مربیگری بدمینتون
سطح یک جهانی
Level 1 BWF

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

الگوی اول :مرور کلی

11

 .1چارچوب مربيگری فدراسيون جهانی بدمينتون

11

 .۲محتوای دوره

11

 .1کليپهای ويديويی

11

 .4اصول بدمينتون

11

 .1هدف از اين بازی

۲2

 .1قوانين اين بازی

۲2

 .7چرا بدمينتون جذاب است

۲2

 .8سطح برتر بدمينتون

۲1

 .1بازیهای المپيک

۲1

 .12منشأ بدمينتون

۲۲

 .11تنظيم و تعديل جهانی بدمينتون

۲۲

 .1۲چشمانداز ،مأموريت ،اهداف فدراسيون جهانی بدمينتون

۲1

الگوی دوم :اصول مربيگری

۲1

 .1مقدمه

۲7

 .۲فوايد مثبت بدمينتون روی شرکتکنندگان

۲7

 .1حمايت از تجربههای مثبت

۲7

 .4نقش مربی

۲8

 .1مسئوليتهای مربيان

۲8

 .1اهميت فلسفه مربيگری

۲1

 .7بيان و اثبات فلسفه مربيگری خود

12

 .8سبکهای مربيگری

12

 .1خالصه

11

 / 6مربیگری بدمینتون

الگوی سوم :برنامهريزی و تمرين

11

 .1مقدمه

11

 .۲مرحله  :1برنامهريزی

11

الف .چرا برای انجام اين برنامه و طرح ،برنامهريزی مینماييم؟

11

ب .بررسی خطرات

17

پ .اطالعات بازيکنان (مشخصات بازيکنان)

18

ت .ثبت

11

ث .نظارت و کنترل

42

ج .هدفدار کردن تمرينات

41

چ .برنامهريزی جلسات آموزشی

41

 .1مرحله  -۲انتقال اطالعات (آموزش)

44

الف .دورههای مؤثر و کارآمد بدمينتون

44

ب .سبکهای يادگيری

41

پ .ارتباط رو در رو

41

ت .پرسيدن

47

ث .نتيجه و اثربخشی

48

ج .تمرينات عملی

41

چ .روشهايی جهت بهبود مهارتها

12

ح .مرحله آموزش حرکتی

11

خ .سازماندهی تمرينات

1۲

د .هماهنگی تيم

11

ذ .طراحی انجام تمرينات به صورت تصاعدی

14

ر .مهارتهای توپاندازی

11

ز .نگهداشتن توپ در دست

11

ژ .توپاندازی توسط دست

11

س .توپاندازی از ناحيه زير دست

17

ش .پرتاب توپ در حالتی که دست صاف است

17

ص .پرتاب توپ از باالی بازو

18

ض .توپاندازی به وسيله راکت – مولتی توپاندازی

18

ط .پرتاب توپ به وسيله راکت – در بازی و رالی

18

 .4مرحله  -1دوره و بازنگری و مرحله  -4ارزيابی خود مربی

11

فهرست مطالب 7 /

 .1چکيدهای از خود ارزيابی مربيان :روند مربيگری

11

الگوی چهارم :مربيگری کودکان

11

 .1معرفی

11

 .۲بلوغ کودکان با سرعتهای مختلف

11

 .1اهميت جهش رشد

11

 .4سازگاری يا تطبيق ورزشی

17

 .1خالصه

17

الگوی پنجم :نمونه فاکتورهای اجرايی

11

 .1کارآيی در ورزش بدمينتون

71

 .۲اهميت «سرعت» در عملکرد بدمينتون

71

 .1فاکتورهای مؤثر بر عملکرد بدمينتون

7۲

 .4مراحل پيشرفت بازيکن

7۲

الگوی ششم :تکنيک اجرايی فاکتور ( 1مهارتهای حرکتی)

71

 .1مقدمه

77

 .۲مؤلفههای حرکتی در بدمينتون

77

 .1اسپليت استپ

71

 .4رسيدن و پوشش دادن

8۲

 .1حرکات مربوط به ضربه

81

 .1الگوی حرکتی

81

 .7خالصه

1۲

الگوی هفتم :اجرای فاکتور  1تکنيکی (مهارتهای ضربهای)

11

 .1معرفی

11

 .۲شناخت تکنيکهای ضربهای – کودکان  -مبتديان

11

 .1قواعد بيو مکانيک

11

 .4گرفتن و پرتاب کردن

18

 / 8مربیگری بدمینتون

 .1بازیهايی برای پرتاب کردن و گرفتن

11

 .1پيشرفت مهارتهای ضربهای

11

 .7پرتاب با دست

122

 .8ضربه زدن با گرفتن راکت از پايين (وسط)

