  -کنند قاعد ساااختن آنها خوب کار میهمراه با مت
 در کار کردن با ديگران در  گروه های بيرونی دارند.

بلوغ اجتماعی بااليی دارد و با دوسااتان به راحتی ب کودم 

های خوبی در همه تيپ ساااازد و همکاریارتباط برقرار می
 اش دارد.های مختلف گروه

 سال تمرين منظم داشته باشد. 1بايد برای  ب کودم سال تمرين منظم داشته باشد. 1بايد برای  الف کودم سن تمريني

جدول باال يک تمرين جالب است که با توجه کردن به اطالعات باال و فکر کردن به اين که چگونه اطالعاتی که شما از آنها داريد ممکن 
 برای هر کودم پيدا کنيد. های مختلفی رااست شما را مجبور کند به اينکه راه
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                  اهميت جهش رشد  .۳

سالگی، کودکان يک دوره رشدی سريع را تجربه  1۲تا  12های بين سال
 کنند که اين در واقع يک جهش رشدی يا رشد ناگهانی  است.می

با جهش رشااادی می طه  که در راب قايق مهم  تأثير ح حت  ند ت توا
 شرح زير است: بهگيرد مربيگری قرار می

  سال( يا ديرتر  12بعضی از کودکان شروع جهش رشدی را زودتر )از
 باشد( تجربه خواهند کرد. سال که بسيار دير می 14)از 

 .دخترها مايلند جهش رشدی را نسبت به پسرها زودتر تجربه کنند 

 ۲ ه های ورزشی باشد  کفت و توسعه در مهارتای است که بزرگترين پيشرفت ممکن است پيشرسال قبل از جهش رشدی دوره 1يا
 ناشی از پايداری خويشی بدن کودم و افزايش  سيستم عصبی آنها است.

  شند که تعادل و هماهنگی را در  رقابت تجربه کنند که اين چالش اطمينان شته با ست نياز دا شدی کودکان ممکن ا در حين جهش ر
 دهد که اين دوره موقتی است.می

 جهش رشدی  نسبت به صدمات بيشترين آسيب پذيری را خواهند داشت که ناشی از:  کودکان در حين 
o .عدم تعادل و هماهنگی به معنای افتادن يا روش نادرست انجام دادن تکنيک باشد 
o .چون صفحات رشد در استخوان از غضروف نرم تشکيل شده پتانسيلی برای صدمات ورزشی است 
o پذيریاز دست دادن انعطاف. 

 توانند در حين جهش رشدی به بازيکنان کمک کنند با: می مربيان

 صبور بودن 

 شود  تمرين مناسب جاهای در امکان تشويق به زدن تکنيک خوب و درست و درصورت. 

 منجر شود صدمات بيش از حدتر به تواندتمرينات که می در تکرار بيش از حد اجتناب از. 

 پذيریتشويق به داشتن انعطاف. 
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 سازگاري يا تطبيق  ورزشي .4

شاد خواهند شد و لذت میيکی از راه برند زمانی است که آنها در شروع به يک ورزش و يادگيری آن، موفقيت را هايی که در آن کودکان 
ست که به آنها در فراگيری مهارتتجربه  می شد و آن موفقيتی ا ست اين موفقيت  تنها در بردن با شيوه  درهای جديد کنند. نياز ني يک 

  آيد.دست میمناسب  و مؤثر به

سازگاری برای کمک به کودکان جوانتواند شماری از راهبدمينتون می شد تر در يادگيری مهارتها را در  شته با های مؤثر و مناسب دا
 باشد:شرح زير میکه به

 مزايا سازگاري

 ترراکت کوتاه
 برای راحتی  وکنترل 

  تواند ضربه بزند. تر میدورتر از خط ميانی بدن نيست بنابر اين راحتدر اين مورد چون ضربه 

 تور کوتاه
 توانند در زمان بلوغ بزنند  خواهند زد.ضربات اطراف تور را به راحتی  با همان شکلی که کودکان می 

 شوند .کودکان بيشتر به ضربات پايين عالقمند می 

کاهش سرعت جسم 

 ضربه زدن در حال

  سطوح ضربه زدن به بادکنک به بازيکنان )کودکان( اجازه میدر  دهد که موفقيت را خيلی خوب تجربه کنند و زمان سرعتی، 
 های مختلف ضربه خواهند داشت.گيری و حالتگيری و تغيير در گريپبيشتری را برای فکر کردن به گريپ

 تغييرات قانوني

 ها اتفاق بيفتد به عنوان مثالکند که تاثيرات بيشتری روی مهارتمیاوقات تغييردر  قانون به بازيکنان  کمک  گاهی : 
o سرويس وقتی بازيکنی مقابل سرويس زدن که در اين حالت کودکان يک ميزان برابری را در تمرين  ست تغيير در  شان ا

 خواهند گرفت.
o .اجازه دارند مجددا سرويس بزنند چنانچه در اولی موفق نباشند 
o  ايی ويژهبرای بردن يک رالی با ضربهکسب امتيازات خوب.   

 خالصه  .5

 کليدهای اين مدل عبارتند از: 

  تشااخيص به رسااميت شااناختن نقش
يت  بزرگ يک مربی وقتی که مسااائول

جام می کان را ان هد مربيگری کود خوا
  دهد.

  کاری و يک هم ند  يک مربی می توا
يا  فت  بت در پيشااار مک مؤثر و مث ک

سعة جنبه عاطفی ا های فيزيکی اااا تو
 ادراکی و اجتماعی کودم داشته باشد.

 های متفاوتی رشااد کودکان با ساارعت
 گيريم با مربيگری ما سازگار بوده و بر آن سطوح منطبق باشد.هايی را که در اين مقوله میکنند و مهم است که تصميممی

 شادیکودکان بزرگ شدی را تجربه خواهند کرد که بتوانند بر  شرفتتر در جايی جهش ر شند و ها و پي سته به  اينشان تأثيرگذار با واب
های آتی می همراه با کاهش آساايب حمايت کند و به آنها در پيشاارفتاند کودم را در يک شااادی و لذت دائآن اساات که مربی بتو

 کمک کند.





 الگوی پنجم

 نمونه فاکتورهای اجرایی

 کارآيی در بدمينتون .1

 در عملکرد بدمينتون« سرعت»اهميت  .۲

 فاکتورهای مؤثر بر عملکرد بدمينتون .1

 مراحل پيشرفت بازيکن .4

 

 

 نتايج يادگيري:

 در خاتمه اين الگو، مربيان توانايی خواهند داشت برای:

 که زيربنای موفقيت در ورزش بدمينتون است. تعريف کردن عامل اجرايی 

  .شناسايی مراحل مختلف پيشرفت بازيکن 
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 . کارآيي در ورزش بدمينتون1

 بندی شده است، مقابله کنند.هايی که طبقهسه نوع از موقعيتبرای ارائه يک بازی خوب در بدمينتون، بازيکنان بايد با 

 ایحمله 

 اثربی 

  دفاعی 

 ها در شکل زير نشان داده شده است.شود، است. اين موقعيتکه ضربه زده میها مربوط به چگونگی باال رفتن توپ وقتیاين موقعيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در عملکرد بدمينتون« سرعت». اهميت ۲

 ضربه زدن سريع به توپ، بر حسب ارتفاع و نزديکی به تور، يعنی بازيکن خواهد توانست:

 های بيشتری برای ضربه زدن به توپ به داخل زمين حريف را بيشتر تشخيص دهند؛های حمله، با فرصتموقعيت 

 دادن زمان کمتر به آنها؛های خود با توانايی برای تحت فشار گذاشتن حريف 

 تواند در بازی داشته باشد. ای از ضرباتی که میعنوان نمونههای بيشتر بهداشتن انتخاب 

 

 
 

 

 

 

 

 

حسر

موقعيت 

د
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 . فاکتورهاي مؤثر بر عملکرد بدمينتون۳

 تواند تعريف شود به عنوان: در ورزش بدمينتون عوامل اجرايی می

 گذارد.بر توانايی بازيکن در ارائه بازی میطور مؤثر تأثيری عناصری از آموزش که به»

 عامل اجرايی کليدی دارد: 1منظور توسعه مطلوب، يک بازيکن نياز به دريافت به

 مثال عامل اجرايی

 چگونگب به حراد  رآور ن و ضربه ز ن به توپ. تکنیک

 تصميمب اه کم  مب گيريد مربوط به آگ هب کم   سد. هاتاکتیک

 سرعد،  ستق مد،  نعط ف پذيرش، و غيره.قدرت،  فیزيکی

  عتم   به نفس،  طمين ن، انترل، تمراز، تعهد. شناختیروان

 ميز ن فع ليته ، مديريد زم ن، و لدين، تغذيه، مديريد آسيب.  شیوه و سبک زندگی

 :کنندعات مربيگری کمک شايانی میدر ضمن اين عوامل تحت عنوان جداگانه که بسيار زياد به هم مربوط هستند، به سازماندهی اطال

  .برای استقامت داشتن در مسابقه طوالنی مدت )عامل فيزيکی( الزمة آن تغذيه صحيح )عامل سبک زندگی( می باشد 

 بخشد. ها( بهبود میهای شما را برای حمله و فشار وارد کردن به حريف )تاکتيکحرکت و ضربه بيشتر )تکنيک( انتخاب 

  باشد. برابر کنترل ضربات حريف در نتيجه فشار وارده، مستلزم تمرکز و آرامش میوفق دادن در 

 . مراحل پيشرفت بازيکن4

هايی از پيشاارفت عامل اجرايی داريم، بلکه اين مراحل، بخش 1پذير باشااد، نه تنها ما نياز به مالحظه برای توسااعه به قدری که امکان
شان  1شود نه تنها مالحظه میشود. مدلی که بازيکن هم محسوب می شرفت بازيکن را در طول بازی ن عامل اجرايی، بلکه مراحلی از پي

 داده است.

کند چه عواملی برای کمک به پيشرفت بازيکن در اين مرحله فرم صفحه بعد برای مربی تيم مفيد است چرا که اين فرم مشخص می
 اهميت دارد.

 

 
 شيوة زندگي شناسيروان فيزيکي تاکتيک اصطالحات و قواعد فني

 کودکان

 ۶  سال  ۹تا

 پسران

 ۶  سال  8تا

 دختران

 گام، خطای حرکت ها )دو 
 رانينگ، جهش، پرش(

 هارت جه م بل تو قا های 
)کانون چرخش سااااعد( ا 
زيربغل و باال آوردن بازو تا 

 باالی شانه 

  آشناسازی برای تعديل
ها )زمين کوچک، بازی

ا تور کوتاه،  بدون تور 
تغييرداده  هااای توپ
 شده(

  يکنفره 

  آگاااهاای فضاااااياای
 شخصی )هدف(

  تااامااارکاااز روی
تعااادل،  کی،  ب )چااا
هااماااهاانااگاای و 

 سرعت(

  گرم کردن و سااارد
نی  ع م کردن بااه 
 کنترل کردن گروه 

 معرفی مطابق:

 صلی اين قانون هايی ا
 بازی

  صول اخالقی در اين ا
 بازی

  لدين به تمرکز وا
مقاادمااه قوانين 
ساااده و اصااول 
ين  خالقی در ا ا

 ورزش 

 آموزش بازي

 ۹ سال  ۱۲تا

 پسر

 8 سال  ۱۱تا

 دختر

  مرتبط کردن  حرکاات در
نه قاط نمو خاص در ن های 

 مشخص

 ی هانمايش شااکل تکنيک
حدوده  به زدن در م ضااار

  بازی تغيير قال از  انت
به زمين  داده شاااده 

 کامل

 بازی های اساااااس 
عرفی  م فره  بااا  کن ي

  آشاااناساااازی اوليه
باارای شاااارايااط 
فااياازيااکاای )جااز 

هاااای بااارنااااماااه
 غيررسمی(

گساااترش روش و رفتار 
 مثبت:

 شخص شما 

 ديگران دراين ورزش 

 خود اين ورزش 

  برنامه آموزشاای
والااديان )بارای 
ند  ثال، طرح بل م

های مدت، نقش
 -مربی –والدين 
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 شيوة زندگي شناسيروان فيزيکي تاکتيک اصطالحات و قواعد فني

هااای گساااترده، ضاااربااه
  کنندهگمراه

تاادريجی در ساااطح 
 دونفره 

  مه ريزی، معرفی نا بر
 های رقابتسطح

  ،آگاهی فضايی )ارتفاع
عرض + عمق( برای 
پشااتيبانی از تصااميم 

 گرفته شده 

  شکل با رويکرد حل م
 های مشروطبازی

  معرفی تاادريجی از
رساامی کردن گرم 
سرد کردن  کردن و 
در مراحاال بعااد از 

 پايان

باااازياااکااان، 
تباااطااات   و  ار

 غيره(

 آموزش در تمرين

 ۱۲سال  ۱۶تا

 پسر

 ۱۱سال  ۱5تا

 دختر

  کت و های حر ئه الگو ارا
شده به ضربه های متحمل 
های فزاينده در محيططور 

ينی بآموزشی غيرقابل پيش
با  بت  قا که ر و در موقعی 

 همساالن است.  

  عه به توسااا يدگی  رسااا
 های شخصیحوزه

 

  ،ضايی، حالت آگاهی ف
حااريااف و يااار در 
پشااااتاايااباااناای از 

 گيریتصميم

  شکل با رويکرد حل م
 های مشروطبازی

  اساس بازيهای يکنفره
در جهاات توساااعااه 

يک های دونفره تاکت
کس در  خاااص ي م (

 مراحل دوم دوره(

   سعه معرفی برای تو
از چااهااار اس هااا 
سرعت،  ستقامت،  )ا

پاذيری ياا انعطااف
 نرمش و قدرت(

  جی ي حرکاات تاادر
يت  به رسااام برای 

های شمردن برنامه
تربيت بدنی قبل از 
ندن  حد رساااا به 

 هيجانات  

  مفهوم آموزش ذهنی
جا ساااازی شاااده در 

 تمرين

  تمرکز بر گساترش در
 خودانعطاف پذيری 

  هار حت چ يت ت ما ح
 : 4cسی ها 

o      کنترل 

o اعتماد  
o تمرکز 

o    تعهد  

  افزايش توقع از
بااازيکنااان برای 
داشااااااتاااان 

 پذيریمساائوليت
شيوه  در انتخاب 
خود و  گی  زنااد
ترل والاادين  ن ک
به  قال  برای انت

 بازيکن

 

 آموزش در مسابقه

 ۱۶سال ۱8تا

 مردان

 ۱5سال  ۱۷تا

 زنان

  حرکاات گوهااای  ل ارائااه ا
شکل ضربه در  سازگار و 

با همسااااالن )در  بت  قا ر
 سرعت های باال( 

  رساايدگی به توسااعه حوزه
 های شخصی

  مطرح کردن آموزش فنی
 در طول يک دوره

 

  مطابقت قبل از برنامه
 ريزی

  يل پس يه و تحل تجز
 از مسابقه

  لياال ح ت جزيااه و  ت
 ويدئويی

  های مه  نا اجرای بر
بل  قا قه در م مسااااب

 حريفهای مشخص

  معرفی يک دوره روش
برای آموزش خاااص 
 تاکتيکی

  يان در با مرب کار  طرز 
 مسابقات 

  افزايش حرکاات در
طااول يااک دوره 

 خاص تربيت بدنی

   برنامه های آموزش
 فردی

  به ياد  مال ز به احت
کار گرفتن و دخالت 
سان ورزيده  شنا کار

 و شايسته  

  ارائااه تاادريجی برای
آموزش روانشاااناختی 
تر بااه طور  ساااااده 
توسااااط  تمااال  ح ا
متخصاااصاااان انجام 

 شود.مي

  قش ن کن  ي باااز
عاامااده ای در 
خاب شااايوه  انت
زندگی و مديريت 

می تخاااذ  کنااد ا
ئی،  يم غااذا )رژ
مان،  يت ز مدير
ميزان تعليم يااا 
آماااااااااوزش، 

های يادداشااات
آموزشاای، برنامه 
مسااااااباااقاااه، 
تااجااهااياازات و 

 غيره( 

آموزش براي 

 برنده شدن

  مردان باالي

 سال ۱8

  ۱۷زنان باالي 

 سال

 های  آموزشاای ريزیبرنامه
يک دوره خاص و  در طول

 فردی

    





 الگوی ششم

 های حرکتی()مهارت 1تکنیک اجرایی فاکتور 

 مقدمه .1
 مؤلفه های حرکتی در بدمينتون  .۲
 گام پا باز يا مساوی )اسپليت استپ( .1
 گرفتن يا رسيدن و بازگشت .4
 حرکت و ضربه زدن  .1
 الگوی حرکت  .1
 بندی(خالصه )جمع .7
 

 

 نتايج فراگيري: 

 در پايان اين بخش مربيان  بايد قادر باشند: 

 های )عناصر( مؤثر در حرکت را  در بازی بدمينتون ليست کنند.مؤلفه 

 بندی کنند.های مؤثر حرکتی و استفاده از آنها در سيکل حرکتی را دستهمؤلفه 

 های حرکتی در بدمينتون توضيح و تشريح نمايند.تمرينات را  برای تمرين مؤلفه 

 ات حرکتی بدمينتون را برای تشخيص و ارزيابی الگوهای حرکتی به هم پيوند دهند.جزيي 

 های الگو های حرکتی را توضيح و توصيف نمايند.آموزش روش 
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 مقدمه. 1

در ميان ا خواهد تالش کنند تنی که میبدمينتون يک ورزش با سرعت بازی باال در يک زمين فرضی نسبتاً کوچک در مقابل حريف  تمري
ثر خود را در حرکتی مؤهای سرعتی و تون نياز دارند توالیهمه کارها تعادل و موقعيت بازی شما را بهم بزند. به همين دليل بازيکنان بدمين

 ورزشی باال ببرند.های رقابت

 هاي حرکتي در بدمينتون مؤلفه .۲

شما بيننده بازی شد اگر  شد متوجه خواهيد  شما به اجرای حرکتی توسط پا و دست بازيکنان با شيد و توجه  های بدمينتون در سطح باال با
 :شودهای مشابه توسط بازيکنان چندين بار تکرار میحرکت

  گام برداری(Split-step)                                             

 گام دويدن (Running steps)                                       

  تعقيب(Chassé)                                                      

 ضربدری پشت به عقب (Cross behind) 
  چرخش و برش(Hop/pivot) 
  النژه(lunge) 
 جهش (Jump) 
 فرود (Landing) 

شند؛ اما در نهايت بايد بهصورت جداگانه مفيد میهای حرکتی بهآموزش اين مؤلفه صورت يکپارچه و کامل کنار هم قرار بگيرند که با
 صورت مؤثر در جريان بازی حرکت کند. بازيکن بتواند به

 صورت يک دايره حرکتی که اين دايره چهار بخش دارد: به  های حرکتی کنار هممفيدترين راه برای بازيکن؛ قراردادن همه اين مؤلفه

  شروعSTART :شما میزمانی اتفاق می ضربه حريافتد که  سخ دهيد و اجازه میخواهيد به  ضربه به   برای زدنشما دهد؛ ف پا

 شاتل حرکت کنيد.سمت 

  سيدن شامل روش: APPROACHخيز يا ر سير حرکتی در برابر حرکت که  ضربه های مؤثر در م در عرض زمين برای گرفتن يا 

 . است  زدن به شاتل
 ضربه HITکند. به اجرا میطور دقيق حرکتی که بدن برای ضربه : يا 

 شت به حالت اوليه سخ شامل روش:  RECOVERYبرگ شما پا ضربه  سير حرکتی که حريف به   هايی که برای حرکت در م

 شود.دهد استفاده میمی
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 اوليه توجه داشته باشيد.به حرکات مشترم درخيز برداشتن و برگشت به حالت 

  

 

چرخ

رسي

دن و 

شرو

ع

ضر

 به

بازگ

 شت
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 اسپليت استپ . ۳

 نکات آموزشی نمايش ضربه توضيح  و تشريح حرکت دهيمچه چيزی را آموزش می

 اسپليت استپ 

 

                                                              

                                                   

                           

 

 

 

 
 
 
 برای: اسپيليت استپاز 

 پيوند حرکات به يکد يگر 

  تغيير مسير حرکت 

  ضربه سخ به  سريع برای پا حرکت 
 حريف

  .شوداستفاده می

سطح زمين قبل  سطحی از  يک پرش 
از اولين ضربه به توپ که  به بدن اجازه 

از سااطح  دهد که برگشاات سااريعمی
زمين و جهش و حرکت سااريع تر برای 

 فرود به زمين را داشته باشد.

 

 

دويدن در ساااالن برای انجام يک 
اسااپليپ اسااتپ در حالت حرکت 
کردن از خط زمين برای راهنمايی 

 اسپيلت استپ استفاده کنيد.
سپليت  شان دادن تعادل در ا برای ن
ستپ بهتر است در صورت امکان  ا

پا آموزش د برای روی با فرو دو 
 داده شود.

معموال يکی از پااهاا زودتر فرود 
يد آآيد. پايی که زودتر فرود میمی

مسااتقيماً در مسااير مخالف حرکت 
 بازيکن است:

 می فرود  آيااد پااای چااپ اول 
 حرکت به راست است. 

 يد پای راسااات اول فرود می آ
 باشد.حرکت به چپ می

 آيااد پااای جلو ابتاادا فرود می
 حرکت به عقب است.

 تدا فرود می قب اب يد پای ع آ
 حرکت به جلو است  

باز کردن ساااطح فرود و خم  در فرود 
 .کردن زانو

شتر يا  هر چه  سطح فرود  را بي پايه و 
بزرگتر کرده و زانو را خم کنااد  بااه 

مک می عادل بازيکن ک ند از ت ند بتوا ک
باشاااد چون  بهتری  در فرود برخوردار 

ف حريهمراه يا بعد از ضربه، ضربه توپ 
 اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

 باال تنه ريلکس و آرام  
نه را بين  باال ت به جلو خم ؛ ها کمی  پا
پاها نگهداشاااته که اين کار کمک می 
 کند که شما تعادل  بهتری داشته باشيد.
سااعی کنيد شااروع انفجاری و سااريع 
داشااته باشاايد که فرود به زمين خيلی 
تد؛  فاق بيف تاه ات مان کو ساااريع و درز
بنابراين سارعت عکس العمل ساريع از 

 اهميت زيادی برخوردار است.

 

 

اسپيليت استپ می تواند در تمام اطراف 
سته به اينکه  زمين بازی اتفاق بيفتد و ب

ايد در  شاااما در کجای زمين ايساااتاده
زند که يار مقابل به توپ ضربه میزمانی

 افتد.اتفاق می

 

 

ر در پای کناتواند با اسااپليت اسااتپ می
 .کنار انجام شود

 

قابل ذکر اساات که هيچ اسااپليت 
سير  ستقيم در م ستپی که بتوان م ا
حرکاات بااازيکن اجرا کرد وجود 
ندارد و بازيکن حرکت يکسانی  به 

 خارج در تمام مسير دارد.
ياد می به  با تجر نان  ند گيربازيک

اسااپيلت اسااتپ را در راهی که به 
های دهد تمام پاسااخآنها اجازه می

يکساااان را پوشاااش دهند، فرود 
 آورند.  

  .چپ هدايت کند

 
 .راست هدايت کند

 
 

 

چ

ش
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 دهيم: تمرينات اسپيليت استپچگونه آموزش می

 تمرين تشريح نکات آموزشی

به بازيکنان اجازه داده 
شود که همديگر را می

ند؛ جفت  مايی کن راهن
بازيکن  يک  يا  جفت 
 گروه را راهنمايی کند. 

 پای ديگر جلو  مربی

 

تر                            مربی  يک پا جلو

 

 کنار به کنار مربی
     

            

 زندمربی مارچ می
 

 

اسپليت 

استپ در 

 يک نقطه
 بازيکن  پای ديگر جلوتر

 

 بازيکن  يک پا جلوتر

 

 بازيکن  کنار به کنار
 

 

 زندبازيکن مارچ می
 

 

 اجازه دادهبه بازيکنان 
سپيلت  شود که فقط ا
اساااتپ کار کنند اين 
عث بهبود  با مل  عا
اساااپلياات اساااتااپ 

 شود.می

مربی ضربه به توپ به 
 طرف ديگر

 

مربی ضربه به توپ به يک 
 طرف

 

 مربی ضربه به توپ در جلو

 

 مربی توپ  وراکت دارد
 

 

جواب 

دادن به 

توپ با 

حرکت 

اسپليت 

 استپ

بازيکن پای چپ جلوتر  

 

 بازيکن پای راست  جلو تر

 

 بازيکن  کنار به کنار
  

 

 زندبازيکن مارچ می
 

 

اگر مربی ضااربه به راساات  
يت  يد اساااپل با بازيکن  زد 
ستپ را با پای چپ به جلو  ا

 اجرا کند.

اگر مربی ضااربه به چپ زد 
ستپ  سپليت ا بازيکن بايد ا
ست به جلو اجرا  را با پای را

 کند.

ستقوقتی مربی باراکت  يم م
به جلو ضاااربه زد؛ بازيکن 
بايد اسپليت استپ به سمت 
به  پای راسااات  با  جلو را  

 سمت طرفين  اجرا کند.

گروه باااياادسااار جااای 
ند و  مارچ بزن خودشاااان 
نهااا  بی روبااه روی آ مر
ايسااتاده وبا راکت بايد به 

 توپ ضربه بزنند. 
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 دهيم: تمرينات اسپيليت استپچگونه آموزش می

 تمرين تشريح نکات آموزشی

 شروع می شود وبا  خيلی آرام 
تشويق بازيکنان برای اجرای 
که ممکن  جايی  تا ساااريع 

 شود است انجام می

  نان را بازيک بعضااای مواقع 
گيری خيلی برای تصاااميم

سريع با تصور اينکه در زمين 
 .  تشويق کنيد واقعی هستند

  بازيکنان بايد ياد بگيرند که
سمت عقب و جلو  چگونه به 

 کنند. حرکت

  بازيکن يک  که  کار دونفره 
ياد زدن کمک می با فر ند  ک

تعويض يا با دسااات زدن در 
می نی کااه  هنااد زمااا خوا

 جابجايی انجام دهند.

4 

 

1 

 

۲ 

 

1 

 

اسپليت 
استپ روی 
تاه  خطوط زمين يک جهش کو اجرای 

و چرخش برای شاااروع 
 يک اسپليت استپ مجدد 

حرکت پای راساات خارج 
 از زمين 

چااپ و حرکاات پااای 
جايگزين کردن آن و 

 حرکت پای راست 
 

اسااپليت اسااتپ با پای 
به جلو و فرود  راسااات 
پشاات خط زمين که به 

مک می ند بازيکن ک ک
عادل خود را در  ند ت بتوا
کت  له کنترل و حر مرح
پا به ساامت عقب حفظ 

 کند.

  گرفتن دو دسااات در جلوی
باادن  بااه بااازيکن کمااک 

کند که خيلی  به جلو خم می
پاها برای  حرکت نشااودو از 

ساااريع به سااامت موقعيت 
 مناسب استفاده کنند. 

  با دسااات گرفتن از طرفين
تواند باعث پيشرفت بشود می

امااا بااايااد مطمئن بود کااه 
ست انجام  ستپ در سپليت ا ا

 شود.می

  هيچ حرکتی در قساامت باال
 گيرد. تنه انجام نمی

 الف

 
 ب

 الف

 
 ب

 الف

 
 ب

 الف

 
 ب          

گرفتن توپ 
حرکت با 

اسپليت 
 استپ

  بازيکن )ب( توپ را با
که در جلوی  دسااات 
باادنااش قاارار دارد 

 گيرد.می

  بازيکن )ب( با حرکت
پااابوکس برای حفظ 
وضااعيت خود حرکت 

 کند.می

  بازيکن)الف( توپ را
از زير دست به کنار 

کنااد و پرتاااب می
بااازيااکاان)ب( بااا 
حرکات اساااپليات 
توپ را  اسااااتااپ 

 گيرد.می

  بازيکن )الف( مخالف
بازيکن )ب( ايسااتاده 
يک  بازيکن )الف(  و 

 توپ در دست دارد

که برای به مانی  يد ز با تدريج 
صرف  ستپ   سپليت ا موقعيت ا

پای  می يد و کاهش ده يد را  کن
مان  تاه کردن ز هارا برای کو آن
رسااايدن به توپ و دور شااادن 
شده  شخص  سريع از مکان م

 تشويق کرد. 

   

اسپليت 
استپ از 
 پايين زمين
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 رسيدن و پوشش دادن. 4

 دهيدچه چيزی را آموزش می توضيح حرکت تشريح و نمايش نکات آموزشی

 دوند:وقتی به جلو می 
o پاها کامالً با زمين تماس دارد.  

o  يعنی ابتدا پاشاانه سااپس پنجه و
 تر باشند. ها کشيدهگام

 روند: زمانی که به عقب می 

o های سريع و کوتاه روی پنجه با قدم
   کنند.میحرکت 

 
 

 

 
 

 
 

های سريع  يا قدم زدن
 دويدن

سياری از اين حرکات  سيدن به ب برای ر
شااود و مشااابه زمانی توپ اسااتفاده می

ضربه به توپ ز ست که   شود و ده میا
اجرای حرکات به ساامت جلو و عقب و 

 سازد.به اطراف زمين را قادر می

         

                                                   

                          

                                                              

                                                   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جلو عقب

  بازی کردن در بازيکن برای  تشاااويق 
يک عالمت روی ديوار  ، زمين کوچک

تمرکز کنيد و به آن  بگذاريد و روی آن
به در يک  )اين عالمت ضاااربه بزنيد،

  و يکند(ساااطح ماندن بازيکن کمک م
که در  هد کرد  مک خوا بازيکن ک به 
جام  عرض زمين حرکت را درسااات ان

 دهد.

 یرکه زمان کمت ديکن قيرا تشو کنيباز 
گار زم نيزم یرا رو گرم  نيباشاااد ان

 است  

 مانی نابراين ز يد در مساااير ب که دار
کنيد مثل هميشاااه طوالنی تمرين می

ر د انجام دهيدبطور انفرادی و يا جفتی 
شيد با سرعت آرام حرکت  شته با نظر دا

سرد کردن  در زمين می شما را دل تواند 
 کند.

 
 

 

 

 
 

 شسه يا پا بوکس

  ياااک پاااا پاااای
 کننده است ولیتعقيب

هاارگااز آن را قااطااع 
 نکنيد.

 يب با ها میتعق ند توان
های  جه در  12پا در

 مقابل هم باشد.

 يب باها میتعق ند   توان
به  نار ی  های ک پا
يا  سااامت يکديگر و 
موازی يکااديگر اجرا 

 شوند.

  ين اصاااول را گر ا ا
بازيکنان رعايت کنند 

می نهااا  ننااد بااا آ توا
بااليی در  عت  سااار

 زمين جابجا شوند.

بيش از يک حرکت متقاطع با ضاااربدری 
بساايار نادر ، پشاات ساار هم در يک زمان 

 .است که اتفاق بيفتد 

 

     ضربدری کناری 

  خالف دسااات پای م
راکت پشت پای راکت 
می رود  و آن را رد 

 کند.می

کردن  جبران  برای  هوپ  هرچنااد کااه 
کار مسافت مخصوصاً زمانی که با پيوت به

افزايش ارتفاع نيز رود اسااات اما برای می
 شود.استفاده می

کت  يک جر با  بدمينتون هوپ  لب در  اغ
 چرخشی )پيوت( ترکيب ميشود.

 

 

 

 هوپ و پيوت 

   يک جهش کوتاه است
که با کنده شااادن از 
زمين با يک پا و فرود 
فاق  پا ات مان  روی ه

 افتد. می

  قع يااک يوت در وا پ
چرخشااای  حرکاات 

       . ميباشد
 

چ
با خ
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 دهيد: تمرينات برای گرفتن و برگشت به حالت اوليهمیچگونه آموزش 

 تواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.تمام تمرينات زير می

 تمرين تشريح و نمايش نکات آموزشی

فاق  چه خيلی کم ات اگر
ما وقتی رانينگ می افتد ا

ستپ به تعداد زيادی در  ا
شود  يک سطح انجام می

بهتر اسااات يک دويدن 
موثر انجام دهيد تا جايی 
که بازوها بتواند در اجرای 
بهتر و موثرتر حرکاات 

 تاثيرگذار باشد.

 

تمرين حرکت   
ها بازوها و دست
 با دويدن

 
 

اشد بتذکر: اين حرکت در حالت نشسته هم قابل اجرا می
 باشد.اين حرکت در حالت نشسته هم قابل اجرا می

 .در يک نقطه يا مکان تمرين کنيد 

 12ها را ثابت نگهداريد و بازو ها را دسااات 
 درجه خم کنيد. 

 ها را به سمت داخل بچرخانيد.کف دست 

 ها را ريلکس و آرام پايين نگهداشااته و شااانه
حرکت بازوها را يک در ميان اجرا کنيد، آرنج 

 درجه نگهداريد. 12را در زاويه 

 ها باال بکشاايد  ها را تا جلوی چشاامدساات
ب و پايين تا سااطح عقبه ها سااپس دساات

 باسن حرکت کند.

ينکااه اجبااار   بااا وجود ا
اساااتفاااده بيش از حااد 
بسياری از مراحل در حال 
نادر  يک رديف  اجرا در 
اسااات زمانی که به يک 
ياز  مل موثر در اجرا  ن ع
گذاری  تاثير  اسااات از 
حد ممکن  تا  بازو  مل  ع

 کنيم. استفاده می
بازيکن را تشويق کنيد از 

شدن زانو که  سريع خم 
سيار نقش مهمی در فاز  ب
ستفاده  سرعت باال دارد ا

 نمايند. 
ست که  سيار مهم ا اين ب
در بدمينتون سرعت کنده 
شدن از زمين  بسيار باال 
باشااد و بساايار حياتی و 

 کننده است.تعيين

 

 
 

 های کوتاه.دويدن از روی مانع 

  و با اسااتفاده ازحرکت سااريع
کت پر  ند کردن زانو و حر بل

 بازوها قدرت 

  يت هدا مه راه را  پا ه يک  با
پا رد می يک  يد ) شاااود از کن

 روی مانع در هر زمان(

  پای ديگر با  باال را  کت  حر
 تکرار کنيد.

 

                                               

 
  .در طول موانع بدويد 

  کت در طول ماانع ياک پاا حر
 کند.می

  پااای ديگر مااانع را از باااال رد
 کند.می

 حرکت سااريع زانوها با حرکت  از
پای  کت  ها و حر بازو قدرت  پر
مخالف و دساات مخالف اسااتفاده 

 کنيد.

   موانع را با دويدن و با اسااتفاده از
حرکت ساااريع بلند کردن زانو و 

 حرکت پر قدرت بازوها رد کنيد.

  با يک پا تمام مسااير را راهنمايی
کنيد )يک پا از باالی مانع حرکت 

لف با پای کند( و در جهت مخامی
 ديگر  برگرديد.

سريع زانوها يک  در فاز حرکت 
پا بايد آن طرف مانع برودو پای 

 ديگر پايين آن.
 سمت پايين حرکتدو پا بايد به

پای اصااالی آن  نابراين  ند ب ک
پای ديگر را در  مانع    طرف 

 دارد.کنار مانع نگه می

 بسمت جلو حرکت کنيد.  

  بعد از هر ساااه قدم زانو را
طور درجه به 41صااورت به

يد. ند کن  ساااريع در هوا بل
ست مخالف بايد همزمان  د
 با پا حرکت کند و باال بيايد.

 

 زانو بلند تمرين
 (باال بردن پاها)
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 دهيد: تمرينات برای گرفتن و برگشت به حالت اوليهچگونه آموزش می

 تواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.تمام تمرينات زير می

 تمرين تشريح و نمايش آموزشی نکات

  دويدن به سمت جلو شامل
تری در قاادم لنااد ب هااای 

سمت  سه با دويدن به  مقاي
 عقب است.

 

 
 

 

 

دويدن به سمت 
 جلو و عقب

  بدن به پهلو پشت به خط انتهايی 

 )دويدن به سمت خط جلو )خط منطقه کوتاه 

  به سمت جلو و عقب زمين بدويد 

  برای بازگشت به جالت پهلويی به آرامی
 بدويد. 

 ند يد هر چ با مل    اين ع
شود و اما  خيلی آرام انجام 

يد به افزايش  با بازيکن را 
تاه  مان کو عت در ز سااار

 .تشويق کرد

  ين بااه م چون کااار در ز
هد يد ه ک بازيکن انگيزه م

در قسمت کوچکی از زمين 
برای تماس کمتر داشاااتن 

 کار را انجام دهد .

  يد جلو و عقب با بازيکنان 
د يااجرا  با رفتن در زمين را

 بگيرند .

  بازيکن ند با هم دو  کارکن
ير برای تغيير مسيک بازيکن

دادن با دست زدن يا سوت 
 فرمان دهد 

4 

 
 

1 

 
 

۲ 

 

1 

 
شسه يا تعقيب  

پرشی کوتاه و چرخشی  روی خط
را اجرا کنيااد و يااک 
ستپ جديد با  سپليت ا ا

نار چپ در ک خط  پای 
 ايجاد کنيد.

حرکت پای راساات خارج 
 از خط زمين 

پای چپ  حرکت دادن 
و جااايگزين کردن در 
کنااار پااای  خط، ين  ب

 راست 

اسااپليت اسااتپ با پای 
راسات به جلو و فرود در 
پشت خط زمين.  بازيکن 
را به حفظ تعادل تشويق 

 کنيد.

)پابوکس( شسه يا تعقيب  
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 برای گرفتن و برگشت به حالت اوليه: تمرينات دهيدچگونه آموزش می

 تواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.تمام تمرينات زير می

 تمرين تشريح و نمايش نکات آموزشی

 جام می بل تور ان قا يد اگر در م ده
گاه يد و ن هدار به تور نگ به ل تان را 

 سرتان را باال نگهداريد.

  مطمين باشااايد که به هر دو جهت
اجرا را حرکت روبه جلو و رو به عقب 

 کنيد.می

  باوجودی که در رالی معموالً حرکت
ست اما  نزديک به پای دست راکت ا

شاااود در تمرينات گرم توصااايه می
 کردن در هر دو طرف کار شود.

 خطوط زيگزاگ
 

 

 

 
 

 ضربدرش به پهلو
 

 شکل کار کنيد. Zدر طول زمين با استفاده از  حرکت ضربدری پهلو در مسيری 

  بخاطر  توپتا  1ترجيحا کار کردن با
بردن و برای برداشااتن از روی زمين 

ساااپس برگرداندن آن به محل اول 
 می تواند مناسب باشد .

   بايد ياد بگيريد چرخش را با هردو پا
هت  به ج هت ) به دو ج و همچنين 

های سااااعت يا خالف جهت عقربه
 های ساعت( انجام دهيد.عقربه

 د.انجام شو مسابقه بصورت  تواندمی 
 

 

 
 

 

 

 پيوت/ هوپ

 .توپ را روی زمين قرار دهيد 

  يد و قب برگرد به ع کت پيوت  با حر
 توپ ديگر را برداريد.

  تا سااه تا توپ کناری شااما تمام شااود
 تمرين را تکرار کنيد.

  حل پا راروی م متيک  گذاری عال
 شده قرار دهيد )دايره سبز رنگ(

  ساااه تا توپ را در روی زمين درجايی
يد قرار  به آن برسااا با يک النژه  که 

 دهيد.

  يد و يک توپ را بردار يد و  پايين برو
سااپس با يک حرکت پيوت و هوپ را 
در اطراف پايتان در جای عالمتگذاری 

 شده انجام دهيد.
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 حرکات مربوط به ضربه . 5

 نکات آموزشی نمايش تشريح دهيمچيزی را آموزش می چه

 حرکات مربوط به ضربه
 
 

                                                              
                                                   

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حرکت النژه:

  در قاادم هااای بلنااد
شکل اتفاق می افتد و 

شان می ست ن دهد را
مانی و در  چه ز که 

جادر زمين از النژه  ک
 شود.استفاده می

  شتر روی پای النژه بي
دسااات موافق راکت 

می نجااام  شاااود و ا
بعضی مواقع هم روی 
جام می  پای ديگر ان

 شود.

 

 

 

 

 

 
 

  مت تور به سااا ما  پای راهن
 اشاره دارد. 

  زانوی پااای راهنمااا و پااای
اشااااره ؛ زانو و پارا در زمان 
تماس در يک مساااير موافق 
کردن از  فظاات  محااا برای 

مچ پااا رباااط نو و  هااای زا
 کند.همراهی می

  عادل به ت پای عقب  چرخش 
بااازيکن در حرکاات کمااک 

 کند.می

  شيدگی زانو شدن زانو ک خم 
 دهد. را کاهش می

   کشاايدن دساات برای حفظ
 تعادل

نار تور برای اجرای  در ک
 نت ؛نت کيل و آندر هند.

در وساااط زمين 
که توپ در  وقتی 

 کنار بدن است.

وقتی در عقااب زمين 
که توپ در پشت زننده 

 قرار دارد.

 پرش ابتدايی
 

مانی پرش می به ز ند  توا
باز  مل  کت شاااا که حر
شاااادن زانااو و فاااز 
پا از  که دو  جايی  پرواز،

شاااود زمين کنااده می
 تعريف شود.