121

 .1ضربه زدن با گرفتن باالی گريپ

12۲

الف .گريپگيری ابتدايی

121

ب .گريپ گرفتن شستی

124

پ .گريپ گرفتن گوشهايی يا کرنر گريپ

121

ت .پن هندل گريپ

121

ث .معرفی تمريناتی برای تغييرات در گريپ گرفتن

121

 .12ضربات پايه

127

الف .فريب دادن

127

ب .ضربه و حرکت

127

پ .ضربات مستقيم و مورب

127

 .11معرفی سرويس

128

الف .سرويس فليک (تيز) بکهند

121

ب .سرويس بکهند کوتاه

111

پ .سرويس تيز فورهند

111

ت .سرويس کوتاه فورهند

111

ث .سرويس بلند فورهند

117

 .1۲معرفی ضربات جلوی تور

111

الف .ضربه نت بکهند

1۲2

ب .فورهند نت شات

1۲۲

پ .آندر هند بکهند

1۲4

ت .آندرهند فورهند

1۲1

ث .بکهند نت کيل

1۲8

ج .نت کيل فورهند

112

 211معرفی ضربات وسط زمين

11۲

الف .دفاع بکهند در جلوی بدن

111

ب .درايو بکهند

111

پ .درايو فورهند

117

 .14معرفی ضربات انتهای زمين

111

فهرست مطالب 9 /

الف .کلير فورهند

142

ب .اسمش فورهند

14۲

پ .دراپ شات فورهند

144

ت .پول دراپ شات فورهند

141

ث .بکهند کلير

148

ج .پول دراپ شات بکهند

112

الگوی هشتم :عامل اجرايی در دو مدل تاکتيک

111

 .1تعريف بدمينتون

111

 .۲وضعيتهای مختلف بازی در بدمينتون

111

 .1ضروريتهای اوليه در اجرای بدمينتون

111

 .4تعريف تاکتيکها

111

 .1مهارتهای مربوط به مربيگری

117

الف.تمرينات حل کردن مشکالت

117

ب.مهارتهای مربوط به طرح سؤال

117

 .1وضعيت مقدماتی (ابتدايی) بدن

118

 .7تاکتيکهای بازی يکنفره

111

 28تاکتيکهای بازی دونفره

117

 21تاکتيکهای دو نفره مختلط (ميکس دو نفره)

181

الگوی نهم :عملکرد فاکتورهای جسمانی 1

181

 .1مقدمه

111

 .۲آمادگی جسمانی مناسب

111

 .1اجزای آمادگی جسمانی حرکتی

111

 .4گرم کردن

114

 .1تمرينات افزايش ضربان نبض

111

 .1تمرينات ديناميک

111

 .7تعادل

118

 .8سريع بودن  /سرعت

111

 .1بازی با توپ

۲22

 .12سرد کردن

۲22

 / 01مربیگری بدمینتون

 .11خالصه

۲2۲

الگوی دهم :چهار عامل عملکرد روانشناسی ورزش

۲21

 .1مقدمه

۲21

 .۲روانشناسی ورزشها – زمينههای کليدی

۲21

 .1تعهد

۲27

 .4اعتماد به نفس

۲28

 .1کنترل

۲28

 .1تمرکز

۲21

 .7پيوستگی

۲21

 .8خالصه

۲12

الگوی يازدهم :عامل عملکرد شيوة زندگی

۲11

 .1مقدمه

۲11

 .۲فاکتورهای شيوه زندگی معين شده

۲11

 .1پيشگيری از آسيب

۲11

 .4مديريت آسيب

۲11

 .1استراحت ،کمپرس يخ ،تحت فشار قردادن ،باال قراردادن عضو آسيبديده

۲11

الگوی دوازدهم :مسابقه

۲17

 .1مقدمه

۲11

 .۲مسابقات حذفی

۲11

 .1مسابقات ليگ

۲۲2

 .4سيستم های نردبانی

۲۲1

 .1سيستم های هرمی

۲۲۲

الگوی اول
مرور کلی
 .1چارچوب مربيگری فدراسيون جهانی بدمينتون
 .۲محتوای دوره
 .1کليپهای ويديويی
 .4اصول بدمينتون
 .1هدف از اين بازی
 .1قوانين بازی
 .7چرا بدمينتون جذاب است
 .8سطح برتر بدمينتون
 .1بازیهای المپيک
 .12منشأ بدمينتون
 .11تنظيم و تعديل جهانی بدمينتون
 .1۲چشم انداز ،مأموريت ،اهداف فدراسيون جهانی بدمينتون

الگوی اول :مرور کلی 01 /

 .1چارچوب مربيگري فدراسيون جهاني بدمينتون
به مربيگری سطح يک فدرا سيون جهانی بدمينتون که برای حمايت از داوطلبان مايل به تح صيل و دريافت گواهی مربيگری سطح يک
طراحی شده است ،خوش آمديد .اين گواهی در چارچوبی که در جدول زير به طور خالصه آمده ،قرار میگيرد.
دوره  /گواهي

گواهي اصول
بدمينتون

مربي سطح ۱

مربي سطح ۲

مربي سطح ۳

هدف گروه

قالب

محتوا

نتايج  /ارزيابي

روند آموزش مربيان يا دوره  8ساعته در قالب يک دانش و مهارتهای ابتدايی بدمينتون ا
روز يا  8تا يک ساااا عت اصاااطالحات فنی ،فيزيکی و عناصااار
مربيان تربيت بدنی
تاکتيکی و روش ارا ئه مطمئن و ايمن
تمرين
وايجاد جل سات بازی بدمينتون تفريحی
برای کودکان.

مرب يان قادر به بر نا مهريزی و اي جاد
امن يت برقرار شاااده در ف عال يت ها و
جلساااات سااارگرمی و تفريح ورزش
بدمينتون هستند.
توساااط معل مان اين رشااا ته ارز يابی
میشود.
صاااالح يت اول يه مربيگری از طريق
بر نا مهريزی مؤثر ،ارا ئه ،بررسااای و
ارزيابی به وسااايله جلساااات مربيگری
مرتبط با آن موضوع ثابت میشود.
مديريت ايمن در گروههای فعال.
توسط معلم اين رشته ارزيابی میشود.

مرب يان ساااطح  1يا حدا قل  1روز ف عال يت ها
تدريس شود.
معادل آن.
بااازيکنااان بااا تجربااه اضاااا فه نمودن هدف و
باادمينتون در ساااطح هدايت به تمرين مربيگری
و برنامهريزی ان جام و اجرا
ملی و بينالمللی.
میشود.

توانااايی برای ايجاااد و ارائااه آموزش
ساليانه و برنامههای رقابتی.
برنامههای آموزش فردی و برنامههای
تأييد شاااده به وسااايله اصاااول علوم
ورزشی.
مديران مؤثر گروه های بازيک نان تا
سطح عملکرد ممتاز
توساااط معلم دوره خااارجی ارزيااابی
میشود.

تشاااويق داوطل بان با دوره  1روزه ياا  ۲دوره ۲
پايه تجربه يا دانش در روزه در جااهاات هااداياات
باادمينتون ابتاادايی و مربيان
مربيان تربيت بدنی با
مااادرم آماااوزش
بدمينتون.

اصول پايه مربيگری.
آنچااه برای مربی ساااطح1اساااات:
اصاااطالحات فنی ،تاکتيکی ،عناصااار
فيزيکی و مادی.
چگونگی مربيگری ساااطح -1روش
اصلی مربيگری ابتدايی.
بر نا مهريزی کردن و اي جاد جلساااات
پيشرفته مربيگری.
اصول مربيگری.
چگونگی مربيگری -تکنيااکهااای
مربيگری سطح .۲
چه چيز به مربی آموزش داده میشااود:
ا صطالحات فنی ،تاکتيکی و عنا صری
با اصول زيربنای علمی و دانش سطح.۲
بر نا مهريزی و آموزش سااااال يا نه و
بر نا مه های ر قا بت برای بازيک نان
مختص بدمينتون.

مرب يان ساااطح  ۲يا حااداقاال  1۲ماااه دوره بر نا مهريزی پيشااارف ته و ارا ئه آن به شرح دقيق و عميق از حوزه تخ ص صی
انتخاب شاااده .توانايی برای مديريت و
معادل با حداقل  1سال آ موزشاااای بااا دورههااای مخاطبان خاص:
يک پار چهسااااازی ساااااير مرب يان و
مخصاااوص در حوزه های کودکان،
تجربه مربيگری
کارشااناسااان با طرحهای آموزشاای در
 نخبگان،
تخصصی انتخاب شده.
 بازيکنان ناتوان يا مربی آموزش ديده زمين يا خارج از زمين.
م طال عه طوالنی در يک منط قه مورد
پيشرفته.
توا فق ت ح ق يق برای نشااااان دادن
شايستگی.
تو سط هيئتی از کار شنا سان مربيگری
مربوطه ارزيابی میشود.

 / 01مربیگری بدمینتون

دوره  /گواهي

مربي سطح ۴

مربيان
ورزشي ـ
مربيان
خصوصي

هدف گروه

قالب

بسااا ياری از مرب يان تاحصااااياال در ماقاطاع
کارآزموده با تجر به از کار شنا سی يا کار شنا سی
ارشااد مربوط به تخصااص
برنامههای مديريت
مورد تأييد (حداقل  1۲ماه).

محتوا

نتايج  /ارزيابي

برنااامااه ريزی درازماادت در ساااطح
پيشااارف ته ،ارا ئه و مدير يت در حوزه
تخصص انتخاب شده.
اساااتفاده از تحقيقات علوم ورزشااای،
نوآوری ،ابتکار و بهترين شيوه در عمل.

شااارح بلندمدت برنامههای توساااعه و
برنامهريزی در حوزه تخصاااصااای که
شامل پژوهش و شيوه نوآورانه میباشد.
ارائه پاياننامه در حوزه تخصصی.
توساااط هي ئت خارجی از مرب يان يا
دان شمندان ورز شی مربوطه با تجربه در
زمينه بدمينتون ارزيابی میشود.
توانايی برای ارائه به مربيان بزرگسال و
معل مان ترب يت بدنی آموزش د يده در
سبکهای گوناگون و ترکيب شيوههای
مختلف تدريس و يادگيری میباشد.
توسط ارزياب خارجی مشخص میشود.