 
ند دارای دو پرواز می توا

قسااامت فاز پرواز و فاز 
 فرود باشد.

1 

 
 

۲ 

 

1 

 

4 

 

  برا ی کمک به داشاااتن يک
موثر با تکنيک درساات  پرش

به  کات را  کت اسااا يد حر با
 درستی انجام دهيد.

  پاها به سااامت جلو و زانو به
 سمت پايين اشاره دارد.

  به ساامت عقب بنشااينيد و از
باسااان خم  پا و  زانو و مچ 

 شويد.

  باال مت  به سااا نه را  ساااي
 نگهداريد.

  هدف اصاالی داشااتن پشاات
صاااف و ساااق پای موازی با 

 باشد.هم می

 ليااد برای تو
نو  نرژی روی زا ا
با  يد و  خم شاااو
ضالت  شش ع ک
باسااان و ران به 
اجرای کار کمک 

 کنيد.
 هااامااازماااان

به دسااات ها را 
پايين و  سااامت 
 عقب تکان دهيد.

 باال نه را  ساااي

 نگهداريد

 پا روی زانو و مچ 
شش  شويد و ک خم 
ضالت  را در روی ع
باسن و ران احساس 

 کنيد.
 بازوها را به سمت

 جلو تاب دهيد .
 دوباره از باساان و

خم  مچ پااا  نو و زا
 شويد.
 مستقيما به سمت

جلو و پايين متمايل 

 شويد.

تاااامااااام 

مفااصاااال 

کااااماااالً 

کشاااايااده 

 شود.می

  ابااتاادا
روی پنجاه 
 پا فرود آييد.

  مااچ پااا
وزانااوهااا و 
باااسااان را 
فرود  برای 
خم  تر  ه ب

 کنيد.
  سينه را

باال نگه 

 داريد

 های مختلف پرشگونه 
 

اوليااه بخشااای از پرش 
شاااامل کنده شااادن از 
زمين و فرود و در انواع 
مختلف و جهات مختلف 

 پذير است.امکان

پا دو  دو 
 پا

يک  پا  دو
 پا

با  يک پا دو پا پا  يک 
پااای ديگر 

 مثل هوپ

يک پا به پای 
 ديگر

 جهاات  1هااا در همااه پرش
 تواند اجرا شود :می

 پهلو به پهلو 

  سمت جلو و عقب 

 چرخشی 

 

چ

ض
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 آموزش النژه تمريناتی برای چگونگی

 نکات آموزشی تشريح تمرين
 پاها را از هم باز نگهداريد.   نماسازی النژه

 پنجه ها کشيده به سمت ديوار 

  پای جلو به  پای عقب   12زاويه 
 درجه 

  بازوی دسااات عقب خميده برای
 حفظ تعادل  

  يده کامال خم های  با زانو
 نشستن 

  پاشااانه پای عقب آرام باال
 آيد.می

 

ار بلند پاها بايد کن برای يک النژه
يکديگر باشااد و سااپس يک قدم 
برای النژه و بعد برگشت به حالت 

 اوليه.

  از ديوار برای اينکااه زانو
زياد دور نشااود اسااتفاده 

 کنيد.

 1 پا و يک  با  با  1بار  بار 
 پای ديگر

مونااه  ن يااک 
 النژه خوب

  شيده و پاها ی در کنار با بدنی ک
 هم بايستيد.

  با قرار عادل خود را  يک ت دادن 
 توپ روی سر حفظ کنيد. 

  برگشاات بايد از حالت النژه
 باشد 

 .توپ را روی سر قرار دهيد 

  يک قدم  به سمت جلو برداريد
 با النژه.

  گذاشتن توپ روی سر 

 .يک نوع تفريح است 

  نگهداشتن توپ بازيکن را
تشاااويق می کند که باال 

 تنه را کشيده نگهدارد.

  بااازيکنااان را وقتی قاادم
برمی دارند تشويق النژه را 

کنيد که پاکامال کشااايده 
 باشد.

با گرفتن   النژه و رسيدن يار تمرينی خود بل  قا م
 توپ بايستيد. 

  جام با ان يد  با بازيکن  هردو 
 حرکت النژه توپ را رد کنند.

 

  برگشاات به مرحله شااروع وبا
 پای ديگر تکرارکنيد.

  بازيکنان را تشااويق کنيد
با  مل را  کا کت  يک حر

 انجام دهند.دامنه مناسب 

  به انجام با بدنی کشااايده
 تشويق کنيد. 

  فاده از به اسااات ها را   آن
شتن بازوهای باز در  نگهدا
عقب برای تعادل بيشاااتر 

 داشتن تشويق کنيد 

درجاه  12بااازيکن بااا پاااهااای   النژه و ضربه
 ايستد.می

  خالف حريف تمرينی در جهت م
 دارد.ايستاده و توپ را نگه می

  د.شومیتوپ به آرامی پرتاب 

  بازيکن برای ضااربه زدن به
بر  نژه  توپ يااک گااام ال

 دارد.می

 رد.گيحريف تمرينی توپ را می 

  بازيکن به ساامت خط شااروع
 برمی گردد.

 تواند در کنار  با اينکار می
جام  ند ان ند و فوره بکه

 شود.

 جام می ند روی تور ان توا
 شود.  
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 تمرينات برای پرش :چگونگی مربيگری

 تمرين تشريح نکات آموزشی

 پذير به جهات مختلف امکان
 باشد.می

  تجربااه کردن بااا پاااهااای
 مختلف و ترکيب دو پا

  هردو بازيکن هميشه مشغول
 هستند..

 نان می ند در گروه بازيک توان
چک بازی کو يا دونفره  تر 

 کنند.

   

پرش 
 ساعتی

 کند مرکز مربی اعالم می 

  بازيکن به ساار جای اولش
می پرش  کز(  مر  کنااد)

 کند(.)برگشت می

 عت را اعالم می ند مربی ساااا ک
عدد  1مثال:  هت  به ج بازيکن 

ساااعت به خارج از مسااير پرش 
 می کند.

  در مرکز ساااااعاات ذهنی
 بايستيد يا عالمت بگذاريد.

  با يک اساااکات آماده پرش
  شويد.

  يب های مختلف و ترک پا با 
 هر دو پا تجربه کنيد.

  به سااامت خط عقب زمين
پرش  تر شاادنبرای مشااکل

 کنيد.

 

 

 

 

 

پرش  
خطوط 
 موازی

  فرود روی پنجه پا 

  زانوهااا و مج پااا خميااده
سن در هنگام می شد و با با

فرود تعادل شاااما را حفظ 
 کند.می

  در طول خطوط هر دو بااازيکن
 کنند.پرش می

 خواهيم کاه از از باازيکناان می
فاده  های خود اسااات بازو کت  حر

 کنند.

  به روی هم نار خطوط رو ک
 بايستيد.

  سکات برای اجرای با يک ا
 پرش آماده شويد. 

  پا تجربه کردن ترکيب يک 
پا بصاااورت پيش ی بينيا دو 

شااده و سااپس به صااورت 
بينی نشااااده پرتاااب پيش
 کنند.می

 .روی پنجه پا فرود آيد 

  حالت خميده زانوها؛ مچ پا و
سن  در کنترل تعادل بدن  با

 در زمان فرود نقش دارد.

  تاب میبازيکن توپ را ند و پر ک
با هر دو  با پرش توپ را  حريفش 

 گيرد.دست می

  به روی هم بازيکن رو  دو 
شته  ستند و يکی توپ دا باي

 باشد.
 

پرش و 
 دريافت

  مت حريف به سااا توپ را 
تمرينی پرتاب کردن و يا به 

که می يک ديوار زدن  ند  توا
تر کردن راه موثر برای جالب

 بازی باشد.

  پای تدا روی  فرود اب
و ساااپس روی عقب 

 پای جلو

  مان قب در ز پای ع
درجه  12فرود با زاويه 

پای جلو  به  بت  نسااا
 قرار دارد.

  پرش و چرخش در
 هوا 

  جااای پاااهااا را بااا
عوض  گر  ي يکااد

 کنيد.

  قب به ع قدم  يک 
برای آماده کردن پای 

 پشت 

  پای پشاات بايد زاويه
درجه نسااابت به  12

 پای جلو داشته باشد.

  بازيکن با پای کنار
رو بااه يکااديگر و 

روی تور و پشااات 
 خط بايستد.

پرش و 
پيوت 
 ()چرخش
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 الگوي حرکتي     . 6

آموزش داده  چه چيز
 شودمی

 نکات آموزشی تشريح و نمايش توضيح

کت  کلبرای حر زمين  در 
ست که تمام حرکات  الزم ا
را در کنار هم در يک الگوی 
مخصاااوص قرار دهيد.اين 

 تواند تقريبا مختصالگو می
به يک شخص باشد و يا به 
ستگی  يک موقعيت خاص ب
داشااته باشااد بنابراين اين 
يی  گوهااا ل مرحلااه دارای ا
که معموال تکرار  اساااات 

شاااود و امااا نااه بااه می
هايی که همة آنها اجرا گونه

 ود.ش
 
 
 

حرکت 
در 

بکهند 
جلوی 
 زمين

   

 

 
 

  با پا  تاه  ماس کو ت
زمين را در زمان اجرای 
يد و  کار کن شاااساااه 

 پيشرفت دهيد.  
  مطمين شاااويد که

النااژه را بااا داماانااه 
مناسااابی در فازی که 
به  يده  پای جلو کشااا
مت جلو اسااات،  سااا
صاااحيح انجام شاااده 

 باشد. 
  نگهداشاااتن بدن را

به حالت کشيده توسعه 
 دهيد.  

 شسه /تعقيب النژه شسه يا پابوکس اسپيليت استپ

   

 

 
 

 شسه /گام النژه دويدن يا گام زدن اسپيليت استپ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

با هدايت پای مخالف 
 راکت

هوپ و پيوت با پای 
 مخالف راکت

 النژه

 

 برگشت
 شسه /تعقيب

حرکت 

در 

بکهند 

 انتهای

 زمين

 

 
 

   

  مطمين شاااويد که
چاارخااش و پاارش 

توانااد برای اينکااه می
بازيکن بتواند مسااافتی 
را به سااامت گوشاااه 
کنااد  حرکاات  ين  م ز

 دهد.پوشش می

 اسپيليت استپ
اسپليت استپ و سپس 

حرکت پيوت روی 
 پای مخالف

جامپ و چرخش در 
هوا و ضربه زدن به 
توپ در حين پايين 

 آمدن
 شسه يا دويدن

 

 

 
 

  

  قب قب ع يدن ع دو
به آرامی  در می ند  توا

يک مسير کمانی ادامه 
بازيکن  به  که  بد  يا
که توپ را  کمک کند 

 گام ردن به عقب  اسپيليت استپ در گوشه زمين بزند.

گام زدن به عقب 
جامپ و چرخش در 
هوا و ضربه زدن به 
توپ در حين پايين 

 آمدن

 شسه و گام برگشت

 

 
 

   

  هرچه بيشتر بازيکن
تحت فشااار قرار گيرد 
ضربه زدن  النژه برای 

 تر خواهد بود.عميق

 اسپيليت استپ
شسه چرخش و پشت 

 شدنبه تور
 نيم النژه

حرکت پيوت با 
و چرخش سريع 

 برگشت

 

 

چ

ض

بر
خ
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آموزش داده  چه چيز
 شودمی

 نکات آموزشی تشريح و نمايش توضيح

کت  کلبرای حر زمين  در 
ست که تمام حرکات  الزم ا
را در کنار هم در يک الگوی 
مخصاااوص قرار دهيد.اين 

 تواند تقريبا مختصالگو می
به يک شخص باشد و يا به 
ستگی  يک موقعيت خاص ب
داشااته باشااد بنابراين اين 
يی  گوهااا ل مرحلااه دارای ا
که معموال تکرار  اساااات 

شاااود و امااا نااه بااه می
هايی که همة آنها اجرا گونه

 ود.ش
 
 
 

حرکت 
فورهند 

به 
جلوی 
 زمين

   

 

 
 

  تالش کنيد در زمان
کوتاه تر و در مسااافت 
 کمتری به توپ برسيد.

  مطمين شاااويد که
النژه را با دامنه و زاويه 
مناسااابی درزمانی که 
شده  شيده  پای جلو ک

 ايد.است برداشته
  نه خود را در باال ت

ناساااب قرار  لت م حا
 دهيد.

اسپيليت استپ با 
 هدايت پای راکت

 شسه و گام برگشت النژه شسه يا پابوکس

   

 

 
 

 برگشت   النژه دويدن اسپليت استپ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

اسپيليت استپ با 
 هدايت پای راکت

 شسه و گام برگشت النژه ضربدری

حرکت 

فورهند 

به 

انتهای 

 زمين

 

 
 

   

  هرچه بيشتر بازيکن
تحت فشااار قرار گيرد 
ضربه زدن  النژه برای 

 تر خواهد بود.عميق

 شسه يا پيوت النژه ضربدری استپاسپليت 

 

 

 
 

  

 به داشااتن  گرايش 
در  کناری  خط راساات

طور  ب حرکاات  حااال 
به سااامت  مساااتقيم 
گوشاااه فورهند عقب 

 .رفتن  زمين
 شسه اسپليت استپ

پرش به خارج و 
ضربه به توپ در   

 هوا
 شسه

 

 
 

   

  مرحلااه اساااپلياات
استپ و شسه به ايجاد 

کل  دار قوسيک شااا
جازه  که ا يل دارد  ما ت

دهااد بااه بااازيکن می
فت توپ در  يا برای در

 کنار
 شسه و برگشت اسپليت استپ

جامپ و چرخش در 
هوا و ضربه زدن به 
توپ در حين پايين 

 آمدن

 شسه و گام برگشت

 

  

چ

ض

بر
خ
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 چگونگی آموزش نمونه های تمرينی

اسپيليت استپ و جامپ و شسه جداگانه تمرکز شده بود.در اين قسمت روی چگونگی کار با در تمرينات حرکتی قبل روی گونه های مخصوص حرکت از جمله 
در اين قسمت  اا لگو ها ی حرکتی  و پيوستگی بين نمونه های حرکتی  کار می شود. به دليل کامل بودن ا امکان پذير نمی باشد که تمام گونه های حرکتی ر

هاد شده در جدول پايين می تواند در آموزش الگوهای حرکتی در تمام زمين بازی استفاده شود. معموال اين  الگو با بگنجانيم .هر چند  که تغيير متد های پيشن
 يک ضربه شروع می شود  و در ادامة حرکت به يک ضربه وصل می شود.   

 نکات آموزشی تشريح تمرين

 النژه
 

  پشاات خط ساارويس بايسااتيد و يک قدم
 برای النژه برداريد.

 ت با پرتاب توپ با برای فورهند نت شاااا
 .دست بازی کنيد

  نه حرکتی خوب يک دام برای  
 بازيکنان را تشويق کنيد.

  توجه کنيد به اينکه پا و زانو بايد
حرکت را به يک مساااير همراهی 
کن )همراه يکديگر برای اشاااره به 

 توپ(

 شسه و النژه

  پاها به اندازه عرض شاانه
پای جلو پشاااات  خط باز ؛

 سرويس کوتاه  
 

  شسه 
  پای جلو به سااامت خارج

 برای النژه

  حرکت النژه راکامل کنيد
ودر اين زمان ضااربه فورهند 

 نت شات را بزنيد.

  شااسااه را به همراه يک حرکت
شرفت  سريع در يک زمان کوتاه پي

 دهيد.
 

اسپليت استپ وشسه 
 و النژه

  حرکت به
 جلوی زمين

 ستپ با همراهی سپليت ا  ا
 پای دست راکت

  شسه 
  سمت پای جلو به 

 خارج برای النژه
 

  حاارکاات النااژه
راکامل کنيد ودر اين 
زمان ضاااربه فورهند 

 نت شات را بزنيد.

  برای اينکه اسااپليت اسااتپ را
برای يک بازی واقعی بسااازيد راه 

 برويد.
  توسعه دادن اسپليت استپ برای

يک حرکت انفجاری در مدت زمان 
 ه زدنکم برای ضرب

اسپليت استپ وشسه 
و النژه و برگشت به 

 حالت اوليه

  به سمت جلو راه
 برويد.

 

  حرکت اساااپليت
اسااتپ با پای موافق 

 راکت

  شسه 
  گام به سمت جلو

 برای النژه

  حاارکاات النااژه
راکامل کنيد ودر اين 
ضربه فورهند  زمان  

 نت شات را بزنيد

 شسه برگشت   نگهااداشاااتن
بدن با يک حالت 

 کشيده

 

 های حرکتیچگونگی آموزش نمونه
 ند.کار با گروه با تجربه تر؛ يک روش جايگزين برای زنجيره شدن اين حرکات اين است که به آنها اجازه داده شود که يک چرخه کامل را کپی کن

 نکات آموزشی تشريح تمرين

انجام تمام 
 چرخه حرکت

سپس تمام مربی ابتدا آموزش می الگوهای حرکتی را اجرا دهد و 
 کند.کند و بازيکن تماشا میمی

 شود که از تمام زوايا مشاهده نمايند. به گروه اجازه داده می 

يد  بازيکن تقل ندو  های حرکتی را اجرا می ک مام الگو مربی ت
 کند.می

  پشاات خود را به گروه کرده و به آنها اجازه دهيد که از شااما تقليد
 کنند.
  ستاجازه شما حرکات را انجام دهند دهيد چپ د ها از رو به روی 

 تا مانند آينه از روی شما حرکات را کپی کنند.

  بازيکنان نمونه حرکتی را بدون وجود مربی اجرا می کنند. 

 برای ضربات باالی سر مفيد می باشد. .دهندبا يک توپ آويزان انجام می بازيکنان نمونه حرکتی را

نان  يکبازيک با  نه حرکتی را  جام  نمو نده  توپ ان تاب کن پر
 .دهندمی

 به برگشت به حالت اوليه توجه بيشتری بشود .

پيوند چرخه 
 حرکت

برای پيشااارفت طبيعی  بايد الگوهای حرکتی را باهم  پيوند داد؛ 
  تمرينات با توپ حتی اگر شده با سايه زدن در زمين و يا اجرا ی
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 خالصه. 7

 حرکت در بدمينون عبارت است از:عناصر موثر 

 اسپليت استپ 

 راه رفتن يا دويدن 

 شسه  

 ضربدری کناری 

 هوپ و پيوت  

 النژه 

 پرش 

 فرود 

 توانند با هم يک چرخه حرکتی اين عناصر می
 را تشکيل دهند همانند شکل زير:

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 تواند با توجه به ضربه حريف مورد توجه قرار گيرد.هر چرخه حرکتی می

ضربه را با هم ترکيب کرد وجود دارد. اين تحقيق تعدادی از جايی که می شماری روش درتعداد بی صر حرکتی برای اجرای  شود عنا
 دهد. اين چرخه حرکت را از ابتدای شروع تمرينات پيشنهاد می

 تواند آموزش داده شود توسط:حرکت بدمينتون مي

 صورت جداگانه. کار کردن انفرادی روی  عناصر حرکات به 

  دادن زنجيره عناصر حرکتی و  تشکيل يک چرخه حرکت کامل. با اتصال 

  .کار کردن روی چرخه حرکتی در تمام زمين 

 های حرکتی با همديگر. اتصال دادن چرخه 

 

چرخ

رفتن 

و 

شرو

ع

ضر

 به

بازگ
شت 
به 



 الگوی هفتم

 (ایهای ضربهمهارتتکنیکی ) 1اجرای فاکتور 

 مقدمه  .1
 مبتديان   -کودکان  -ايی های ضربهمعرفی تکنيک .۲
 مديريت بيومکانيکی  .1
 گرفتن و پرتاب کردن  .4

 هايی جهت گرفتن و پرتاب کردن بازی .1
 ايی های ضربهبهبود مهارت .1
 ضربه زدن با دست  .7
 گيری کوتاه ضربه زدن با  گريپ .8
 گيری  بلند گريپضربه زدن با  .1

 ايی ضربات پايه .12
 معرفی سرويس زدن  .11
 معرفی ضربات جلوی زمين .1۲
 معرفی ضربات وسط زمين  .11
 معرفی ضربات عقب زمين  .14
 
 

 نتيجه يادگيري:        

 در پايان اين مدل مربيان قادر خواهند بود به: 

 باشد.مديريت بيومکانيکی، که تحت کنترل تاثيرات حرکتی می 

 شود را توضيح دهند.عث بهبود گرفتن و پرتاب کردن میتمريناتی که با 

 بهبود و  ها و تمرينات برایشود و توضيح فعاليتهای مختلف گرفتن گريپ راکت که در بدمينتون استفاده میحالت
 پيشرفت آنها را ليست کنند.

 :توضيح ضربات مختلف در بدمينتون که شامل 
o کجا ضربات را بازی کنيد؟ 
o  کنيد؟ را بازی میچه زمانی ضربات 
o آيند؟ضربات  چکونه به نظر می 
o کنيد؟  چگونه ضربات را تمرين می 
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 معرفي. 1

 اين بخش شامل:

 :مديريت بيو مکانيک
 دهد.شود را نشان میاز خم کردن و کشيدگی و چرخش و خلق نيرو وقتی که به توپ بدمينتون ضربه زده می اين بخش خالصه مهمی

  ايهاي ضربهگرفتن، پرتاب کردن و مهارت

ن عمل ای را فرا بگيرند و ايهای ضاربهقبل از يادگيری چگونگی ضاربه به يک توپ کودکان نياز دارند که گرفتن، پرتاب کردن و مهارت
 دهد.آنها اجازه پيشرفت می به

 های قابل اجرا )ديدن يک موضوع نزديک شونده( گيری مهارتپی 

  دهد که با موفقيت موارد را ياد بگيرند.به آنها اجازه می -دست، چشم و پا  -هماهنگی 

 ند.کشود را پشتيبانی میای باعث پيشرفت میهای ضربههای پرتابی، آنچه که در آينده در مهارتمهارت 

 زدن با دست های ضربهمهارت 

 گريپ 

بايساات گرفتن گريپ راکت را در باشااد که کودکان میشااود که در تعريف راکت بدين معنا میهای ارسااال و دريافت ايجاد میدر مهارت
 های مختلف ياد گرفته باشند.بسياری از موقعيت

 ضربات 

 بدمينتون را معرفی خواهد کرد. اين بخش در يک بعد وسيعی، استفاده از ضربات در 

 برای هر ضربه يک راهنما وجود خواهد داشت در: 

 شود؟از کجا به کجا ضربه زده می 

 کنيد؟چه زمانی شما از ضربات استفاده می 

 کنيد؟چرا شما از اين ضربه استفاده می 

 آيد؟ضربه چطور به نظر می 

 کنيد؟چگونه آن را تمرين می 

 وجود داشته باشد برای  اينکه:برای هر ضربه بايد هدفی 

 .بازيکنان را در درم استفاده تکنيکی از ضربه مطمئن سازد 

 ها را باال ببرد. درستی تکنيک 

 .سطوح مختلف تمرينی که بازيکنان بتوانند با  هرقدرت و سطح بازی در آنها موفق شوند را مهيا سازد 

 ايد.تمريناتی که شاد کننده و برانگيزنده باشند را تهيه نم 
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 مبتديان   -کودکان  –اي هاي ضربهشناخت تکنيک. ۲

 های مفيدی را برای کار با کودکان و مبتد يان پيدا کنند. اگر چه قطعأ هيچ دستوری در معرفی ضربات وجود ندارد اما مربيان بايد راهنمايی

  .سرويس بکهند (1

  .هاشاتو نتها کيلضربات با پشت راکت جلوی زمين که شامل: آندرهندها،  نت (۲

  .هاشاتها و نتکيلضربات با روی راکت جلوی زمين که شامل: آندر هند ها، نت (1

  .سرويس بلند با روی راکت (4

 .هاها و پوشضربات با پشت راکت وسط زمين که  شامل: درايوها، بالم (1

 .هاها و پوشضربات با روی راکت وسط زمين که شامل: درايوها، بالم (1

 .ی سرضربات فورهند باال (7

 .های باالی سرفورهند و بکهند پول دراپ شات (8

 شود که: هاي اساسي، پيشنهاد ميبعد از اين پايه

 گيرد.تر و در واحد زمانی کمتری صورت میروی ضربات با پشت دست بيشتر تاکيد شود چرا که عمل آن کوتاه 

 شوند.بات باالی سر ياد گرفته میضربات زير دست با روی فورهند در جلوی زمين نيز اساساً راحت تراز ضر 

 قواعد بيو مکانيک . ۳

 کند.ها را در بدمينتون پشتيبانی میناحيه کليدی وجود دارد که مهارت 4

 تاب رو به عقب  -۱

. در  تاب رو به به يک تاب رو به عقب نياز دارند ضاااربات برای خلق قدرت
ن در فنری شدشوند و سپس با سرعت عقب ابتدا عضالت دست کشيده می

سخ سمت جلو پا ضربه به  شدن قدرت  ضافه  گويی به اين کشش قدرتی و ا
 شود.  پرتاب می

 
 
   
 هماهنگي: از عضالت بزرگ به عضالت کوچک  -۲

ضاااربه زدن در بدمينتون نتيجه قدرت عضاااالتی اسااات که با يکساااری 
 شود.های حرکتی دربدن ايجاد میهای رباطهماهنگی

قدرت از فشار عضالت بزرگتر شروع و به عضالت کوچکتر  در انتها بيشترين
 شود.  ختم می

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                        چرخش  -۳
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 چرخش کامل بدن 

 
 چرخش باالی بازو 

 
 چرخش خارجی

 

 
 چرخش داخلی

 چرخش پايين بازو 

 
 خارجی پايين بازو چرخش

 
 چرخش داخلی پايين بازو

  خم کردن و کشیدگی  -۴

ربه های توليد يک ضخم کردن و کشيدگی مفصل يکی از مهمترين قسمت
 است. 

حالت خم کردن يک عامل مهم در تاب رو به عقب و در صاف شدن مفصل 
ست به ضربه زدن به توپ که  کمک میطوریروبه جلو ا کند بازيکن برای 

  بهتر برسد.
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 گرفتن و پرتاب کردن . 4

 کند در: کار کردن روی پرتاب کردن و گرفتن به پيشرفت مهارت کودکان کمک می

 نگاه کردن با دقت به يک شی در حال پرواز 

 دهند.ها و بدنشان را در يک موقعيت درست ضربه زدن به شی قرار میدست 

شتيبانی میها بهبود احتمالی در مهارت اين مهارت تواند تعدادی از تمرينات را که به بهبود پرتاب کردن کند. جدول زير میضربه زدن را پ
 کند و تحت کنترل است را توضيح دهد.و گرفتن در مهارت کمک می

چرخش و 

 توقف

 توانند از چرخاندن يک توپ به همديگر موارد زير را بگيرند:بازيکنان جوان می

 تواند به آنها در انتخابکه میطوریهکند بآنها در نگاه کردن به يک شااای که در جلوی آنها حرکت می مهمترين کمک به يادگيری 
 توپ با موفقيت کمک کند.

 تواند حرکت کند در يک مساااافت های مختلف از قدرت آنچنان که توپ میشاااود که بار اضاااافه را در ساااطحبه آنها اجازه داده می
 آميز قبول کند.موفقيت

از زير  پرتاب

 دست

 ها های مختلف شیهای مختلف و وزنحالت 

 شی سريع زدن و پرتاب  شامل توپتجربه با حس پوش دادن،  سطحها  سه  د تواننهای پرواز که میهای مختلف کنترل و راهها و مقاي
 دست بياورند.هب

 های فورهند )با هدايت کف دست( و بکهند )با هدايت پشت دست( انجام هر دو پرتاب 

 گيرد را های مختلف زيردست مثل بازی گلف که برای انتقال توپ به سمت هدف مورد استفاده قرار میهايی شامل تعدادی پرتاببازی
 ترتيب دهند.

گرفتن از زير 

 ستد

هبود بتشويق به ديدن با دقت به شی مشخص و گرفتن با کف دست و کمی هم با انگشتان با هم و شروع به گرفتن آن در جلوی بدن و 
  :اين حرکت

         گرفتن در هر دو طرف بدن 

  گرفتن با يک دست 

پرتاب از باالي 

 سر

 

شويق کودکان به يادگيری تکنيک سر که خيلی مهم میت سی های  پرتاب باالی  سا ضربات ا شد، چرا که اين عمل يکی از مهمترين  با
 .باالی سر فورهند است

 نشستن چهار زانو؛ 

  برابر پاشنه؛  باسنزانو زده با هر دو زانو با 

 زانو زده با هر دو زانو با پايين آوردن پاشنه پا؛ 

 )؛زانو زده بر روی يک زانو )زانوی راست اگر دست بازی راست  است  

  ؛با پاهای جدا  از هم -با پاهای موازی با هم -مربع بايستد داخل  

  ؛استفاده از درايو از پای عقب برای کمک به پرتاببا پاهای در کنار  هم، يک گام به عقب و 

  با پاهای در کنار  هم، يک گام به عقب و استفاده از درايو از پای عقب برای کمک به پرتاب و بالفاصله پس از پرتاب و انتقال، حرکت
 ؛گام از عقب

  به پرتاب و گرفتن خيز به عنوان پرتاب، چرخش و با پاهای در کنار  هم، يک گام به عقب و اسااتفاده از درايو از پای عقب برای کمک
 .فرود

 نيرو در زمان پرتاب کند به چگونگی استفاده از بدنشان در خلقاين کارها به کودکان کمک می. 

گرفتن از باالي 

 سر

  :تشويق به گرفتن با کف دست و کمی هم با انگشتان با هم و شروع به گرفتن در جلوی بدن و بهبود آن

  هر دو طرف بدن          گرفتن در 

  گرفتن با يک دست 
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 هايي براي پرتاب کردن و گرفتن بازي. 5

 های پرتابی و دريافت وجود دارد. ای برای تشويق بهبود مهارتکنندههای سرگرمبازی

هاي بازي

 مانعي

  نفر نباشند. 1تقسيم کردن يک گروه به دو تيم که بيشتر از 

 قبول؛ هر تيم هدفش حفظ مالکيت تعداد زيادی توپ است. کار کردن در يک منطقه قابل 

 تواند حرکت کند تا زمانی که توپ را برای يکی ديگر از هم تماس بين بازيکنان مجاز نيست بازيکنی که شی را در دست دارد نمی
 های خود پرتاب کرده باشد.تيمی

 و  قوانينی بازيکنان را تشويق کرد به اين که پرتاب را با تکنيک درستتوان برای بهبود پرتاب از باالی سر  با گذاشتن در اين بازی می
 دهيد اگر پرتاب از باالرا  قبل از پرتاب کردن  از کنار نگيريد.بهتری انجام دهند برای مثال شما مالکيت توپ را از دست می

 شکل پرتاب

 با هم مسابقه دهند. های سنگين در نيمه زمينتوانند در مقابل هم با توپدو تا بازيکن می 

 .از جلو و از پشت شيی را از روی تور پرتاب کنند 

  اگر توپ در نيمه جلو در زمين باشد او نياز دارد توپ را با پرتاب از زير دست برگرداند اگر در عقب زمين بگيرد توپ بايد با پرتاب از
 باالی سر برگردانده شود.

 گشت توپ آنرا از جايی که گرفته است پرتاب کند.وقتی که بازيکن توپ را ميگيرد بايد برای بر 

 رای توان پرتاب از باالی سر را بهبود داد برای مثال بکند میبا قراردادن قوانينی که بازيکن را تشويق به استفاده از تکنيک درست می
 دهد.متياز از دست میپرتاب باالی سر بازيکن بايد در هوا درحين ضربه بچرخد و اگر بازيکن اينکار را انجام نداد ا

 کرد طراحی بازيکنان توسط توان می يک زمين کامل در را نوع بازی اين از تيمی هاینمونه. 

 ايهاي ضربهپيشرفت مهارت. 6

وپ تدهد. بازيکن بايد ضربه را با صفحه راکت و با شی يا را مستقيماً با يک شی در تعامل قرار میباريکن  گرفتن و پرتاب کردن با دست 
 باشد تنظيم کند. بنا بر اين تمرينات بايد به بازيکنان برای اين انتقال کمک کند. در جايی که دور از دستش می
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 پرتاب با دست . 7

سد شرفد بر ش پرت ب ار ن و گرفتن  ر بدمينتون  پرت ب ب    سديک ر ه پي کب ر  بگير  ني ز  سد ب  موفقيد   . بر ش  ين اه  

 ه  ر   نيز تنظيم انيد. ک کب ر  ب   قد  نب ل انيد و پ ه  و  سد سد اه کم  پرو ز ي

  .را کار کردن به تنهايی با  استفاده از کف دست و ضربه زدن متوالی به يک توپ نرم يا بالون در هوا
 .انجام دادن  را  )يک در ميان ( و سپس جابجا کردن متوالیانجام دادن با يک دست و سپس با دست ديگر 

ضربه زدن هدهد )بدر هوا وقتی حرکت خاصی را انجام می گرفتن شدن در حين  طور مثال پايين رفتن و دوباره  بلند 
 به شی يا توپ( را تجربه کردن.

 
  .دست و ضربه زدن متوالی به يک توپ نرم يا بالون در هوارا کار کردن به تنهايی با  استفاده از پشت

 .س با جابجا کردن متوالی را تجربه کردنبا يک دست و سپس با دست ديگر و سپ
ضربه زدن هدهد )بگرفتن در هوا وقتی حرکت خاصی را انجام می شدن در حين  طور مثال پايين رفتن و دوباره  بلند 

    .به شی يا توپ( را تجربه کردن

 
اصی در انجام کارهای خبه تنهايی با يک توپ نرم  يا بادکنک در هوا و استفاده از کف دست و پشت دست با تالش 

  .مثل در حالت دراز کشيدن ضربه زدن را تجربه کردن

 
نگهداشااتن يک توپ نرم يا بادکنک باالی ساار و در همان باال با دساات ديگر گرفتن و چرخش دساات به طوريکه 

 بتوانيد کف دست را ببينيد.
ستفاده از  کف دست و در ادامه  ضربه بزنيد به توپ در کنارها با ا شت و رو کردن دست بازيکنسپس   طوريکه ب با پ

 .)پشت و رو کردن دست( ست را ببيندد و روی پشت بتواندتا پايان 

 
استفاده از توپ نرم يا بادکنک بصورت رفت و برگشت با بازی کردن با همبازی خود و استفاده از کف دست و پشت 

 تواند با نشستن و بلند شدن انجام شود.دست که اين بازی می
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 ضربه زدن با گرفتن راکت از پايين )وسط( . 8

ه آنه  زنند به طور نسبب بخو هند ب تر  سد؛ زير  هدفب اه ب زيکن ن مبضربه ز ن ب  گرفتن ر اد  ز وسط آن بر ش ب زيکن ن ر حد

 تر  سد.نز يک

  
  بادکنک؛ توپ نرم يا توپ بدمينتون را با ضااربه زدن متوالی و اسااتفاده از

 ساعد در هوا نگه داريد. چرخش
 صورتی سته آن بگيريد به  ست رو به باالراکت را از انتهای د شت د  که پ

 باشد.

 
  بادکنک؛ توپ نرم يا توپ بدمينتون را با ضااربه زدن متوالی و اسااتفاده از

 چرخش ساعد در هوا نگه داريد.
  راکت را از انتهای دسته آن به طوری که انگشت اول شما در زير صفحه

 راکت قرار بگيرد؛ نگه داريد.

   

با اسااتفاده از چرخش ساااعد به توپ ضااربه بزنيد 
 تواند پشت دست خود را ببيند(.)بازيکن می

صاافحه راکت را با اسااتفاده از چرخش  ساااعد در 
 پشت سر بگيرد.

راکت را از انتهای آن به طوريکه انگشااات اول 
صفحه راکت قرار بگيرد؛ نگه  د. داريشما در زير 

 توپ را به وسيله زه راکت لمس کنيد.
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 ضربه زدن با گرفتن باالي گريپ . ۹

 ها مراجعه کنيد. گيری از قسمت باال به قسمت گريپبرای آموزش تمرينات مربوط به راکت

 ها معرفي گريپ گرفتن

سب و  ست و تغيير آن در زمانهای منا سی نياز دارد. گريپموقعيتيک بازی موثر در بدمينتون به گريپ گيری در سا شامل گيرهای ا ی 
ا پيروی از ب ايی و پن هندل گريپ  که در صفحات بعدی بيشتر توضيح داده خواهد شد.گيری ابتدايی، شستی، کرنر گريپ يا گوشهگريپ

 دهند: گيری را آموزش میهای مفيد وقتی مربيان گريپراهنمايی

 متيازات زيادی برای بازيکن دارد که شااامل به سااادگی تغيير دادن گريپ؛ بهبود نيرو؛ کاهش گيری بايد راحت باشااد. اين کار اگريپ
 .گيریخستگی و افزايش تصميم

 افتد. اين شاادت و قدرت گرفتن بيشااتر برای ضااربات پر قدرت )مثل درايوها( شاادت گرفتن گريپ طبيعتاً در زمان ضااربه اتفاق می
 شود.یآشکار م وضربات ماليم )مثل ضربات نت( 

 ها نياز است که پيوسته توجه به توپ باشد که:در گريپ گرفتن 

o  است؛در جلو؛ کنار يا پشت 
o باشد. يا در قسمت فورهند يا بکهند می 

 :گريپ گرفتن می تواند از باال يا پايين  باشد 

o ضربات انتهای زمينگريپ شتر نيرو بکار می رود. اکثر  سيدن و انتقال بي شود. وقتی از اين طريقه زده می گيری بلند برای بهتر ر
ستفاده میگريپ سمت باال ا ست در يک حالت راحت در مقابل راکتگيری از ق شد. در جايگيری ابتدايی میشود انتهای د ی که با

 شود.مانع از ليز خوردن دست و رها شدن راکت می

        
o شود.باشد استفاده میاغلب برای حرکات سريع و وقتی که کنترل خيلی نياز می گيری از پايينگريپ 
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 :دهيمچه چيزي را آموزش مي -گيري ابتدايي گريپ .الف

 شود.شود و در هر دو سمت فورهند و بکهند اجرا میباشد استفاده می ازی ضرباتی که توپ در سطح بازيکنگيری ابتدايی در بگريپ

گيری ابتدايی به باشد. گريپمهم می vکند. وضعيت انتهای را در دسته راکت ايجاد می vشست و اولين انگشت در دست يک شکل 
v شود.گريپ هم ناميده می 

 vگيري ابتدايي يا شکل گريپ vگيري گريپ :نماي نزديک v شکل گيري ابتدايي ياگريپ: نماي دور
 

 

   

 

 گريپ Vمعرفي تمريناتي براي يادگيري 

 با کف دست رو به باال  رهوا به دفعات ممکنهنگهداشتن توپ د 

 نگهداشتن توپ درهوا به دفعات با کف دست رو به باال؛ بين هر ضربه گذراندن راکت در اطراف بدن يکبار يا دوبار يا سه بار 

 باال و بين هر ضربه گذراندن راکت: نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به 

o  از زير پا 

o زير يک پا و سپس پای ديگر 

  وکار کردن با يک هم تيمی و نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به باال و ضربه زدن به توپ از زير يک پا 
 سپس پای ديگر و يا چرخاندن راکت به دور کمر

  ر متناوب طونگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به باال وضربه زدن به توپ بهکار کردن با  يک هم تيمی و 

 ند ... گيری ابتدايی اسااتفاده کضااربه زدن به يک شاای آويزان )بادکنک؛ توپ فالف يا توپ بدمينتون( در باال که دساات از گريپ
 ها(شانه راست دستوپ در باال به آرامی در جلوی شانه )استفاده از يک پرتاب در حال حرکت و  ضربه زدن  هدفدار به ت
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 دهيم: چه چيزي را آموزش مي -گريپ گرفتن شستي  .ب

ضربات بکهند که در جلوی بدن زده می ستی برای  ش ستفاده میگريپ گرفتن  ضربات نت، آندرهند وشود. مثالشود ا شامل   ها 
شود( انگشت شست روی پشت دسته راکت با يک فاصله اندم ميان های بکهند و بکهند درايو )وقتی در جلوی بدن زده میسرويس

 گيرد.دست و دسته راکت قرار می

: موقعيت قرارگيري گريپ گيري شستي

 انگشت

 : نماي دورگريپ گيري شستي : نماي نزديکگريپ گيري شستي

 

 

 

 

   
 

 

 :دهيمچگونه آموزش مي - تمريناتي براي گريپ گرفتن شستيمعرفي 

 .قرار دادن شست در قسمت باالی دسته راکت 

 .چرخش قسمت باالی دست طوری که بند انگشتان باال باشد 

 گيری شستی.نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت راکت و هدايت و نگهداشتن دست در حالت گريپ 

  هوا به دفعات ممکنه با پشاات دساات با گرفتن محکم زير دسااتة راکت )بين هر ضااربه راکت را دور بدن نگهداشااتن توپ در
 دوبار يا حتی سه بار(.، بچرخانيم يکبار

 دن حالت گريپ گرفتن شستی و بين هر ضربه گذراننگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت دست و نگهداشتن راکت به
 ر يک پا و سپس پای ديگر.راکت از زير پا و يا زي

 رد. و بين هر گيطوری که شست زير دسته راکت قرار مینگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت راکت و گرفتن دسته به
 ضربه برود پايين و روی يک زانو و سپس زانوی ديگر بنشيند يا دراز بکشد و سپس بلند شود. 