مربيان باتجربه موجود ماادت دوره بااه ساااا طح مربوط به سطحی از تصميمگيری نظير:
در توسااا عه مربی يا تصاااميمگيری اختصااااص  معلمان مدارس بدمينتون
 مربيان مدارس بدمينتون
مربيان ب سيار ورزيده با دارد.
 مربيان آموزشی سطح يک
صالحيتهای مناسب

الگوی اول :مرور کلی 01 /

 .۲محتواي دوره
اين محتوا در جدولی با م ضمون بدمينتون برای راهنمايی و ا ستفاده مربيان خال صه شده ا ست .جدول زير خال صهای از محتوای نمونه را
ارائه میدهد.
نمونه

عنوان

شرح مختصر

نمونه 1

مرور کلی

سابقه در چارچوب مربيگری و ورزش بدمينتون.

نمونه ۲

اصول مربيگری

نقش مربی ،فلسفه مربيگری ،سبکهای مربيگری.

نمونه 1

مراحل مربيگری

برنامهريزی ،دريافت ،بررسی و ارزيابی جلسات مربيگری و توالی.

نمونه 4

مربيگری کودکان

مربيگری کودکان ،بزرگساالن ،و تطبيق اين ورزش برای کودکان.

نمونه 1

عاملهای اجرايی

نمونه 1

عامل اجرايی  -1اصطالحات فنی ا مهارتهای حرکت

نمونه 7

عامل اجرايی -۲اصطالحات فنی ا مهارتهای ضربه

عوامل مؤثر اجرايی در بدمينتون.
نمونه ها و تکنيک های حرکت در بدمينتون .کليپ های ويديوئی در مهارت های
حرکت.
کليه ضربات اصلی در بدمينتون اااا تکنيکها و مفاهيمی از اين موارد که بيشتر
مورد استفاده هستند.
کليپهای ويديوئی درباره ضربات سرويس ،جلوزمين (بخ شی از زمين بين خط
سرويس و تور) ،و سط زمين (و سط زمين ،نيمهراه بين تور و محوطه پ شت خط
سرويس) ،انتهای زمين میباشد.

نمونه 8

عامل اجرايی  -1تاکتيکها

نمونه 1

عامل اجرايی -4فيزيکی

ترکيب عناصر فنی بازی با استراتژی عناصر تاکتيکی برای برنده شدن.
کليپ های ويدئويی درباره بازی يکنفره يا دونفره و تاکتيک های مربوط به بازی
دونفره مختلط.

نمونه 12

عامل اجرايی 1ا ورزشهای فيزيکی

نمونه 11

عامل اجرايی 1ا شيوه و سبک زندگی

نيازهای فيزيکی بدمينتون و آمادگی در بازی.
کليپهای ويديويی راجع به مؤلفههايی از ساااازگاری ،گرم کردن و سااارد کردن
میباشد.
مروری مخت صر درباره روان شنا سی ورزش و کاربرد روان شنا سی در آمادگی و
رقابت.
تأثير عملکرد فاکتورهای شيوه زندگی در زمين.

نمونه 1۲

مسابقه يا رقابت

انواع اصلی از رقابتها ا ليگ حذفی ،سيستم نردبانی ،سيستم هرمی.

اين کليپها عنا صر تکنيکی بازی بدمينتون در سطح  ،1مهارتهای حرکت؛ مهارتهای ضربه ،تاکتيکها و عنا صر فيزيکی در بدمينتون
را نشان می دهند.

 / 06مربیگری بدمینتون

 .۳کليپهاي ويديويي
کليپهای ويديويی قابل دسااترس هسااتند و اين کليپها محتوای نمونه های  1و 7و 8و  1را تأييد میکنند .جدول زير خالصااهای از
عنوانهای  47کليپ ويديويی هستند که اين الگو و سطح محتوای آنها به هم مربوط هستند.
نمونه  /محتوا

نمونة ۶
عامل اجرايي  ۱اصطالحات
فني ـ مهارتهاي حرکتي

عنوان ويديوکليپها











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
الگوهای حرکت ا جلو بک هند
الگوهای حرکت ا فورهند انتهای زمين
الگوهای حرکت ا بکهند انتهای زمين








معرفی
بيومکانيک
طرز گرفتن راکت
سرويس کوتاه با روی راکت
سرويس فليک (تند و کوتاه با چرخش مچ) با روی راکت
ضربه سرويس بلند با روی راکت ( سرويس ک شيده و بلندی ا ست که حريف را به عقب زمين میک شاند و در نتيجه
نمیتواند روی آن اسمش بزند در ضمن قسمت جلوی زمين را هم باز میگذارد).
ضربه کوتاه سرويس با پشت راکت (مانند سرويس کوتاه است ،اما با يک هند زده میشود).
سرويس فليک (تند و تيز و کوتاه با چرخش مچ) با پشت راکت
فورهند ااا بک هند ،نت شات :رضربههايی که از جلوی تور به پشت حريف زده میشود ،اين حرکت حريف را مجبور
میکند که ضربه ضعيف تر بزند و اين ضربه از تور نمیگذرد}.
فورهند ااا بک هند ،نت ليفت:راين ضربه وقتی استفاده میشود که میخواهيد حريف را به عقب زمين برانيد تا وقت
بيشتری برای خودتان ايجاد کنيد}
فورهند ا بک هند ،نت کيل راين ضربه وقتی استفاده میشود که حريفتان ضربة آرامی را از باالی تور به داخل زمين
شما میزند}.
درايو بکهند داخل بدن :ضربهای که توپ با پ شت راکت با سرعت و بهطور افقی در سطحی نزديک به تور به زمين
حريف زده میشود.
درايو فورهند :ضربهای که توپ با روی راکت با سرعت و بهطور افقی در سطحی نزديک به تور به زمين حريف زده
میشود.
کلير فورهند :ضربهای که با روی راکت از ارتفاع باال به آخر زمين حريف زده شود.
اساامش فورهند :ضااربه پرقدرت از باالی ساار با روی راکت (ضااربهای حملهای میباشااد .غرض از زدن اين ضااربه
خواباندن توپ در زمين حريف با سرعت زياد میباشد).
ضربه دراپ با روی راکت (ضربهای که از باالی سر به جلوی زمين حريف زده شود)
پول دراپ فورهند (ضربه ای که از باالی سر با شدت از سمت راست بدن زده میشود برای کشيدن بازيکن به بيرون
زمين و از دست دادن کنترل او)
بکهند کلير :ضربهای که با پشت راکت از ارتفاع باال به آخر زمين حريف زده شود.
پول دراپ بکهند ( :ضربهای که از باالی سر با شدت از سمت چپ بدن زده می شود برای ک شيدن بازيکن به بيرون
زمين و از دست دادن کنترل او)





نمونة ۷
عامل اجرايي  ۱اصطالحات



فني ـ مهارتهاي ضربه زدن
ـ ضربات
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نمونه  /محتوا

نمونة8
عامل اجرايي۲تاکتيکها

نمونة ۹
عامل اجرايي ۳فيزيکي

عنوان ويديوکليپها













معرفی تاکتيکها
معرفی بازیهای يکنفره
رالیهای يکنفره
معرفی بازی دو نفره
سرويس زدن و برگرداندن در دو نفره زنان
رالی دونفره زنان
زدن سرويس و برگرداندن در دو نفره مردان
رالی دونفره مردان
معرفی دونفره مختلط
سرويس زدن و برگرداندن در دو نفره مختلط
رالی دونفره مختلط (ميکس)





مؤلفههايی از سازگاریها
گرم کردن
سرد کردن

اين کليپهای ويديويی را هم میتوان ديد و هم از آدرس  www.bwfbadminton.orgدانلود کرد.
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 .4اصول بدمينتون
بدمينتون:






يک بازی همراه با تور میباشد.
در يک زمين مستطيلی شکل بازی میشود.
يک بازی رفت و برگشتی با رالیهايی که با يک سرويس شروع میشود میباشد.
يک بازی است که  1مدل دارد ا يکنفره (مردان /زنان) ،دونفره (مردان /زنان) و مختلط میباشد.

بدمينتون انفرادی شامل سرويس بلند بهطور مورب ،داخل محوطه سرويس میباشد .سپس رالیها روی يک زمين بزرگ که با خطوط زرد
رنگ در شکل زير مشخص شده است ادامه می يابد .توپ با سرويس به طور مورب به سمت حريف ،در محوطه سرويس (ناحيه قرمز رنگ
محوطه راست سرويس يا زمين امتيازات زوج و ناحيه آبیرنگ محوطه چپ سرويس يا زمين امتيازات فرد است) زده میشود.

بخشااای که با خطوط زرد

توپی که خارج از اين فضا

رنگ است منطقهای از بازی
میدهد.
يکنفرهنشان
يکنفره را
سرويس مورب کوتاه و محوطه سرويس عريضتر و کوتاهتر میبا شد .بعد از سرويس،
شامل
بدمينتون دونفره ن سبت به بدمينتون
رالیها در کل فضای زمين اجرا میشوند.
م یافتد به معنی گرفتن
امتياز برای برنده شدن يا از
دست دادن امتياز و باختن
است.

بعد از سااارويس ،رالی های

در بازی دونفره توپ بهطور

دونفره در کل فضااای زمين

مورب در ميان محوطه

که با حاشااا يه زرد ر نگ

سرويس کوتاهتر و وسيعتر

برای بازيکنان ناتوان ،اندازه زمين با توجه به و ضعيت بازيکن برا ساس يک روش طبقهبندی شده ،تنظيم می شود .برای جزئيات بي شتر از
مشااخص شااده اساات اجرا
زده میشود.
اين موضوع ،قوانين پارا بدمينتون را از وب سايت فدراسيون جهانی بدمينتون دانلود کنيد.
میشود.