  شست کار کردن با هم تيمی خودش و شستی  شت دست )به حالت گريپ گرفتن  شتن توپ در هواد به دفعات ممکنه با پ نگهدا
 گيرد.زير دسته راکت قرار می

  کار کردن با يک هم تيمی با ضربه زدن به توپ به سمت جلو و عقب در عرض خط با همديگر با پشت دست )شست زير دسته
 گيرد(.راکت قرار می
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 دهيم:چه چيزي را آموزش مي - ايي يا کرنر گريپگريپ گرفتن گوشه .پ

سطحی برابر يا کمی عقب ضربات بکهندی که توپ در يک  ستفاده میتر از بازيکن میکرنر گريپ برای  شد؛ ا ضربات شود. ايبا ن 
 .هاها و بکهند اسمشاپها )وقتی که توپ در يک سمت بدن باشد(؛ بکهند کلير؛ بکهند درشامل بکهند درايوها و بالم

 نماي دور: کرنر گريپ : نماي نزديک کرنر گريپ کرنر گريپ: وضعيت شست
 

   
 

 

 :دهيمچگونه آموزش مي - معرفي تمريناتي براي کرنر کريپ

 .با پشت کردن به تور به توپ يا شی آويزانی کمی پشت بدن باالتر از شانه يا حتی باالتر از دست ضربه بزنيد 

 شود ضربه بزنيد. پشت به تور به توپی که کمی پشت بدن  باالتر از شانه يا حتی باالتر از دست پرتاب می 

 تر از بدن پشت به تور به آن ضربه بزند.طور که بازيکن بتواند از باال کمی عقبپرتاب توپ با راکت همان 
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 :دهيمچه چيزي را آموزش مي - پن هندل گريپ .ت

 : کو  بر ش ستف  ه مب ن هندل گريپپ

 ًه  پشد ب زيکن به عنو ن مث ل بکهند  ر پ ک ت ضرب ت بکهند وقتب توپ ا مال 

 ه ايلضرب ت فورهند وقتب اه توپ ا مالً جلوش ب زيکن قر ر   ر  مثل ند 

 Vوضعیت انتهای شکل : پن هندل گريپ

جايی که شست و اولین انگشت با هم قرار 

 .گیردمی

 نمای دور: پن هندل گريپ نمای نزديک: پن هندل گريپ

 

   
 

 

 :دهيمچگونه آموزش مي -معرفي تمريناتي براي گرفتن پن هندل گريپ 

 ها مراجعه کنيدکيلو تمرينات نتها برای تمرينات پن هندل گريپ در ضربات جلوی تور به شيوه. 

  های بکهند مراجعه کنيد.های پول دراپ شاتشيوهبرای تمرينات پن هندل گريپ در بکهندهای عمقی به تمرينات و 

 

 :دهيمچگونه آموزش مي -هاي مختلف  معرفي تمريناتي براي تغييرات در گريپ گرفتن .ث

  تدريج بکهند و بهگيری شااسااتی  ضااربه حفظ توپ با گريپ 1بار به طريقه ابتدايی فورهند و سااپس  1نگهداشااتن توپ در هوا
 گيری بعداز هر ضربه.طور متناوب تا پايان ضربه با تغيير دادن گريپربه بهض1و  ۲،  1کاهش آنها به 

  ست به کمک يک هم تيمی که اين کار را سپس  1ضربه زدن با د ضربه با گريپ  1بار با گريپ گرفتن ابتدايی روی فورهند و 
ستی در ش ضربه که تا آخر بطضربه  1و  ۲،  1،  4بکهند؛ بتدريج کاهش تعداد آن به  گرفتن  ور متناوب گريپ گرفتن را در هر 

 تغيير دهيد.

  سپس حرکت و دويدن سر و  ضربه به يک توپ آويزان از روی فورهند باالی  ستفاده کردن از گريپ گرفتن ابتدايی و زدن يک  ا
 گيری شستی ضربه زدن.به جلو و به توپ فرستاده شده با استفاده از گريپ

  ستفاده از گريپ گرفتن ابتدايی و ستفاده از کرنر گريپ به همان توپ در ا انجام يک ضربه به توپ آويزان و سپس چرخيدن و با ا
 بکهند باالی سر ضربه زدن.

  شستی و ست از پايين تر از تور )نت کيل فورهند( و تغيير به گريپ گرفتن  شده با د ستاده  ستفاده از پن هندل گريپ به توپ فر ا
 ده است از پايين تور )برای ضربه نت کيل بکهند(.ضربه به يک توپ که با دست فرستاده ش
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 ضربات پايه. 1۱

ضربه راهنمايی هايی  ستفاده در بدمينتون را معرفی خواهد کرد که برای هر  ضربات قابل ا سترده ايی از  سيع و گ اين بخش يک طيف و
 وجود دارد: 

 زند؟بازيکن از کجا به کجا ضربه می 

  شود؟میکی از اين ضربه استفاده 

 کنيد؟چرا از اين ضربه استفاده می 

 کنيم؟چه تشابهاتی اين ضربات دارند )شامل: آمادگی؛ تاب رو به عقب؛ تاب رو به جلو و ادامه حرکت( چگونه آنها را تمرين می 

 ها و فرصت برای فريب دادن(ها؛ برشها و تغييرات )از جمله پيچنکات؛ راهنمايی 

 شود مثل:ربات استفاده میيک جدول کددار در هر بخش ض

 شودچرا از اين ضربه استفاده مي شودچه زماني از اين ضربه استفاده مي فرود ضربه

 باشدضربات شبيه به چه چيزي مي

 ادامه حرکت تاب رو به جلو تاب رو به عقب آمادگي

 چگونگي معرفي ضربات

 نکات ؛ راهنمايي ها و تغييرات

 

 فريب دادن  .الف

ضربات ای از بازی بدمينتون میبه فريب دادن حريف بخش عمده قادر بودن شود همانند ديگر  ضربه امکان دارد زده  شد. جايی که هر  با
 تواند تأثير در آگاهی تکنيکی که خارج از ذهن است داشته باشد. کند. اين عمل میای که حدس حريف را متوقف میبه گونه

 ضربه و حرکت .ب

باشااد. اما مهم اساات که  برای يکپارچگی، هرچه ممکن اساات  مرکز  قابل توجهی روی حرکت طبيعی توپ میاگر چه در اين  بخش ت
شرفت مهارت تر حرکت کردن را در تمرينات انجام دهيم.سريع سازی به هدف زدن و حرکت با هم مراجعه ها برای يکپارچهبه بخش پي

 ی داشته باشيد.ايی به استفاده از اين زنجيره حرکتشود و توجه ويژه

 ضربات مستقيم و مورب  .پ

 : ات مورب می توانند گرفته شوند باضربات می توانند هم مستقيم و هم مورب باشند ؛ ضرب

 ؛گرفتن در جلوی بدن  

 ؛تغيير دادن گريپ گرفتن برای تغيير صفحه راکت به تناوب  

 دست برای تغيير وضعيت صفحه راکت؛ خم کردن مچ 

 کشيدن به توپ. 
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 معرفي سرويس . 11

سرويس محدود میبه سرويس انجام دهند.شود به آنچه آنها میدليل قوانين بازی،  شرح زي توانند با توجه به آن در  سرويس به  ر قوانين 
 باشد:می

سمربيان بايد اطالعات مربوط به قوانين خودرا به روزنگه دارند تا با هرگونه  تغيير در قوانين بازی از طريق مراجعه به و ايت آگاهی ب 
 يابند.

 :طريق صحيح سرويس زدن

 ت با حرکت بايسبايست باعث تاخير در اجرای سرويس بشوند و هر بار سرويس زننده و گيرنده آماده بودند میهيچ يک از طرفين نمی
سرويس  شروع  سپس رو به جلو تاتماس با توپ ادامه يابد و هر تاخيری در ابتدای  سمت عقب و  قت بايد يک اتالف وراکت زننده به 

 محسوب گردد. 

 رويس کننده زمين سبايست بصورت مورب خالف زمين سرويس زننده بدون تماس با خطوط محدودکننده میسرويس زننده و دريافت
 بايستند و سرويس بزنند.

 
 سرويس يکنفره  محدودة             محدودة سرويس دونفره                                                    

 سرويس سمت پاهای  سطح زمين موقعيت ثابتی، از زمان کننده میزننده و دريافتبخشی از ق شد و با  شته با ست با زمين تماس دا باي
 شروع سرويس تا زمان انتقال سرويس داشته باشد.

  .سر راکت سرويس زننده بايد در ابتدا ضربه را به سر توپ بزند 

 از کمر سرويس زننده در زمان زدن سرويس با سر راکت سرويس زننده باشد.تر تمام توپ بايد پايين 

 ای در پايين و به سمت جلو حرکت کند. سر راکت زننده سرويس در لحظه ضربه بايد به نقطه 

 زننده بايد از زمان شروع سرويس تا انتقال سرويس به سمت جلو امتداد داشته باشد.حرکت راکت سرويس 

 سمت پرواز توپ بايد ب شد به  شته با شتن از تور به طوری که اگر مزاحمتی وجود ندا سرويس با گذ سمت باال از روی راکت زننده  ه 
سرويس برود )به سرويس زننده نبايد توپ زمين گيرنده  سرويس زدن،  طور مثال داخل يا خارج خطوط مرزی زمين( و در تالش برای 

 را از دست بدهد.

 د.باشزننده به سمت جلو  به منزلة شروع سرويس میند؛ اولين حرکت سر راکت سرويسوقتی بازيکنان آماده سرويس هست

سرويس انتقال می شروع  ضربه زده میاز زمان  سرويس زننده يابد وقتی به توپ  سرويس،  سر راکت زننده يا در تالش زدن  شود با 
 دهد.توپ را از دست می

سرويس بزند هر چند دريافتکنتواند قبل از آمادگی دريافتسرويس زننده نمی سرويس،  ضربهنده  شدن برای   کننده در حين آماده 
 زدن به برگشت توپ سرويس بايد تالش بکند.

ای که بايست در داخل زمين بازی در موقعيتی درست قرار گرفته باشند به گونهها میدر بازی دونفره در حين انتقال سرويس  همبازی
 .دمانع ديد زننده و گيرنده نشون
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 ( بکهندفليک )تيزسرويس الف. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي چرا استفاده مي کنيم؟

هدف شاااما تحت فشاااارقراردادن 
بازيکن حريفتان در حرکت به عقب 
خارج ساااااختن  عادل  زمين و از ت
بازيکن حريف با اين باور که شاااما 

 خواهيد سرويس کوتاه بزنيد.می

بکهند در  شااما از ساارويس تيز
 از يک موقعيت خنثی شروع رالی

 ضربه دفاعیسازی( و يا  )بازی
 کنيد.استفاده می

 

 

ست  در پی اجرای قوانين بازی، توپ باي
سرويسبه زننده صورت مورب از محل 

به محل مشااخص ساارويس در زمين 
 مخالف برود.

سرويس تيز از خط  ضربه  بازی دونفره: 
 شود.سرويس دو نفره  داخل زمين زده 

 

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 

  جاگيری می تواند مختلف باشاااد
اما عموما قرار گيری با پای دسااات 

به خط   يک  کت در جلو و نزد  Tرا
 در داخل زمين است.

   راحت گرفتن گريپ شستی کوتاه
 )برای بازی دونفره(

  بدن کت در جلوی  قرار دادن را
 روی راکت  وقرار دادن توپ

 

 حرکت رو به عقب

 

  به خم کردن مچ دسااات و 
 آرامی چرخاندن بازو

  شت گرفتن راکت در يک از پ
 فاصله کوتاه 

  باز کردن صفحه راکت 

 

 حرکت رو به جلو

 

  سرعت به سر راکت ب حرکت دادن 
 سمت جلو 

  سااريع ضااربه زدن به توپ خارج از
 دست 

 

 

 ادامه حرکت
  

  مه با ادا مان  کت، همز کت را حر
 چرخاندن بازو 
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 تمرين سرويس تيز بکهند تمرينات مقدماتي براي - چگونگي تعليم

 سطل و غيره ( بدون تور پرتاب کنيد. -با دست توپ را بداخل محوطه هدف )حلقه 
 مطمين باشيد که فاصله برای افزايش عمل پرتاب به اندازه کافی باشد. -

ست آمده )مثل: يک امتهای کوچک تمرين کنيد و با هر امتياز بهسرويس تيز بکهند در داخل محوطه را در تيمپرتاب تکنيک  ياز = د
سط و  1هدف بزرگ و  شت  12امتياز = هدف متو ضربه به توپ بايد جلو برويد برای گرفتن توپ و برگ امتياز = هدف کوچک( بعداز 

ها بعد از هايتان حساب کرده و به امتياز تيم آنها برای مقايسه با ديگر تيمسه با هم تيمیبه عقب صف. امتيازات خودتان را برای مقاي
 دقيقه( اضافه کنيد. ضمنأ مطمئن شويد فاصله برای افزايش ضربه کافی است.   12يک ست )برای مثال 

سمت تور قرار می سرويس دردو بازيکن مخالف  هم دردو  سرويس تيز  گيرند و به يک هدف نزديک به خط  ضربه  سرويس  باکس 
دقيقه( امتيازها برای تعيين  1کنند برای هربار ست بازی )برای مثال زنند و امتياز هرچند بار به هدف زدن را يادداشت میبکهند را می

 کنند. ها با حريفان جديد رقابت میها به يک قسمت سالن ميروند و بازندهشوند. و سپس برندهبرنده مقايسه می

 انجام يک بازی که فقط ضربه سرويس تيز بکهند در آن مجاز است.

 :مالحظات

 که اگر آنها سااارويس اول را داخل / خارج تور و هدف نزنند بتوانند يکی بار طوریاجازه بدهيد بازيکنان دو بار تالش کنند و به
 ديگر بزنند.

 کدامشان به يک ميزان مشابه شانس تمرين سرويس زدن را ای که هر ها بچرخند و نوبتی سرويس بزنند به گونهسرويس زننده
 داشته باشند.

 ها و جاهای مختلف حمل کند و گيرنده سرويس های متفاوت قرار بگيرد و راکتش را در حالتبايست در مکانگيرنده سرويس می
 بايست مکانش را با جايگاه سرويس زننده )در عرض و مرکز( تغيير دهد.می
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 بکهند کوتاه سرويس ب. 

 توپ به کجا مي رود؟ چه زماني استفاده مي کنيم؟ چرا استفاده مي کنيم؟

 های محدود کردن فرصااات
 حملة حريف 

 های حمله برای ايجاد فرصت
 برای خودتان

بازی های دونفره و يکنفره در 
مردان برای شااروع مسااابقه از 

يت فاع و خنثی وضاااع های د
 شود.سازی( استفاده  می)بازی

 

 
 

 

بايساااات  بازی توپ  در پی اجرای قوانين 
زننده به بصاااورت مورب از محل سااارويس

محل مشااخص ساارويس در زمين مخالف 
برودساارويس کوتاه بکهند با فاصااله کم از 
باااالی تور عبور کرده و در جلوی ناااحيااه 

 .آيدسرويس طرف مقابل فرود می
 

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 
 د. تواند تغيير کنطرز ايستادن می

پای  با قراردادن  لت معمول  حا ما  ا
شاااکل  Tموافق نزديک به نقطه 

 گيرد.می
 گيری بکهند اساااتفاده از گريپ

 کنيد.
  راکت را در جلو و خارج )دور( از

 بدن قرار دهيد.

 

 حرکت رو به عقب

 
  راکت را کمی به عقب بکشيد 
  باز به آرامی  صااافحه راکت را 

 کنيد )رو به توپ قرار دهيد(.

 

 

 حرکت رو به جلو

 
 کنيمتوپ را از دست رها می. 
  به ساارعت با حرکت رو به جلو به توپ

   .کنيمضربه وارد می

 

 

 ادامه حرکت
  

 راکت را برای حالت آماده باال بياوريد.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مربیگری بدمینتون/    000

 

 تمرينات مقدماتي براي يک سرويس کوتاه بکهند -چگونگي تعليم 

 ای ا سطل ا غيره( بدون تور ضربه بزنيد.به توپ با دست بطرف منطقه هدف )حلقه

امتياز= هدف بزرگ  1در يک تيم کوچک از يک سرويس کوتاه بکهند بطرف نقطه هدف استفاده کنيد با هر دستيابی به منطقه )مثل 
 امتياز = هدف کوچک(. 12امتياز = هدف متوسط ا  1ا 

 لو بدويد برای جمع کردن توپ و برگشتن به عقب.طرف جتوپ را گرفته به
دقيقه(  12های ديگر بعداز يک ست بازی )مثال در مقايسه با تيم تان و يا نشان دادن امتياز آنانامتيازتان را برای مقايسه با هم تيمی

 محاسبه کنيد.

جلو خط سرويس در سرويس باکس خودشان را  ايستند. آنها يک هدف نزديک بههای مخالف يکديگر به تور میدو بازيکن در سمت
سرويس بکهند میدر نظر می سپس به تناوب  ضربه به هدف داده میگيرند. دو بازيکن  ساس تعداد  ود. بعداز شزنند. امتيازدهی بر ا

 شود. دقيقه( برای پيدا کردن برنده امتيازات مقايسه می 12يک ست بازی )مثالً 
 گيرد برنده است.ود کسی که امتياز میاگر ضربه به توپ در هوا زده ش

 اجرای يک بازی در جايی که فقط سرويس بکهند مجاز باشد. 

 :مالحظات

 شند دوبار تالش کنند به سپس آنها خارج میطوریبازيکنان مجاز با سرويس اول را در داخل يا خارج تور زده و  وند شکه اگر آنها 
 شود.و ديگری وارد می

 که هر نفر يکسان تمرين سرويس زدن داشته باشد.طوریبزنند بههای چرخشی سرويس 

 های مختلفی حرکت دهند.ها در وضعيت مختلف قرار گرفته، راکت شان در وضعيتکنندهدريافت 

 (شود مطابقت دهد )مثأل در عرض يا مرکز يا در جای بازيکن و تيره بايستدگيرنده بايد خود را با جايی که سرويس کوتاه زده می. 

  :ها و متغيرهاها، راهنماييتوصيه

 طور مسااوی شاما بتوانيد برگشات را طوری که در هر دو سامت بهشاود بهاين سارويس عمدتاً در بازی دونفره در مرکز زده می
 بپوشانيد، عمل سرويس کوتاه خود را طوری نشان دهيد که حريف گيج شود.

  سرويسهمچنين برای اينکه حريف نتواند حدس بزند و شود. مهارت  شت مطلوب برای آنها  های مختلف را در جلو خط مانع برگ
 سرويس توسعه دهيد.

 شود.نفره برای محدود کردن ضربه محکم به تور حريف، سرويس کمی جلوتر زده میدر بازی يک 

 تر در زمين بازی بهتر شود.گيری بلند و عميقتواند با گريپدر بازی يکنفره سرويس کوتاه می 
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 سرويس تيز فورهند. پ

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟کي استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

هدف شما تحت فشار قراردادن حريفتان 
شد با اين و به هم زدن تعادل وی می با

کننااد شاااماا باااور کااه آنهااا فکر می
 خواهيد سرويس کوتاه بزنيد. می

سااارويس تيز فورهند را زمانی که 
تاادافعی يااا خنثی در وضاااعياات 

تر زنيد. بيشسازی( هستيد می)بازی
ستفاده می ود، شدر يکنفره بانوان ا

های ديگر توان در وضااعيتاما می
 هم از آن استفاده کرد. 

 

 

 
 

يد از  با بازی؛ توپ  در پيروی از قوانين 
به طرف  يک طرف زمين سااارويس 
ديگر زمين ساارويس مقابل بصااورت 

سااارويس مورب برود. در بازی يکنفره 
 تواند تا خط عقبی برود. تيز می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 

  به صااورت مايل در زمين ساارويس
 بايستيد

 کريپ گرفتن ابتدايی 
  باال قرار کت و توپ دروضاااعيت  را

 دارد.
 باشدوزن بر روی پای عقب می 
 

 

 حرکت رو به عقب

 

  انتقال در شااروع وزن را به جلو
توپ را در کنار يا جلو رها  دهيد.می
 کنيد.می
 پايين می مچ را  آوريد.راکت را 

کنيد و سااااعد را به بيرون خم می
 چرخانيد.می
  در شااروع وزن را به جلو انتقال

توپ را در کنار يا جلو رها  دهيد.می
 کنيد.می
 پايين می مچ را  آوريد.راکت را 

بيرون کنيد و سااااعد را به خم می
 چرخانيد.می

 

 حرکت رو به جلو

 

  قال به جلو انت در شاااروع وزن را 
 دهيد.می
 د.کنيتوپ را در کنار يا جلو رها می 
 آوريد.راکت را پايين می  
 کنيد و سااااعد را به مچ را خم می

 چرخانيد.بيرون می

 

 ادامه حرکت

 

 ساارعت راکت را به ساامت جلو و به
 باال انتقال دهيد.
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 تمرينات مقدماتي براي سرويس فورهند -چگونگي تعليم 

مرينات باشد اين دشواری در ته توپ میپرتابی ب صورتسرويس فورهند کمی دشوارتر از سرويس بکهند است زيرا شامل يک ضربه به
 نشان داده شده است.

 بازيکنان را تشويق کنيد از يک روش گريپ گرفتن پيروی کنند. 

 راکت قرار دهند )برای اينکار بازيکن بايد کمی به جلو خم شود(  توپ را روی زه 

  .يک ضربه کوتاه به وسيله مچ کج شده به پشت 

  .با ضربه به خارج با دست توپ را پرتاب کنيد 

 ماند.ثانيه( هر بازيکن توپ را به دست غير راکت بدهد و کنار خط عقب منتظر می 12های کوچک )در تيم 

 رود، جايی که محل  توپ روی زمين است. به سمت جلو می در برگشت بازيکن 

 کنند يک پرتاب دراپ مانند به  محل پرتاب.گيری میدريک موقعيت عمودی ايستاده هدف 

 ا در هگردنند به پشاات زمين  وقتی که همه توپشااان را  به مسااير هدف از دساات بدهند توپ را باال انداخته و برمیاگر آنها توجه
يد شده کنند .اااا بازی در يک ست تأيشوند و تيم برای بهتر شدن امتيازاتشان بيشتر تالش میگرفت از زمين خارج میمسير قرار 

 شود. تمام می

 گيری با توپ را درست  کنند با: کم هدفکار ببريد  و بازيکنان کمدو تمرين پيشين را با هم به

  .فاصله پرتاب را افزايش دهيد 

  افزايش دهيد. طول پرتاب را 

 .ميزان انتقال وزن را افزايش دهيد 

آنها يک هدف را  نزديک به خط عقب ساارويس از ساارويس باکس . گيرنددو بازيکن در دو ساامت مقابل تور رودرروی هم قرار می
ا. زنند رهدف میزنند. تعداد دفعاتی را که به طور متناوب ضااربه ساارويس فورهند میدهند و سااپس دو بازيکن بهخودشااان  قرار می

 شوند.دقيقه( امتيازها برای شناخته شدن برنده بازی مقايسه می 12کنند، بعد از يک ست بازی )حساب می

  .اگر توپ را در هوا کشيده بزنند و بدانند از چه راهی امتياز برنده شدن را کسب کنند 

 مانند.عنوان حريف جديد میها در زمين به روند و بازندهها از زمين بيرون میدر نهايت برنده 

 .يک بازی که فقط فورهند مجاز باشد انجام دهيد 

 :ها، پيشنهادات و متغيرهاتوصيه ،مالحظات

  .اجازه بدهيد هر يک از بازيکنان دو بار تالش کنند چه داخل و چه خارج از تور سرويس بزنند و سپس فرصت را به ديگری بدهيد 

 بازيکن فرصتی يکسان برای تمرين سرويس داشته باشند.که دو طوریهای گردشی بهسرويس 

 وری کنند. ضربه سرويس کوتاه را طهای متفاوتی منتقل میايستند و راکت را به مکانهای متفاوتی میهای توپ در مکانگيرنده
 بزنيد که باعث گيجی و عدم تعادل بازيکن حريفتان شود.
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 سرويس کوتاه فورهند ت. 

 رود؟توپ به کجا مي چه زماني استفاده مي کنيم؟ کنيم؟چرا استفاده مي 

له  حدود کردن حريف برای حم م
 کردن 

سااااختن موقعيت حمله برای خود 
 سرويس زننده  

شتر در  سرويس کوتاه فورهند را بي
يکنفره بانوان در شروع رالی زمانی 
يا خنثی  تدافعی  که در وضاااعيت 
)بازی سااازی( هسااتيم اسااتفاده 

 کنيم.می

 

 

پيروی از قوانين بازی؛ توپ بايد از يک  در
سرويس به طرف ديگر زمين  طرف زمين 
ساارويس حريف بصااورت مورب و قطری 
شت خط کوتاه در  برود. محل فرود توپ پ

 باشد.زمين حريف می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 آمادگي

 
  قه يل  در منط ما به صاااورت 

 سرويس بايستيد.
  ابتدايی ياگريپ گيری V 

  راکت و توپ در يک وضعيت رو
 به باال 

 وزن به روی پای عقب 

 
 حرکت رو به عقب

 
 شروع انتقال وزن به سمت جلو 
  رها کردن توپ در کنار يا جلو 
  پايين آوردن سر راکت 
  خم کردن مچ و چرخش خارجی

 ساعد

 
 حرکت  رو به جلو

 
  چرخش راکت به سمت جلو 
  خم کردن مچ دست 
  ضربه بزنيد به توپ در جلو و کنار 

 و تا انتها توپ را هل دهيد. 

 
 ادامه حرکت

 
  برگرداندن راکت به حالت آماده 
   
 

 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    006

 

 تمرينات مقدماتي براي سرويس کوتاه فورهند -چگونگي تعليم 

ه اين چالش کند. کزدن به توپ رها شده ايجاد می سرويس کوتاه فورهند چالش بيشتری را نسبت به سرويس کوتاه بکهند در ضربه
 شود.در تمرينات زير توضيح داده می

 دست آيد. سرعت بهگيری ابتدايی و قرار دادن توپ روی زه راکت تشويق کنيد برای اينکه موفقيت بهبازيکنان را به گرفتن گريپ
 ه جلو دارد.  بازيکن برای انجام اين حرکت نياز به يک حرکت آرام خم شدن رو ب

 خلق يک تاب رو به عقب با خم کردن مچ و چرخش رو به خارج بازو.   

 دهد.ادامه دادن اين وضعيت مچ در تمام مدتی که بازيکن توپ را به سمت جلو با ضربه زدن به آن هل می 

  کند.جا میجابهنفره( هر بازيکن يک توپ را با دست غير راکت تا پشت خط انتهای زمين 1در يک تيم کوچک )مثال 

 ست می شده ا سمت رول توپی که در زمين قرار داده  شت بازيکنان به  سمت در برگ ستاده توپ را  به  ضعيت اي دوند و با يک و
 کنند.باشد پرتاب میهدف که رول توپ می

 گردند.کنند و به انتهای صف برمیآوری میها را جمعاگر آنها رول را از دست بدهند توپ 

 هايی که در داخل رول هسااتند خالی شااوند  بازيکنان تالش در بهبود امتيازات خود دارند و بازی در يک همه توپ تا زمانی که
 شود.زمان مشخص تمام می

 کنند. گيری میتدريج هدفهبازی قبلی را دونفره انجام دهيد و بازيکنان ب
o شود.فاصله پرتاب افزايش داده می 
o  شود.میطول تاب پرتاب افزايش داده 

         ).تمرين به هدف زدن )برای به نتيجه رسيدن و انتقال صبر داشته باشيد 

 با استفاده از تمرينات باال؛ 

  متری دور از سرويس زننده قرار گرفته بدون استفاده از تور پرتاب کنيد. 1تا  4توپ را به هدفی که در فاصله 

 ايستند.دو بازيکن مخالف هم در دو طرف تور می 

 دهند.آنها يک هدف را در پشت خط سرويس خودشان قرار می 

 زنند.باشد که به هدف میزنند و امتياز کيری با تعداد دفعاتی میسپس دو بازيکن به تناوب سرويس کوتاه را می 

  ست زمانی )به عنوان مثال سه می1بعداز يک  سالن وشود برنده در انتها به دقيقه( امتيازات برای يافتن  برنده مقاي سمت   يک 
 رود تا با حريفان جديد مسابقه دهد.بازنده به سمت ديگر می

 بازی شبيه گيم زدن که فقط در آن سرويس کوتاه فورهند مجاز باشد.

 مالحظات:

o به بازيکنان دو بار تالش در زدن را اجازه دهيد. يعنی چنانچه بازيکن در بار اول به تور زد و يا به خارج از زمين زد به وی 
 اجازه داده شود تا دوباره ضربه بزند.

o .هر نفر بايد از حق سرويس برابر برخوردار باشد و می بايست بصورت چرخشی سرويس بزنند 

 دهند.های مختلف حرکت میشان را در وضعيتها در جاهای مختلف و راکتدريافت کننده 

  :ها و تغييراتراهنمايي ها،توصيه

 سرويس کوتاه و بلند و تيز را همانند هم اجرا کنيد.کردن حريف تان برای گيج 

 تان را به چالش بيندازيد.با تغيير دادن جای سرويس زدن حريف 

 .در بازی انفرادی؛ سرويس به آرامی در جلوی زمين باشد تا بازيکن حريف را محدود به زدن ضربه لبه تور و نت بکند 
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 سرويس بلند فورهندث. 

 توپ به کجا مي رود؟ کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

  به عنوان يک تغيير تاکتيکی )ايجاد
کردن چالشااای متفاوت نسااابت به 

 سرويس کوتاه وتيز(

  به نگاه کردن بازيکن  وادار کردن 
به سمت باال و در نتيجه محدودکردن  
يت  به موقع بت  گاهی نسااا يد و آ د

 بازيکن زننده سرويس 

  شاااروع سااارويس بلنااد در
لت بازی حا يک  های يکنفره در 
ساااازی يا وضاااعيت دفاعی؛  بازی

 شود.استفاده می

  شتر در سرويس بلند فورهند بي
بازی يکنفره زنان و گاهی يکنفره 

 شود. مردان استفاده می

 
 

 

در پيروی از قوانين بازی؛ توپ بايد از 
ناحيه زمين سااارويس به ناحيه ديگر 

د. روصورت مورب بسرويس مقابل به
توپ سااارويس بلند تا انتهای زمين 

رود و به صاااورت عمودی حريف می
ند .سااارويسفرود می ند آي های بل

به مرکز همچنين می ند  بيشاااتر  توا
جايی های زمين برود در  يه انت که زاو

  کننده را محدودبرگشت برای دريافت
 کند.

 

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آمادگي

 
  صورت مايل در منطقه سرويس به

 بايستند.
  گريپ گيری ابتدايی ياV 

  راکت و توپ در يک وضعيت رو به
 باال 
 وزن به روی پای عقب 

 
 حرکت رو به عقب

 
 شروع انتقال وزن به سمت جلو 
  رها کردن توپ در کنار يا جلو 
  پايين آوردن سر راکت 
  خم کردن مچ و چرخش خارجی

 ساعد

 
 به جلو حرکت رو

 
 . ادامه انتقال وزن به روی پای جلو 
  چرخش راکت به ساامت جلو ادامه

شتاب و سرعت دادن به صفحه راکت 
به وسيله چرخش داخلی دست و صاف 

 کردن مچ دست 
 شاادت به زير توپ در جلو و کنار به

 بدن ضربه زدن

 
 ادامه حرکت

 
  به کت را  جاد شاااده؛ را نيروی اي

 ندکسمت باال هدايت می
   
 

 

 

 
 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    008

 

 تمرينات مقدماتي براي سرويس بلند فورهند -چگونگي تعليم 

شود سرويس تيز اول آموزش داده شود سپس يک تاب بلند را ايجاد کنيد و ضربه را برای پيشرفت در سرويس بلند فورهند توصيه می
 بيشتربه زير توپ بزنيد.

 گيری ابتدايی کنيد. توپ را روی زه راکت قرار دهيد. طريقه گريپبرای کسب موفقيت بيشتر بازيکنان را تشويق به 
 دست آوردن توپ نياز به خم کردن روبه جلو دارد.بازيکن برای به

بايست سريع به زير توپ ضربه زده شود و ادامه حرکت را با حالت يک تاب روبه عقب کوتاه را با استفاده از مچ خلق کنيد و سپس می
 اد.مچ خميده ادامه د

شت خط انتهای زمين جابجا می 1در يک تيم کوچک )مثالً  ست غير راکت تا پ شت خط نفره( هر بازيکن يک توپ را با د کند. و در پ
وپ را  دوند. و با يک وضعيت ايستاده تايستند و در برگشت؛ بازيکنان به سمت رول توپی که در زمين قرار داده شده است میمنتظر می

آوری ها را جمعکنند. اگر آنها رول را از دساات بدهند توپباشااد پرتاب میرول توپ قرار داده شااده در زمين میبه ساامت هدف که 
 گردند. کنند و به انتهای صف برمیمی

هايی که در داخل رول هسااتند خالی شااوند و بازيکنان تالش در بهبود امتيازات خود دارند و بازی در يک زمان تا زمانی که همه توپ
 شود.شخص مورد توافق  تمام میم

 کنند. گيری میتدريج هدفبازی قبلی را دو نفره انجام دهيد و بازيکنان به

 شود.  فاصله پرتاب افزايش داده می 

 توانند بطور طبيعی تاب بلند ضرباتشان را با راکت بلند شروع کنند. شود. خيلی از بازيکنان میطول تاب پرتاب افزايش داده می 

 قال وزن را افزايش دهيد.انت 

  .يک هدف در انتهای زمين قرار دهيد 

 .هدف را برای بازيکنان مبتدی بزرگتر قرار دهيد 

  .بازی را شبيه گيم زدن انجام دهند که در آن فقط مجاز به زدن سرويس بلند باشند 

   :ها و تغييراتراهنمايي ها،مالحظات، توصيه

 را اجازه دهيد. يعنی چنانچه بازيکن در بار اول به تور زد و يا به خارج از زمين زد به وی اجازه  به بازيکنان دو بار تالش در زدن
 داده شود تا دوباره ضربه بزند.

 صورت چرخشی سرويس بزنند.بايست بههر نفر بايد از حق سرويس برابر برخوردار باشد و می 

 توسط يک داور ارتفاع يا نقطه مشخصی در روی ديوار سالن قرار داده  سرويس بايد از ارتفاع بلندی برخوردار باشد امکان قضاوت
يی راکت بلند جاشود. بعضی از بازيکنان مبتدی نيازی به جابهشود اگر سرويس به ارتفاع مشخص شده نرسد امتياز از دست داده می

 را شروع کنند.دراجرای سرويس ندارند ترجيحاً با راکت مناسب با مچ خم شده و چرخش به خارج بازی 
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 معرفي ضربات جلوي تور . 1۲

کل زير زنند. اين موضوع در شای بين تور و خط سرويس کوتاه آن را میباشند که  بازيکنان از يک منطقهضربات جلوی تور ضرباتی می
 کند. میسايه قرمز رنگ مشخص شده است. بازيکن در راست زمين در منطقه قرمز ضربات جلوی زمين را بازی 

 
 

 ضربات جلوي زمين شامل:

  سازی کند(.تواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند )بازیجايی که میبکهند و فور هند آندر هندها؛ 

 ها؛ جايی که در حالت خنثی تمايل به بيشتر حمله کردن باشد. شاتبکهند و فور هند نت 

 موقعيت حمله وجود دارد. ها؛ جايی که مشخصأبکهند و فور هند نت کيل 

توان از وسط زمين هم توان از نقاط ديگرزمين  هم زد )برای مثال؛ آندر هند  و نت را میهايی وجود دارد که اين ضربات را میالبته زمان
 زد(.

  



 مربیگری بدمینتون/    001

 

 بکهند نتضربه الف. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟ميچرا استفاده 

 حريف به جلو و ايجاد  برای آوردن
 فرصت در پشت زمين 

  سااعی کنيد حريف را تحت فشااار
قرار دهيد  تا توپ را برای شاااما بلند 
کند و اين موجب ايجاد يک فرصاات 

 شود.حمله برای شما می

وقتی که ما در جلو هساااتيم و توپ به 
کاهش پايين حال  تر از ساااطح تور در 

 ارتفاع است )منطقه دفاع( 

 

 

از جلوی زمين به جلوی ضربات نت  
حد  تا  زمين )در طرف ديگر تور( و 
امکان نزديک به تور از باالی آن رد 

 شود.می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
 گرفتن V شکل راکت  
  بدن کت را در جلو و بيرون از  را

 نگهداريد.

 
 حرکت رو به عقب

 
   گريپ بکهند به صااورت ريلکس و

 راحت 
  رسيدن به توپ به صورت ريلکس و

 ماليم 
  چرخش دست 
 قرار دادن راکت در برابر توپ 

 
 حرکت رو به جلو

 
  همااه باادن نرژی  يرو و ا ن از 

 استفاده کنيد.
  به توپ به ساامت جلو ضااربه

 بزنيد.

 
 ادامه حرکت

 
  راکت را به صاااورت آماده برای

بينی ضاااربه بعدی حريف باال پيش
 بياوريد. 
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 شناسايي تمرينات براي نت بکهند -چگونگي آموزش 

 شستی راکت را مقابل خود نگهداريدگيری با ايجاد گريپ. 
 کند.اندازی میيار تمرينی با دست توپ 
 دهد.بازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پوش می 
 باشد. هدف انداختن توپ به هدف مورد نظر می 

 راکت را مقابل خود نگهداريد. گيری شستیبا ايجاد گريپ 
 کند.اندازی میيار تمرينی از روی تور توپ 
 .بازيکن توپ را به آرامی و نرمی پشت تور پوش می دهد 
 .برگشت راکت به حالت اوليه 

  بازيکنA ايستد  و با دست توپ را از باالی تور به سمت بازيکن عقب زمين میB  کند.پرتاب می 
  بازيکنB کند.گيری میبا استفاده از ضربه نت بکهند به سمت زمين مقابل، توپ را جلوی تور هدف 
  بازيکنA کند( اما فقط بعد از اينکه توپ پرتاب شد.آيد )حرکت میبرای گرفتن توپ به جلو می 
  بازيکنB 12 امتياز برای تالش  1گونه که کند و امتيازها بدينتالش می بارA  1در گام برداشاااتن و حرکت به سااامت جلو و 

 امتياز اگر آنها توپ را در قسمت جلوی زمين فرود آورند.

  بازيکنانA  وB دهند.يک رالی کامل نت را با هم با بکهند انجام می 
 کنند.بازيکنان با تاکيد برای جرای حرکت  از راست به چپ  پيچ زدن توپ را آزمايش می 

  گيرند.ها رو در روی هم در دو سوی تور قرار میاز بازيکنان تشکيل دهيد تيمنفره  4يا  1دو تيم 
 دهند.بازيکنان متناوبأ توپ را با ضربه نت بکهند و برگشت به سمت مرکز زمين بعداز هر ضربه انجام می 
 شود. اگر توپ بعد از خط سرويس کوتاه به زمين بخورد توپ خارج حساب می 

  :ا و تغييراتهها ـ راهنماييتوصيه

توان با ضربه زدن به زير توپ در يک مسيرکوتاه کند و آن را میتوپ روی تور حريف را در برگشت توپ دچار مشکل می پيچ دادن به
 منحنی مانند ايجاد کرد. 

توانند اگرچه آنها میطبيعتأ بيشااتر  از حرکت راساات به چپ راکت با ضااربه زدن به زير توپ ايجاد کرد توان دار را میهای پيچتوپ
 چرخش را از مسير ديگر هم بزنند. 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    000

 

 فورهند نت شاتب. 

 رود؟توپ به کجا مي چه زماني استفاده مي کنيم؟ چرا استفاده مي کنيم؟

  برای آوردن حريف بااه جلو و
 ايجاد فرصت در پشت زمين 

   ساااعی کنياد حريف را تحتن
فشار قراردهيد تا توپ را برای شما 

ند  يک بل جاد  جب اي که مو ند  ک
 شود.فرصت حمله برای شما می

وقتی که ما در جلو هساااتيم و توپ 
پايين حال به  تر از ساااطح تور در 

ست )  خنثی و منطقهکاهش ارتفاع ا
 دفاع( 

 

 

نت از جلوی زمين  به  ضاااربات 
)در طرف ديگر تور(  جلوی زمين

به تور از  يک  کان نزد حد ام تا  و 
 شود.باالی آن زده  می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
 گرفتن V شکل راکت  
  راکت را در جلو فورهند و بيرون

 از بدن نگهداريد.