 / 01مربیگری بدمینتون

 .5هدف از اين بازي
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.
 تحت فشار قرار دادن حريف برای ضربه زدن توپ به داخل تور.
 برخورد توپ به بدن حريف.

 .6قوانين اين بازي
مجموعه ای کامل از قوانين اااا قوانين بدمينتون و مقررات تعيين شده اين ورزش را میتوان از وب سايت فدراسيون جهانی بدمينتون به
آدرس  www.bwfbadminton.orgدانلود کرد.

 .7چرا بدمينتون جذاب است
بدمينتون را می توان در تمام سنين و در همة سطوح انجام داد .در سطح مبتدی اين بازی ،برای بازيکن به و سيله رالیهايی که به آ سانی
بدون داشتن حد زيادی از تخصص فنی موفقيت را کسب میکند ،رضايت اوليه حاصل می شود .اگرچه در باالترين سطح آن يک ورزش
بسيار جنبشی و حرکتی است ،با توپهايی که بيش از  122کيلومتر بر ساعت ضربه زده میشود و بازيکنان باالترين سطوح ورزشکاری را
نشان میدهند.
بدمينتون:







به طور مساوی برای هر دو پسران و دختران ،مردان و زنان قابل دسترس است.
يک ورزش سالم با صدمات کم برای کودکان و بزرگساالن است.
باعث ايجاد مهارتهای اوليه فيزيکی در کودکان میشود ،يک ورزش هوازی بسيار خوب را تعريف میکند و در سطح باالتر با قواعد
بسيار سخت و طاقتفرسا همراه است.
برای مردم تمام قابليتهايی را که میتوانند توساااعه بدهند و مهارتهايی را که به آنها اجازه بازی بدمينتون در زندگی را خواهد داد،
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
مسابقات منصفانه و صحيح را حتمی میکند.

الگوی اول :مرور کلی 00 /

 .8سطح برتر بدمينتون
در باالترين سطوح بدمينتون ،اين ورزش به قابليتهای فوقالعاده ،توانايی فنی،
مهارتهای کافی و پيشبينی شده و نيز فر صت عکسالعمل ب سيار سريع نياز
دارد.
بازيکنان در سطح باال نياز به توانايی فيزيکی فوقالعادهای دارند از جمله:






استقامت هوازی
چابکی
مقاومت و استحکام
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
که بازيکن تحت ف شار قرار دارد .بدمينتون همچنين يک بازی ا ست که در آن
تاکتيکها و ترفندها بسيار مهم هستند.

 .۹بازيهاي المپيک
از سااال  ،111۲بدمينتون يک بازی المپيک تابسااتانی بوده اساات .رویهمرفته  11مدال در المپيک بدمينتون ،طال ،نقره ،و برنز برای هر
يک از  1مدل زير وجود دارد:






يکنفره مردان
يکنفره زنان
دونفره مردان
دونفره زنان
دونفره مختلط يا ميکس

بازيکنان بدمينتون از هر قاره ا آسيا ،آفريقا ،اروپا ،اقيانوسيه و سرتاسر آمريکا در بازیهای المپيک رقابت میکنند.
بعد از سال  ،111۲بازيکنانی از چين ،اندونزی ،مالزی ،دانمارم ،بريتانيا و هند مدال مسابقات بازیهای المپيک را بهدست آوردند.

 / 00مربیگری بدمینتون

 .1۱منشأ بدمينتون
با اينکه من شأ دقيق بدمينتون چندان رو شن ني ست ،بازی برا ساس يک گوی پردار و يک چوگان پهن در چين ،ژاپن ،هند ،سيام (تايلند) و
يونان بيش از  ۲222سال پيش انجام میشد.
بين  1811و  1811يک بازی به نام 'چوگان پهن و گوی پردار مخصوص شناخته شد که شروع به تکامل به بازی مدرن بدمينتون در
«خانه بدمينتون» (جايگاهی بزرگ در خارج شااهر) در امالم دوم بيوفورت در انگلسااتان کرد .در حول و حوش اين زمان بازیهای
مشابهای در پونای هند انجام شد و در سال  1877قانون بدمينتون برای نظارت بهتر تنظيم شد.
در خانه بدمينتون هدف در بازی چوگان و توپ پردار نگه دا شتن توپ به مدت طوالنی در هوا تو سط دو يا چند نفر که به توپ ضربه
میزنند ،امکان پذير بود .امروز عکس اين قضيه است .اکنون اين هدف برای رسيدن رالی به پايان مسابقه با بيشترين سرعت ممکن برای
کسب امتيازهايی که در مقابل حريف خود است ،میباشد.
در سال  1811کمي ته بدمينتون انگلستان برای نظارت کردن بر اين بازی در سطح بينالمللی تشکيل شد.

 .11تنظيم و تعديل جهاني بدمينتون
فدرا سيون بينالمللی بدمينتون در سال  1114تأ سيس شد و شامل  1ع ضو از اع ضای مؤ سس ،کميتههای بدمينتون از کانادا ،دانمارم،
انگلستان ،فرانسه ،ايرلند ،هلند ،نيوزيلند ،اسکاتلند و ولز بود.
در سال  ۲221فدراسيون بين المللی بدمينتون نام خود را به فدراسيون جهانی بدمينتون تغيير داد.
فدرا سيون جهانی بدمينتون ،هيئت حاکمه جهانی برای ورزش بدمينتون ا ست که تو سط کميته بينالمللی المپيک به ر سميت شناخته
شااد .اعضااای فدراس ايون جهانی بدمينتون با کمی اسااتثنا  ،هيئت حاکمه ملی بدمينتون هسااتند .آنها در  1کنفدراساايون زير نظر کميته
بينالمللی المپيک سازمان يافتهاندکه نماينده از هر کنفدرا سيون قارهای (يکی از  1حلقه المپيک) آفريقا ،آ سيا ،اروپا ،اقيانو سيه و سرتا سر
آمريکا هستند.
کنفدراسيونهاي قارهاي:






بدمينتون آفريقا
بدمينتون آسيا
بدمينتون اروپا
بدمينتون سرتاسر آمريکا
بدمينتون اقيانوسيه

www.badmintonafrica.org
www.badmintonasia.org
www.badmintoneurope.com
www.badmintonpanam.org
www.oceaniabadminton.org
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 .1۲چشمانداز ،مأموريت ،اهداف فدراسيون جهاني بدمينتون
فدراساايون جهانی بدمينتون توسااط کميته ملی بدمينتون و  1کنفدراساايون قارهای مربوط به بدمينتون در ساارتاساار جهان اين ورزش را
بهدقت ارائه و تنظيم میکندو آنرا توسعه می دهد .
چشمانداز

بدمينتون يک ورزش جهانی قابل دسترس برای همه میباشد و يک ورزش
مناسب برای سهيم بودن ،مشارکت تماشاگر و پوشش رسانهای است.
مأموريت

ساااوق دادن و القا تمامی ذینفعان و ارائه رويدادهايی در ساااطح جهانی و
توسعه نوآورانه برای معرفی بدمينتون به عنوان يک ورزش پيشرو و مناسب
جهانی میباشد.
اهداف

اهداف فدراسيون جهانی بدمينتون عبارت هستند از:








برای انتشار و ترويج اساسنامه فدراسيون جهانی بدمينتون و اصول اين ورزش.
برای تشويق شکلگيری اعضا  ،تقويت رابطه ميان اعضا و رفع اختالفات بين اعضا .
برای کنترل و تنظيم بازی مطابق چشمانداز بينالمللی ،در همه کشورها و قارهها.
برای ترويج و عامهپسند کردن ورزش بدمينتون در سرتاسر جهان.
برای حمايت و تشويق توسعه بدمينتون بهعنوان ورزشی برای همه افراد.
برای سازماندهی ،انتقال دادن و معرفی کردن رويدادهای بدمينتون در سطح جهان.
برای برقرار کردن يک برنامه ضد دوپينگ و اطمينان حاصل کردن از رعايت مقررات آژانس جهانی ضد دوپينگ.

الگوی دوم
اصول مربیگری
.1
.۲
.1
.4
.1
.1
.7
.8

مقدمه
مزايای مثبت شرکت در بدمينتون
حمايت از تمرينهای مثبت
نقش مربی
مسئوليتهای مربی
اهميت فلسفه مربيگری
اثبات فلسفه مربيگری خود
روشهای مربيگری

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؛
ليست نقشها و مسئوليتهای مربی فدراسيون جهانی بدمينتون آماده کنند؛
فلسفه خود را از مربيگری بشناسند؛
مشخصات روشهای مربيگری مستقل و دموکراتيک را مقايسه کنند.
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 .1مقدمه
ورزش بدمينتون برای ارائه اثرات مثبت روی شااارکتکنندگان
پتانسااايل زيادی دارد .مربيان در ايجاد محيطی که در آن اثرات
مثبت میتواند ر شد کند ،نقش ب سيار بزرگی ايفا میکنند .به هر
حال برای انجام اين کار ،مربيان نياز به درم روشاانی از نقشها
و مسئوليتهای خود دارند.
مربيان مؤثر و کاری از فلسااافه و روش مربيگری خودآگاه
هساااتند ،همچنين میتوانند در جهت پاساااخگويی به نيازهای
شرکتکنندگان اين روش را وفق دهند.