 
 حرکت رو به عقب

 
  به صاااورت به توپ  يدن  رسااا

 ريلکس و ماليم 
  چرخش دست 
 . قرار دادن راکت در برابر توپ 

 
 حرکت رو به جلو

 
 بدن اسااتفاده  و انرژی تمام  سااريع از نيرو

 .کنيد
 .به توپ به سمت جلو ضربه بزنيد 

 
 ادامه حرکت

 
  راکت را به صااورت آماده برای

بينی ضااربه بعدی حريف باال پيش
 بياوريد. 
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 چگونگي آموزش  ـ شناسايي تمرينات براي نت فورهند

 گيری ساده راکت را مقابل خود نگهداريد.با ايجاد راکت 
  کند.اندازی میبا دست توپپارتنر 
 دهد.بازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پوش می 
 باشد )بدون تور( هدف انداختن توپ به هدف موردنظر می 

 گيری ساده راکت را مقابل خود نگهداريد.با ايجاد راکت 
 کند.اندازی میبازيکن کمکی با دست توپ 
 دهد.ش میبازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پو 
  برگشت راکت به حالت اوليه 

  بازيکنA ايستد  و توپ را با دست از باالی تور برای بازيکن عقب زمين میB کند.پرتاب می 
  بازيکنB کند.گيری میبا استفاده از ضربه نت فورهند توپ را جلوی تور به سمت زمين مقابل هدف 
  بازيکنA کند.ربه زد به جلو حرکت میبرای گرفتن توپ بعد از اينکه به توپ ض 

  بازيکنB 12 امتياز برای تالش  1گونه که کند و امتيازها بدينبار تالش میA  امتياز اگر آنها توپ را  1در گام به ساامت جلو و
 در قسمت جلوی زمين فرود آورند.

  بازيکنانA   وB دهند.يک رالی کامل نت را با فورهند با يکديگر انجام می 
  کنند.با تأکيد بر اجرای حرکت  از راست به چپ پيچ زدن توپ را آزمايش میبازيکنان 

  گيرند.ها رو در روی هم در دو سوی تور قرار مینفره از بازيکنان تشکيل دهيد، تيم 4يا  1دو تيم 
 د.کننبازيکنان متناوبأ توپ را با ضربه نت فورهند و برگشت به سمت مرکز زمين بعد از هر ضربه، بازی می 
 شود. اگر توپ بعداز خط سرويس کوتاه به زمين بخورد توپ خارج حساب می 

 ها و تغييرات ها ـ راهنماييتوصيه

شکل می شت توپ دچار م سير کوتاه کند و آن را میچرخش توپ روی تور حريف را در برگ ضربه زدن به زير توپ در يک م توان با 
 منحنی مانند ايجاد کرد. 

توانند توان طبيعتأ بيشااتر از حرکت راساات به چپ راکت با ضااربه زدن به زير توپ ايجاد کرد اگرچه آنها میرا میدار های پيچتوپ
 چرخش را از مسير ديگر هم بزنند.

 

  



 مربیگری بدمینتون/    001

 

 آندر هند بکهندپ. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

 ای هاادف آناادرهناادهااای حملااه
 توپ در پشت حريف است.قراردادن 

 آندرهندهای دفاعی؛ 

 سمت عقب می راند و حريف را به 
دهد که موقعيت و به شاااما اجازه می

 تعادل خود را بازيابيد. 

  زمانی که شاما در جلوی زمين هساتيد و
تر از ساااطح تور قرار توپ مقدار کمی پايين

ست ضربه آندر  .گرفته ا شما موقعيت زدن 
 يد. ای را دارهند حمله

  زمانی که شاما در جلوی زمين هساتيد و
 تر از سااطح تور قرار گرفتهتوپ خيلی پايين

اساات شااما مجبور به زدن ضااربه آندر هند 
 باشيد.دفاعی می

 
 

 

ضاااربه آندر هند از جلوی زمين 
يف زده  حر ين  م عقااب ز بااه 

ضربهمی ای شود. آندرهندهای 
سرعت ازباالی  در ارتفاع کم به 

عبور  حريف  کنااد. میراکاات 
آندرهندهای دفاعی دارای ارتفاع 

 بيشتری هستند. 

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
  گرفتنV   شکل راکت 
  راکاات را در جلو و دور از باادن

 نگهداريد.

 
 حرکت رو به عقب

 
 راکت را توسط گريپ بکهند. 
 .با حالت ريلکس در دست بگيريد 
  سمت توپحرکت راکت به.  
 چرخش دست به سمت بيرون.  

 
 حرکت رو به جلو

 
  ضربه زدن به توپ 

 
 ادامه حرکت

 
  نيروی ايجاد شاااده توساااط

راکت موجب چرخش دساات به 
 شود.سمت بيرون می
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 چگونگي آموزش ـ آشنايي با تمرينات آندر هند بکهند

 استفاده از يک سافت بال )توپ نرم( 
 .اجازه دهيد توپ به سمت باال برودبا تمرکز بر روی انگشت شست 

 طور پيوسته با سافت بال به ديوار بزنيد.به .1
 طور پيوسته با توپ بدمينتون به ديوار ضربه بزنيد.به .۲

  بازيکنA ايستد و توپ را با دست به آنطرف تور برای بازيکن در جلوی کورت میB کند.پرتاب می 
  بازيکنB کند، هدف: فرود توپ به انتهای زمين است.از ضربه آندرهند بکهند استفاده می 
  بازيکنA تواند به عقب حرکت کند و توپ را بگيرد اما: می 

 توانند در عقب به توپ ضربه بزنند. آنها تنها يک بار می .1
 توانند پشت به تور به عقب بروند.آنها نمی .۲

  بازيکنB 12 امتياز اگر آنها بازيکن  1گونه اساات که کند و امتيازات بدينبار تالش میA  را در عقب زمين در خط مخصااوص
 امتياز اگر آنها توپ را در عقب زمين در قسمت خط مخصوص فرود آورند. 1تحت فشار بگذارند و 

 ياز دارند. بازيکنان بيشتر به دو توپ انداز و دو ضربه زننده که متناوبأ تغييرکنند ن 
 تر شامل آندر هندهای مستقيم و مورب باشد.تواند گستردههمچنين بازی می 

 های اشاره تواند به منظور توسعه مهارت های بکهند مورد استفاده قرار بگيرد همانند تمرينات و ضربهبينی میهای قابل پيشرالی
 شده در زير:

 دو بازيکن: يکی آندرهند ميزند يکی دراپ شات  .1
 ه بازيکن: يکی دراپ شات ا يکی نت شات ا يکی آندرهند  با تغيير و تکرار س .۲
 دو بازيکن: تاس ا دراپ ا نت شات و آندر هند و تکرار  .1

 کنند. دو بازيکن ضربه نت را در مقابل يکديگر بازی می 

 کند.وقتی آماده شدند  يک بازيکن با آندرهند بکهند بازی می 
 شود. میگيری ها نتيجهجمع رالی 

 ها و تغييرات نکات، راهنمايي

 توانيد ضربه توانيد به نرمی با ضربه به کنار توپ انتقال دهيد برای آندرهند مستقيم با ارتفاع زياد شما میآندرهند مورب را شما می
 .را به زير توپ بزنيد

  باشدنياز به خم شدن بازو میدر دفاع برای آندرهند با ارتفاع زياد . 
  بکهند را شبيه به ضربه نت بزنيد. جايی که امکان دارد ضربه آندرهندآماده باشيد  تا 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    006

 

 آندرهند فورهندت. 

 توپ به کجا مي رود؟ چه زماني استفاده مي کنيم؟ چرا استفاده مي کنيم؟

 له های حم ند ندره ای هدف آ
قراردادن توپ در پشااات حريف 

 است. 

  آندرهندهای دفاعی؛ حريف را
شما سمت عقب میبه  راند و به 

جازه می يت و ا که موقع هد  د
 تعادل خود را بازيابيد.

  ما در جلوی زمين که شااا مانی  ز
از  ترهساااتيد و توپ مقدار کمی پايين

ساااطح تور قرار گرفته اسااات. شاااما 
ای موقعيت زدن ضااربه آندر هند حمله

 را داريد.

  ما در جلوی زمين که شااا مانی  ز
طح تر از سااهسااتيد و توپ خيلی پايين

تور قرار گرفته اسااات شاااما مجبور به 
 باشيد.زدن ضربه آندر هند دفاعی می

 
 

 

ضاااربه آندر هند از جلوی زمين به  
شاااود عقااب زمين حريف زده می

ای در ارتفاع کم های ضااربه.آندرهند
کت حريف  باالی را به سااارعت از 

فاعی عبور می ندرهندهای د ند و آ ک
 دارای ارتفاع بيشتری هستند.

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
  گرفتنV  شکل راکت 
  راکت را در جلو و دور از بدن

 نگهداريد.

 
 حرکت رو به عقب

 
 حرکت راکت به سمت توپ 
 چرخش دست به سمت بيرون 
  خم کردن مچ دست به سمت عقب 

 
 حرکت رو به جلو

 
 حرکت مچ دست به جلو 
  توپضربه زدن به 

 
 ادامه حرکت

 
  نيروی ايجاد شااده توسااط راکت

موجب چرخش دسااات به سااامت 
 شود.بيرون  و باال می
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 چگونگي آموزش ـ آشنايي با تمرينات آندر هند فورهند

 گيری ساده اجازه دهيد توپ به سمت باال برود.استفاده از يک سافت بال )توپ نرم( ا با تمرکز بر روی راکت 
 با سافت بال به ديوار بزنيد.طور پيوسته به .1
 طور پيوسته با توپ بدمينتون به ديوار ضربه بزنيد.به .۲

  بازيکنA طرف تور برای بازيکن ايستد و توپ را با دست به آندر جلوی کورت میB کند پرتاب می 
  بازيکنB کند و هدف فرود توپ به انتهای زمين است از ضربه آندرهند فورهند استفاده می 
  بازيکنA تواند به عقب حرکت کند و توپ را بگيرد اما: می 

 توانند در عقب به توپ ضربه بزنند.    تنها يک بار می .1
 توانند پشت به تور به عقب بروند.آنها نمی .۲

  بازيکنB 12 امتياز اگر آنها بازيکن  1گونه اساات که کند و امتيازات بدينبار تالش میA  را در عقب زمين در خط مخصااوص
 امتياز اگر آنها توپ را در عقب زمين در قسمت خط مخصوص فرود آورند. 1تحت فشار قراردهند و 

  .بازيکنان بيشتر به دو توپ انداز و دو ضربه زننده که متناوباً تغييرکنند نياز دارند 
 مستقيم و مورب باشد. تواند گسترده ترشود که شامل آندر هندهای فورهندهمچنين بازی می 

 های های فورهند مورد اسااتفاده قرار بگيرد همانند تمرينات و ضااربهتواند به منظور توسااعه مهارتبينی میهای قابل پيشرالی
 اشاره شده در زير:

 دو بازيکن: يکی آندرهند ميزند يکی دراپ شات  .1

 و سپس تکرار سه بازيکن: يکی دراپ شات ا يکی نت شات ا يکی آندرهند فورهند   .۲
 دو بازيکن : تاس ا دراپ ا نت شات و آندر هندفورهند  و تکرار  .1

 کنند.دو بازيکن ضربه نت را در مقابل يکديگر بازی می 
 کند.وقتی آماده شدند يک بازيکن با آندرهند فورهند بازی می 
 شود.گيری میها نتيجهجمع رالی 

  :ها و تغييراتراهنمايي نکات،

  توانيد توانيد به نرمی با ضااربه به کنار توپ انتقال دهيد برای آندرهند مسااتقيم با ارتفاع زياد شااما میرا شااما میآندرهند مورب
 ضربه را به زير توپ بزنيد.

 باشد.  در دفاع برای آندرهند با ارتفاع زياد نياز به خم شدن بازو می 
  ضربه نت بزنيد.آماده باشيد تا جايی که امکان دارد که آندر هند را شبيه به 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    008

 

 بکهند نت کيلث. 

 توپ به کجا مي رود؟ کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

بکهناد نات کيال در تالش برای  
يا برای مجبور کردن حريف  بردن و 
به انجام يک برگشت ضعيف استفاده 

 شود.می

وقتی شااما در جلوی زمين قرار داريد 
ه نوار در نقط و توپ با ارتفاع در باالی
ستفاده ای مؤثر برای حمله می شد ا با

 شود.می

 

 
 

سط زمين با  توپ از جلوی زمين به و
سمت پايين می . رودسرعت زياد به 

تواند مستقيم در فضاهای ضربات می
 خالی زمين و يا بدن حريف زده شود. 

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
 ابتدايی گيری گريپ 
  نگهداشتن راکت در جلوی بدن 

 
 حرکت رو به عقب

 
 گيری تنظيم کردن بااه گريااپ

 شستی 
  باال آوردن و خم کردن بازو 
  چرخش پايين بازو به سمت داخل 
 

 
 حرکت رو به جلو

 
  کشيدن بازو 
  چرخش بازو به سمت خارج 

 
 ادامه حرکت

 
  با حرکت سريع راکت بازو به خارج

 شود.کند و شل میپيدا میچرخش 

  يک برگشااات عاً  کت ساااري را
بينی شده را برای  پوشش پاسخ پيش

 دهد. حريف انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگي مربيگري ـ تمرينات براي نت کيل بکهند



 009/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 .از مربی تقليد کنيد سپس سايه ضربه را بدون کپی از مربی اجرا کنيد 

  يک حس برای ضربه.سايه ضربه را با چشمان بسته با گرفتن 

 اندازی کنيد با دست برای اينکه بازيکن تمرين نت کيل را انجام دهد. )بدون تور(توپ 

 انداز در موقعيت امنی قرار گرفته باشد و تا بازيکنان آموزشی ضربه را به توپ انداز نزنند.ن شويد که توپمطمئ 

 شود. دريافتکننده هم میدريافت ضافه  مرين  کننده برای چرخش تسرعت توپ را به پرتابيک رول توپ به کننده توپ باتواند ا
 گرداند. برمی

 باشد(.تر میتکرار تمرين باال اما روی تور )تور برای بازيکنان جوانتر کوتاه 

 کنند.شات يکی را برای ضربه زدن انتخاب میاندازی متغير بازيکنان بين ضربه نت کيل و نتبا توپ 

  :ها و تغييراتييها، راهنماتوصيه

 تر انجام دادن.نزديک به تور برای عمل کوتاه 

 صورت مورب برای جلوگيری از تماس با تور بزنيد.ها مجبوريد ضربه را بهوقتی توپ نزديک تور است شما بعضی وقت 

 صورت مستقيم يا مورب در زمين.درستی بهزدن ضربه به بدن بازيکن حريف به 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    011

 

 نت کيل فورهندج. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

يل در تالش برای  نت ک ند  فوره
بردن و يا برای مجبور کردن حريف 
يک برگشااات ضاااعيف  جام  به ان

 شود.استفاده می

وقتی شااما در جلوی زمين قرار داريد 
باالی نوار در  فاع در  با ارت و توپ 

باشاااد میای مؤثر برای حمله نقطه
 شود.استفاده می

 

 
 

توپ از جلوی زمين به وسااط زمين با 
رود. ساارعت زياد به ساامت پايين  می

ضاهای ضربات می ستقيم در ف تواند م
 خالی زمين و يا بدن حريف زده شود.

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 آمادگي

 
 گيری ابتدايی گريپ 
 نگهداشتن راکت در جلوی بدن 

 
 حرکت رو به عقب

 
  تغيير گريپ به پن هندل گريپ 
  خم کردن بازو 
  چرخاندن باال و پايين دسااات به

 سمت خارج 
 

 
 حرکت رو به جلو

 
  رسيدن با بازوی کشيده در جلو 
  به پايين دسااات  باال و  چرخش 

 سمت داخل 
  زدن ضربه با قدرت به سمت پايين 

 
 ادامه حرکت

 
  شدن و حرکت شل  سريع راکت با 

 کند.بازو به داخل  چرخش پيدا می
 بينی راکت سريعاً يک برگشت پيش

شااده را برای  پوشااش پاسااخ حريف 
 دهد.   انجام می

 

  



 010/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 چگونگي مربيگري ـ تمرينات براي نت کيل فورهند

 .از مربی تقليد کنيد سپس سايه ضربه را بدون کپی از مربی اجرا کنيد 

  بسته با گرفتن يک حس برای ضربه  انجام دهيد.سايه ضربه را با چشمان 

 )توپ اندازی کنيد با دست برای اينکه بازيکن تمرين نت کيل را انجام دهد. )بدون تور 

 انداز در موقعيت امنی  قرار گرفته باشد و تا بازيکنان آموزشی ضربه را به توپ انداز نزنند.مطمين شويد که توپ 

 ضاکننده هم میدريافت شود. دريافتتواند ا سرعت توپ را به پرتابفه  مرين کننده برای چرخش تکننده توپ با يک رول توپ؛ ب
 گرداند. برمی

 باشد(. تر میتر تور کوتاهتکرار تمرين باال اما روی تور )برای بازيکنان جوان 

 کنند.انتخاب میشات يکی را  برای ضربه زدن کيل و نتاندازی متغير بين ضربه نتبازيکنان با توپ 

 توصيه ها، راهنمايي ها و تغييرات 

 .نزديک به تور برای عمل کوتاه تر انجام دادن 

 صورت مورب برای جلوگيری از تماس با تور بزنيد.ها مجبوريد ضربه را بهوقتی توپ نزديک تور است شما بعضی وقت 

 زمين. درستی بصورت مستقيم يا مورب درزدن ضربه به بدن بازيکن حريف به 

 
 

 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    010

 

 معرفي ضربات وسط زمين  ۱1۳

 شود که در شکل زير با رنگ قرمز مشخص شده است.ميانی زمين بازی می 1/1در   شود کهضربات وسط زمين به ضرباتی گفته می

 

 ضربات وسط زمين عبارتند از:

 باشد.سازی تواند يک انتخاب برای حمله يا بازیبکهند و فورهند درايو در جايی که می 

 سازی باشد. تواند يک انتخاب برای حمله يا بازیهای داخل بدن در جايی که میبکهند بالم 

عنوان مثال زدن درايو از انتهای زمين(؛ با شاود زد )بههای ديگر زمين هم میهايی وجود دارد که اين ضاربات را از قسامتالبته زمان
ش شده را میاين حال به عنوان يک بازيکن يا مربی در زمان  شکل گرفته  ضربه  ضربات مفيد و يا يک روع بازی اين  توان تحت عنوان 

 ساختار شروع بازی برای انتقال دانست.

  



 011/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 دفاع بکهند در جلوي بدن الف. 

 توپ به کجا مي رود؟ چه زماني استفاده مي کنيم؟ چرا استفاده مي کنيم؟

ند می فاع بکه ند در موارد زير د توا
 :استفاده شود

 های حريف محدود کردن فرصاات
 برای حمله کردن 

  ايجاد فرصات حمله برای شاما به
وسيله هدايت ضربه دفاع به فضاهای 
به زدن  خالی و وادار کردن  حريف 
ندرهند  ند آ مان باال  به سااامت  توپ 

 باشد.می

ما در  که شااا ند وقتی   فاع بکه د
ستيد برای دفاع از  موقعيت دفاعی ه

 شود.اسمش حريف زده می
ن ضااربه در بازی دو نفره بيشااتر اي

 شوند.استفاده می

 
 
 

 

دفاع بکهند از وسااط زمين شااما به 
تان زده  يا وساااط زمين حريف جلو 

 شود.می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

    
 

 آمادگي
 

  گريپ گيریV شکل 
   .راکت را در جلوی بدن نگهداريد 
 

 

 حرکت رو به عقب

 

  ند يپ گيری بکه به گر يل  بد ت
 )شستی( به آرامی

  آرنج به ساامت جلو وخم شاادن
 آرنج
  باز کردن صاافحه راکت )چرخش

سمت باال و خم کردن مچ  ساعد به 
   دست(

 

 حرکت رو به جلو

 

  باز کردن آرنج 
  قرار دادن صفحه راکت برای ضربه

 زدن به توپ از زير آن 
 ضربه زدن با فشار کم 

 

 کتادامه حر

 

  نيروی ايجاد شده در راکت  موجب
مت بيرون  به سااا چرخش دسااات 

 شود.می
 ری گيگرفتن مجدد راکت با گريپ
V  شکل 

 
  



 مربیگری بدمینتون/    011

 

 چگونگي مربيگري ـ معارفي  تمريناتي براي بکهند بالک

 .از مربی کپی کنيد و سايه ضربه را اجرا کنيد 

  .سايه زدن ضربه بدون مربی 

  برای احساس کردن ضربه.سايه زدن ضربه با چشمان بسته 

 توپ اندازی از باالی سر. 

 .بالم کردن توپ در پشت توپ انداز 

 زند.کند ضربه میبازيکنی که در جلوی زمين است به پايين بدن بازيکن که در وسط زمين ضربه را بالم می 

  ستقيم و مستقيم را مورب بالم کنند.های مورب را مای که بازيکنان در حالت بالم بايد توپبازيکن به گونه 4تکرار با کمک 

 :ها و تغييراتراهنمايي ،هاتوصيه

 زدن به زير توپ و محکم ضربه بزند.توپ را بلند کنيد برای هدف ضربه 

 تر و شناورتر بزنيد.  به توپ درايويی ضربه بزنيد ا ضربه را محکم 

 

 
  



 011/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 درايو بکهندب. 

 توپ به کجا می رود؟ کنیم؟چه زمانی استفاده می  چرا استفاده می کنیم؟

ند مب ند بر ش مو ر    ر يو بکه تو 

 زير  ستف  ه  کوند:

 حدو  ار ن فرصتتتتد ه ش م

 حريف بر ش حمله

  يج   يک فرصتتتد حمله بر ش 

ب زيکن به وستتيله ضتتربه ز ن به 

سوش فض ش ب ز  ر زمين مق بل ي  

 به سوش بدن حريف  

  

ه ش ب زش  ر يوبکهند  ر ح لد

وقتب اه توپ نه   رتف ع س زش  

به  نه  له   ر   ا فب بر ش حم

 ند زه ا فب  پ يين  سد و بر ش 

 ف ع رو به ب ال من ستتب ب کتتد 

کتتو  و همینين  ستتتف  ه مب

 ر يو بکهنتتد زمتت نب اتته  ر 

محوطه بکهند کتتتم  و ي  جلو 

 کو .قر ر   ر   ستف  ه مب

 

 

 

 

سطح و  ضرب ت م  ر يوه ش بکهند 

سط زمين به تيزش هستند اه  ز و

شد زمين حريف  سط زمين ي  پ و

 کو .ز ه مب

 ؟دهیمچه چیزی را آموزش می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگی

 

  آم  ه س زش ر اد 

 گيرش گريپv  ککل 
 

 

 

 حرکت رو به عقب

 

  گ   بر  کتتتن به ستتمد توپ و

ند  يپ گيرش بکه به گر يل  بد ت

ستب( به آر مب  ر ک  صورت ني ز )

آرنج  به آر مب   خم ار ن  ندک ب

ب ال و پ يين آرنج به سمد  چرخش

 . هيم  خل ر   نج   مب

 

 حرکت رو به جلو

 

 ر سد ار ن آرنج   

 پ يين   چرخش ب زو به سمد خ رج و

  ر حين ز ن ضربه  

 

 ادامه حرکت

 

 چرخش به ستتمد و   زي بب ر ادب

ب شتور م  ه  يد آ بر ش  ؛  ر وضتتتع

 توپ بعدش  پ سخ به 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    016

 

 شناسايي تمرينات بکهند درايو –چگونگي مربيگري 

 .با تقليد از مربی سايه بزنيد 

 .سايه زدن را بدون مربی اجرا کنيد 

 .با چشمان بسته سايه بزنيد برای احساس کردن ضربه 

  .با عمل ضربه درايو بکهند به يک توپ آويزان ضربه بزنيد 

  سطح تور و ست با يک عمل هم  ضربه با د ضربه اجرای  شيد که توپ اندازی به آرامی در کنار  پرتاب توپ )بدون تور( مراقب با
 دهد.زننده باشد و نگهداری دست بدون راکت در کنار، نيروی ضربه زدن به توپ را کاهش می

 دهند. بازيکنان بازی را با درايو به چپ و راست باهم بدون تور انجام می 

  مورب به  صورت مستقيم وکند. بازيکنان درايو را بهعمل از باالی سرتوپ را به پايين پرتاب میانداز توپ را با يک تور توپاز روی
 زنند.عقب زمين می

  :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 توانيد در جايی که نياز است  وقتی که توپ خيلی در عرض است  با آوردن پای موافق راکت در عرض بدن بازی کنيد.شما می 

  ستفاده میدر صميم دارد ضربه درايو گرفتن راکت به طريقه کرنر گريپ ا ست يا وقتی که ت شود وقتی که توپ در کنار بازيکن ا
 بازی مورب انجام دهد. 

 تر باشااد که شااما زمان زيادی برای چرخش داخلی بازو نداريد در نتيجه زاويه بين راکت و بازو بزرگنداشااتن زمان به اين معنا می
 د. خواهد بو

 باشد.کوتاهترين ضربه درايو زمانی است که توپ در داخل بدن می 

 تر درايو، دفاع پشت تور است.تر و آرامضربه نرم 

 

  



 017/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 درايو فورهندپ. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

ند می ند برای مورد زير درايو فوره توا
 استفاده  شود:

 های حريف محدود کردن فرصااات
 برای حمله 

  

لت حا ند در  های خنثی درايو فوره
نه   که توپ  بازی ساااازی( وقتی  (
به  نه  کافی برای حمله دارد  فاع  ارت
پايين اسااات که برای  ندازه کافی  ا
دفاع رو به باال مناسب باشد استفاده 

شاااود. همچنين درايو فورهنااد می
شما و  زمانی که در محوطة فورهند 

 شود. جلو قرار دارد استفاده می يا

 

 

 

درايو فورهند ضااربات مسااطح و  
سط زمين به  ستند که از و تيزی ه

شت زمين حري سط زمين  يا پ  فو
 شود.زده می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

    
 

 آمادگي
 

  آماده سازی راکت 
  گريپv شکل  

 

 حرکت رو به عقب
 

  حفظ راکت گيری در حالت اوليه
و در صااورت نياز تغيير به پن هندل 

 گريپ
  آرنج جمع و چرخش باال و پايين

 بازو به سمت خارج 
 باشد.مچ دست خم می 

 

 حرکت رو به جلو

 

  آرنج کشيده و صاف 
  چرخش باال و پايين بازو به سااامت

 داخل 
  زدن ضاااربه در جلو با گريپ گيری

ندل و در ا يپ پن ه با گر بدن  طراف 
 شکل vگيری پايه يا 

 

 ادامه حرکت
 

  چرخش سااااعد پس از ضاااربه
 ادامه خواهد داشت.

  کت بسااارعت برای يابی را باز
  پاسخ به ضربه بعدی

 
  



 مربیگری بدمینتون/    018

 

 شناسايي تمرينات فورهند درايو –چگونگي مربيگري 

 .با تقليد از مربی سايه بزنيد 

 .سايه زدن را بدون مربی اجرا کنيد 

 سايه بزنيد. برای احساس کردن ضربه بسته با چشمان 

  .با عمل ضربه درايو فورهند به يک توپ آويزان ضربه بزنيد 

 .سطح تور و پرتاب توپ بدون تور ست با يک عمل هم  ضربه با د ضربه زننده و  اجرای  شيد که توپ اندازی به آرامی در کنار مراقب با
 دهد.توپ را کاهش مینگهداشتن دست بدون راکت در کنار، ضربه زدن به 

 دهند. بازيکنان بازی را با درايو به چپ و راست با هم بدون تور انجام می 

 زنند. کند. بازيکنان به عقب زمين به صورت مستقيم و مورب درايو میانداز از روی تور که توپ را از باالی سر به پايين پرتاب میتوپ 

  :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 باشد.شود در ضربه درايو وقتی که توپ دورتر از بدن در جلو میگرفتن راکت به طريقه پن هندل گريپ استفاده می 

 تر خواهد باشد که شما زمان زيادی برای چرخش داخلی بازو نداريد در نتيجه زاويه بين راکت و بازو بزرگنداشتن زمان به اين معنا می
 بود. 

 باشد.انی است که توپ در داخل بدن میترين ضربه درايو زمکوتاه 

 باشد است.تر ضربه زدن درايو  فورهند بالم پشت توريا همان نت میآهسته 

 

  



 019/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 معرفي ضربات انتهاي زمين  .14

سوم انتهای زمين زده می سمت  ست. يک شود. همانضربات انتهای زمين تقريبا از ق شده ا شخص  شکل زير با رنگ قرمز م طور که در 
 تواند از قسمت قرمز شکل بزند.در راست زمين ضربات انتها را می بازيکن

 

 :ضربات انتهاي زمين شامل

 سازی کند(.تواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند )بازیفورهند کليرها؛ جايی که می 

 های  فورهند؛ جايی که بايد حمله کند.اسمش 

 سازی کند(.حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند )بازیتواند های فورهند ؛ جايی که میدراپ شات 

 .بکهند کليرها؛ وقتی که حالت دفاعی دارد 

 سازی کند(.تواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند )بازیها؛ جايی که میفورهند و بکهند پول دراپ 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    011

 

 کلير فورهند الف. 

 رود؟توپ به کجا مي مي کنيم؟ چه زماني استفاده چرا استفاده مي کنيم؟

رانااد و کلير، حريف را بااه عقااب می
جاد  خالی را در جلو زمين اي فضاااايی 

 ای؛کند. هدف از  ضااربه کلير حملهمی
فرستادن سريع توپ به پشت سر حريف 

باشااد و تحت فشااار قرار دادن وی می
ضمن اينکه کليرهای دفاعی به بازيکن 

شتری  برای آماده   شدنزننده زمان بي
 دهد.دوباره در زمين خود را می

ستفاده می ه شوند ککليرها در زمانی ا
 ما در موقعيت حمله هستيم. 

 

 

 

از انتهای زمين شااما به انتهای زمين 
 شود.حريف  زده می

ای ارتفاع کمتر و  ضااربات کلير حمله
 دور از دسترس راکت حريف است. 

کليرهای دفاعی دارای ارتفاع بيشتری 
 هستند. 

 چه چيزي را آموزش مي دهيم؟

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 آمادگي

 

  گريپV شکل 
  ضربه باالی آماده کردن راکت برای 
 سر
  حرکت دست به سمت باال 
 ايستادن به حالت مورب  

 

 تاب رو به عقب

 

  پای عقب را به ساامت باال و جلو
 حرکت دهيد. 

 سمت جلو حرکت ميکند  به لگن 
 موافق را به  شااانه و کتف دساات

 باال و جلو حرکت دهيد.
  قسمت باال و پايين دست به سمت

 چرخد. بيرون می
  دست برای کنترل چرخش بدن به

  شود.داخل کشيده می

 

 تاب  رو به جلو

 

  پای با  پای عقب جای خود را 
 کند. جلو عوض می

 چرخد.دست به سمت داخل می 
  به توپ در جلو و باالی دسااات

 شود.موافق راکت ضربه زده می

 

 ادامه حرکت
 

  نيروی ايجاد شااده توسااط ضااربه
موجب چرخش دست به سمت داخل 

 شود. می
  ما فرود پای عقب در جلوی شااا

 آيد.  می
 

 

  



 010/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 چگونگي  مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند کلير

  راکت را از قسمتT نگهداريد. 
  باال به آرامی در جلوی دست راکت نگهداريد و دسته راکت را در کنار توپ نگهداريد.توپ را 
 )با چرخش بازو به توپ در خارج از دست ضربه بزنيد. )بدون تور 
 .به يک توپ آويزان با آرامش  در باال ضربه بزنيد 

 گيری ابتدايی نگهداريد.راکت را با استفاده از گريپ 
 کت را روی توپ قرار دهيد.به باال برسيد و صفحه را 
 .بازو را از نقطه پايين کريپ به توپ بچرخانيد 
 .يک زاويه بين راکت و بازو ايجاد کنيد 
  .چرخش را برگردانيد و به توپ ضربه بزنيد 
 .به يک توپ آويزان با آرامش در باال ضربه بزنيد 

 گيری ابتدايی نگهداريد.راکت را با استفاده از گريپ 
  ايستادن کناری را اتخاذ کنيد .يک حالت 
  .مفصل ران را از عقب به جلو فشار دهيد و با آرنج باال و روبه جلو و استفاده از چرخش بازو در انتهای گريپ به توپ اشاره کنيد 
 .چرخش را برگردانيد و باال برسيد و به توپ ضربه بزنيد 
 .به يک توپ آويزان با آرامش  در باال ضربه بزنيد 

 ه از گريپ گيری ابتدايی نگهداريدا با استفادراکت ر. 
 .يک فرم راحت باالی سرآماده را بگيريد و گام برداشتن به سمت عقب  را با پای عقب هدايت کنيد 
 به صورت تهاجمی پای عقب را  به باال و جلو هل دهيد.  
 پرش کنيد و  سر راکت را به سمت جلو پرتاب کنيد. 
 زنيد و ضربه توپ را به سمت پايين تجسم کنيد. به توپ در جلو خودتان ضربه ب 
 ( کيک تروkick through.کنيد و با پای عقب فرود آييد و پای جلو با سرعتی پياپی جابجا شود ) 

  .از پرتاب توپ با راکت استفاده کنيد و تمرينات باال را تکرار کنيد 

 :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

  تواند به گول زدن حريف شااما کمک کند، هم چنان که روی بين تاب عقب و تاب جلوی راکت مینگهداشااتن ضااربه به آرامی
 حرکت آنها تأثير داشته باشد.

 

  



 مربیگری بدمینتون/    010

 

 اسمش فورهندب. 

 توپ به کجا مي رود؟ چه زماني استفاده مي کنيم؟ چرا استفاده مي کنيم؟

اسامش فورهند به قصاد خواباندن 
شار  توپ در زمين حريف يا تحت ف

 شود.دادن حريف استفاده می قرار

شود که ما در ها زمانی زده میاسمش
 موقعيت حمله هستيم.

 

 
 

ها از انتهای زمين شما به ميانه اسمش 
 شود.زمين حريفتان زده می

ها در دو طرف زمين حريف يا اسااامش
 شود.بدنش زده می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي
 

 گيری گريپV شکل. 
 وضعيت آماده باش راحت. 
  ستادن شتن به عقب واي گام بردا

  .مايل و   ايجاد انرژی در پای عقب

 

 حرکت رو به عقب
 

 ؛ پرش و شاااروع چرخش در هوا
آرنج به سااامت باال و جلو ؛ چرخش 

  .ساعد
 ايجاد زاويه بين دست و راکت.   

 

 حرکت رو به جلو
 

  حرکت راکت ادامه چرخش در هوا؛
بصاااورت قدرتمندانه در باالی سااار 

 )چرخش ساعد(.
  باال و جلوی به توپ در  به  ضااار

   .بدن

 

 ادامه حرکت
 

 در ادامه ؛ پايان چرخش و فرود آمدن
حرکت به راحتی چرخش دسااات انجام 

 گيرد.می
 ماند.راکت در جلوی بدن باقی می 
  پای جلو با  جای خود را  پای عقب 

 کند.عوض می

 

  



 011/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند اسمش چگونگي

 تواند خيلی مفيد باشد اجرای اسمش باالی سر است.ترين تمرين برای عمل ضربه باالی سر که برای بازيکن میابتدايی 

 )به يک توپ آويزان راحت در باال ضربه بزنيد. )بدون تور 
 گيری ابتدايی در دست نگهداريدراکت را به طريقه گريپ. 
 .يک فرم راحت باالی سرآماده  را بگيريد و گام برداشتن به سمت عقب را با پای عقب هدايت کنيد 
 .به صورت تهاجمی پای عقب را  به باال و جلو پرتاب کنيد 
 .پرش کنيد و  سر راکت را به سمت جلو پرتاب کنيد 
 .به توپ در جلو خودتان ضربه بزنيد و ضربه توپ را بسمت پايين تجسم کنيد  
 )چرخش کنيد و با پای عقب فرود آييد. )بدون تور 

 .راکت را با استفاده از گريپ گيری ابتدايی نگهداريد 
 .يک فرم راحت باالی سرآماده  را بگيريد و گام برداشتن به سمت عقب را با پای عقب هدايت کنيد 
 .از يک عمل زير دست استفاده کنيد 
  هوا قرار می دهد.يک توپ انداز توپ را در يک سطح باال در 
 .به صورت تهاجمی پای عقب را  به باال و جلو بياوريد 
 سمت توپ. اب کنيد  سر راکت را بهجهش کنيد و پرت 
 .به توپ در جلو خودتان به سمت پايين ضربه بزنيد 

 يد و تمرينات باال را تکرار کنيداز پرتاب توپ با راکت استفاده کن. 
 بودن و دقيق تر بودن اضافه کنيد يک هدف را برای تشويق  شيب دارتر. 

  اسمش -بالم  -بالم  -اسمش 

 سه امتياز محسوب می ه يک شود و بقيبازی يکنفره و دونفره انجام دهيد. اگر رالی با اسمش  تمام شد يا بعداز اسمش تمام شد 
 امتياز. 

 :ها و تغييراتراهنمايي ،هاتوصيه

 کند.دهد و او را در برگشت توپ دچار مشکل میتغيير جاهای خالی اسمش، حريف را فريب می 
  .اسمش زدن در فضاهای خالی و متناوب  در داخل بدن 

 

 

 

   
 

 



 مربیگری بدمینتون/    011

 

 دراپ شات فورهندپ. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي چرا استفاده مي کنيم؟

بات دراپ را برای موارد زير  ما ضااار
 کنيم:استفاده می

  انتهای زمين ايجاد فضا در 
  ايجاد عدم تعادل در حريف 
  وادار کردن حريف به زدن ضاااربه

 آندر هند.

يت دراپ ما در موقع که  مانی  ها ز
 کنيم. حمله هستيم استفاده می

 

 

شما به   ضربه دراپ از انتهای زمين 
 شود.جلو زمين حريف شما زده می

های تيز در پشت خط سرويس دراپ
کهفرود می حالي ند در  های دراپ آي

تر به تور و جلوی خط آهسته نزديک
 آيند.سرويس فرود می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي
 

  گريپ گيریV  شکل 
  آماده کردن راکت برای زدن ضربه

 باالی سر 
  حرکت دست به سمت باال 
  ايستادن به حالت مورب 

 

 حرکت رو به عقب

 

  پای عقب را به سااامت باال و جلو
 حرکت دهيد.

 .لگن را به سمت جلو حرکت دهيد 
  شااانه و کتف دساات موافق را به

 سمت باال و جلو حرکت دهيد.
  قسمت باال و پايين دست به سمت

   چرخد.بيرون می

 

 حرکت رو به جلو
 

 .دست به سمت داخل می چرخد 
  باالی دسااات به توپ در جلو و 

 شود.ه زده میموافق ضرب
  ضربه حرکت ست قبل از زدن  در

دست کند شده و به توپ با شدت کم 
   شود.ضربه زده می

 

 ادامه حرکت

 

  پای عقب جای خود را با پای جلو
 کند.عوض می

 
   

 

 

   

  



 011/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 چگونگي مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند دراپ شات

  .بدون تور(به يک توپ آويزان راحت در باال ضربه بزنيد( 
 گيری ابتدايی در دست نگهداريد.راکت را به طريقه گريپ 
 .يک فرم راحت باالی سرآماده را بگيريد و گام برداشتن به سمت عقب را با پای عقب هدايت کنيد 
  پرش کنيد و پرتاب کنيد 
 .سپس سر راکت را قبل از ضربه زدن به توپ  کند )آرام(  کنيد 

 گيری ابتدايی نگهداريد.پراکت را با استفاده از گري 
 .يک فرم راحت باالی سرآماده  را بگيريد و گام برداشتن به سمت عقب را با پای عقب هدايت کنيد 
 دهد. از يک عمل زير دست استفاده کنيد يک توپ انداز توپ را در يک سطح باال در هوا قرار می 
  .جهش کنيد و دست و راکت را  پرتاب کنيد 
 ل از ضربه زدن به توپ کند )آرام( کنيد.سپس سر راکت را قب 

 .از پرتاب توپ با راکت استفاده کنيد و تمرينات باال را تکرار کنيد 
 .يک هدف را برای تشويق  شيب دارتر بودن و دقيق تر بودن اضافه کنيد 

  آندرهند. –آندرهند  و دراپ شات  -دراپ شات 

  شود و دراپ شات تمام شد و يا بعد از دراپ شات  تمام شد سه امتياز محسوب میبازی يکنفره و دونفره انجام دهيد. اگر رالی با
 بقيه يک امتياز. 

 :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 شان میمثال شات گولهای باال ن سر راکت، حريف را دهد يک دراپ  سرعت  شما و  زننده در اولين مرحله با تهاجمی بودن بدن 
 دهد.با ايجاد فکر تاس يا اسمش قرار میدر يک حالت غير تعادلی 

 زدن حرکات باالی سر را تجربه خواهيد کرد.  با کشيدن به توپ از هر دو طرف راست به چپ و چپ به راست افزايش گول 

 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    016

 

 پول دراپ شات فورهندت. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

محدود کردن  برای کاهش فشاااار با
توانايی توسااط حريف برای حمله به 

 شود.توپ استفاده می
  دشااوار کردن حريف برای ضااربه

 جلوی تور 
  يه برگشااات حدود کردن زاو م

 حريف  
 

از پول دراپ شات فورهند در موقعيت 
دفاعی در زمانی که توپ در پشااات 
شما در کنار فورهند قرار دارد استفاده 

 شود.می

 
 

 

شات فورهند توپ از  در پول دراپ
انتهای زمين به جلو وساااط زمين 

کند )تقريبا نزديک خط حرکت می
 سرويس کوتاه حريف(

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 
  حرکت راکت با ساار راکت باالی

 دست 
  بازوی خم شده 
  گرفتن به طريق شستی با چرخش

ضربه  ست )اگر بخواهيد  راکت در د
مورب بزنيد چرخش راکت در دساات 

 بيشتر است(.

 

 حرکت رو به عقب
  

  چرخش باال و پايين بازو به خارج 
  خميده نگهداشتن بازو 
 

 

 حرکت رو به جلو
 

 )کشيدگی دست )با آرامش رسيدن 
   پايين بازو به خارج وچرخش به باال 
 کمی عقب بردن کشش 
  افزايش چرخش دسااات و پوش دادن

 توپ در حين آن 
  تماس آرام به توپ در پشاات بازيکن با

  دست باال

 

 ادامه حرکت

 

  هل دادن توپ را کامل کردن 
  از سااارعت ضاااربه راکت برای

برگشااات ساااريع به زمين کمک 
 شود.گرفته می

   

 

 

  



 017/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 معرفي تمرينات فورهند پول دراپ شات –چگونگي مربيگري 

  مربی کپی کنيد و سايه بزنيد.                              از 

                       .بدون مربی سايه بزنيد 
 .با چشمان بسته برای اينکه ضربه را احساس کنيد سايه بزنيد 

 کنار تور يا ديوار بايستيد.  

 .سايه بزنيد 

 در پايين دست يا رو به جلو کشيده شود. از تور يا ديوار استفاده کنيد تا به شما کمک کند که سر راکت 

 يک توپ را آويزان کنيد.  

 .در حالتی که توپ در کنار شما به آرامی باشد بايستيد 

  .به سمت توپ گام بزنيد و سپس به آن ضربه بزنيد 

 .به وضعيت شروع برگرديد 

 اندازی کنيد از باالی تور.با راکت توپ 

 برگرديد و برای ضربه گام بزنيد.  

 .سپس به توپ ضربه بزنيد 

 .روبه تور برگرديد 

 .توپ اندازی جديد را انجام دهيد 

  :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 توانيد هر دو ضربه مستقيم و مورب را تجربه کنيد.تان در تغيير صفحه راکت شما میبا تغيير گريپ 

 

 

 

  



 مربیگری بدمینتون/    018

 

 بکهند کليرث. 

 توپ به کجا مي رود؟ مي کنيم؟چه زماني استفاده  چرا استفاده مي کنيم؟

قابل توجه  برای ايجاد يک زمان 
يک  جاد  نده و اي بازيکن زن برای 

 موقعيت تعادلی دوباره در زمين 

يا  فاع  لت د حا بازيکن در  که  مانی  ز
 شود.خنثی قرار دارد استفاده می

 

 
 

های زمين  به انت های زمين  از انت
 رود.حريف می

 دهيم؟چه چيزي را آموزش مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 

 يپ يا کرنر گر تدايی  گيری اب
ندل  به پن ه ندن  يپ  )برگردا گر

 تر باشد.گريپ( اگر توپ عقب
  رسيدن با آرنج روبه پايين و سر

  راکت باال

 

 حرکت رو به عقب

 

 حفظ آرنج خم 
  شااروع به باز کردن آرنج و پرتاب

سر راکت )برای اين عمل از چرخش 
 کمی به داخل بازو بهره بگيريد(.

  به کت ساااريع رو نان از حر اطمي
  عقب و سپس روبه جلوی راکت

 

 حرکت رو به جلو

 

  همزمان با کشااايده شااادن دسااات
شل( چرخش باال و پايين بازو  سيدن  )ر

 به خارج
   با راکت  در کنار و پشااات تماس 

 بازيکن به آرامی  در باال 
  ما توقف قدرت ا با  به توپ  ضاااربه 

دساات بالفاصااله بعد از ضااربه انقباض 
  شديد و آنی(

 

 ادامه حرکت

 

  پس از توقف دسااات سااار راکت
 حالت خم شدن ادامه دارد.به
 شااود که دساات شاال میهمچنان

 ند.کراکت به سمت عقب برگشت می
   

 
 

  



 019/    ای(های ضربهتکنیکی )مهارت 0الگوی هفتم: اجرای فاکتور  

 

 معرفي تمرينات تاس بکهند –چگونگي مربيگري 

 .از مربی کپی کنيد و سايه بزنيد 

 .بدون مربی سايه بزنيد 

 .با چشمان بسته سايه بزنيد و ضربه را احساس کنيد 

 .يک توپ را آويزان کنيد 

 تر از شما باشد.پشت به تور بايستيد و به طوری که توپ عقب 

 .به توپ  ضربه بزنيد 

  توربرگرديد.روبه 

 .پشت به ديوار بايستيد 

  .تاب رو به عقب راکت را شروع کنيد 

 شود به سمت ديوار ضربه بزنيد.به توپی که با دست انداخته می 

 .به سمت ديوار برگرديد 

 .با راکت توپ اندازی کنيد به تنهايی از باالی تور 

 .به سمت تور برگرديد 

 .به توپ ضربه بزنيد 

 .روبه تور برگرديد 

  :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 بات سااازد که ضاارتان و خم کردن مچ را با انجام تغييراتی در صاافحه راکت تجربه کنيد و اين شااما را قادر میتغيير دادن گريپ
 مستقيم و مورب را بتوانيد بزنيد.

 ايين ای بيشااتر رفتن توپ به ساامت پگيرد که بيشااتر به تاب جلو برتنها تغيير در بکهند اساامش توسااط خم کردن مچ انجام می
 کند.کمک می

 

  



 مربیگری بدمینتون/    011

 

 پول دراپ شات  بکهندج. 

 رود؟توپ به کجا مي کنيم؟چه زماني استفاده مي کنيم؟چرا استفاده مي

حدود کردن  با م کاهش فشاااار  برای 
نايی توساااط  حريف برای حمله به  توا

 شود: توپ استفاده می

  برای دشااوار کردن حريف به ضااربه
 تور جلوی 

   محدود کردن زاويه برگشت حريف 

از بکهند پول  دراپ شات در موقعيت 
شاااود زمانی که دفاعی اساااتفاده می

 توپ پشت شما در بکهند قرار دارد.

 
 

 
 

در پول دراپ شااات بکهند توپ از 
انتهای زمين به جلو وساااط زمين 

کند )تقريبا نزديک خط حرکت می
 سرويس کوتاه حريف(

 آموزش مي دهيم؟چه چيزي را 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آمادگي

 

  يپ اگر ندل گر يپ )پن ه کرنر گر
 تر است(.توپ عقب

 )رسيدن به توپ با بازوو آرنج پايين 

 

 حرکت رو به عقب

 

  بازوی خميده 
  شاااروع به باال بردن بازو وحرکت

سااار راکت )باال بردن و خارج کردن 
 دست به بيرون( 

  مطمين شدن از تاب رو به عقب و
سريعا تاب رو به جلوی )اين موقعيت 

 قابل نگهداشتن نيست(

 

 حرکت رو به جلو
 

  )کشيدگی دست )با آرامش رسيدن 
   باال به  به و چرخش  بازو  پايين 

 خارج 
   کمی عقب بردن کشش و افزايش

شاتل در  ست و پوش دادن  چرخش د
 حين آن 

 باز ماس آرام در پشااات  با ت يکن 
 دست باال به توپ

 

 ادامه حرکت
 

  هل دادن توپ را کامل کردن
وکمک گرفتن از ساارعت ضااربه 
راکت به توپ برای برگشت سريع 

 به زمين.
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 معرفي تمرينات پول دراپ بکهند –چگونگي مربيگري 

 .از مربی کپی کنيد و سايه بزنيد 

 .بدون مربی سايه بزنيد 

  ضربه را احساس کنيد.با چشمان بسته سايه بزنيد و 

  .کنار تور يا ديوار بايستيد 

 .سايه بزنيد 

 .از تور يا ديوار استفاده کنيد تا به شما کمک کند که سر راکت در پايين دست  يا رو به جلو کشيده شود 

 .يک توپ را آويزان کنيد 

 تر از شما باشد.پشت به تور بايستيد و توپ عقب 

 آن ضربه بزنيد.سمت توپ گام بزنيد و سپس به ه ب 

 .برگرديد رو به تور 

 .با راکت توپ اندازی کنيد تنها باالی تور 

 .به سمت تور برگرديد 

 .به توپ ضربه بزنيد 

 .روبه تور برگرديد 

 .توپ اندازی جديد را انجام دهيد 

  :ها و تغييراتها، راهنماييتوصيه

 تغيير دهيد. گريپ به پن هندل بزنيد گريپ را بيشترخواهيد  به مورب زمين توپی که خيلی از شما دور است و يا می 

 ها پای راست( را به آرامی قبل از ضربه  هدايت کنيد به سمت توپ تا اجازه دهد شما سريعاً با ضربه پای راهنما )برای راست دست
 سريع برگرديد.





 الگوی هشتم

 مدل تاکتیک دوعامل اجرایی در 

 بدمينتونتعريف  .1

 ها در بدمينتونوضعيت .۲

 های اوليه در اجرای بازی بدمينتونضروريت .1

 هاتعريف تاکتيک .4

 های مربوط به مربيگریمهارت .1

 مهارت مربوط به طرح سوال .1

 وضعيت مقدماتی )ابتدايی( بدن .7

 های بازی يکنفرهتاکتيک .8

 های بازی دونفرهتاکتيک .1

 های بازی دونفره مختلطتاکتيک .12

 

 

  اهداف آموزشي:

  ر پ ي ن  ين بخش، مربي ن ب يد  ر مو ر  زير تو ن يب   کته ب کند:

 تعريف ورزش بدمينتون، ک مل  هد ف ب زش 

 ه ، ک مل کن س يب مف هيم اليدشتعريف ت اتيک 

 ه :گيرش بر ش  يج   مه رت ر ئه تمرين ت ت اتيکب پ يه بر ش ب ال بر ن آگ هب و تصميم 

 بازی يکنفره  .1

 دونفره سطوح بازی  .۲

 بازی دونفره مختلط .1
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 تعريف بدمينتون .1

 بدمينتون: 

 باشد.يک بازی در پشت تور می 

 .در يک زمين مستطيلی شکل بازی می شود 

 شود و تا قبل از تماس با زمين و يا گير کردن به تور با رد باشد شروع میبازو که همان سرويس میست که با زدن ضربه زير  بازی ا
 يابد. و بدل شدن توپ از روی تور ادامه می

 هدف بازي امتياز گرفتن به طريق زير است:

 .برخورد توپ در زمين حريف است 

 .تحت فشار قراردادن حريف برای زدن توپ به خارج زمين 

 ار قراردادن حريف برای زدن توپ به تور.تحت فش 

 .ضربه زدن به توپ و برخورد آن با بدن حريف 

 در بدمينتون  هاي مختلف بازيوضعيت .۲

 نوع حالت )وضعيت( کلی را بدانند: 1برای اجرايی خوب در بدمينتون، بازيکنان بايد 

 ی احمله 

 طرف، خنثی(طبيعی )بی 

 دفاعی 

شان داده ها در تصوير زير نشود و ميزان نزديکی توپ به تور است. اين حالتارتفاع توپ، از زمانی که ضربه زده میها وابسته به اين حالت
 شده است.

                                                                                           

                                                                                        
 

 

 

         

 
 
 
 

صلی صميم بگيرند و اين ا ستند در مورد چگونگی بازی ت صميم برای دبرای موفقيت در بدمينتون، بازيکنان مجبور ه شتن حالت ترين ت ا
 ای در بازی است. دفاعی، خنثی و حمله

 تور

 حمله

 دفاع

 موقعيت عادی



 مربیگری بدمینتون/    016

 

 اوليه در اجراي بدمينتون  هاي. ضروريت۳

صله توپ از تور داللت می شدن به توپ که اين واژه به هر دو حالت ارتفاع و نزديکی فا ست کدر وهله اول نزديک  ه کند و به معنی اين ا
 بازيکنان:

 .اکثراً قادر باشند خودشان را در شرايط حمله قرار دهند، يعنی يافتن بيشترين تعداد فرصت برای حمله کردن 

 .توانايی اعمال فشار بر روی حريف را از طريق دادن حداقل زمان داشته باشند 

 توانند بزنند را داشته باشند.هايی که میهای متعددی برای نوع ضربهگزينه 

 هاتعريف تاکتيک .۴

صميم شرايط ظرفيت ت شد. با وجود تعريف فوق تاکتيک را میموجود، يکی از تعاريف تاکتيک میگيری موثر با آگاهی از   ۲توان به تواند با
 قسمت مرتبط به هم تقسيم کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

صميم ست و ت رم شود که از دگيری درباره واکنش، مربوط به اطالعاتی میآگاهی تاکتيکی عمومأ دربارة درم هر حالت در زمين بازی ا
 آيد.دست میبازی بهها در زمين حالت

 آگاهي تاکتيکي )درک کردن(

  موقعيت مکاني وضيعت حريف گام يارتمريني

 نقاط قوت اش چيست؟ 

 نقاط ضعف اش چيست؟ 

  در کجای زمين ايسااتاده
 است ؟

  آيا گام برداشااتن
در پيروزی به من 
خواهااد  کمااک 

 کرد؟

 در چه چيزی خوب است؟ 

 در چه چيزی خوب نيست؟ 

 من  چه چيزهايی در مقابل
 سعی می کند انجام دهد.

  نقطه قوت شخصی 

 نقطه ضعف شخصی 

 آگاهی از شرايط در زمين 

 آگاهی از حالت تعادل 

 استفاده موثر از عرض زمين 

 استفاده مؤثر از طول زمين 

 استفاده موثر از ارتفاع زمين 

 
 

 تصميم گيري )واکنش(

  برنامه بازی.تصميم گيری قبل از بازی، بطور مثال تصميم گيری روی 

 .تصميم گيری بين رالی ها، بطور مثال عوض کردن تاکتيک از روی رالی قبل 
 .تصميم گيری بين ضربات در يک رالی، بطور مثال به سمتی حرکت کنيد که احتماال حريف ضربه را به آن جا خواهد زد 

تاکتی

 

تصمیم 

 گیری

 )واکنش(

 آگاهی

کردنک)در

) 
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 هاي مربوط به مربيگريمهارت. 5

 های تاکتيکی به بازيکنان موثر باشد مثل: واند در زمان توسعه مهارتتهای مربيگری زيادی وجود دارد که میمهارت

 تمرينات حل کردن مشکالتالف.

های های حريفشان است، اين شرايط حسی را در بازيکنان به نام مهارتهای بازيکنان به چالشها در مقابل پاسخاز آن جايی که تاکتيک
 های تاکتيکی آنها کمک خواهد کرد.      مهارتآورد که در فرآيند حل مشکل به وجود می

ها کند تا جوابشاااان را در تمرينات پيدا کنند، اين نوع تمرين ترجيحأ از بيان کردن پاساااخهايی که به بازيکنان کمک میتکرار کردن
 وسيلة مربی به بازيکنان تأثيرپذيری بيشتری دارد.به

 

 الؤهاي مربوط به طرح سمهارت .ب

سخ دادن سعه تاکتيکی منجر می پا شکالت بازيکنان قطعأ به کاهش توانايی تو سواالت تأثيرگذار جز  ابزارشود، از اينبه همه م های رو 
کنند یهايی که خود پيدا مکند و اين روش، بازيکنان را به پاسخمربيگری است که به بازيکنان در توسعه مهارت حل مشکالت کمک می

 کند.تشويق می

 
  



 مربیگری بدمینتون/    018

 

 وضعيت مقدماتي )ابتدايي( بدن .6

 گونه تعريف شود:تواند اينوضعيت مقدماتی )ابتدايی( بدن می

های کليدی در وضاااعيت مقدماتی دار حريف پاساااخ  بدهد. عاملهای مشاااکلتواند در برابر جوابمناطقی از زمين بازی که بازيکن می
 )ابتدايی( بدن:

 .حالت متحرم داشتن و نه ثابت بودن در زمين 

 .وضعيت مقدماتی به جايی گفته می شود که بازيکنان بتواند در زمان مناسب گام برداشته و به ضربات حريف پاسخ دهد 
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 هاي بازي يکنفره تاکتيک .7

ود، بازی کردن با شگرد )نقاط قوت( خشود، مانند استفاده از فضا، بازی کردن يکنفره مردان و زنان به چند رويکرد تاکتيکی پايه تقسيم می
ست و  ست، که اين حالت بازتاب توان و سرعت بازيکنان مرد ا با نقاط ضعف حريف خود و غيره. يکنفره مردان اغلب دارای حمالت زياد ا

يکنفره زنان  است. بازی به معنی اين است که بازی يکنفره مردان دارای پريدن کم )با ضربه تيز به زمين( و استفاده زياد از سرويس کوتاه
 نيازمند توجه بيشتر برای ايجاد فرصت حمله است.

 کنيد:چه چيزي را مربيگري مي

 سرويس بلند

  سااررويس بلند يکنفره عموما در
بازی يکنفره زنان مورد استفاده قرار 
می گيرد. ضاااربه به سااامت عقب 

شااود.بر روی محدود حريف زده می
کردن  هر گونااه حملااه اثر گااذار 

سرويس زننده اجازه می شد، و به  با
عدی را  به ب به ضااار واکنش خوب 

 دهد.می

  ند کمتر در يکنفره سااارويس بل
شااود، چون در مردان اسااتفاده می

ای باعث ايجاد حمله ساااطوح حرفه
 شود.قدرتمند می

 

 
 

 

 
 
 

 ه سوی مرکز زمين زده سرويس بلند معموالً مستقيمأ ب

نده   به سااارويس زن جازه میمی شاااود و  يای ا دهد زاو

 برگشتی بيشتری را تحت پوشش قرار دهد.

  شت سرويس حرکت کنيد اين حالت به برگ بعد از زدن 

 کند.دادن مستقيم ضربات حريف کمک می

 سرويس بلند يکنفره

 :چگونه مربيگري کنيم

 توانيد دايره هدف را  يک منطقه هدف ايجاد کرده و بازيکنان را تشاااويق کنيد تا به مرکز آن ضاااربه بزنند، می
 کوچکترو يا دورتر  کنيد.

 .بازی که فقط سرويس بلندزده شود انجام دهند تا به اندازه کافی اين نوع سرويس را تمرين کنند 

  .يک هدف بر روی زمين بگذاريد مثل چسب و بازيکنان را تشويق کنيد تا به مرکز آن هدف سرويس بزنيد 

 داشته باشند انجام دهند .  بازی که فقط اجازه سرويس بلند را 

 .از سرويس های بلند مستقيم استفاده شود و اگر توپ به خارج رفت و به زمين اصابت کرد امتياز از دست دهند 
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چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

برگشت دادن 

 سرويس بلند

 

شات يکی ديگر از گزينه  ها برایدراپ 
سرويس با ارتفاع کوتاه  سخ به  ست. اپا

دراپ شات مورب يا اسمش مستقيم به 
شاااود، اما بايد يک اندازه مفيد واقع می

های دور اين ضاااربات را در مساااافت
 استفاده کنيم.

شد،  سرويس بلند تا حدی کوتاه زده  اگر 
اساامش به عنوان تاثير گذارترين ضااربه 

سمش مستقيم راحتمی شد، ا ر از تتواند با
 اسمش مورب است.

 

نفره زنان يک سااارويس زمانی که در يک
شود، يک موقعيت خوب و بلند دريافت می

ايد و بايد به دسااات آوردهحمله خوب به
سمت دورزمين  حريف بازی کنيد  طرف ق
تا  و حريف خود را تحت فشاااارقرار داده 

 تعادل خودش را از دست بدهد.

 چگونه مربيگري کنيد:

برگشت دادن 

 سرويس بلند

 سااارويس بلند بزند هرکس دو امتياز گرفت برنده بازی اسااات برای 12دهيد و بگوييد هر طرف ای را انجام بازی يکنفره
 برگرداندن سرويس هم از ضربات ساده مستقيم استفاده کنيد تا مسير را ديده و ياد بگيرند.

  ،د اگر يکی از بازيکنان نفر بازی کنند و يک نفر بيرون بمان ۲يک گروه سااه نفره ايجاد کنيد و با بازی بازنده بجا بازی کنيد
 امتيازی انجام دهيد. چه زمانی بازيکن بيرونی داخل بازی شود: 1باخت با نفر بيرونی عوض شود. بازی را 

o  برسند بازنده تعويض می شود. 1هر کدام از بازيکنان زودتر به امتياز 

o عالم شود و بازنده تعويض شود.وسيله اسمش امتياز بگيرد برنده اهر کدام از بازيکنان در جواب سرويس بلند به 

 " بازيکنان را محدود به زدن سرويس بلند کنيد در آخر بازی مربی به وسيله بحث کردن طريقه درست جواب دادن در شرايط
 "مختلف را بگويد بطور مثال استفاده از تاس و دراپ شات را در جواب سرويس بلند  مورد بحث قراردهد.

 
 

 
 

 

 

 کنيد: چه چيز را مربيگري

 سرويس کوتاه يکنفره

سرويس کوتاه مخصوصأ سرويس 
کوتاه بکهند بيشتر در بازی يکنفره 

ستفاده می سرويس مردان ا شود. 
بازی  ند  خيلی کم در  تاه فوره کو

فاده می نان اسااات شاااود. يکنفره ز
شاود سارويس کوتاهی که زده می

ند می به بل ند حريف را مجبور  توا
 کردن توپ کند.

ود و سوی گيرنده زده شتواند مستقيما بهمیسرويس کوتاه 
 تواند باعث به هم خوردن حواس گيرنده شود.می

شاااود تا ساااريس کوتاه معموالً در مرکز زمين دريافت می
 زاويه برگشت گيرنده کاهش پيدا کند.

 چگونه مربيگري کنيد:

 سرويس کوتاه يکنفره

 دقيقه به آن اهداف  1رو قرار دهيد و به بازيکنان بگوييد هايی را در دو طرف تور نزديک خط سااارويس روبه هدف

 شود.سرويس کوتاه بزنند. اين کار باعث سازگاری بازيکنان نسبت به سرويس کوتاه می

  بازی يکنفره که فقط اجازه زدن ساارويس کوتاه را داشااته باشااند انجام دهند. گيرنده در اول بايد توپ را به امتياز
سرويس را بايد به تبديل نکند و بگذارد  سرويس طبق قانون حرکت نکند. اين  ضربه  بازی ادامه پيدا کند و قبل از 

سرويس را خوب می سرويس خود اعتماد کنند. اگر  شاندازه کافی بزنند و تمرين کنند که به  ويق زنند آنها را مورد ت
 قرار دهيد.
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 چه چيز را مربيگري کنيد:

 برگرداندن سرويس کوتاه

 

بلند زدن توپ در جواب سارويس کوتاه کمترين حاشايه را 
شات دارد. سبت به نت  شارقراردادن حريف   ن هدف تحت ف

 های زمين است.توسط انداختن توپ به پشت و گوشه
 برای انجام اين کار:

 ور(ترين نقطه به تگرفتن توپ در ابتدای ضربه )نزديک 

  ان شات نشحريف را گول زده و حالت ضربه را شبيه نت
 دهيد.

 .استفاده از ارتفاع مناسب تا خارج از دست حريف باشد 

 .هدف ارسال توپ به گوشه های انتهايی زمين است 

شات زدن يکی از بهترين گزينه سخ به ايننت   ها برای پا
 نوع سرويس است. با توجه به موارد زير:

 )گرفتن توپ در ابتدای ضربه )نزديکترين نقطه به تور 
 پ را آرام به طرف باال حمل کنيد.تو 
 .به توپ  چرخش دهيد 
  از مرکز زمين برای پوشش پاسخ های برگشتی استفاده

 کنيد.
 

 چگونه مربيگري کنيد:

 برگرداندن سرويس کوتاه

 سرويس کوتاه را سط تور قرار دهيد و به بازيکنان بگوييد تا بازی انجام بدهند که فقط اجازه زدن   يک عالمت در و

تر از آن خط بگذارند فرود بيايد و آن را باالتر از خط جواب بدهند هر دارند و به آنها  بگوييد که نبايد توپ را پايين

 که بطور صحيح انجام داد مورد تشويق قرار دهيد. هاکدام از گيرنده

  را برگرداند، يک بگوييد يک بازی عادی انجام دهند با اين تفاوت که هر کس به روش آموزش داده شاااده  توپ
 گيرد.امتياز جايزه می

 

  

 چه چيز را مربيگري کنيد:

 سرويس فليک يکنفره

بازی  يک معموال در  سااارويس فل

يکنفره رايج است، مخصوصا بعد از 

تاه در  ند سااارويس کو که چ اين 

 بازی زده شده است

 

فاده می مانی اسااات يک معموالً ز که سااارويس فل شاااود 

شتپيشخواهند بطور قابل می ستقيم برگ شاتل را م  بينی 

 دهند.

هدف ساارويس فليک به هم زدن تعادل گيرنده ساارويس 

 است وقتی که انتظاردارد شما سرويس کوتاه بزنيد.

 چگونه مربيگري کنيد:

امتياز  1امتياز گرفت بازی که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه و فليک را دارند انجام دهند و اگر کسی از سرويس فليک " سرويس فليک يکنفره
 "جايزه بگيرد.

 
 

 



 مربیگری بدمینتون/    060

 

 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 

برگرداندن سرويس 

 فليک يکنفره

به  های مورب   ظب جواب دادن  موا
سرويس فليک باشيد، مخصوصاً زمانی 
که خارج از تعادل هساااتيد چون دنبال 
کردن بازی در برگشاات بساايار سااخت 

 می شود.

بهترين پاسااخ برای تاس دفاعی می تواند 
سارويس فليک باشاد، اما بايد به ارتفاع و 
عمق ضربه دقت کرد. تاس اجازه برگشتن 

 به حالت اوليه را به شما می دهد.

ضربه رو به پايين  اگر تعادل بهم خورده و 
بود به زوايای پايين و دقت ضاااربه توجه 

 کنيد.

 

 چگونه مربيگري کنيد:

برگردان سرويس 

 فلیک يکنفره

   دقت کنيد. "کراس بالم"و  "رو به پايين"رالی را با زدن سرويس فليک آغاز کنيد و بر روی ضربات مستقيم 

  .تمرين را با سرويس فليک شروع کرده و با ضربه دفاعی جواب دهيد و تمرين را ادامه دهيد 

 د جواب مخصوص دهد)مثل اسمش(. اجازه دهيد که فقط سرويس فليک در بازی زده شود. جايزه امتياز برای کسی تعلق گير 

 .گيرنده نبايد قبل از ضربه حرکت کند و اگر رو به جلو ايستاده باشد بهتر است 

 
 

 

 

 
 

 

 

چه چيز را مربيگري 
 کنيد:

 

 بازي معمولي يکنفره
(۱) 

 از ضااربهبايد در طول يک بازی خنثی 
شهب  های زمين برای حرکت حريف ه گو

 استفاده کرد.

توان که در تمام بازی می ضربات مستقيم،
ست، چون بعد اين  تحت کنترل زد خوب ا

ضربات جاهايی که می شش گونه  توان پو
نای آن  به مع ته اين  ياد اسااات. الب داد ز
ستفاده  ضربات مورب ا ست که نبايد از  ني
کرد، اما بايد اعتماد به نفس کافی داشاات 
عد از جواب حريف  که بتوان شااارايط را ب

 حفظ کرد. 

ست يکنفره قسمتدر بازی  هايی از رالی ا
سبی برای حمله بوجود می  که جاهای منا

بايساات از آن اسااتفاده کرد. در آيدکه می
يد  با نان  بازيک هدف  بازی  مان  طول ز

های زمين جابجا کردن حريف به گوشاااه
ترين باشاااد. صااابور بودن يکی از مهم

 ها در بازی يکنفره است.شاخص

 چگونه مربيگري کنيد:

معمولي يکنفره بازي 

(۱) 

  ستفاده کنند و بعد آنها را هدايت کند تا در کجا ستقيم ا ضربات م شويق کند تا از  بازی رالی انجام دهند و مربی بازيکنان را ت
 کار گيرند.ضربات را استفاده کنند و کجا استفاده نکنند و در کجا ضربات مورب را به

  شروع به بازی کنند و بقيه به بازی سمش ،...( بعد از آندو نفر  شت کنند )مثل تاس،  شاهدات خود را ياددا ها نگاه کرده و م
شد اطالعات را به بازيکنان می ستفاده کردهاين که بازی تمام  ضربه ای را  ا ی اند. بازيکنان دوباره بازدهيم که چند  بار چه 

 کنند.کنند و سعی در ارتقا دادن بازی میمی

 ضربات به آن مکانها بازی  میگذاری کرده و  درآن گوشههای زمين  را عالمتگوشه شود تا  سعی می  ها بيشتر زده شود. 
 کند.شود و بعد مربی شروع به توضيح آن شرايط می
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چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 بازي معمولي يکنفره

بعضاای اوقات بازی در کنار تور فشاارده  (۲)
تا  می شااود، اين می تواند خوب باشااد

فت، و  بتوان فرصااات را از حريف گر
ضااربه را به نت شااات تبديل کرد. اگر 
يد  يد بتوان با باشاااد  بازی در مرکز تور 
سب تحت پوشش  گوشه ها را بطور منا

 قرار دهيد.
 

بازيکن را در شرايطی قرار دهيد که مجبور 
شد و تعادل خود را از  سيرش با به تغيير م

شامل  ی بازيکناندست بدهد.اين می تواند 
 شود که :

 درجه می چرخند. 12صورت ه ب 

 برگرداندن به همان گوشه. 

شش خوب بعد از   بازيکنانی که توانايی پو
ضربات را ندارند بصورت مورب در سراسر 
کل زمين به حرکت در آوريد. با اين حال 

 مراقب اين نوع تاکتيک باشيد:

  شيد ضربات موربی بزنيد که مطمئن با
 پاسخ دهد.که می تواند 

  نبايد از حريفی اسااتفاده کنيد که دارای
 ضربات خوب مستقيم است.

 چگونه مربيگري کنيد:

بازي معمولي يکنفره 

(۲) 

  سافت طوالنی در برابر حريف خود را شش م اجازه دهيد بازی انفرادی انجام دهند. به يک بازيکن آموزش دهيد تا تاکتيک پو
را  حدس زده تا در برابر آن تاکتيک مقاومت کند. بعد از بازی بازيکنان در مورد تاکتيک و اجرا کند. و بازيکن ديگربايد آن 

 کنند.شرايط موثر آن بحث می

  اجازه دهيد بازی انفرادی انجام دهند. به يک بازيکن آموزش دهيد تا از تاکتيک برگرداندن حريف به همان مسير استفاده کند
ر آن تاکتيک مقاومت کند. بعد از بازی بازيکنان در مورد تاکتيک و شاارايط موثر آن بحث و بازيکن ديگر حدس زده تا در براب

 کنند.می

  شات شد بازی کنند. بازيکنان بايد در تمامی مراحل نت  سرويس کوتاه( خارج با بازی انفرادی که جلوی زمين )از تور تا خط 
 بازی کنند. در آخر بازيکنان در باره بازی روی تور بحث کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مربیگری بدمینتون/    061

 

 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 حمله يکنفره

که بتوان حريف را بيشاااتر  برای اين 
تحت فشاااار قرار داد، بايد پايه بازی را 
بيشااتر رو به جلو بازی کرد. در شااکل 

طور مثاال باازيکن نزدياک باازی باه
ها شاتدهد، نتتنگاتنگی را  انجام می

ه رو ب بازی بنابراينبايد زود زده شااود، 
ماند. در اين موقع حريف مجبور جلو می

که دارای می ند بزند  ندرهند بل شاااود آ
شد در آن حال بايد آماده بود تا  ارتفاع با

يا اسامش بازی  کيلبا يک حرکت نت 
 را به نفع خود تمام کرد.

بعد از يک فرصااات حمله سااااده بايد  
ساارعت را در حمله بعدی زياد کرد. در 

يک عکس  به  بازيکن طرف دور  باال 
آندرهند کوتاه با ضاااربه قوی و حرکت 

 دهد.رو به عقب جواب می

در يک فرصااات ناگهانی زمانی که جای 
 شود.خالی زياد می

در مثال باال طرفی که دورتر است به يک 
دهد و با آندرهند کوتاه واکنش نشااان می

به عقب راکت و  يک حرکت ساااريع رو 
سااامت ه وپ ببه ت ای قویزدن ضاااربه

 پايين.

ضعيف او و  حرکت دادن بازيکن از منطقه 
حمله کردن به همان منطقه می تواند يک 
تاکتيک موثر باشد. در شکل به طور مثال 
بازيکن نزديک به طرف ديگر گوشه ضربه 
می زند، در نهايت از ضاااربه فورهند در 

 کنند.جلوی زمين حريف استفاده می

 کنفرهحمله ي چگونه مربيگري کنيد:

های مخصوص زمين ضربه بزند و يا دوبار از يک منطقه امتياز بگيرد، يک امتياز ديگر بازی را انجام دهند که اگر بازيکنی به گوشه
 به عنوان جايزه به او دهيد.
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 چه چيز را مربيگري کنيد:

 

 

 دفاع يکنفره انتهاي زمين

 
شت بازيکن و در آخر زمين   ضربهزمانی که توپ پ شد،   با

دراپ هم می تواند بازيکن را به رالی برگرداند. اين حرکت 
شااود. ضااربه دراپ باعث کاهش احتمال حمله حريف می

بايد در نزديکترين منطقه به تور باشاااد تا حريف راتحت 
بازی کند.  ند در جلوی تور  فشاااار قرار دهد و حريف نتوا

ست. اضربه دراپ  بکهند هم به همين طريق قابل استفاده 
ضااربه دراپ مورب هم به عنوان يک مزيت قابل اسااتفاده 

 است اما دنبال کردن آن سخت است.

زمانی که توپ پشاات بازيکن و در آخر زمين باشااد، يک 
سب می . تواند بازيکن را به رالی برگرداندتاس با ارتفاع  منا

همچنين تاس مورب هم قابل اساااتفاده اسااات اما دارای 
ست و زدن سک بااليی ا شش بعد از  ري سخت و در پو آن 

 ضربه مشکل آفرين خواهد بود.

 

 چگونه مربيگري کنيد:

 دفاع يکنفره انتهاي زمين

هم توپ را  Bکه در وسط زمين است يک ضربه مورب آرام می زند و  Bاز يک گوشه نزديک تور به بازيکن  Aبازيکن 
تصميم بگيرد تا يک آندرهند به انتهای زمين  Aکند که بازيکن رساند اين روند تا جايی ادامه پيدا میمی Aبرای بازيکن 

کند که توپ به خارج برود با انجام اين دهد اين رالی تا جايی ادامه پيدا میبا تاس و ضاااربه دراپ جواب می Bبزند و 
 يابد.تمرين طراحی ضربات توسعه می

 
 

 

 

 
 

 چه چيز را مربيگري کنيد:

 

 

 

 

 دفاع يکنفره وسط زمين

دفاع کردن مستقيم يک اسمش مورب به معنای اين است 
که فردی که اساامش زده ادامه بازی برايش خيلی سااخت 

 خواهد بود.

دفاع کردن مورب يک اسمش مستقيم به معنای اين است 
که اساامش زننده ادامه بازی برايش خيلی سااخت خواهد 

 بود.

 چگونه مربيگري کنيد:

 دفاع يکنفره وسط زمين

  دو نفر بازی يکنفره انجام دهند طوری که بازيکنA  موقعيت برای زدن  اسمش پيدا کند بازيکن سعی کند جواب
 اسمش را با دفاع مورب اجرا کند و يا هر نوع جوابی که  برای پاسخ دادن به آن نياز باشد.

  دو نفر بازی يکنفره انجام دهند طوری که بازيکنA سمش مورب پ سعی کند موقعيت برای زدن ا يدا کند. بازيکن 
 اسمش را بطور مستقيم قطع کند. و يا آماده هر نوع جواب برای پاسخ دادن به آن باشد.

 

  



 مربیگری بدمینتون/    066

 

 چه چيز را مربيگري کنيد:

 

 

 دفاع يکنفره جلو زمين

 

 
 

سمت  حريف را بهآندرهند بايد دارای عمق خوب همراه با ارتفاع کافی باشد تا راکت حريف نتواند به توپ برخورد کند و 
 عقب بکشد و فرصت پيدا کند تا به حالت ابتدايی بازی برگردد.

  توان بقيه  بازی را کنترل کرد.آندرهند مستقيم از آندرهند مورب راحت تر است و زود می

 دفاع يکنفره جلو زمين

 چگونه مربيگري کنيد:

 که سعی شود در آن آندرهند مستقيم زده شود انجام دهيد. ایبازی يکنفره 

  بعد از يک گيم اجازه دهيد که آندرهند مورب هم اسااتفاده شااود. در آخر درباره اين نوع ضااربات در بازی يکنفره
 بحث شود.
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 هاي بازي دونفره تاکتيک ۱8

 مقدمه
و ايستادن کناری هم  "حالت حمله"دو بازی آرايش ايستادن جلو و عقب های يکسانی است. و در هر دونفره  مردان و زنان دارای ويژگی

شود. از حرکات انتقال توپ به انتهای زمين به ندرت استفاده است. در دونفره مردان بيشتر از حرکات انفجاری استفاده می "آرايش دفاعی"
 خت است. شود. توانايی سرويس زدن و برگشت دادن موثر در دو نفره مردان بسيار سمی

ها کمتر روی حرکات انفجاری متمرکز است و بيشتر تکيه بر صبر برای شکستن خط دفاعی حريف دارد. طوالنی ترين رالی دونفره زن
 در بدمينتون مربوط به بازی دونفره زنان است.

 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 :کنيد

 

 

سرويس کوتاه در 

 (۱) دونفره زنان

  به سااوی ساارويس کوتاه همچنين
تا در  بدن حريف هم زده می شاااود 
برگرداندن سرويس حريف دچار مشکل 

 شود.

 توان سرويس عريض  اوقات میگاهی
باه طرف خطوط موازی آخر زمين زد 

 ولی دارای ريسک بااليی است.

سااارويس کوتاه عموما به مرکز زمين به 
علت کاهش توانايی در برگشت دادن، زده 

 شود.می

فره زنااان سااا ن کوتاااه از در دو يس  رو
شود نزديک ترين منطقه در زمين زده می 

 ايستد.و همبازی درست در مرکز زمين می

 چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در 

 (۱) دونفره زنان

 بازی دونفره زنها  که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند اجرا شود و  گيرنده سرويس بايد:

  کند.از حالت عادی )نرمال( دريافت 

 .از قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند 

 )از ضربات برگشت دادن معقول استفاده شود )از ضربات سخت استفاده نشود 

 )... حالت دريافت را تنظيم کند )نزديک به مرکز، يا عقب ترو 

 تر در جلو دست، روبه روی بدن و...(راکت را در حاالت مختلف حمل کند )عريض 

بايد جای ضربه را به گونه ای تغيير دهد که گيرنده را دچار مشکل کرده و او را مجبور به جابجايی راکت و دريافت  سرويس زننده"
 ."در جاها ی مختلف کند
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چه چيز را مربيگري 

 :کنيد

 

 

سرويس کوتاه 

 (۲دردونفره زنان )

سرويس زننده بايد جواب های  همبازی 
زمين را برگشاااتی در وساااط و انتهای 

 تحت پوشش قرار دهد.

 

بايد پيش بينی کند که  نده  سااارويس زن
های  به مرکز و انت به پوش  مال ضااار احت
زمين وجود دارد، در اين حالت بايد تصميم 
گرفته شاااود تا يک طرف زمين را تحت 

 پوشش قرار دهد.

به دنبال ساارويس کوتاه، ساارويس زننده 
 بايد مقابل تور را پوشش دهد.

های ننده بايد جوابهمبازی سااارويس ز
برگشتی در وسط و انتهای  زمين را تحت 

 پوشش قرار دهد.

  چگونه مربيگري کنيد:

 که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند اجرا شود. گيرنده سرويس بايد: هابازی دونفره زن

 .از حالت عادی )نرمال( دريافت کند 

 .از قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند 

 ( ماننداز ضربات برگشت دادن معقول استفاده کند.)نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده : 

امتياز  ۲ضربه پشت سرهم رالی را پيروز شود که  1شود مگر اينکه تيم سرويس زننده با بازی با روال امتيازدهی عادی انجام می"
 ."گيردمی

سرويس کوتاه در 

 (۲دونفره  زنان )

 
 

 

 

 

 

 
 

چيز را مربيگري چه 

 :کنيد

 

 

ريافت سرويس هاي د

زنان  کوتاه در دونفره

طور مشااابه، در بازی جواب مسااتقيم هب (۱)
يد توجه   با نده  های زمين نيز گير به انت

 های مستقيم داشته باشد.به جواب

 

در برگشااات دادن مساااتقيم به مرکز در 
جواب سرويس، بايد حرکت در زمين ادامه 

با تالش در بد  به  يا به  پيگيری و ضااار
 .های  مستقيمجواب

سرويس اگر دريافت سخ نت را به  کننده پا
شااما داد، بايد از ساارويس زننده بازی نت 
کيل يا کمی بيشتر نت شات انتظار داشته 

 باشيد.

 چگونه مربيگري کنيد:

هاي دريافت سرويس

کوتاه در دونفره زنان  

(۱) 

 . سرويس گيرنده بايد:انجام شود سرويس کوتاه را دارندای که فقط اجازه زدن نفره بازی دو
 از حالت ايستادن عادی دريافت کند.

 از قانون پيروی شود و قبل از ضربه حرکت نشود.

 (.زننده از ضربات معقول استفاده شود )مانند : نزدن ضربه قوی به سر سرويس

امتياز  ۲ضربه  پشت سرهم رالی را پيروز شود که   4کننده  با يافتتيم دراينکه  شود مگربازی با روال امتيازدهی عادی انجام می"
 "گيرد.می
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 چه چيز را مربيگري کنيد:

 

 

هاي کوتاه در دريافت سرويس

 (۲دونفره زنان )

ست بازی را ادامه دهد، آن ها  سخ نادر اگر گيرنده با يک پا
شينی کرده و بازی کنار به کنار بايد از تور عقب ا انتخاب رن

 کنند.

ضربه حمله سمت يار گيرنده بايد  ای را انتخاب کند که به 
ها پوشااش کنار به ساارويس زننده باشااد، در اين حالت آن

 کنند.کنار را که برای جواب ممکن است انتخاب می

 چگونه مربيگري کنيد:

های کوتاه در دريافت سرويس

 (۲زنان ) دونفره

 گيرنده بايد:اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند انجام شود. سرويسبازی دو نفره زنان که فقط 

 .از حالت ايستادن عادی دريافت کند 

 .از قانون پيروی شود و قبل از ضربه حرکت نشود 

 )از ضربات معقول استفاده شود )مانند: نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده 

ضربه  پشت سرهم رالی را پيروز شود  4کننده  با که  تيم دريافتشود مگر اينبازی با روال امتيازدهی عادی انجام می "
 "گيرد.امتياز می ۲که  

شتر از بازی دونفره شود که هيچ رالی بي شده وامتياز به تيمی  1ضربه طول نکشد، بعد از  1ای انجام  ضربه رالی متوقف 
 شود که حمالت انجام شود.(داه میاجازه ) داده می شود که تمام حمالت در رالی را تحت کنترل داشته است.

 
 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 :کنيد

 

 

 

سرويس فليک در 

بال سااارويس  دونفره زنان به دن که  به اين با توجه 
يک عرضااای تصاااميم گيری برای فل

سرويس زننده  ست اگر   گيرنده راحت ا
متوجه شاااود که آنها  قادرند نزيک تور 
به سااارويس در  ند  ضااار کارکن خوب 

 دورترين نقطه مفيد خواهد بود .

ساارويس فليک عرضاای معموالً با جواب 
مساااتقيم همراه اسااات که اصاااوالً يار 

ی بينتواند آن را پيشسااارويس زننده می
 کند.

عنوان يک  سااارويس فليک يا ساااريع به
سرويس گيرنده  شودکه  ضربه مفيد تلقی 

ضربه را به عقب می شاند و اغلب برای  ک
تعادل ندارند آنها را زدن در پاساااخ وقتی 

کل می چار مشااا فت  د يا لب در ند. اغ ک
های عرضااای مخصاااوصاااأ سااارويس
بازيکن در سااارويس که در جلوی  هايی 

 شود مشکل تر است.فورهند زده می

 چگونه مربيگري کنيد:
سرويس فليک در 

 می شود که از سرويس فليک امتياز بگيرد. بازی که از درصد باالی سرويس فليک استفاده شود انجام شود جايزه برای تيمی دونفره زنان
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چه چيز را مربيگري 

 :کنيد

 

 

برگشت سرويس 

 فليک در دو نفره زنان

سرويس فليک گيرنده را نامتعادل کرد  اگر
ند از نيم اسااامش ) ( half smashمی توا

شات و يا تاس دفاعی  ستفاده کند، دراپ  ا
مان بگيرد  ند از حريف ز تا هم می توا

 دوباره تعادل خود را حفظ کند.

اگر ضااربه فليک به مرکز زمين بود، يک 
تا  عادل  زده شاااود  لت ت حا اسااامش در 
شد و يا يک  سرويس زننده را به عقب بک
دراپ شات بين دو بازيکن می تواند بسيار 

 موثر باشد.

اگر فيلک کشيده بود يک اسمش مستقيم 
لت  حا بازيکن در  يا بين دو  بازيکن  به 

شات بين دو  تعادل ست. يک دراپ  مؤثر ا
 بازيکن هم ضربه موثری خواهد بود.

برگشت سرويس  چگونه مربيگري کنيد:

 .شود که از سرويس فليک امتياز بگيردبازی که از در صد بااليی سرويس فليک استفاده شود انجام شود، جايزه برای تيمی می فليک در دونفره زنان

 
 

 

 

 

 

 
 

مربيگري چه چيز را 

 کنيد:
 
 
 

 دونفره زنان

حمله پشت  –رالي 

 زمين

 

 بازيکنان حاالت خود را می چرخاند اگر:

  شته سب حمله وجود دا يک فرصت منا
 باشد.

  بازيکن جلويی بايد موقعيت را خوانده و
برای پوشش منطقه ای از زمين با يار خود 

 همکاری کند.
 

 بازيکن عقب زمين استفاده می کند از:

  از دراپ شاااات تيز برای تحت فشاااار
 گذاشتن حريف.

  از ضاااربات ميان دو بازيکن اساااتفاده
 کند تا زوايای برگشتی را محدود کند.می

  اسمش مستقيم و يا بين دو بازيکن که
 برای امتياز گرفتن مناسب است.

  سمش ها شات ها و ا تغيير دادن دراپ 
 با هم

  حذف تنوع 

 ت در زمانمساائوليت اصاالی بازيکن پشاا
 حمله در دونفره زنان:

 .وسط و آخر زمين را پوشش دهد 

  شد، منتظر يک موقعيت حمله صبور با
 مناسب باشد.

  ساااازنده  فرصااات حمله برای بازيکن
 جلويی باشد.

 

 چگونه مربيگري کنيد:

 دونفره زنان

حمله پشت  –رالي 

 زمين

 پ را به زند، دو بازيکن روبرو تويک نفر در منطقه پشت قوی کار می کند و به حريفان با نرمی ضربه  کنار به کنار دراپ شات می
 عقب زمين نزديک خط انتها دوباره بلند کنند.

  عقبی  ان  دفاعی بازيکنجفت بازيکن .را تمرين کنند "به کنار )دفاعی( کنار"و  "ای(جلو، عقب )حمله "دو نوع  تاکتيک دونفره
دهند. اين بازيکن با دراپ شااات بين بازيکنان دفاعی جواب می دهد. سااپس يک بازيکن دفاعی توپ رابه طرفين بازی حرکت  می

 کوتاه و کشيده  را بلند می زند تا فرصتی به بازيکن عقب بدهد برای:
o  اسمش 
o  ادامه ضربه به سمت تور 
  کنند.کند تا اين که بازيکن عقبی اسمش بزند، سپس بازيکنان بصورت رالی بازی میمیبازيکن جلويی کمی در عرض حرکت 

  سمت ميکند و يک عالمت هم سه ق ضربه دو جا را روی تور نزديک به کناره ها عالمت گذاری می کنيم که تور را به  برای زدن 
سپس يک بازی معمولی دونفره  را انجام می سمت مرکز می گذاريم و  شاتدهيدرق سمت چپ م با اين تفاوت که دراپ  هايی که از 

سمت چپ بين ع شود در  ست  عقب المت چپ و عالمت مرکزی  )رنگ زردعقب زده مي سمت را شات هايی که از  شد و  دراپ  ( با
 شود در سمت راست بين عالمت راست  و عالمت مرکزی)رنگ سبز(  باشد.زده می

                                                         --------*----------#----------*--------- 
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يد مربيگري  با چه چيزي را 

 کنيد:

 

 

 

 (۱حمله بازيکن جلو )

 
 

شده، بازيکن  شيده  سمت عقب زمين ک زمانی که توپ به 
شده  شيده  سمت ک سط زمينی که توپ به آن  جلويی در و

ود که شگفته می "ایشبکهحمله "قرار گيرد. به اين حالت 
 تاثير گذاری بااليی در حمالت مستقيم و ميانی دارد. 

 
 

مسائوليت اصالی بازيکنان جلو در زمان حمله کردن در دو 
 نفره زنان:

 پوشش وسط و جلوی زمين 

 زود رسيدن به توپ 

  جلوگيری از ضربه درايو و پوش 

 .ضرباتی که به امتياز ختم شود 

 1- حفظ کردن حمله 

 چگونه مربيگري کنيد:

 (۱حمله بازيکن جلو )

اين تمرين نياز  A،Bو به يک طرف  1،۲(به يک طرفA ،Bو 1،۲کنيد )مثال گذاری میبازيکنان را با حروف و اعداد نام
، بازيکن به سااامت آخر زمين رفته و بازيکن دومی جای او را پر کند همان Aندارد. مربی با گفتن بطور مثال  به توپ
 "شبکه حمله ای"حالت  تمرين

نفر در يک سامت باشاند. يک بازيکن سارويس بلند زده بازيکنان   ۲چهار نفر در زمين بايد حضاورداشاته باشاند که هر 
 ای در بيايند.مقابل بايد از حالت کنار به کنار به حالت شبکه حمله

شوند  برای کمک بازيکنان می شويق  سته  ت ای کنار به کنار هبه بازيکنانی که از حالتتوانند به طراحی باز کردن بازی ب
 کنند؛ و بعدأ به رالی جواب دهند.ای استفاده میو شبکه حمله
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 چه چيز را مربيگري کنيد:

 

 

 

 (۲حمله بازيکن جلو )
 

زمانی که بازيکن عقبی فرصاااتی برای ادامه حمله خود در 
ب با حرکات مناس مرکز و جلوی زمين پيدا کرد بازيکن جلو

ياد خود، می مادگی خود را در مرکز خط و کمی ز تد آ توا
تواند زمين نشاااان دهد و يا حتی در طرف ديگر زمين می

شد. اين حرکت اجازه می دهد تا جايی از زمين که خالی  با
 ای پر شود.شده است توسط بازيکن عقب بطور حرفه

ستفاده کرد، با شات ا شما از دراپ  و زيکن جلزمانی که يار 
ساند و از هرگونه  بايد به طرف تور بازی کند تاحريف را بتر
پاسااخ کنار تور جلوگيری کند. بازيکن جلوی بايد بداند که 

 .شوددراپ شات توسط حرکات های مخالف انجام می

 چگونه مربيگري کنيد:

 (۲حمله بازيکن جلو )

 ککل حمله ککل  و ب زيکن  شکيل مب ش جلو و عقب ر  و  و ب زيکن  ر  هند. يک ب زيکن   ف عب ان ر به ان ر ر  ت

ک ت ر  بين  و ب زيکن  يگر بي ند ز ، به ضربه  ر پ  صورت قوش  ا راند، و  طور مد و  توپ ر  بلند عقب زمين به 

ار ه ت   و ب زيکن ر   ر خط عرضتتتب عقبب حراد  هد.ب زيکن جلويب به طرف جلو حراد مب اند ت  تور ر  تحد 

صورت   رپ ک ت  و وقتب توپ  بلند ز ه کو  آر   به  ر  هد)ککل سمد ر سد  ب ال ( زم نب اه توپ بهپوکش قر

 طرف عقب زمين گ   برمب   ر  )ککل سمد چپ(.

 ش( و جفد  يگران ر به ان ر ) ف عب( ح لد  ونفره  ب زش مب کتتتو ، يک جفد ب زيکن بصتتتورت عقب جلو )حمله 

کن  عقبب ر  به طرفين ج  به ج  مب اند.  ين ب زيکن ب   ر پ کتتت ت ه ش بين  و تمرين انند. جفد  ف عب،  ب زي

زند ت  فرصد ه ش زير ر  ب زيکن  ف عب، پ سخ مب  هد. و سپس يک ب زيکن  ف عب عمدأ توپ ر  اوت ه و اشيده مب

 به ب زيکن عقبب  هد:

o سمش .  

o  .ضرب ت ند به طرفين 

 راد ار ه ت  به ب زيکن عقبب  ج زه پوکش  سمش ر   هد.طور پ بکس  ر طرفين حه ب زيکن جلويب ب
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چه چیز را مربیگری 

 کنید:

 

 

 (۱ها )زن دفاع دونفره

 ای در گوشاااه عقبی کنندهاگر حمله
زمين تحت فشاار باشاد  هر دو بازيکن 

توانند به سااامت جلو حرکت کنند و می
بازيکنی که مورب به جلو نزديکتر است 

ود تری به خهای پيشرفتهتواند حالتمی
 بگيرد:

  ضربدری زمان ضربات  بخاطر اينکه 
شد تا به آنتری میطوالنی سدک ، ها بر

العماال و بنااابراين آنهااا زمااان عکس
 بيشتری برای دفاع خواهند داشت. 

 تواند دراپ شات را به مرکز زمين می
 بزند.

 ها تر، بازيکنبرای بلند کردن کشااايده
صاااورت عرضااای به يک جهت د بهباي

حرکت کنند، اين زمانی است که توپ بلند 
ها اجازه شاااده اسااات. اين حالت به آن

ها را دهد تا بصااورت موثرتری پاسااخمی
که اين  بدهند،  يان زمين جواب   آرام و م

 حالت موثرترين پاسخ برای حمله است.

 

در زمان دفاع دونفره، بايد از حالت کنار به 
 شود. کنار استفاده

 

 چگونه مربيگري کنيد:

 دفاع دونفره  زنان

 به هر بازيکن در هر طرف تور يک شااماره و يک حروف می( به يک طرف و 1،۲دهيد A، B   اين بازيکنان بازی را به .)به طرف مقابل

شروع  ستفاده نمیحالت کنار به کنار  صدا می زند، هر موقع مربی نند. در اين نوع تمرين از توپ ا شماره و يک حرف را  شود. مربی يک 

شبکه حمله گيرند(. و طرف رو به ای میصدا کرد آن فرد به طرف عقب خود رفته و يار تمرينی اش به طرف جلوی خود می رود )حالت 

 رو بايد به صورت خودکار حالت دفاعی بگيرند.

 تواند بازيکنان کنار به کنار را برای موارد زير تشويق کند:مربی می 

o .بازيکن با ديدن حريف روبه رويی به همان طرف حرکت کند 

o .اگر بازيکن ضربدری است به آرامی به طرف جلو حرکت کند 

  کند بايد دراپ شات را بين دو بازيکن کنار به کنار بزند. دو بازيکن توپ را بلند کرده تا بازيکن پشتی را کار میبازيکنی که در عقب زمين

 دهند.های خود را با اين شرايط تطبيق میدر خط عقبی حرکت دهند. بازيکنان کنار به کنار موقعيت

o .بازيکنان بايد به صورت جفتی به طرف توپ حرکت کنند 

o  بازيکنان ضربدری )يکی جلوتر از ديگری در کنار است( هستند بازيکن جلو بايد موقعيت پيشرفته تری را براساس درجه فشاری اگر
 که روی بازيکن عقبی است بگيرد.
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چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 

 (۲ها )دفاع دونفره زن
 

يا از وساااط  که توپ از جلوی تور  مانی  ز
ند  کات زير توجه زمين، بل به ن يد  با شاااود 

 داشت: 
  صورت مورب، باعث ضربات بلند  توپ ب

 شود. ای میضربات مستقيم حمله
 صااورت مسااتقيم، ه ضااربات بلند توپ ب

ضربات مورب حمله شود. اين ای میباعث 
ه کننده بشااود که تيم حملهحالت باعث می

ها حرکت کنند و در پاسخ دچار مشکل کناره
 شوند.

م به صورت ضربدری باشد بهتر است اگر بال
 يار ضربه زننده به طرف جلو حرکت کند.

 

بازيکنان بايد از ضاااربات درايو و بالم برای 
تبديل دفاع به حمله استفاده کنند. بازيکنی که 

بازی می ند بالم و درايو را  هدفش ک يد  با
از حمله مجدد  پوشاااش طولی زمين باشاااد و

 جلوگيری کند.

 کنيم:ميچگونه مربيگري 

 (۲زنان ) دفاع دونفره

 .بازی دونفره ای  که اجازه اسمش ندارند انجام شود ولی بايد بازی را با خالقيت به حمله تبديل کنند 
    :بازی جايی انجام می شود که بازيکنان 

o .به ضربات مستقيم شات بصورت مورب بلند زده شود 
o .به ضربات مورب شاتل بصورت مستقيم بلند زده شود 

 "کند. اند با آنها بحثهای بازيکن از قبيل رويکردها و آنچه که در طول هفته به آن رسيدهمربی بايد در آخر هفته در مورد توانايی"

 
 

 
 

 

 

 

 

یگری  مرب چه چیزرا 

 کنید:

 

 

سرويس کوتاه در 

 (۱) دونفره مردان
  ساااوی سااارويس کوتاه همچنين به

برگرداندن شود تا در حريف هم زده می
 سرويس، حريف را دچار مشکل کند.

  گاهی سرويس ما بين دو خط کناری
زده شااود تا بازی بازتر شااود و گيرنده 

 بصورت مستقيم جواب دهد.

به علت  به مرکز زمين  تاه  سااارويس کو
نايی در برگشااات دادن، زده  کاهش توا

 شود.می

 

کوتاااه از  يس  مردان سااارو فره  ن در دو
منطقااه در ) کترين  مين زده  (Tنزدي ز

شااود و همبازی وی درساات در مرکز می
 ايستد.زمين می

 چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در 

 (۱دونفره مردان )

 ای که فقط اجازه سرويس کوتاه را دارند اجرا شود. بازی دو نفره
 سرويس بايد: گيرندگی

 .از حالت عادی )نرمال( دريافت شود 
 .از قانون پيروی کنند و قبل از ضربه حرکت نکند 
 .نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده()مانند در مورد برگشت دادن ها حساس باشند : 
 .)خود را برای حاالت دريافت تنظيم کند )مثال متمايل شدن به کناره ها و يا مرکز زمين 
 .راکت را در حاالت مختلف حمل کند 

 طبق حريف اش که ايستاده و راکت راگرفته، حاالت ضربه را تغيير داده و ضربه اش را بزند. سرويس زننده بايد
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چه چیز را مربیگری 

 کنید:

 

 

سرويس کوتاه در 

 (۲دونفره مردان )

  همبتت زش ستتترويس زننتتده بتت يتتد

ه ش برگشتتتب  ر وستتط و  نته ش جو ب

 زمين ر  تحد پوکش قر ر  هد

  ب يد پيش بينب اند اه سرويس زننده

ه ش  به مراز و  نت به پوش  م ل ضتتتر  حت

زمين وجو    ر ،  ر  ين حتت لتتد بتت يتتد 

کو  ت  يک طرف زمين ر   صميم گرفته  ت

 تحد پوکش قر ر  هد.

  به  نب ل سرويس اوت ه، سرويس زننده

 ب يد مق بل تور ر  پوکش  هد.

 
 

 چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در 

 (۲)دونفره مردان 

 .بازی دونفره مردان که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند بازی شود 

 :گيرندگی سرويس بايد 

o .از حالت عادی )نرمال( دريافت شود 
o .از قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند 
o )در مورد برگشت دادن ها حساس باشند.) مانند : نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده 

 " گيرد .امتياز می ۲ضربه رالی را ببرد  1امتيازدهی بازی بصورت نرمال است، مگراينکه سرويس زننده پس از" 

 
 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

دريافت سرويس 

کوتاه در مسابقه دو 

 (۱نفره مردان )

به طور مشااابه در بازی برگشاات  دادن 
شه زمين ستقيم به گو نده دريافت کن، م

سخ شته بايد به پا ستقيم توجه دا های م
 باشد تا بتواند آن را قطع کند. 

های آرام سرويس از وسط )زمين( برگشت
ای هبايد با تالش برای قطع کردن پاسااخ

 تر دنبال شود.آرام

يافت به تور را اگر در پاساااخ  يک  نده  کن
انجام دهد آنها بايد برای تسلط پيدا کردن 

 دنبال کنند.ضربات را بيشتر روی تور 
 

 چگونه مربيگري کنيد:

دريافت سرويس 

کوتاه در مسابقه دو 

 (۱نفره مردان )

 :بازی کنيد مسابقات دو نفره آقايان را در جايی که سرويس کوتاه فقط مجاز باشد 

 ها بايد: گيرنده سرويس 
o . از موقعيت عادی و نرمال دريافت کنند 
o  نکند.از قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت 
o .)به برگشت ها حساس باشد )ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند 

 کند.کننده اگر با چهار ضربه در مسابقه ببرد دو امتياز کسب میباستثنا  اينکه  تيم دريافت ،شودبازی به طور معمولی ا متياز داده می 
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دريافت سرويس کوتاه در 

 (۲)مسابقه دو نفره مردان 
 

ست اگر  ستی انجام دهد  آنها ممکن ا شت نادر گيرنده برگ
مجبور شاااوند از تور دور شاااده و به حالت کنار به کنار 

 نشينی کنند.)دفاعی( عقب
 

ای را انتخاب کند که به بدن يار گيرنده ممکن اساات حمله
ساارويس زننده باشااد و يا در جايی بزند که هر دو نفر آنها 

ه حالت کنار به کنار پوشااش بايد آماده باشااند  تا آنجا را  ب
 سازد.دهند در نتيجه هر  دو بازيکن را دچار مشکل می

 چگونه مربيگري کنيد:

دريافت سرويس کوتاه در 

 (۲)مسابقه دو نفره مردان 

 ای را در جايی که سرويس های کوتاه فقط مجاز است بازی کنيد.بازی دو نفره 

            :گيرنده سرويس بايد 
o  عادی سرويس را دريافت کند.از موقعيت 
o .از دستورات پيروی کند و قبل از سرويس حرکت نکند 
o ها حساس باشد )ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند(.به برگشت 

 کند. ضربه  مسابقه را ببرد دو امتياز کسب می 4بازی  با امتيازدهی عادی مگر اينکه اگر تيم گيرنده با 

 سابقه دونفره شد، بعد از پنج ای را بازی م ضربه طول بک شتر از پنج  ست بي کنيد به طوری که هيچ رالی ای مجاز ني
 شود.شود و امتياز به هر تيمی که حمله بيشتری کند و يا بازی را کنترل کند داده میضربه بازی متوقف می

 
 

 

 

 
 

 :دهيمچه چيزي را آموزش مي

 

 

سرويس تيز در مسابقه دو 

 نفره مردان

بينی های سريع بلند اغلب يک پاسخ مستقيم پيشسرويس
 بينی کرد. توان از يار سرويس زننده پيششده را  می

 

شود که های تيز میسرويس ستفاده  تواند به عنوان تنوع  ا
فت يا ها را در ند و اغلب آن به عقب زمين بکشاااا نده را  کن

ند.  به بزن عادل ضااار بدون ت به توپ  تا  ند  مجبور ک
ترند بويژه در گوشااه تيز بلند اغلب سااختهای ساارويس

 عقب زمين که بايد بيشتر بررسی شوند. 

 چگونه مربيگري کنيم:
سرويس تیز در مسابقه دو نفره 

 مردان
ه ش فليک ب زش انيد.  متي ز ت به تيم سرويس زننده     ه مب کو  وقتب اه ب  يک  رصد نرم ل  ز  سرويس

 برنده کوند.ر لب  ر  ب  يک سرويس فليک 
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چه چيزي را آموزش 

 :دهيممي

 

 

برگشت سرويس 

سريع در مسابقات دو 

وقتی که يک دريافت سااريع دريافت کننده  نفره مردان
را تعادل نگه خارج کرده اساات، اسااتفاده از 

کننده يک ضااارب دراپ شاااات به دريافت
 هد.دبرای برقراری تعادل زمان بيشتری می

 

سااريع به وسااط بود و خارج از اگر ساارويس 
تعادل، به بدن سرويس زننده يا بين دو بازيکن 

 ضربه بزنيد. 
يک ضربه  دراپ شات بين دو بازيکن در يک 

 .زمان يک گزينه خوب  است

سريع بلند و خارج از تعادل بودسروي اگر  ،س 
ضربه را  به بازيکن مستقيم يا بين دو بازيکن 

بين   شات بزنيد و همچنين  يک ضربه دراپ
 دو بازيکن يک تنوع مفيد است.

برگشت سرويس  چگونه مربيگري کنيد:

فليک در مسابقات دو 

 نفره مردان
 شود که  بازی را با يک سرويس سريع شروع کند.های سريع. هر تيمی برنده  امتياز میبازيکن با يک درصد نرمال از سرويس
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چه چيزي را آموزش 

 دهيم:مي

 

 

حمله در عقب زمين در 

 مسابقه دو نفره مردان
يتبازيکن  هايشاااان را تغيير ها موقع

 دهند اگر: می
 طور مثبت يک فرصت خوب را که به

وجود داشااته باشااد با حمله خودشااان 
 دنبال کنند و 

  بازيکن جلويی نيز موقعيت را بداند و
سط زمين برود  شتر به و با همکاری  بي

يه ناح زمين را پوشاااش  های ديگرتا 
 بدهد.

 

 : بازيکن عقب
 های شيب دار يزند تا حريف دراپ شاپ

 را تحت فشار بگذارد.
  ضااربات را به وسااط دو بازيکن بزند تا

زاويه های برگشااات رو کاهش بدهد )در 
 شکل باال نمايش داده شده است(

  سمش بازيکن  اغلب مستقيم ضربات ا
يا وسط دو بازيکن است تا برگشت ضربه 

 رو ضعيف کند يا ضربه تمام کننده بزند.
  دراپ های مورب و اسمش را به تناوب

 زند.می

وقتی در مسااابقه دو نفره مردان حمله می 
 کنيد، مسئوليت اصلی همبازی است که: 

 .وسط و گوشه زمين را پوشش دهد 
 صت صبور شد و منتظر برای فر  هایبا

 حمله خوب باشد. 
 بازيکن فرصااات له را برای  های حم

 جلويی ايجاد کند.
 )ضربه برد را بزند )ضربه تمام کننده 

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

حمله در عقب زمين در 

 مسابقه دو نفره مردها

 نند و کشااات را بين دو بازيکن در گوشااه يک ساامت بلند میکند دراپ ها زمين  بازی میيک بازيکن به سااختی در گوشااه
 دهد.ای را  تا خط عقب  زمين حرکت میبازيکن گوشه

  شه )در حال دفاع(. جفتی که شه به گو شکال دو تايی يک جفت جلو و عقب )در حال حمله( و جفت  ديگر گو کار کردن در ا
اين بازيکن با دراپ شااات هايی را بين دو بازيکن دفاع کننده  کنند.در حال دفاع هسااتندبه گوشااه انتهايی زمين  حرکت می

 زند تا به او فرصت بدهد: ای میای کوتاه به طور عمد وکشيده برای بازيکن گوشهزند. يک مدافع ضربهمی
o  ضربه اسمش  بزند 
o  تا روی تور حرکت کند 

ها سپس به هايشان را دنبال کنند بازيکنازه بدهد تا ضربهای اجکند تا به بازيکن گوشهبازيکن جلوتر  در سرتا سرزمين حرکت می
 دهند. بازی ادامه می

 ها، تا مجبور کندکه يک خطا ايجاد شود و بازيکن جلويی ضربه بعدی را خلق می کند.تا کسب امتياز در گوشه 

 ضربه دو جا را روی تور نزديک به کناره سمت میکنيم که تور را به گذاری میها عالمتبرای زدن  کند و يک عالمت سه ق
سپس يک بازی معمولی دونفره  را انجام میهم درقسمت مرکز می شات هايی که از گذاريم و  دهيم با اين تفاوت که دراپ 

شاتسمت چپ عقب زده می شد و  دراپ  سمت چپ بين عالمت چپ و عالمت مرکزی  )رنگ زرد( با هايی که از شود در 
 در سمت راست بين عالمت راست  و عالمت مرکزی )رنگ سبز( باشد.شود سمت راست  عقب زده می

                                                          --------*----------#----------*--------- 
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 دهيم:چه چيزي را آموزش مي

 

 

حمله  –مسابقه دو نفره مردان  

 (۱بازيکن جلو )
 

گوشااه انتهای زمين بلند می شااود بازيکن وقتی ضااربه به 
جلويی بايد  به موقعيت وسااط زمين )به ساامت زمينی که 
شتر موثر  ست برگردد. اين موقعيت کانال حمله بي توپ در ا
است وقتی که مسير حمله به سمت بازيکن مستقيما يا در 

سط زمين، به طوری که او می تواند موقعيت دو بر يک را و
 ايجاد کند.

 

ک له می کنيم وقتی  قه دو نفره مردان حم ه در مساااااب
 مسئوليت اصلی  با بازيکن جلويی است که:

 .وسط و گوشه را پوشش بدهد 

  .ضربات را زود بگيرد 

 ها و درايوها را قطع کند. هل دان 

 کننده را بزند. ضربه تمام 

 .به حمله ادامه بدهد 

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

حمله مسابقه دو نفره مردان 

 (۱بازيکن جلو )

 ( شماره و يا يک حرف شود، در طرف ديگر تور( داده می Bو  A  –روی يک طرف تور  ۲و  1به بازيکن ها يک 

کنند. در اين تمرين توپی وجود ندارد . مربی يک ها بازی را در موقعيت کنار به کنار شاااروع میهمه اين بازيکن

و ...(  تا وقتی  A – 1 – B – ۲ – B-1يک شماره و .... )مثال  زند و سپسشماره و سپس يک حرف را صدا می

صدا می شماره و يا حرف را  شه عقب و هم بازيش  به جلو ميروددر همان زند آن بازيکن حرکت میکه  کند به  گو

 گيرند که  جفت مقابل بايد اتوماتيک بحالت کنار در کنار قرار گيرند.در مقعيت کانال حمله قرار می سمت و

 زند )بلند وکنند. يک بازيکن سااارويس بلندی میچهار بازيکن در زمين دو تا در هر سااامت روبروی هم بازی می 

کند اتوماتيک در کانال موقعيت حمله مسااابقه بازی ادامه مسااتقيم( در يک طرف و گروه دريافت کننده حرکت می

 يابد تا به نتيجه برسند.می

 يک فضای باز ی بسته را طراحی کنند که به آنها کمک کند تا از موقعيت کنار  توانند تشويق شوند تاها میبازيکن
 در کنار به موقعيت کانال حمله وضعيت خود را  تا به نتيجه رسيدن رالی تغيير دهند.
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 دهيم :چه چيزي را آموزش مي

 

 

 در –يکن جلويي زحمله با

 ( ۲مسابقات دو نفره مردها )
 

صتی دارد تا حملهوقتی که بازيکن  بال هايش را دنعقب فر
تواند آيد و بازيکن جلوی میکند به وسط و جلوی زمين می

نشااان دهد که آنها آماده هسااتند و به خط وسااط زمين يا 
آيد چرا که اين کار به آنها حتی به ساامت وسااط زمين می

ای از  زمين را که حريف پيشاااروی دهد تا ناحيهاجازه می
 کرده پوشش دهند.

شاپ ها  ستفاده از دراپ  وقتی که همبازی دونفره در حال ا
سوی تورحرکت کند تا جلوی  ست، بازيکن جلويی بايد به  ا
هر گونه پاساااخ روی  تور را بگيرد. بازيکن جلويی خواهد 

شات زده می سمت فهميد که يک دراپ  شود بنابراين به 
 کند.مخالف ضربه حرکت می

 :مربيگريهايي براي چگونگي مثال

 در –يکن جلويي زحمله با

 (۲مسابقات دو نفره مردها )

  دو بازيکن در حالت  جلو و عقب )در شااکل درحال حمله( و دو بازيکن در خالت کنار در کنار  در شااکل دفاع   يک
سخت کار می شاتبازيکن  شه، دراپ  ستند بازی میکند در گو شکل کناری ه د. دو کنها را بين دو تای ديگر که 

دهند. دو بازيکن به جلو بازيکن  حرکت خود را به سامت بازيکن کناری که در سارتاسار خط عقبی اسات ادامه می
شود پوشش دهند )شکل باال را ببينيد( و آرام  به عقب کنند تا روی تور را هر بار که دراپ شات بازی میحرکت می
 شود.کنند وقتی که ضربه بلند میحرکت می

 ه  بازی کنيد يک جفت حالت  جلو و عقب )در حال حمله( و جفت ديگر کنار در کنار  )در حال های دونفردر شااکل
شه حرکت می سوی بازيکن گو سخ میدفاع( گروه دفاع به  شات بين دو بازيکن مدافع پا دهد کند. بازيکن با دراپ 

 فرصت بدهد تا: کند تا به بازيکن کناری زند میسپس يک بازيکن مدافع عمدا توپ بلند و عريض می
o  ضربه اسمش  بزند 
o  ضربه را تا روی  تور دنبال کند 

را ادامه  ها بازیای اجازه دهد تا ضااربه بزنند. بازيکنکند تا به بازيکن گوشااهبازيکن جلويی ساارتاساار زمين حرکت می
 دهند تا  تمام شود.می
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 دهيم:چه چيزي را آموزش مي

 

 

مردان  دفاع در مسابقه دو نفره 

(۱) 
 

له يک حم حت بعضااای از اگر  نده ت کن
فشارها در يک گوشه از زمين باشد، هر 

 رکتتوانند به آن ساااوح دو بازيکن می
يانی بازيکن م ند و  يک  می کن ند  توا

 گيرد  تری را میموقعيت پيشرفته
  چرا که ضااربات مورب بلند به  آنها

مان بيشاااتری برای واکنش می هد ز د
 رسد.حريف میچون ديرتر به 

 تواند زمان رساايدن دراپ ضاامنأ می
 بينی کند شات به مرکز را پيش

های بلندتر، سرتاسرزمين برای پرتاب
را  با همديگر به سمت مشابه حرکت 

شده می ضربه بلند  کنند همانطور که 
دهد تا موثر تر عمل اين اجازه را می

پاساااخ با  ند و  های مساااتقيم کن
له که حم به وساااط،  نده  در آن کن

 ها مکرر است.برگشت

وقتی که در مساااابقه دو نفره مردان 
ها يک در حال دفاع هسااتيد  بازيکن

 ند..کنشکل کنار به کنار را  ايجاد می

 

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

دفاع در مسابقه دو نفره مردان 

(۱) 

 ( روی يک طرف تور و ۲و1شااود )ها يک شااماره يا يک حرف داده میبه بازيکنA   وB همه  .در طرف ديگر تور
شروع میبازيکن شه  شه به گو صدا می کنند.ها با موقعيت گو زند يک هيچ توپی در اين تمرين وجود ندارد. مربی 

و ...( وقتی که شماره  A – 1 – B – ۲-  B –1شماره سپس يک حرف سپس يک شماره سپس يک حرف )مثال 
ه شان موقعيت کانال حملکند به يک طرف در انتها و گوشه و همبازیو يا حرفی صدا زده شد آن بازيکن حرکت می

 گيرند. دو نفر مقابل بايد اتوماتيک موقيعت کنار در کنار )دفاع( را بگيرند. را می
 ريق: های کنار در کنار را به طتواند تشويق کند بازيکنمربی می 

o  را ببينيد در باال(  ۲با آرامی در سرتاسر گوشه مشابه که بازيکن حريف در آن گوشه است حرکت کنند  )عکس 
o .به آرامی بيشتر به سوی گوشه برويد اگر آنها بازيکنان عرضی زمين هستند 

 شات را بين بازيکن سختی دراپ  شه زمين به  شکل کنار در کنار اگر يک بازيکن در گو سط کنبازی میها در  د. تو
به عقب در  ساااراسااارزمين می بازيکن  به کناردو  به خط عقبی کنار  بازيکن جلويی  د و  کنرا  تنظيم می رود و 

 ها را: موقعيت
o کند.در سرتا سر زمين به سمتی که توپ در آن است حرکت می 
o  ای شهدرآوردن بازيکن گو فشاراگر آنها بازيکنان مورب زن در زمين هستند بهترين موقعيت را با توجه به تحت

 خواهند داشت.
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 :دهيمچه چيزي را آموزش مي

 

 

 (۲دفاع دو نفره مردان )
 

وقتی که توپ از تور و يا وساااط زمين 
شاااود توجااه کنيااد کااه در بلنااد می

ستقيم حمالت مورب ضربه های بلند م
و در ضربات بلند مورب حمالت مستقيم 

که در نتيجه گيرد بيشاااتر صاااورت می
له کت حم به گوشاااهحر نده  های کن

تر مختلف، حمله را برای آنها مشاااکل
 کند.می

کنند در بعضااای موارد که بالم می
ضاااربات را بهتر اسااات که همبازی 

 مسدود کند به جلو حرکت کند.
 
 
 

يد از بالم با عان  ها مداف ها و درايو
اسااتفاده کنند تا فضااای دفاع  تبديل 

 به حمله شود. 
مسااادود کننده يا درايو زننده   بازيکن

شد و تا جايی که  شته با بايد هدف دا
ممکن اسااات به جلو حرکت کند تا 
روی تور را پوشش دهد و مجبور کند 
حريف يک ضااربه بلند را درگوشااه 

   .انتها برای ايجاد حمله بزند

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

 (۲دفاع دو نفره مردان )

  دفاع را  ها بايد خالق باشند تاکس مجاز نيست که ضربه بلند بزند. بازيکنبازی کنيد اما هيچيک بازی دو نفره را
 تبديل به حمله کنند.

  :بازی را به دو گونه  بازی کنيد بطوری که 
o .کليه  ضربات حمله مستقيم جواب مورب داشته باشند 

o .کليه ضربات حمله مورب جواب مستقيم داشته باشند 

 هايی که در ديدگاه آنها  پديد آمده است بحث کنند.ها و ضعفآنها اجازه دهد تا روی قدرتمربی بايدبه 
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 هاي دو نفره مختلط )ميکس دو نفره(تاکتيک ۱1۱

های تاکتيکی زيادی اساات. تفاوت اصاالی در اين اساات که بازيکن زن  قدرت کمتری نساابت به بازيکن مرد دونفره مختلط دارای ويژگی
ست که بازيکندارد. به  سط و جلوی زمين را کنترل کند ها تالش دارند تا موقعيتهمين دليل ا هايی را ايجاد کنند که بازيکن زن بتواند و

 در جايی که بازيکن زن گوشه زمين را کنترل کند.

چه چيزي را آموزش 

 دهيم:مي

 

 

سرويس کوتاه مردان 

 (۱در دو نفره مختلط )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی که مرد از زمين راساات 
سرويس می زند، زن موقعيت 

در جلوی  خود را بااه آرامی
زمين ساااماات چااپ  پيش 

 برد.می
 

چپ زمين  که مرد از  وقتی 
زند، زن همچنين سرويس می

به می يت خود را  ند موقع توا
نچااپ   ي م لوی ز ج می در  آرا

 پيش ببرد و همانجا بماند.

وقتی که مرد سرويس می زند 
توانااد زن میاز چااپ زمين، 

همچنين به آرامی به سااامت 
که اين  راسااات  پيش برود 

های ممکن اسااات در پاساااخ
به  ها  به ويژه اگر آن نده،  گير

انند گردطور مستقيم زياد برمی
 اخالل ايجاد کند.

های کوتاه به طور سااارويس
شاااوند تا کل به مرکز زده می

مانع از زوايای برگشت ممکن 
ننده کشوند يا به سوی دريافت

شاااود. در رای تنوع زده میب
مه سااارويس زدن مردان،  ادا

ها را به وساااط و مرد پاساااخ
 دهد. گوشه زمين پوشش می

سرويس کوتاه مردان  

 (۱در دو نفره مختلط )

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

شروع میيک بازی مختلط را با موقعيت اينکه زن سرويس میها  سمت چپکنند وقتی که مرد  ضی وق  زند از  ها تبازی کنيد )بع
 باشد(.ها در چپ و بعضی وقت ها هم در سمت راست میشروع با زن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :دهيمچه چيزي را آموزش مي  

 

 

ها در سرويس کوتاه زن

 (۲مسابقه دونفره مختلط )
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يس، زن هااا در ادامااه زدن ساااارو
سخ سط و جلوی زمين را پا های در و

 دهند.پوشش می

به سااارويس به طور کلی  تاه  های کو
شااود و برای محدود مرکز ارسااال می

کردن زاويه برگشااات از طرف دريافت 
نده و سااارويس ند میکن ند های بل توا

طور اتفاااقی بااه عنوان تنوع تغيير بااه
 آهنگ بازی استفاده شود.

زنااد، وقتی کااه زنی سااارويس می
همبااازيش )مرد( در زمين موقعياات 

 گيرد.میمرکزی را پيش 

 

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

ها در سرويس کوتاه زن

 (۲مسابقه دونفره مختلط )

 های زن سرويس های کوتاه را  مجازند بازی کنند.يک بازی مختلط  در جايی که تنها بازيکن 

 ها بايد: کننده سرويسدريافت 
o .از موقعيت عادی  و نرمال دريافت کند 
o  و قبل از ضربه حرکت نکند.از قانون پيروی کند 
o ها حساس باشد )ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند(.به برگشت 
o  کنار  و مرکز( –موقعيت دريافت را تنظيم کند )مستقيم 
o تر در پشت( نگه دارند.  کشيده  -در جلوی بدن  –تر های متفاوت )در جلو کشيدهها را در موقعيتراکت 

 بدهند  در جايی که آنها ساارويس می زنند و  نساابت به پاسااخ به موقعيت های متفاوت و ها بايد تنوع به ساارويس
 موقعيت  نگهداشتن  راکت دريافت کننده تغيير دهند.

 
 

 

 

 
 

 دهيم:چه چيزي را آموزش مي

 

 

دريافت سرويس کوتاه زن در 

 (۱) مختلط دو نفره

وقتی که دريافت ساارويس نزديک  تور اساات زن بايد به 
 حرکت کند تا ضربه را کنترل کند. جلو

يارش  فت در مختلط اسااات  يا حال در بازيکنزن در  اگر 
 گيرد.موقعيت مرکزی در زمين را می

 چگونه مربيگري کنيم:

دريافت سرويس کوتاه زن در 

 (۱) مختلط دو نفره

ورب، خاص دريافت )مستقيم، مکنند را  بازی کنيد. همچنين يک تاکيد روی نوع ها دريافت سرويس میبازی که تنها زن
 در گوشه و...( قرار دهيد.

ها بعد از هر پاسخ های همبازیهای خاص و هر يک از مسوليتهايشان درباره اثر بخشی پاسخآنها را به بحث با همبازی
 تشويق کنيد.
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 دهيم :چه چيزي را آموزش مي

 

 

دريافت سرويس کوتاه زن  در 

 (۲)دو نفره مختلط 
 

نده زنتوانند پاسخ ها را به بدن همبازی سرويسها میخانم
هل بدهند که بستگی دارد به کيفيت برگشت آنها و ضمنأ 
بايد تالش کند تا هر دو پاساااخ روی تور و هل دادن به 

 زمين راپوشش دهد.

شه می سط يا گو ستقيم به و سخ م ن دهيد بازيکن زاگر پا
 دريافت کند. بينی وهای مستقيم را پيشبايد پاسخ

 

 چگونه مربيگري کنيم:

دريافت سرويس کوتاه زن  در 

 (۲)دو نفره مختلط 
شت يک بازی که تنها بازيکن صی از برگ سرويس رادريافت کنند انجام دهيد. همچنين تاکيد رو بر روی نوع خا های زن 

 ای و ...( قرار دهيد.گوشه –کج  –)مستقيم 

 يد.تشويق کن بعد از هر پاسخپذيری همبازی  آنها را  به بحث با همبازيشان در باره اثرات پاسخ های خاص و مسؤليت

 
چه چيزي را آموزش 

 دهيم:مي

 

 

 

دريافت سرويس 

کوتاه در دو نفره 

 (۱مختلط )

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی که مرد در حال دريافت 
ساارويس اساات همبازی  زن 

آناهااا ماعاماوال در اماتااداد 
 ايستند. می

هااای بااازيکن مرد دريااافاات
زيادی را در وسااط يا گوشااه 
هد کرد برای  اين  بازی خوا
که زمان برای حرکت وی به 

دهی عقااب ببرای  پوشاااش
سط   اجازه دهد باطزی را  در و
مه  های گوشاااه زمين ادا انت

های  مستقيم دهد. دريافتمی
همچنين ممکن اسااات به او 

بازی اجازه دهد تا سه ضربه از 
را در اغلب مواقع پوشش دهد. 

هااای نزديااک تور، دريااافاات
مورب در بدن رقيب به عنوان 

 تواند استفاده شود.تنوع می

نه به گو فت را  يا ای مرد در
جام می بازيکن ان به  که  دهد 

به جلو  تا  هد  جازه د زن  ا
حرکاات کنااد، بااا اين وجود 
بازيکن خانم بايد آگاه باشاااد 
که ممکن اسااات در گوشاااه  

ای زمين نياز به همکاری انته
 وی  باشد.  

اگر دريافت ساارويس فشااار 
بازيکن  ند،  جاد ک يادی را اي ز
بازی  تا  بايد  تالش کند  مرد 
صت  را پايان دهد و يا يک فر
شدن خوب را برای هم  برنده 

 کند.بازيش خلق می

دريافت سرويس 

کوتاه در دو نفره 

 (۱مختلط )

 چگونه مربيگري کنيم:

ها  گوشه ،های مرد سرويس دريافت کنند بازی کنيد. همچنين تاکيد را روی يک دريافت )مستقيم، موربتنها بازيکنيک بازی که 
 و ...( ر قرار دهيد 

سخ شان  درباره اثرات پا شويق کنيد تا با همبازی هاي سئوليتبازيکنان را ت سخ بحث وهای خاص و م  های بازيکن ها بعد از هر پا
 گفتگو داشته باشند.
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چه چيزي را آموزش 

 دهيم:مي

 

 

هاي سريع سرويس

 در دو نفره مختلط

ند،  يک مرد سااارويس ساااريع را بز اگر 
همبازيش ممکن اسااات به موقعيت مورب 
شتری  شه حرکت کند تا بازيکن زمان بي گو

ای های گوشهرا برای سپری کردن با پاسخ
شته باشد  شته باشد و همچنين فرصت دا دا

 نزديکتر بماند . تا به تور

 

به سااارويس به مرکز همچنين  های ساااريع 
 شود.عنوان  تنوع استفاده می

 

شيده میسرويس سريع و ک تواند کامال های 
به  بازيکن زن برای رفتن  برای مجبور کردن 

ها استفاده شود. اگر زن سرويس انتها و گوشه
سريع را انجام دهد او بايد به آرامی از تور دور 

شد شی شود، دور  ستگی دارد به اثر بخ ن او ب
فتسااارويس يا عادل در عدم ت يا  ها،  نده و  کن

 ضربه سرويس را نزديک تر به تور بزند.

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال
های سريع در سرويس

 دو نفره مختلط
ستفاده شده باشدانجام دهيد. امتيازات به هر  ود هايی که برنده می شيک از تيمبازی که در آن ادر صد نرمالی  از سرويس سريع ا

 شود.شود و اين  مسابقه ای است که با سرويس سريع شروع میداده می

 
 

 

 

 
 

 دهيم:چه چيزي را آموزش مي

 

 

دريافت سرويس سريع در 

 مسابقات مختلط دو نفره
 

شود  سريع به پايين مرکز زده  ه حمله به مرکز يا بدن –اگر 
بگيريد چند قدم عقب که اجازه . يک بار ديگر زن اسااات

بدهد زمان بيشاااتری برای بهبودی به طور جايگزين پام 
کنيد کنج زمين را تا اجازه بدهيد زمان بيشاااتری به زمين 

 برای بهبودی بازی کنيد.

ستقيم به بدن بازيکن يا هدف  شيده م سريع و ک اگر حمله 
ازه ها به عقب اجبين دو بازيکن باشااد، گرفتن بعضاای قدم

هد تا بهبود انجام شاااود. به طور جايگزينی پام کنيد دمی
 زنان را اگر امکان دارد.

 :هايي براي چگونگي مربيگريمثال

دريافت سرويس سريع در 

 مسابقات مختلط دو نفره

 در جايی که يک اولويت برتر از سرويس سريع به ويژه برای بازيکن زن وجود دارد.
 ها. تجربه با يک تنوع از دريافت

ست )مثال کدوم   شده ا سئوليت های هر بازيکن که انجام  سخ های متفاوت و م ست و مربی در مورد اثرات پا بحث با دو
 ناحيه نياز دارد که بازيکن آن را بيشتر پوشش بدهد.(
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چه چيزي را آموزش 

 :دهيممي

 

 

بازي حمله در دو نفره 

 (۱مختلط )

 
 

قت با ددر طول مسابقات صبور باشيد و 
دار تند بازی کنيد و های شااايبو زاويه

منتظر باشاايد برای يک فرصاات خوب 
ها و قدرت بيشاااتری را جايی که قدم

بتوان اعمال کرد برای يکسری حمالت 
 خوب و مفيدتر.

تا زن ند و  به جلو حرکت  کن يد رو  با ها 
 وسط را زمين کنترل کنند.

له  لت حم حا حأ در  بازی مختلط ترجي در 
لو و عقب قسااامت عقب و وايساااتادن ج

ها را که به نيروی بيشتری نياز است گوشه
 دهد. بازيکن آقا پوشش می

 چگونه مربيگري کنيم:

بازي حمله در دو نفره 

 (۱مختلط )

شروع می شروع میيک گروه دو نفری  شه کند. وقتی  توپ  به يک گکنند يک گروه با کنار در کنار و گروه ديگر  با جلو و عقب  و
 دهند.ها بازی را تا مسابقه تمام شود ادامه میرسد بازيکنو بلند می عميق

های تمرين های مناسب  و برجسته کردن ديدگاههای دو نفره تشويق کنيد و با استفاده از پرسشبازيکنان را به بحث در بين گروه
 ها و ...( آنها  را راهنمايی کنيد.عملکرد گام ،صبر، در حمله خوب )مثل:  شکل

 
 

 

 

 

 

 
 

چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 

حمله در مسابقه دو 

 (۲نفره مختلط )

نيساات « هابازی روی زن»با اين وجود که 
اما بايد مطمين شاااويد که حمله را به کنار 

کشند به ويژه اگر ضربات کامال طراحی می
توانند جلوی میها شاااده اجرا شاااود و زن

 زمين را تحت کنترل درآورند.

تواند مفيد باشاااد تا زن را حمالت پراکنده می
ها جايی که قدرت کمتری مجبور کند درگوشه

 تواند استفاده کند گيرکند.می
 

 

يادی  از ضاااربات حمله يت درصاااد ز ايی هدا
 شوند: می
  ستقيمی که زمان کمتری سير بازيکن م در م

 برای واکنش دارد 
   فت را يا های در يه  که زاو بازيکن  بين دو 

 دهند )شکل باال را ببينيد(.کاهش می
 برای تنوع بايد استفاده شود. ضربه مورب

 هايي براي چگونگي مربيگري:مثال

حمله در مسابقه دو 

 (۲نفره مختلط )

ند و عميق کنند و ضربه  بلگروه دو نفری ديگر عقب به جلو را شروع می –کنند يک گروه دو نفری شروع به تمرين کنار به کنار می
 کنند. کنند. بازيکن ها سپس تا تمام شدن مسابقه بازی میدر يک گوشه زمين را بازی می
سشبازيکنان را به بحث در بين گروه ستفاده از پر شويق کنيد و با ا سته کردن ديدگاههای دو نفره ت سب  و برج ی تمرين هاهای منا

 صبر، عملکرد گام ها و ...( آنها  را راهنمايی کنيد.، در حمله خوب )مثل:  شکل
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چه چيز را مربيگري 

 کنيد:

 

 

 مختلط دفاع دونفره

(۱) 

يک رالی با آندرهند کشااايده و عمقی 
امکااان دارد بااه زن اجااازه دهااد کاه 

های مناسااب امتياز آوری را به موقعيت
 ايجاد نمايد.سمت تور 

ند کردن شاااديم، زن به بل ها اگر مجبور 
های زمين توپ را معموال بايد به  گوشاااه

بطور مورب بلندکنند که اين عمل باعث 
سير می شود که احتمال حمله بعدی در م

ها  بايد فقط توپ آنها را کمتر کند. خانم
را مستقيم بلند کنند البته برای تحت فشار 

ند کردن تواقرار دادن حريف می ند در بل ن
 توپ آزاد باشند.

در شاااکل برای دفاع کردن مختلط کنار به 
کنار ترجيح داده می شود که خانم  در وسط 

 زمين برای ضربه زدن قرار گيرد.

 هايي براي چگونگي مربيگري:مثال

 مختلط دفاع دونفره

(۱) 

ور ها و ضربات کوتاه روی تزمين است وقتی که دراپ شات هایيک بازی مختلط را جايی که زن فقط مجاز به بلند کردن  به گوشه
 کنند. را دريافت می

 سپس بازی دوم را جايی که هر دو جهت برای بلند کردن توپ  مجاز باشند انجام دهند.
ستگیسپس همبازی  شاي سط زنها روی  سته کردن مثالهای بلند کردن توپ تو شه زمين بحث کنند و با برج  ی کههايها در گو

 ممکن است اين گزينه مورد دلخواه و ارجح  باشد.

 

  

 :کنيمچه چيزي را مربيگري مي

 

 

 

 دفاع دونفره مختلط 

(۲) 
 

ها به طور گسااترده اسااتفاده ها و مساادود کردنهل دادن
شاااود تا دفاع را به حمله تبديل کند، به خصاااوص در می

ای که  پشااات بازيکن جلو در نواحی وساااط زمين منطقه
 مخالف و روبروی بازيکن عقب باشد.   زمين

ستقيم  بلند می ضربه  را م نها کنند، که به آمردان  معموال 
ستقيمی را  بگيرند. مردها بايد  اجازه می دهد تا هر حمله م
فقط توپ را در گوشااه زمين بطور مورب بلند تا  فشااار بر 

 روی آنها را ايجاد کنند.

 هايي براي چگونگي مربيگري:مثال

 دفاع دونفره مختلط

(۲) 

 شات ستقيم بلند کند وقتی که دراپ  ست تا توپ را م ضربيک بازی مختلط را جايی که مرد تنها مجاز ا ها را هها و 
ها را در هر جهتی بازی کنند( ها و هل دادنتوانند مسااادود کردنکند )با توجه به اين که آنها هنوز میدريافت می
ها باشند شروع کنيد. سپس همبازیسپس بازی دوم را جايی که هر دو طرف جهت بلند کردن مجاز می بازی کنيد.

ست و مثالباهم بحث می ستقيم ا ستگی های بلند کردن مردها که فقط م شاي سته کنيکنند درباره  د در ها را برج
 جايی که  ممکن نيست گزينه ديگری را مورد انتخاب باشد.  

 اشد.ر جايی که اسمش روی آندر هندها مجاز نمیطراحی يک بازی، د 
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 . مقدمه 1

که هدف باال بردن مهارت اساات اگرچه نيازهای حالیکنيد، نيازهای جساامانی آن باال نيساات. در که شااروع به بازی بدمينتون می زمانی
سرعت افزايش می سمانی به  سمانی بهج سابقات آمادگی ج ست، با م سب آمادگی بدنی خيلی مهم ا سطح، تنا تدريج باال يابد. در باالترين 

 رسد.که به يک ساعت فعاليت يا باالتر میميرود به طوری

های آمادگی های مورد نياز برای طراحی و نظارت را برای برنامهمربی دانش و مهارتاين فراتر از محدودة اين بخش اسااات که به 
 پيشرفت خواهد بود(. اگرچه اين ديد به مربيان داده خواهد شد که:  ۲جسمانی ارايه نمايد )در سطح 

 نمايند. نمايد را  پيدا  ريزی مینمای کلی از اجزای آمادگی جسمانی که موفقيت را در بدمينتون پی 

 .با آگاهی از اندام برای گرم کردن و سرد کردن مناسب از آن استفاده نمايند 

 . آمادگي جسماني مناسب۲

سمانی را می صورت آمادگی ج سمانی»تواند به  سب اندام می« ظرفيت يک بازيکن برای کامل نمودن وظايف ج تواند به تعريف نمود. تنا
 بينيد:یاجزای متفاوت تقسيم گردد، که در زير م

  اجزاي آمادگي جسماني:

  ترکيب بدن 

  قدرت 

  انعطاف پذيری 

   استقامت 

  سرعت 

 اجزاي تناسب اندام تعريف ارتباط با بدمينتون نظر مربي

  سط يک ترکيبی سطوح چربی بدن تو
 گردد.از قند و ورزش کنترل می

  که ياتی  به نظر يد نسااابت  با يان  مرب
شند به ويژه به می ساس با ها بچهدهند ح

ای شک داشته و جوانان. )اگر در نظر حرفه
 باشند(. 

موفقيت بازيکنان بدمينتون بستگی به سطح 
کم چربی و پاهای عضاااالنی، که به آنها به 
مک  ند و ساااريع ک قدرتم کت  منظور حر

 کند. می

 سازد. آنچه که بدن می

 ترکيب بدن

  سااال، قدرت  11تا  1در گروه ساانی
 قرار داده شود. تمرين نبايد اولويت 

  سااال، قدرت  11تا  1در گروه ساانی
ست و اين  شکل بزرگ ني تمرين يکباره م
 تعريف بايد بر موضوعات زير تمرکز نمايد: 

o  ساز سوخت و  روی تکنيک خوب و 
 مناسب در بدن؛ 

o  که کاهش وزن  های  روی ورزش 
مکمل شااده توسااط سااويس بال و 
های تمرينی  بال و کش  مديسااان 

 هستند. 

  بازيکنان بدمينتون احتياج به نشااان دادن
 حداکثر قدرت ندارند. 

 کند اگرچه قدرت پا به بازيکنان کمک می
 که نيرو توليد نمايند. 

  حداکثر قدرت 
بازيکن در  يک  که  بيشاااترين نيرويی 
 يک تالش فردی می تواند توليد نمايد. 

 قدرت

 استقامت در قدرت

  بازيکنان بدمينتون بايد حرکات را به تعداد
ثل  ند. )م ماي بازی تکرار ن عدد در طول  مت
جهش، ضاااربه زدن( بنابراين اساااتقامت در 

 قدرت مهم است. 
 

  استقامت در قدرت 
چه ماهي يت  خت ظرف ها برای سااااا

 تکرارهای اصلی بدون خستگی 

  بازيکنان بدمينتون به ساااطوح بااليی از
 االستيکی/ قدرت نياز دارند. قدرت 

  قدرت االستيکی 
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 اجزاي تناسب اندام تعريف ارتباط با بدمينتون نظر مربي

 ست، با وزن تکنيک های تمرين وزنه د
ند در گروهکم، می عدی تعريف توا های ب
 گردد: 
o  .بعد از آن افزايش جهش کامل گردد 
o  ند ساااپس دورة  تکنيکی تمرين بل

ظارت  حت ن مل شاااود. )ت کا کردن 
 افراد واجد شرايط باشند(.

  باالتر از قدرت بدنی که يک قسااامت
به داليل  نان ويلچری  بازيک مهم تمرين 

 / جلوگيری از مجروح شدن است.  تکنيکی

  نوسااانات رو به جلو قدرتمند راکت مقدم
تر از سااارعت کشاااش در نوساااانات عقبی 

 هستند. 

يد نيرو در  ها برای تول ماهيچه  نايی  توا
سريع  شش  سرعت باال و بعد از آن ک

 است. 
  قدرت االسااتيک اغلب به صااورت
 شود. اشاره می« قدرت»

  عطااافتحرم ن مرين )ا ت پااذيری در 
حدوده حرکتی   مامی م يد در ت با حرکتی( 
ها  مان  مامی ز يد در ت با قرار بگيرد و 

 افزايش يابد  وبازيکن تشويق شود. 
  انعطاف کشااش ايسااتايی می تواند به

شود و  11تدريج در حدود  سالگی تعريف 
سمت تمرين ثابت نگهداری  سپس اين ق

 شود. 
 به مدت های ايساااتايی بايد کشاااش
 ثانيه انجام شود.  12تا11

بازيکنان بدمينتون به انعطاف پذيری خوب 
 نياز دارند تا: 

  .به توپ دسترسی پيدا نمايند 
  .تکنيک خوب را حفظ نمايند 
  .نيروهای موثری توليد نمايند 
  .از مجروح شدن جلوگيری کنند 

  سهولت حرکت در اطراف محدوده و 
  .مفصل

 انعطاف پذيري

  رسااما تحمل تمرين موثرتر خواهد بود
 سالگی تعريف گردد.  11اگر در حدود سن 

  خاب دوچرخه يدن و دومين انت اول دو
 1تا  ۲دقيقه،  42تا  ۲2ساااواری به مدت 

ته می عه در هف بل دف قا يای  ند مزا توا
 توجهی را به همراه داشته باشد. 

 بازيکن های به  بازی  جام   ها برای ان
 نمايند. میطوالنی کمک 

 نيروها حمايت از بازيافت. 
  حمايت کردن از بازيافت نيروها در  ميان

  .مسابقات و فصول تمرين

  مت در قاو بازيکن برای م يت  ظرف
 برابر خستگی 

 و  های قلباستقامت بر روی سيستم
عروق و تنفساای تکيه داشااته و توسااط 
پام نمودن  غذی و  اکسااايژن، مواد م

محصاااوالت زائد کربن دی اکسااايد و 
 کامل می گردد. 

 استقامت

  يد در بيشاااترين با عت تمرين  سااار
سمتهای تمرين بدمينتون متمرکز گردد،  ق
اگرچه مهارت حرکت درست بايد در اولين 

 قدم مورد توجه قرارگيرد. 

بازيکنان بايد قادر باشااند با ساارعت حرکت 
 نمايند تا: 

ند و حريف را تحت فشاااار توپ را زود بگير
ندقرار د به وارد  ه به حريف ضااار جددا  و م
 کنند.

  ظرفياات حرکاات تمااام باادن )يااا
 قسمتهايی از بدن( با سرعت زياد 

 سرعت
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 اجزاي آمادگي جسماني حرکتي   .۳

 ب  توجه به آم  گب جسم نب فيزيکب، چه رجزء آم  گب جسم نب حراتب اه  عمدتأ خ ص بدمينتون هستند:

 تعريف ارتباط با بدمينتون نظر مربي
اجزاي آمادگي 

 جسماني حرکتي

 مامی گروه عادل حرکتی در ت نان تمرين ت بازيک های 
 پيشرفته مناسب است. 

  يک پاية ورزش، ورزش با چشمان بسته، نگه داشتن سر
به حالت ايسااتايی، نگه داشااتن وضااعيت خوب و چاالکی 

که میويژه در تمرين مک ها  عادل حرکتی ک به ت ند  توا
 نمايد. 

 ند ممکن جان ماغی دار که اختالل د نانی  بازيک بازان و 
اساات مشااکالتی را در تعادل داشااته باشااند که به تمرين 

 اضافی و انطباق برای ورزش نياز دارند. 

يک بازيکن با تعادل حرکتی خوب 
مانی  بات حتی در ز به حفظ ث قادر 

سريع حرکت می کند دارد. مثل که 
يک بازيکنی که از انرژی کمی در 

مان ح کت برخوردار اساااات، ز ر
جام  کت بهتر و تکنيکی تر ان حر
ها مشاااکل  هد داد و حريف آن خوا
بيشااتری برای از بين بردن تعادل 

 آنها خواهد داشت. 

  بازيکن برای يک  يت  ظرف
به طور  نگهداری مرکز ثقل که 

 مداوم در حال تغيير است. 

 تعادل حرکتي

ردد، گساارعت بايد بر روی بيشااترين گروه تمرينی تمرکز 
اگرچه اين تمرين پاية مهارت های حرکتی درسااات را پی 

 نمايد و در اولين قسمت بايد انجام گردد. ريزی می

بازيکنان بدمينتون بايد به ضاااربة 
حريف هايشااان به ساارعت پاسااخ 

 دهند، به وسيله دويدن  و : 
  خارج از به  هل دادن ساااريع 

 زمين 

  اداره کردن سريع راکت آنها 

  شان دادن و ظرفيت واکنش ن
سرعت در پاسخ به ضربة حريف 

 است. 
 

 

 سريع بودن

  تمرين هماهنگی به طور زيادی شبيه به تمرين تکنيکی
 است )مورد هدف قرار دادن و حرکت( 

  سنی ، بر روی توليد مهارت هماهنگی از 1تا  1در گروه 
کت   های حر تد نداختن، گرفتن، پرش و م به زمين ا يل  قب

 شود. مطلوب تمرکز می
  تا  1هماهنگی ويژه در ورزش ها بايد بيشااتر در ساانين
ها سااال تمرکز گردد تا مورد هدف قرار دادن و مهارت 11

 جاد گردد. حرکتی مناسب در پيشرفت اولية آنها اي

بااازيکنااان باادمينتون ملزم بااه 
های مختلف  هماهنگی قسااامت 

 بدن هستند : 
  عوض کردن جايگاه در پاسخ به

 توپ معلق
  اجرای ضاااربه موثر و مورد نظر

 خود 

  کات يت حر ماهنگی، ظرف ه
 پی در پی موثر بدن است. 

  هماهنگی در بدمينتون اغلب
ه شناخت« چشم،دست،پا»به نام  

 شود. می
 

 هماهنگي

 هايی از قبيل ايساااتادن و شاااروع کردن، ايجاد فعاليت
عوض کردن جهت، پرش / فرود آمدن و متدهای متفاوت 

سااال از نظر پی ريزی  1تا  1های ساانی کار که  با گروه
 مناسب موثرتر است. 

 های ويژه ، بايد شاامل چاالکی تمرين در بيشاتر ورزش
های پيشاارفته باشااد ، شااامل سااايه زدن روی تمام گروه

های ويژه اسااات،  انجام الگوهای حرکتی که برای ورزش
سپس رالیهای پيشحرکت در رالی شده و  ر های غيبينی 

 قابل پيش بينی و  غيره. 

صميم سريعت سبتا کوتاه و  ، گيری ن
طبيعی در بدمينتون به  ضااربه زدن

سطوح  ست که در   شی ا معنی ورز
چابکی برای پيروزی مهم  باالی 

 است. 

ظرفياات عوض کردن ساااريع 
حالی هت در  عادل حفظ ج که ت

 می شود. 

 چابکي
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 گرم کردن . 4

انجام کارهای موثر در هدف از گرم کردن، وارد کردن يک بازيکن از يک موقعيت اسااتراحتی به وضااعيت روحی و جساامانی الزم برای 
  باشد.قسمت عمده تمرين می

ن
گرم کرد

 

داليل گرم 
 کردن

 کاهش شانس مجروح شدن                   -
 افزايش فشار خون -
 افزايش حرارت ماهيچه                   -
 کمک به افزايش مهارت -
 آمادگی ذهنی بازيکن              -
 در مسابقه       تمرين مهارت های مورد استفاده  -

 

 
 

فاکتورهاي 
 تاثيرگذار

 چه چيزهايی قسمت عمده فصل  را شامل می شود؟ -
 سن و تجربه ی بازيکن چقدر است؟ -
 محيط چگونه  است؟                     -
 فضای در دسترس چقدر است؟  -
 تجهيزات در دسترس چه چيزهايی است؟ -
                             چند بازيکن موجود است؟ -

 

 
 

آنچه که 
ممکن است 
 شامل شود

 افزايش نبض                         -
 حرکت کردن -
 تعادل                                     -
 سرعت                                          -
 چابکی                                   -
 با توپضربه زدن  -

 

 
 

ستند. مربی بايد به گونه شده همة گرم کردن ها ني صر ذکر  صری که از بقية تمامی عنا ست خود انتخاب تنها عنا ای رفتار کند که در لي
 های فيزيکی و روحی موثرتر خواهد بود در قسمت اصلی تمرين انجام دهد.وضعيت
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 . تمرينات افزايش ضربان نبض 5

 دقيقه انجام شود.  12تا  1تمرينات بايد در حدود  برای افزايش ضربان نبض 

 تواند به وسيله انتخاب موارد زير کوتاه تر شود: گرم کردن می 

 يادداشت ها  توصيف موضوع

دويدن رو به 

 جلو و عقب

   ،با دويدن رو به جلو و عقب بازيکنان در زمين
 باشد.ها میرو به تور بودن  در تمامی زمان

 

 
 

ها و اضاااافه کردن هدف یبه وسااايله
فاوت می های مت کت  ند آنحر ها را توا

شيد حرکات  شته با انجام دهد. در نظر دا
ها برای کودکان متغير شااانا يا دسااات

 است.

حرکت 

 شسه

 نان در عرض زمين  در بازيک جلوی زمين، 
 کنند.حرکت می

 

 
 

 

حرکت 

 زيگزاک

 بازيکن به روی  تور،  به تور رو  بت  ها نسااا

اين کارها را انجام  zکنند و آنها روی حرکت می
 دهند. می
  به ما هرگز  پای ديگر، ا بال  به دن پا  يک 

 . کندديگری برخورد نمی
  تمرکز بر روی گذر از سطح زمين 
  انجام يک حرکت ريتمی 

 تکرار حرکات رو به پشت به عقب زمين 

 

 

کمک به انجام  يک حرکت تند و برای 
بنگاه کردن به نزديک « مرور ساااريع»

 باشااد. تالشنوار تور بساايار اثرگذار می
برای مطمئن شاادن از اينکه نوار به باال 
به  ند. اگر نوار  کت نمی ک پايين حر و 

و  يرظاهر ايسااتاده بود، ساارت را باال بگ
 .به اطراف زمين سريع نگاه کن
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   . تمرينات ديناميک6

  هيد: ه ش متحرک ر   ر گر  ار ن  نج   مباه ورزشزم نب

  .بر روش انترل حرا ت تمراز انيد 

 ش حراد ر   فز يش  هيد.بعد  ز کروع رفته رفته سرعد و محدو ه 

 هايادداشت  توصيف اثر عنوان

ايستادن 

روي پاشنه 

 پا

  حااارکااات
ماهيچه ساااق در 
مااحاادودة خااوب 

 حرکتی 

  حااارکااات
 هاقوزم

  يک لحظه روی پاشاانة هر پا بايسااتيد و پايين
بياوريد و اين حرکت را به صاااورت متناوب انجام 

 دهيد.

 

 
 

 

پريدن روي 

 پاشنه پا

  کشااش جلوی
 ران 

 حرکت زانوها 

 ها را روی روی کل کف يک پا بايسااتيد، دساات
 ران پا قرار دهيد. 

 ای ی پاز يک پا به ديگری نوسان کرده و پاشنه
 موزون را به سمت باسن ببريد.غير 

 

 
 

توان با پاهای نزديک می
مت جلو  به سااا به هم 
ببحالت دويدن اين کار را 

 انجام داد.

راه رفتن 

 روي زانو

  شت شش پ ک
 ران 

  حرکت مفصل
 ران

 .يکی از پاها را کمی جلوتر از ديگری قرار دهيد 
 پا را کمی جلوتر نگه داريد. 

  .زانوی عقب را خم کنيد 

 ست صل ران و د ها را زانوی جلويی را رو به مف
 کوتاه روی ران عقب بگذاريد. 

  .کمر به صورت صاف باشد 

  .حرکت پای چپ را روی پای راست تکرار کنيد 

 .حرکت رو به جلو را همچنان انجام دهيد 

 

 

  قدار خم تدريج م به 
شاادن را در ران بيشااتر 

 نماييد. 

  سااينه را صاااف نگه
)از خم شاادن کمر داريد 

 جلوگيری نماييد(

نوسان پاي 

 صاف

  شت شش پ ک
 ران 

  حرکت مفصل
 ران 

 

  روی يک پا بايستيد و دست ها را روی رانها قرار
 دهيد. 

  .پا را به سمت جلو و عقب نوسان دهيد 

  .تا آنجا که ممکن است پا را صاف نگه داريد 

  دة محدوکم کم شروع کنيد و به تدريج سرعت و
 حرکت را افزايش دهيد. 

  بدن را باالتر و ساار را تا آنجا که ممکن اساات
 ثابت  روی يک نقطه نگاه داريد.

 

 

  باادن باااالتر کنترل
آورد و خوب را فراهم می

نگه داشااتن ساار، برای 
انجام تعادل حرکتی عالی 

 است.

نوسان 

دادن پا به 

 اطراف

  باالی بدن و پا
را بااه درون و 

 کشيدن بيرون 

  حرکت مفصل
 ران )به اطراف(

  ستان را باالی ران قرار ستاده و د روی يک پا اي
 دهيد. 
  ديگر پا را از چپ به راساات به صااورت کشاايده

 نوسان دهيد. 

  ست سر را تا آنجايی که ممکن ا بدن را باالتر و 
 ثابت  روی يک نقطه نگاه داريد.

 
 

  ،بدن باالتر از  سااار 
فراهم تعااادل حرکتی را 

 آورد.می
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 هايادداشت  توصيف اثر عنوان

 النژه

  ها تحرم زانو
 و مفصل ران 

  با ناساااب  مت
کشاااش ماهيچه 

 های پا

ستيد، يک پا را در جلوی پای  ضی باي صورت عر به 
 ديگر قرار دهيد. 

 تصور کنيد پاها روی دو ريل راه آهن قرار دارند. 
 بازوها را برای تعادل به اطراف بکشيد. 

 م کنيد. آرام پايين برويد، هر دو زانو را خ
سپس با پای ديگر عوض  1شکل  را کامل کرده و 
 کنيد.

 

 

شروع  سيله  اين کار به و
حالت ايسااتادن با جهش 
رو به جلو و برگشااات به 
لت شاااروع می توان  حا

 سخت تر گردد.

 اسکات

  ها تحرم زانو
 و مفصل ران 

  با ناساااب  مت
کشاااااااااااش 

 های پاماهيچه
 

 د. باز کني بايستيد و پاها را به اندازة عرض شانه ها
شده، فرض کنيد  صل ران خم  به آرامی از اولين مف
حالت اسااکات را گرفته و با پاهای صاااف بر روی 

 کنيد.زمين آن را حمل می
 
 

 

 
 

 به عقب بنشينيد .
با محدودة خوب حرکتی 

 خم شويد.

چرخش باال 

 تنه

  کشااااااش
 های کمر ماهيچه

  حرکت ساتون
 فقرات

 نگه داريد. راکت را در جلو و با دو دست 
 به حالت عرضی بايستيد . 

به چپ و مفصاال صااورت را رو به جلو نگه داريد و 
 .راست بچرخانيد

 

 
 

بااه تاادريج محاادوده و 
سرعت حرکت را افزايش 

 دهيد .

خم شدن 

 به طرفين

  کشااااااش
 های کمر ماهيچه

  بااا تااحاارم
 ستون فقرات

 راکت را در باالی سر و با دو دست نگه داريد . 
 عرضی بايستيد. به حالت 

 مفصل ران را رو به جلو نگه داريد. 
 متناوبأاز طرفی به طرف ديگر خم شويد.

 

 
 

عت و  تدريج سااار به 
مااحاادودة حاارکاات را 

 افزايش دهيد.
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 . تعادل 7

 کند تمرکز نمايد. های تعادلی بايد بر روی حرکاتی که متناوباً عناصر ورزشی را تکرار میدر ورزش

نوسان دادن 

 صافپاي 

  .با  کمک پا و دستان روی ران بايستيد 

  سان صورت معلق به جلو و عقب نو پا را به 
 دهيد.
  تا آنجايی که ممکن است پا را صاف نوسان

 دهيد. 

  از آرام و کم شروع کرده و به تدريج سرعت
 ی حرکتی را افزايش دهيد. و محدوده

  سر تا آنجايی شته و با  بدن را باالتر نگه دا
ه ممکن است بر روی يک نقطه تمرکز کرده ک

 و نگه داريد.

 
 

 

 

نوسان دادن 

 پا به اطراف
 

  پا در حاليکه دسااات روی کمر روی يک 
 است بايستيد. 

  پای ديگر را از چپ به راسااات بدون خم
 شدگی نوسان دهيد. 

  بدن را باالتر از ساار نگه داريد و ساار را تا
يک  که ممکن اسااات بر روی  جايی  نقطه آن

 تمرکز دهيد.

 

 

  جب کنترل باال، مو بدن در  گه داشاااتن  ن
نمايد و اين عمل گردد و از ساار محافظت میمی

 برای تعادل حرکتی بسيار مناسب است. 
  ست ها شيدن بدن، پاها و د برای به چالش ک

های متفاوت نوساااان دهيد. مثل را در وضاااعيت
 ها را باالی سر نگه داشتن.دست

 النژه

 ض ست را از و شروع کنيد و د ستادن  عيت اي
 ها و پاها با يکديگر بگذاريد. روی ران

  .به سمت جلو با يک پا خيز برداريد 

  به وضااعيت شااروع برگشااته و حرکت را با
 پای ديگر تکرار نماييد. 

 .تمرکز کنيد تا بدن در وضعيت صاف باشد 

 

 
 

 ها را تکرار کنيد، آزمايش با بدن باالتر جهش
 شامل: 
o  چرخش بدن به چپ و راست 
o های چپ و راست خم شدن به طرف 

 های بدن برای حفظ اين به چالش کشااايدن
های که قساامتوضااعيت جهش اساات در حالی

 .کنندهای متفاوت حرکت میبااليی بدن به راه

 هاپريدن

 دو پا 
دار )مثل از بغل که نشان های کامل دنبالهپرش

 داده شده است(
 

 کنيد، در زمان فرود آمدن که شااروع میزمانی
 مکث کنيد تا تعادل برقرار گردد. 

 طور که متوجه شاااديد، زمان مکث و همان
 پرش فوری و فرود آمدن را کاهش دهيد. 

 ثال مايش م کت در عرض را ن ها حر ها تن
هايی که نياز اسااات تا اساااتفاده دهند. تفاوتمی

 شوند: 
o  حرکت رو به جلو و عقب 
o  چرخش 
o  ترکيب کردن آنها 

 پا  1پا به ۲

 
 پا  ۲پا به  1

 
 پا به پای ديگر1

 
 (پا به پای مشابه )رقص پا 1
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 . سريع بودن / سرعت 8

 يادداشت ها  توصيف اسم

 پاهاي سرعتي

 .در خطوط موازی روبروی هم بازيتان  بايستيد 

  با يک سااايگنال يا عالمت )مثل توپ در حال
برخورد با راکت، کف زدن و ...( بازيکنان در اطراف 

 کنند. خطوط موازی  يکباره  به سرعت حرکت می
 اولين نفری که تمام کند برنده است.

 

 
 

 تواند به تنهايی انجام گردد اما عنصر اين کار می
 د.نمايرقابت ميل را به افزايش سرعت بيشتر می

  ،پشاات به در کنار يک هم ورزشاای بايسااتيد
 خطوط موازی  زمين. 

  ،به طور يکنواخت )مثل ضاااربه زدن به راکت
به درون و بيرون  بازيکن ها  دسااات زدن و غيره( 

 دارند.خطوط موازی هر چه سريعتر قدم برمی

 

 
 

 ما رقابت اين کار می ند تنهايی انجام گردد ا توا
 کند. ميل را به افزايش سرعت بيشتر می

 نها میبازيکن به درون و بيرون خطوط توان د 
 موازی پرش کنند.

 کار نردبان

  .در کنار نرده بان روی پای راست بايستيد 
 پای راست را بيرون ببريد. 

  چپ(  –به درون نرده بان گام برداريد )راست 
 پای چپ را بيرون برانيد. 

  چپ(  –به درون نرده بان قدم برداريد )راست 
 خارج شويد.با پای راست از نرده بان 

 

 

  ۲به  1رفتن از  – ۲به  1رفتن از »بلند بخوانيد ،
 . ۲به 1رفتن 

 تکرار کنيد و جا پای آن بگذاريد کار نفر قبلی را.  

 تواند بدون نرده بان و تنها با اسااتفاده از اين می
 خطوط موازی انجام شود. 

 ستفاده از نرده بان /  اهاديگر جا پ را می تواند با ا
 خطوط موازی طراحی نمايد.

 

 

پاي سرعتي / 

 حرکتي

  بار انجام دهيد . با  1حرکات پای سااارعتی را
 حرکت پا به داخل و خارج از خطوط موازی 

  خارج خطوط موازی به  پا را  بار،  در ساااومين 
کت کرده و  به طرف زمين حر بازيکن  يد.  گذار ب

 دود.میسريع 

 

 .اين ورزش را با دويدن رو به عقب تکرار کنيد 

 

برخورد توپ به 

 دست

  توپ به  1۲تا  8رو به روی مربی بايسااتيد، که
 همراه دارد. 

  سر هم پرتاب شت  سرعت و پ مربی توپ را به 
می کند و بازيکن با دسااات خود آنها را مورد هدف 

 دهد.قرار می

 گذاری کنيد که آنها مشکی باشند. ها را نشانه برخی از توپ 

 های مشااکی های ساافيد را مورد هدف قرار داده و آنها را به خارج از راه توپها توپبازيکن
 حرکت دهند.
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 چابکي

دراز کشيدن، 

بلند شدن، 

 حرکت !

نان روی زمين مشاااکی بيرون از زمين دراز  بازيک
 دهند. کشند، پا را به خطوط فشار میمی

بازيکنان بلند شااده و با حداکثر ساارعت به يکباره، 
 دوند.سمت خط عقبی می

  :فکر کنيد روی تغييراتی از قبيل 
o ست سينه قرار دهيد. بازيکنان اجازه ندارند از به کمر بخوابيد و د سه  ها را در کنار قف

 ها يا آرنج برای بلند شدن کمک بگيرند. دست
o .رو به شکم بخوابند 

 سايه زدن

 

 
 

 نند. کقبلی که در مسابقه شرکت داشتند، در  تمام زمين از سايه زدن استفاده می نفرات 
سايه زدن  يک تمرين مناسب است که  شامل  تمامی حرکات است که بمقدار ايستادگی بازيکن 

 بستگی دارد )مثل جلوی زمين، وسط زمين، پشت زمين(

 بازي با توپ .۹

 يادداشت ها نمايش مراحل بازي با توپ

 ايبازي مسابقه

 

 دهد کهآلی به بازيکن  اجازه میضااربه زدن برای بازی به طور ايده
ضربات را تمرين نموده و حرکات اساسی برای موفقيت در مسابقه را 

 انجام دهد.
از کار افتادگی دو گانه که شاااامل مقداری بزرگتر از ضاااربه بدنی و 

 های مناسب است.تمرين و برگشت

 تمرين کردن
يک  دهد که چگونگی انجامی نشستن باشد. اين به مربی اجازه میقبلی برای تمرين بايد شامل عناصری از قسمت عمده  حرکات

 مهارت را  مشاهده نمايد و به آنها اطالع دهد.

 . سرد کردن 1۱

 حقيقت کليدی در مورد سرد کردن شامل جدول زير است: 

 انتخاب آرامش چگونگي انجام آن مزايا يادداشت

به بدن  برای  شااادت ورزش بيشاااتر 
ستر سطوح ا شت به  احت در روش برگ

 . کندکنترل شده کمک می
يد  خه ساااواری برای اين امر مف دوچر

 است. 

کمک به از بين بردن مايعات جمع  کمک به کاهش سفتی عضالت 
 ها شده در داخل و اطراف ماهيچه

به  يک را  پی در پی ورزش ايروب
دهيد دقيقه انجام  11تا  1مدت 
تدريج از شاادت آن بکاهيد. و به

برای مثال می توان آرام دويدن 
را به راه رفتن معمولی که کندتر 

 است تبديل انجام داد. 

شار  کاهش خطر سکته  ضربان و ف ستن از  بتدريج کا
 خون 

اسااايد الکتيکی که  به درون کبد انتقال 
ن به منبع داده می شاااود مجددا می توا د 

 . ل گرددمفيد انرژی تبدي

کمااک بااه از بين بردن اسااايااد 
 الکتيک )محصول اضافی ورزش( 

بر نفس عميق و تمدد اعصاب که برای 
 کشش بيشتر موثر است تمرکز کنيد. 

شيدن ماهيچه ستاده مانع ک ها در حالت اي
چه ماهي ندرت  به  تاه شااادن  ها از کو

تاه می عه کو چه در هر دف ماهي گردد. اگر 
 مخربی را در تکنيکتواند نتايج شااوند می

 و مجروح شدن ايفا نمايد. 

چه ماهي به طول بازگشااات  ها 
 شان معمولی

ماهيچه لت کشااايدن  حا به  ها 
ستاده )به مدت  ثانيه  12تا  11اي

 نگه داريد(. 
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 سولئوس(کوتاه کردن ساق پا ) (باال بردن ساق پا )گاسترو

  
 (جلو ران )چهار سر ران (پشت ران )همسترينگ

  
 کشاله ران ) اداکتر کوتاه ( (کشاله ران )اداکتر بلند

  
 ()گلونئال سرينی ( ۱چرخش باال تنه ) 

  
 ( ۲چرخش باال تنه )  خم شدن به اطراف

  
 (ایقفسه سینه ) سینه پشت بازو ) ماهیچه سه سر (

 

 
 کشش شانه
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 . خالصه11

  عملکردی است که بر چگونگی عملکرد بازيکن تاثيرگذار خواهد بود. فاکتور  1وضعيت فيزيکی بازيکن يکی از 

 1 توانند به صورت زير تقسيم شوند: جز  تناسب اندام که در پيشرفت اندام برای موفقيت در بدمينتون تأثير دارد می 

o 1  .)جز تناسب اندام فيزيکی )ترکيب بدن، قدرت، سرعت، تحمل، انعطاف پذيری 

o 4 حرم )چابکی، سريع بودن، تعادل حرکتی و هماهنگی(. جز تناسب اندام م 

 گردد. های متفاوت تأکيد گردند که موجب بهبود بهينه میتواند در گروهاجزای متفاوت تناسب اندام می 

 تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد:تر از تمرين و مسابقه قرار گيرد. اجزای دقيق گرم کردن میگرم کردن بايد مقدم  

o  محيط 

o ها رشد و نمو گروه 

o  )... محتوای قسمت اصلی )مثل تمرين ، رقابت و 

o  تجهيزات در دسترس 

o ها تعداد بازيکن 

  :سرد شدن بايد در انتهای تمرين يا مسابقه صورت پذيرد. سرد شدن موثر بايد 

o ها را به طول معمولی به راحتی بگرداند. ماهيچه 

o  ها کمک نمايد. داخل و اطراف ماهيچهبه پام نمودن مايعات جمع شده در 

o  .به تدريج ضربان قلب و فشار خون را کاهش دهد 

o  می کند( کمک که نتيجه افزايش تمرين است اسيد الکتيک )جذب شدن در . 



 الگوی دهم

 شناسی ورزش عامل عملکرد روان چهار

 مقدمه  .1

 راهنمای سطوح روان شناسی ورزش  .۲
 تعهد  .1
 اعتماد   .4
 کنترل و نظارت  .1
 تمرکز           .1
 پيوستگی  .7
  خالصه .8

 

 

 
 نتايج يادگيري: 

 در خاتمه اين نمونه مربيان قادر به خواهند بود:

 ها؛شناسی ورزشتعريف روان 

 .درم کردن مرزهايی از کاربردهای مختلف روان شناسی ورزشی 

 دهد.میشناسی ورزشی را تشکيل های کليدی که روانليست کردن حوزه 

 باشد.آنها می شناسی ورزشی قادر به عمل مربيگریهايی که به وسيله روانشناسايی روش 
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 مقدمه  .1

 گونه تعريف شود: تواند اينها میروان شناسی ورزش

 «.ها در ورزشفرآيندهای روانی و رفتارهای افراد و گروه»

يان بايد از بها، آمادگی فيزيکی و آموزش دارد. مرشناسی ورزشی يک تأثير بسيار زيادی بر عملکرد ورزشی، تکنيک مؤثر، تاکتيکروان
 به منظور:  شناسی ورزشیروان

 قا  کيفيت زندگی خود؛ منظور ارتتشويق مردم که از تجربه ورزشی لذت ببرند و به 

 .و پيشرفت عملکرد، استفاده کنند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داده شده  طرح فوق نشانها در توانند در سه حوزه بالينی، مربيگری و پژوهشی فعاليت کنند. اين حوزهشناسی ورزشی میپزشکان در روان
 است. 

شي بالينيروان سي ورز سيار آموزش شنا سط افراد ب شگاهی و تجربه در زمينه روانتو صيالت دان سطح بااليی از تح سی ديده با  شنا
ست. مهارت شده ا شی انجام  شامل مهارتورز ست و آنها معموالً با کنترل نهادهای هايی که آنها در اختيار دارند  شاوره ا ای حرفههای م

شده شناخته  سميت  ال، عاطفی، عنوان مثای که بازيکنان نياز حمايتی برای رفع اختالالتی )بهاند. آنها معموالً در زمينهبرای اين کار به ر
 شود، دخالت دارند. اين امر در محدوده هدف کاری مربی ورزشی نيست. شخصيتی و غيره( که مانع پيشرفت آنها در ورزش می

ش ها و غيره برای افزايشامل استفاده از ابزارهای پژوهشی نظير مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، آزمايش ورزشي تحقيقي شناسيروان
ستی از مفاهيم روان شی میدرم در سی ورز شگاهشنا سيس آکادمی نظير دان ها برای اين هدف مؤثر واقع شود. اغلب اين محققان با تأ

 ای که اين فرآيند پيش برود.  زمينه سهيم هستند، اما فقط برای همکاری با محققان تا اندازهشوند. بعضی اوقات مربيان در اين می

از دانش آنها  برند.کار میشناختی را در شيوة مربيگری خود بهشامل مربيانی است که اصول اصلی روان شناسي مربيگري ورزشيروان
 دست آمده باشد.ه آموزشی در اعطا  مربيگری يا مطالعه شخصی خود بهشناسی ورزشی ممکن است در نتيجه بخشی از يک دور روان

 شناسي روان

 ورزشي باليني

 

 شناسي روان

 پژوهشيورزشي 

 

 شناسي روان

 ورزشي مربيگري 
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 هاي کليدي زمينه –ها شناسي ورزش. روان۲

ست مفاهيم روان شان مینمودار زير فهر ستگی را ن سجام و پيو دهد. شناختی تحت عناوينی از کنترل، اعتماد به نفس، تعهد، تمرکز و ان
 گذارند.  اين مفاهيم با هم همبستگی دارند و بر يکديگر اثر متقابل میتوجه داشته باشيد که بسياری از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برخی مفاهيم در اينجا توسعه خواهند يافت برای: 

 تواند در عمل مربيگری استفاده شود.شناسی میتوضيح دادن اينکه چگونه روان 

 بسياری از مفاهيم به هم مرتبط هستند.  دهد چگونهنشان می 

 توجه داشته باشيد که يک نقطه شروع مفيد برای مربی تيم بيان اين سؤال است که:

 «.اين بازيکن خوب است يا خير»

 .دشناختی جامع و يکپارچه را برای کمک به بازيکن انتخاب کنيتوانيد اين نوع از رويکرد رواناگر جواب خير است، آنگاه شما می
 
 

 

شناسي روان

 ورزشي
 

 تعهد
 

 مجموعه اهداف
 انگيزه
 تالش

 
 

 اعتماد به نفس
 

 احترام به نفس
 انتظارات

 ترس از شکست
 کمال گرايی
 تأييد اجتماعی

 تمرکز
 

 مرکز توجه
 دقت
 ثبات

 شبيه سازی

 پيوستگي
 

 تعامل اجتماعی
 کار دسته جمعی

 مديريت
 

 کنترل
 

 تحريک
 کنار آمدن با اشتباهات

 تمدد اعصاب
 پرخاشگری
 خود بحث
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 . تعهد۳

ف عنوان انگيزه غيرذاتی توصاايشااود، بنابراين اين تالش بهکه تالش برای رساايدن به هدف از منابع بيرونی و ظاهری ناشاای میوقتی
 يابد از قبيل: رود، به فاکتورهايی دست میطور غيرذاتی با اين انگيزه پيش میبازيکنی که به شود ومی

  ،مربيان، دوستان و غيره.تحسين يا تأييد از طرف والدين 

 های برد؛ مدال 

  امکانات مالی؛ 

  امکانات عمومی؛ 

  .انتخاب 

نی شود، بنابراين اين به عنوان انگيزه ذاتی توصيف شده است. بازيککه تالش برای رسيدن به هدف باال از منابع باطنی ناشی میوقتی
 :از قبيليابد رود، به فاکتورهايی دست میکه ذاتاً با اين انگيزه جلو می

 برخورداری از آموزش و مسابقه 

 بودن با دوستان 

 پيشرفت شخصی 

   ،سالمت 

فرض اينکه  تواند بهکند، دارند. اين مسااائل میسااياری از بازيکنان ترکيبی از عوامل بيرونی و باطنی که برای آنها ايجاد انگيزه میب
او در ضرباتی که تا حد زيادی خارج از کنترل او است به طوريکه يک وضعيت  بيشِ از حدحرکتهای تعادل بازيکن به دليل انگيزه بيرونی 

سترس شود. بهزا بوجا شی  شيد. يک بازيکن با انگيزه ود آمده را نا شته با ست به خوبی بازی کنيد ولی بردی ندا شما ممکن ا عنوان مثال، 
کند برای اينکه آنها برای رسااايدن به هدف خود تا حد زيادی کنترل بازی را دارند. در اين جا ذاتی، در يک محيط کم اساااترس بازی می

 های بيرونی است. ها و محرمعنوان راهنما برای ترويج انگيزه ذاتی و باطنی به جای انگيزه نکته کليدی، نقش مربی تيم به

ست و بازيکنان روی عوامل ذاتی که از آن طريق می سيار مؤثر در جهت ايجاد انگيزه بازيکنان ا شتن هدف يک روش ب بازی  تواننددا
صول دقرا کنترل کنند، تمرکز می شامل ا ن منبع و اي تری از مجموعه اهدافی است که در بخش فرآيند مربيگری بهيقکنند. اهداف مؤثر، 

ای فراتر از اينکه آيا بازيکن انگيزه ذاتی يا غيرذاتی دارد، خواهد مأخذ پرداخته شده است. به هر حال اين نوع از مجموعه اهداف تأثير عمده
 ف طبقه بندی کرد.توان به عنوان فرآيند اهداف يا نتيجه اهداداشت. اهداف را می

 نتايج اهداف

اين اهداف برای برنده شااادن يا بهتر بازی کردن نسااابت به 
 ديگران اهميت دارد.

اين اهداف اغلب بلند مدت هستند و از پيشرفت انگيزه و محرم 
 کنند. بيرونی، حمايت می

 فرآيند اهداف

اين اهداف به پيشاابرد شااخصاای از لحاظ اصااول اجرايی، فيزيکی، 
د. اين کنعوامل روانشااناختی يا شاايوه زندگی کمک میتاکتيکی، 

شرفت انگيزه ذاتی حمايت  ستند و از پي اهداف اغلب کوتاه مدت ه
 می کنند. 

 غيرقابل کنترل

ه افراد که آنها وابسته بنتايج اهداف قابل کنترل نيستند به طوری
ستيابی به  ستند. اين نتاج معموالً با انتخاب برنده برای د ديگر ه

 عالی و غيره اهميت دارد.  رتبه

 قابل کنترل

 توانند برای اهداففرآيند اهداف بساايار قابل کنترل هسااتند و می
دقيق به منظور حمايت در جهت پيشرفت بازيکن مورد استفاده قرار 

 گيرند. 
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 مثال

تامبر  يان ساااپ پا بازی ۲211در  مان  های ملی يکنفره  من قهر
 خواهم بود. 

 مثال

سه شاری   در من قادر به بازی بک هند در پايان اين جل ضربات آب
 با روند امتياز گرفتن خواهم بود.  بدون دفاع

حل  قات از تنفس عميق بين مرا من در طول اين دوره از مسااااب
 مسابقه استفاده خواهم کرد. 

نترل بيش از حد از توانند کبازيکنان می به منظور ترويج انگيزه ذاتی، مربی تيم بايد بازيکن را برای تعيين فرآيند اهدافی که از اين طريق
کنند(. به هر کنند )آنها احتماالً انتخاب میخود نشان دهند، تشويق کند. اين گفته صحت ندارد که بازيکنان نتايج هدف خود را تعيين نمی

 حال مربی تيم بايد تشويق خود را روی اين فرآيندها متمرکز کند: 

 ن؛ کمک به بازيکن برای پيشرفت کرد 

 .کاهش فشار به وسيله کم اهميت جلوه دادن به نتايجی که غيرقابل کنترل است 

 . اعتماد به نفس4

. اين دهندبازيکنان توقع زيادی از خودشااان دارند و اغلب مربيان، والدين و معلمان نيز )اغلب ناخواسااته( اين سااطح توقع را افزايش می
 آنها:هايی مواجه است برای آنکه بينیمشکل با پيش

 معموالً با نتايج مرتبط هستند؛ 

 عنوان نمونه بردن يا باختن، خوب يا بد، و غيره(؛ است.فکر اين بازيکنان دائماً قضاوت درباره عملکرد خود )به 

 يابد؛ فشار افزايش می 

 رود. اعتماد به نفس تحليل می 

ه آگاه کردن آنها برای دوری از توقعات زياد و تمرکز روی فرآيندهايی کتوانند به بازيکنان اعتماد به نفس بيشتری را با کمک به مربيان می
 آنها قادر به کنترل هستند، بدهند.

 . کنترل5

صوص در موردی که بازيکن انتظار توقعات بااليی از خود  شوند. اين امر به خ ضطرب  صبانی و م ست بازيکنان ع در طول بازی ممکن ا
های مداوم در مورد خود و عملکرد حريف خود است. يک راه برای بهبود احتمال زياد در پی قضاوتکند. چنين بازيکنی به دارد، صدق می

 هايی است که ميتواند کمک کند اين بازيکن بين مراحل، استراحت کند. اين وضعيت استفاده از تکنيک

 بخش شود. آزمايش به شرح روش ذيل است. تواند موجب اثری آرامتنفس عميق می

 ايستاده با قراردادن بازوها در کنار خود.به شکل  .1

 تمرکز ذهن شما بر روی آن مرکز از بدن خود.  .۲

 دم عميق از معده  .1

 بازدم و رها کردن هر گونه تنش از قسمت باالی بدن: سر، صورت، گردن، شانه ها و قفسه سينه.  .4

 تکرار همان مرحله. .1
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صد دا .1 شما ق سردی و غيره( تفکر عميق در ذهن خود که به دقت حالتی را که  سيد، )به عنوان مثال، ريلکس، آرامش، خون ريد به آن بر
 کند. توصيف می

 :مراحل ذيل وقتيکه اين تکنيک ها استفاده می شوند. ارزشمند هستند

 يادگيری مهارت اول در عمل، سپس به کار گرفتن آن در بازی؛ 

 ستفاده از اين روش فقط زمان برای بين رالی ست با ا شما ممکن ا شيد اما باز هم میها  شته با سازی تنيک تنفس دا ش تواند در رها
 مؤثر باشد.

 ستفاده از اين روش به ست، از اينا شما طور کلی فکر کردن به چيزهای ديگر قابل کنترل ا شدن ذهن  رو اين يک راه خوبی برای باز 
 باشد.  می

 تمرکز. 6

خاص که برای ارائه بازی خود مفيد است، استفاده شود. يک نمونه ساده اينکه  ایتواند به تمرکز بازيکنان در جنبهتصوير سازی ذهنی می
اهد زمينی را خوکند. اين مربی از بازيکن میشود، تمرين میيک مربی با يک بازيکنی که خطاهای زيادی بيرون از تيم در زمين باعث می

سيله مجموعه صور کند. اين به و شاهده»بازيکن نياز مبرم به تالش برای ای از خطوط دومی به جای خطوط اول ت اين زمين در ذهن « م
خود دارد. بعد از آن مربی از بازيکن برای تجسااام کردن همان زمين، کمی باريک تر و برای بازی يکنفره مثل اينکه آنها در اين زمين در 

خشای تکنيک مربيگری خود در طول زمان کند. ساپس اين مربی مساابقات را برای ارزيابی اثربحال بازی کردن هساتند، درخواسات می
 کند. بازبينی می

 . پيوستگي7

هايی از مردم نسااابت به کار هايی برای توجيه  کردن گروهبه منظور ايجاد يک محيط آموزشااای مؤثر، مربيان اغلب اوقات بايد تکنيک
 تواند شامل:  گروهی سالم، ارائه دهند. به عنوان نمونه می

 صميم گرفته های بابرگزاری برنامه سازگار با آموزش ت سطح آگاهی توسط گروهی که در مورد يک رويکرد  شبرد  شگاهی در جهت پي
 شده؛

 دخالت والدين در روند فوق؛ 

 ها و شيوة والدين در طول تمرينات، باشد. چرخه منظم در گروه 
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 . خالصه8

 «.رفتارهای افراد و گروه های مربوط به ورزشفرآيندهای ذهنی و » های فيزيکی می تواند تعريف شود به عنوان ورزش

 توان به سه زمينة زير تقسيم کرد:ها را میشناسی ورزشروان

 ها،شناسی بالينی ورزشروان 

 ها،شناسی تحقيقی ورزشروان 

 ها.شناسی مربيگری ورزشروان 

های الزم يا الينی و ورزشاای بدون آموزششااناساای بمربيان اساااساااً در حوزة کاری خود بايد توجه دقيقی راجع به تحقيقات روان
ه ها را با موفقيت اعمال کنند، بشااناساای ورزشتوانند تکنيک های روانهای تخصااصاای داشااته باشااند. به هر حال، مربيان میپشااتيبانی

 خصوص اگر هماهنگ و مطابق با عمل مربيگری ذاتی آنها باشد. 

سی ورزشروان ستردهشنا ضوع گ شها يک مو ست که  سياری از نظريهای ا ست که در های مختلف، مفاهيم و تکنيکامل ب هايی ا
هرست ها استفاده شود در فها، مفاهيم و تکنيکتواند برای سازماندهی اين نظريهبسياری موارد به هم مربوط هستند. يک چارچوبی که می

 کنترل قرار دارد.و آنها تحت عناوينی از: پيوستگی، تعهد، تمرکز، اعتماد 



 الگوی یازدهم

 عامل عملکرد شیوة زندگی

 مقدمه   .1
 فاکتورهای شيوه زندگی معين شده     .۲
 پيشگيری از آسيب  .1
 مديريت آسيب  .4
1.  (R.I.C.E) يک روش درمانی که از طريق اسااتراحت و کمپرس يخ، تحت فشااار قرار دادن و باال نگه داشااتن در لحظه

 رساند.     مدت زمان بهبودی را کوتاه و ناراحتی را به حداقل میباشد و اين روش آسيب می

 

 

 

 نتايج يادگيري: 

 در خاتمه اين الگو، مربيان قادر خواهند بود: 

 تواند در عملکرد آنها تأثير داشته باشد، بشناسند. فاکتورهای شيوة زندگی را که می 
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 . مقدمه1

شرکت می سابقه بدمينتون  ست مهارتيک بازيکن وقتيکه در م سيار خوب از  شناختیهای فنی، تاکتيکی، فيزيکی و روانکند، ممکن ا ب
کند. خود را برای ارائه يک بازی بهتر مديريت میهای ديگری از شاايوه زندگی خود نشااان دهد، ليکن يک بازيکن ورزيده همچنين جنبه

ها بر های شيوه زندگی و تأثير آناين فاکتورهای شيوه و سبک زندگی به طور مختصر در جدول زير بيان شده است. به عالوه توسعه عامل
 فدراسيون جهانی بدمينتون بيشتر توضيح داده شده است.   ۲عملکرد که در  سطح 

 زندگي معين شده فاکتورهاي شيوه .۲

 نکات فاکتور شيوة زندگي

 والدين
والدين تأثير به سزايی روی سبک و شيوة زندگی فرزندانشان دارند. موضوعاتی نظير، رژيم غذايی، الگوهای خواب، ميزان تعهد بين 

 ورزش و آموزش هستند.که  اين فاکتورها تا حد زيادی توسط والدين بيشتر از فرزندان کنترل می شوند.

 مديريت زمان
های هفتگی، ماهانه، ساااالنه به ريزی درساات برای مديريت زمان به طور مؤثر می باشااد. برنامهترين بحث در ورزش برنامهمهم

 تواند در ميان ورزش، آموزش، کار، خانواده، تعهدات اجتماعی، آرامش و غيره به دست آيد، مهم هستند.  منظور تعادل مؤثر که می

 تغذيه

ها و آب( به طور صحيح بايد برای تأمين آنچه بدن زای مهم رژيم غذايی )کربوهيدرات، چربی، پروتئين، مواد معدنی، ويتاميناين اج
 به آنها نياز دارد متعادل کننده باشد:

 رشد و ترميم 

 مديريت وزن 

 حفظ سالمتی 

 عملکرد ورزشی 

 ها هستند.ترين منبع انرژی برای عملکرد ورزشی کربوهيدراتمهم

 پيشگيري از آسيب

بهترين راه برای مديريت آساايب، اتخاذ بسااياری از اقدامات عملی به منظور جلوگيری از اتفاقات می باشااد. تکنيک صااحيح گرم 
سب همه میسرد کردنکردن،  شام و تجهيزات منا سيب، پو شگيری از آ شتر از اين موارد در توانند به پي ها کمک کنند. جزئيات بي

 ئه شده است. آخر همين بخش ارا

 مديريت آسيب
صدوميت سالمتی و در م ستراحت زياد هم برای  شيد چرا که ا صدوم  با صدمه و م هايی که به وجود می آيند، بايد قادر به مديريت 

 هم ادامه ورزش مفيد و ضروری است. جزئيات بيشتر از اين مورد بعداً در اين بخش ارائه شده است. 

 پيشگيري از آسيب . ۳

 مقدمه 

سيب شتن برنامهها به منظور جلوگيری از بهترين راه مقابله با آ ست، می ريزیاتفاق، دا شد. جدول زير آگاهی از آنچه در اين زمينه مفيد ا با
 دهد. ارائه می

 هاکفش

 .پوکيدن افش ه ش مختص ورزش ب  اف بدون کيب و سبک وزن بر ش ا هش خطر آسيب نسبد به سربو ن زمين 

 تو نند ه  مبه يب بر ش مس بقه  و، همینين  ين افشه ش ورزکب اه اف برجسته   رند، نظير افشب  افش  جتن ب  ز ب زش

 خطر پيچ خور ن مچ پ  ر   فز يش  هند.

 ه ش اهنه و فرسو ه من سب نخو هند بو . ه  تعويض کوند، چون افشهر چند  فعه اه  مک ن   ر  ب يد افش 

  مطمئن ب کيد اه خيلب بلند نب کد چون ب عث  فت  ن ب زيکن مب کو . بند افش ر   رسد گره ز ه و 

 ه ش جديد ر  بر ش مدت زم ن اوت هب )به عنو ن مث ل  ر  طر ف خ نه( قبل  ز پوکتتيدن  ر صتتورت  مک ن، ستتعب انيد افش

 آنه   ر زمين، نپوکيد. 
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 لباس ها
   خ ص، جد ش  ز م نع کتتدن  ر تکنيک، پوستتد ر  خر ش  لب ستتب بپوکتتيد اه به کتتم  آز  ش عمل بدهد. لب س تنو ب  مو

  هد. مب

 گرمکن ها

 ه  ر  به منظور جلوگيرش  ز مصتتدو   ر محيط ستتر ، بين ب زش گرمکن بپوکتتيد ت  کتتم  ر  گر  نگه   ر ، گرم يب اه م هيیه

 کدن  ر  م ن بد ر . 

 آور ن آنه  امک مب اند. ولب مطمئن کتتويد اه ه   ر قستتمد پ يين پ  زيپ   رند اه بر ش ستتهولد به  ربرخب  ز گرمکن

 .  کو زيپه  محکم ب کند.  گر کم  قبل  ز ب زش ب  لب س گرمکن تمرين انيد م نع  ز به هم خور ن تع  ل کم   ر ب زش مب

 خرده ريزها
 کده، به کرط آنکه خطرش  يج   نکند. بر ش مث ل،  مک ستف  ه  ز جو هر ت  ر هنگ   ب زش    ه  ستف  ه  ز گوکو ره  ج زه    ن  

 بر . وجو    ر  ولب گوکو ره ه ش بلند ريسک مصدوميد ر  ب ال مب

 هاراکت

 تو ندمب لغز ن ر اد يد.ان ضيتعو ر  آن منظم طور به و ديرينگ  سد  ر کل ر  ر اد: 

o ب کد؛ تم ک گر ن و خو  حريف خو ، ي ر بر ش خطر يک  هندهنش ن 

o د، و  ين فش ر آسيب  عضالت وآرنج ر   فز يش بگيري  محکم ر  خو  ر اد ديکو مب وربمج کم  به  ين معنب ب کد اه

  هد.مب

  ت حراد سر ر اد  ر هو   ر ب التر  ز ايلومتر  ر س عد، بن بر ين بهتر  سد  ز ر اتب  033جلوگيرش  ز ککستن  سته ر اد 

  ستف  ه انيد اه به ر حتب  ستة آن نشکند.  

 گرم کردن

  اه گر  طورشه   ز طريق نرمش ه ش هو زش )آهسته  ويدن، پرش و  غيره...( قبل  ز ب زش ضرورش  سد بهم هيیهگر  ار ن

 پذيرش امترش خو هد بو . ار ن عضالت  ر مق يسه ب  گر  نبو ن آنه  منجر به آسيب

 ن بر ش گر  ار ن هم ، گذکتتته  ز  يآور ه ش اشتتشتتب يک  فز يش تدريجب  ر ميز ن و ستترعد حراد به وجو  مبحراد

 ه ش چرخشب ب يد ترايب کو .توصيه مب کو . حرا ت رو به جلو و حرا ت رو به عقب ،  ر ان ر هم و حراد

 سرد کردن
  ر پ ي ن ب زش، ستتبک و آهستتته  ويدن مد نظر  ستتد بر ش آنکه ستترعد ام ام منجر به ر ه رفتن ماليم  ر جهد تقويد 

ه ش اششب و  ست تيک به برگشتن عضالت به ح لد کو . حرادبدن به ح لد  وليه مبه ش مختلف، بر ش برگشتن مک نيسم

 کو . تر مباند  ر نتيجه زم ن برگشتن عضالت به ح لد  وليه اوت ه ولية خو  امک مب

 زمین

 سد، سعب انيد ت  ج ئب ص ف ب زش نکنيد، چن نیه  ين عمل  جتن ب ن پذير   سخد و ن  سطح  کياه  مک ن   ر   ر  وه آنگ ه 

 ه ش ب زش ر  بر ش ا هش فش ر روش مف صل و عضالت خ ص تغيير  هيد.

 تو ند بر ش تميز ار ن زير   کتن يک وسيله بر ش پ ک ار ن افش )قطعه  ش  ز حولة مرطوب کده ب  آب(  ر ان ر زمين مب

کد.  ين عمل مبافش سي لاه اف زمين به  ليل اثيفب لغزندتو ند زم نبه ش خو  مفيد ب  کد. پ ک ار ن  سد، مفيد ب   ه  

  ض فب قبل  ز ورو  به زمين. 

 ستف  ه و ي  هر چه ه شتوپ سطحر   کو اه ب عث  فت  ن حريف روش زمين مب غير ق بل    ب يد زمين ب زش ي   طر ف زمين  ز 

  ور ار   چون آنه  به طور ب لقوه خطرن ک هستند. 

 کم   ر ب زش  ونفره ، ب زيکن وقتب کم  ا مالً به  طر ف بر ش  يدن آنیه ي ر خو   نج   اه  سد اه  جلويب هستيد،  ين مهم  

 هد، نیرخيد، مگر آنکه توپ   ز ان ر کم  عبور اند چون  ين عمل ت  حد زي  ش ريسک ضربة و ر ه به چشم ر  به وسيله مب

  هد. توپ  فز يش مب

 فن و تکنیک

 ب کد.مب ف يده  ستر حد عضالت  ر ا هش آسيب آرنج 

  ر موقع حراد ن گه نب بدن به جلو، قستتمتب  ز پ   ر جهد نقطه  حتم لب توپ تحد  فشتت ر قر ر   ر  و ز نو  ر هم ن جهد 

 کو . خم مب

  بر ش خم کدن به طور صحيح  ر ب زش آگ هب الز   سد به طوريکه  ين  طالع ت به کم  بر ش پرش و پ يين آمدن بدون خطر

 اند.امک مب
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 . مديريت آسيب4

سيب سياری از انواع مختلف آ شخيص و درمان حرفهتواند رخ دهد و هر يک از اين جراحتها که میدر اينجا ب ست، وجود ها نياز به ت ای ا
 ها شااک وجود دارد،دارد. بنابراين اين بخش تنها برای يک مرور کلی درباره اين موضااوع در نظر گرفته شااده اساات. اگر در مورد جراحت

 ای واجد شرايط را بطلبد.  توصيه پزشکی اينکه  فيزيوتراپيست حرفه

 انواع آسيب

 شوند:ها به طور اساسی به دو دسته تقسيم میجراحت

 شود. ای از يک شی  مانند يک راکت يا توپ ايجاد می های حاد معموالً با يک اتفاق خاص نظير افتادن، پيچ خوردن يا ضربهجراحت
 باشد. های شديد چشم میحاد بازی بدمينتون پيچ خوردن قوزم پا، کشيدگی عضالت و جراحتنوعی از صدمات 

 های آن در بدمينتون التهاب تاندون شود. نمونههای مزمن، صدمات ناشی شده بيش از حدی است که در طول زمان ايجاد میجراحت
 کشکک زانو )درست زير کاسه زانو( و آسيب آرنج خواهد بود. 

 ديده ، باال قراردادن عضو آسيبتحت فشار قردادنتراحت، کمپرس يخ، .  اس5

 ترين آگاهی برای مديريت آسيب، يک دستورالعمل مشخص به شرح ذيل است. اساسی

 

 
R 
 

 

REST 
 استراحت

ضع و هد، ب زيکن  ز ب زش خ رج کو  بر ش  ينکه    مه ب زش ب  هم ن  ين بسي ر مهم  سد به محض  ينکه آسيب رخ مب

 عو رض زير ر  خو هد   کد:

 ي بدميز ن آسيب  فز يش مب. 

 ي بدزم ن بهبو ش  فز يش مب. 

 کو .ه ش  يگر منجر مبخطر  يج   آسيب 

 

 

 
I 

 

 
 

ICE 
 کمپرس يخ

 ن حيه آسيب  يده: سر  ار ن

 هد؛  ر  ر  ا هش مب  

 ؛انده  ر   ر  ين ن حيه اند مبولعملکر  سل 

 هد سد  ر آن منطقه  ز بين بروند، ا هش مب ه يب اه ممکنتعد   سلول  

کتتو  چون  ين عمل ب عث  قيقه  نج   نمب 61به طور مستتتقيم روش پوستتد ي  بر ش مدت طوالنب ت   گذ کتتتن يخ

  قيقه  عم ل کو .  61تو ند بر ش مب يخ  رم نبه ش بيشترش آسيب برسد. بعد  ز يک س عد، کو  به ب فدمب

C 
COMPRESSION 

 فشار قراردادنتحت 
تو ند ت  حد زي  ش تور  ر  ا هش  هد.  ين ا ربر  فشر ه س زش بر ش نمونه م نند يک ب ند اشب من سب  سد، اه مب

 کو .  تر مبحي تب و ضرورش  سد چون ب   ين عمل تور  امتر و زم ن بهبو ش اوت ه

E 
ELAVATION 

 باال بردن
ه  يدگر نش همینن بر ش انترل م يع تب اه علد تور   قستتمد آستتيبب البر ن بخشتتب  ز بدن مجرو ، به معن ش 

 هستند. امک مب اند.

به  نب ل توصتتيه پزکتتک و جد کتتر يط و ت بع  نگه   کتتتن عضتتو آستتيب  يده، تحد فشتت ر قر ر    ن، ب ال امپرس يختبعيد ار ن  ز روش  ستتتر حد، 

 ب کد.بر ش يک  وره زم نب مور  ني ز مب بخشبه  به خصوص نسبد به  نج   تمرين ت تو ن ستور لعمل

 





 الگوی دوازدهم

 مسابقه

 مقدمه .1
 مسابقات حذفی .۲
 مسابقات ليگ .1
 های نردبانی روش .4

 های هرمی روش .1
 
 
 

 : نتايج يادگيري

 .کنندها سازمان دهی ای از قالبدر خاتمه اين الگو، مربيان قادر خواهند بود، مسابقات را در گستره
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 . مقدمه 1

شرکت در بازی بدمينتون می تواند مزايای زيادی از جمله لذت بردن، پيدا کردن دوستان و تناسب اندام به همراه داشته باشد. به هر حال 
محرم مهمی برای سهيم بودن آنها در ورزش است. اين بخش به چگونگی سازماندهی مسابقات در  برای بسياری از مردم فرصت رقابت

 ها به طور مختصر خواهد پرداخت. شماری از قالب

 . مسابقات حذفي۲

شرکت شما  ستند اگر  سابقات حذفی مهم ه شيد.  کنندهم شته با سابقات دا ساندن م ه هر بهای زياد وليکن زمان کوتاهی برای به نتيجه ر
ای دارد، اگر تعداد حال در اين قالب بساااياری از بازيکنان، حداقل بازی را خواهند داشااات. اين نوع از مساااابقات ساااازماندهی سااااده

 کشی در جای صحيح در جدول باشند. منظور انتخاب در قرعهها، به صورت تصادفی و به، با حريف1۲8و14و1۲و11و8و4و۲ها کنندهشرکت

 قالب حذفی شامل: ها مطابق توافق

  مواجه شااديد، در آن هنگام الزم اساات برای بعضاای از بازيکنان که در دور اول بازی  1۲8و14و1۲و11و8و4و۲اگر با اعدادی غير از
بازی اول استراحت خواهيد بود تا به  ۲کننده داشتيد شما مجبور به داشتن شرکت 14کنند، استراحت داده شود. بنابراين اگر شما نمی
 کننده برسيد.رکتش 11

 ساس نتايج قبلی خود ردهبهترين بازيکن می شود. اين بازيکنان در بخشتواند برا سيله قرعههای جداگانهبندی  شی قبل از ای به و ک
احل رکه آنها زودتر از موعد مقرر در مسابقات برنده شوند، آنها تا بعد از مگيرند. در صورتیکشی اصلی انجام شود، قرار میآنکه قرعه

 مسابقه معرفی نخواهند شد.

 زير رده در صفحة بعد نشان داده شده است. توجه کنيد که:4حريف و 14کشی با يک نمونه از قرعه

  بازيکنA, P, I  وH بندی شدند بنابراين اگر آنها برنده مسابقات شوند، آنها تا زمان بعد از مراحل مسابقه معرفی نخواهند شد. رده 

  بازيکنA  و بازيکنP کننده وجود دارد. شرکت 14کنند )يعنی آنها هيچ مسابقه ندارند( زيرا فقط در راند اول استراحت می 
 کند. ريزی کردن کمک میشود که به برگزار کننده مسابقات برای برنامههر يک از مسابقات شماره داده می به 
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 برنده و
 امتياز

شماره  بازيکنان
 مسابقه

 بازيکنان امتياز
شماره 
 مسابقه

 بازيکنان امتياز
شماره 
 مسابقه

 بازيکنان امتياز
شماره 
 مسابقه

 Aبازيکن   A 7بازيکن   11   11  
 (1)رده

 

.................. 

 C 1بازيکن           

 Dبازيکن 

 E ۲بازيکن  8         

 Fبازيکن 

 G 1بازيکن           

 Hبازيکن 
 (4)رده

 Iبازيکن  1    1۲     
 (1)رده

4 

 Jبازيکن 

 K 1بازيکن           

 Lبازيکن 

 M 1بازيکن  12         

 Nبازيکن 

  ......................   Pبازيکن        

 Pبازيکن 
 (۲)رده

 . مسابقات ليگ۳

. اين قالب سااودمند اساات به دليل اينکه به رقيبان شاامارة کنددر مسااابقات ليگ هر بازيکن در مقابل بازيکن ديگری از ليگ بازی می
 دهد. بازيکن نشان می 1دهد. به عنوان مثال جدول زير فرمت ليگ را برای يکسانی در مسابقه می
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 Aبازيکن            

 Bبازيکن            

 Cبازيکن            

 Dبازيکن            

 Eبازيکن            
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 که در ذيل آمده است:توانند بازی کنند به طوریمیها در فرمت ليگ نظير اين، حريف

 ۱دوره   ۲دوره   ۳دوره ۴دوره  5دوره 

D  وA  ذخيره وA E  وA C  وA B  وA 

 Cو  E Dو  B و ذخيره D Cو  B Eذخيره و 

E  وC C  وB B  وD D ذخيره و  و ذخيرهE 

های ساعت يکی از همان جايگاه هميشه در دور اول قرار داده شده، سپس بقيه بازيکنان  در جهت عقربه Aتوجه داشته باشيد که بازيکن 
 به صورت پررنگ و مايل برای نشان دادن اين چرخش است. Bچرخد. برای ايجاد يک دور جديد از مسابقات می

ازيکن برنده نظر به اينکه کدام بآورد، در اينجا بايد برای توافقدست میامتياز برابر در مسابقه را به که بازيکنیدر صورت تساوی، وقتی
 های محاسبه به اين شرح است: مسابقه است قضاوت شود. روش

 هااختالف بازی 
 اختالف امتيازها 
 نتايج بازی بين دو تيم 

يد از تعداد يابد. جدول زير يک ليست مفکنندگان تکميل میافزايش تعداد شرکت طور قابل توجهی بابه مسابقاتدر فرمت اين ليگ تعداد 
 دهد. باشد، را ارائه میها میمسابقاتی که نياز به تکميل بسته به تعداد حريف

 هاتعداد تيم جمع کل مسابقات تعداد دور بازي براي هر تيممسابقات 

۲ 1 1 1 

1 1 1 4 

4 1 12 1 

1 1 11 1 

1 7 ۲1 7 

7 7 ۲8 8 

1 1 11 1 

1 1 41 12 

12 11 11 11 

11 11 11 1۲ 

1۲ 11 78 11 

11 11 11 14 

 . سيستم هاي نردباني4

ساس توانايی خود در بازی با بازيکنان رديف پايين ست که بازيکنان برا ستم ليگ ا سي ستم نردبانی نوعی از  صت تر کهسي هايی برای فر
ود، آنها بندی شااده، برنده شااشااوند. چنانچه بازيکنی که در سااطح پايين رتبهبندی میرقابت با بازيکنان رديف باالتر از خود دارند، درجه

رقابت می کند و  Aبا بازيکن  Dرا جايگزين شااخصاای کنند که باعث باخت آنها شااده اساات. بنابراين در مثال زير بازيکن  توانند اومی
 کنند.برند جای را تعويض میکه آن گيم را میوقتی
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 . سيستم هاي هرمي 5

 توانند: بازيکنان در هر سطح هستند. بازيکنان میهای هرمی نوعی از سيستم نردبانی، اما با تعداد مختلفی از سيستم

 کنند.که خود آنها )به عنوان برنده( صعود مینوع ديگر رقابت کردن در همان سطح به طوری 

 کنند، به عنوان نمونه در روش نردبانی زير(. بازيکنان حريف برتر نسبت به آنها )و چنانچه آنها برنده شوند، جای را تعويض می 
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 E بازيکن  F بازيکن  G بازيکن  H بازيکن  I بازيکن 

 J بازيکن  K بازيکن  L بازيکن  M بازيکن  N بازيکن  O بازيکن  P بازيکن 
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