 .۲فوايد مثبت بدمينتون روي شرکتکنندگان
بدمينتون فرصتتتب بر ش کتتراد م لعمر ر يک ورزش ر نشتت ن مب هد .ين ورزش بستتي رش ز فو يد ر ب عنو ن ،فيزيکب،
جتم عب ،هيج نب ،ع طفب و فکرش اه ر جدول زير ذار کده سد ،نش ن مب هد.
فوايد بدمينتون
فکري

 حل مسئله
 توسعه مهارت

هيجاني






سرگرمی
احساس موفقيت
اعتماد و صميميت
رفتار ورزشی

اجتماعي





رفاقت و دوستی
مشارکت داشتن در تجربيات
کار گروهی

فيزيکي و جسماني

 فوايد سالمتی و تناسب اندام

 .۳حمايت از تجربههاي مثبت
متأسفانه بدمينتون نيز مثل همة ورزشها ،اثرات منفی را روی افراد نظير صدمه ،رفتار وسواسی ،از دست دادن اعتماد به نفس و رفتار غير
ورزشی میگذارد.
ضمن اينکه بسياری از اين عوامل در کنترل بازيکن است ،مربی میتواند راجع به اينکه آيا تمرين بدمينتون مثبت يا منفی است ،روی
تيم تأثير قابل توجهی داشته باشد.
با گرم کردن و سرد کردن در بازی ،ارائه تو سعه و پي شرفت فردی قبل از برنده شدن ،ت شويق رفتار ورز شی ،محيطی ايجاد کند که
همه با هم در کلية سبکهايی که مربی میتواند اثر مثبت داشته باشد ،سهيم باشند.
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 .4نقش مربي
يک مربی کاری و فعال در قبال بسياری از نقشهايی که به هم مربوط هستند ،تعهد دارد .نمودار زير شامل نمونههايی از نقشهايی است
که يک مربی بايد به انجام برساند.
م

ر

م
پ

ا
نق

م

م
م

م

م

 .5مسئوليتهاي مربيان
مربيان در مقام و جايگاه نيرومندی هستند که مسئوليت قابل توجهی را بر عهده دارند .اين مسئوليتها متنوع و گوناگون هستند و به شرح
ذيل گروهبندی میشوند:
ايجاد و حفظ روابط

احترام گذاشتن به شرکتکنندگان

احترام به ورزش

مربيگری مسئوالنه

احترام به شرکتکنندگان






اصول اخالقي

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

برخورد با افراد از هر جنسيت ،نژاد ،توان بازی ،رنگ ،گرايش جنسی ،عقايد سياسی ،وضعيتهای اقتصادی ،سن و ناتوانی بهطور مساوی باشد.
ارتقا حقوق شرکتکنندگان که شامل جنبههايی نظير رازداری ،سهم داشتن در تصميمگيری و نسبت به روشها انصاف داشته باشد.
ايجاد کار گروهی تا اندازهای که به شرکتکنندگان برای حفظ شأن و مقامشان اجازه میدهد.
ايجاد حمايت متقابل در ميان ساير مربيان ،مقامات ،بازيکنان ،معلمان و اعضای خانواده.
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اصل و قاعده
مربيگري مسئوالنه









انجام بهترين کار به نفع پيشرفت ورزشکاران به عنوان يک فرد کامل.
تشخيص قدرت ذاتی در نقش مربيگری خود.
آگاه بودن از ارزشهای شخصی خود و اينکه اين ارزشها چه تأثيری روی عمل مربيگری آنها دارد.
آگاهی داشتن به محدوديتها در رشتة خود.
قبول مسئوليت برای کار با ساير مربيان و حرفهایها در ورزش.
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








مربيان بايد ن سبت به فعاليتهاي شان متعهد شوند که فوايد و مزايا را به حداکثر و خطرات اجتماعی و بهويژه خطرات
بازيکنان را بهحداقل برسانند.

اصل و قاعده

مربيان اميدوار به ايجاد و حفظ روابط هستند.

انديشيدن در فلسفة مربيگری خود و اينکه چگونه اين برتریها ،اثر متقابل خود را نسبت به ديگران در ورزش میگذارد.
ارتباط صادقانه و آشکار با بازيکنان ،شرکتکنندگان ،والدين ،معلمان ،مربيان ديگر.
انجام تعهداتی که بسته شده است.
اجتناب از بهرهبرداری روابط تا اندازهای که توانايی خود را در عمل به نفع ديگران محدود میکند.
اظهار تضادهايی از منافع بهدنبال مديريت کردن آنها تا اندازهای که به منافع افرادی که با آن سروکار دارند ،احترام میگذارد.
بازيکنان را در ايجاد و حفظ روابط مؤثر با ديگران تشويق کنند.
اصل و قاعده
احترام به ورزش بدمينتون







مربيان بايد کار خود را با تمام قدرت به رسميت بشناسند و ارزش بدمينتون را برای بازيکنان و بهطور کلی قشر جامعه
رواج دهند.

باالترين استاندارهای ارائه شخصی و رفتاری را ابقا کنند.
منصرف کردن استفاده از دارو ،ايجاد تفريح و سرگرمی يا ارتقا عملکرد.
تصااويب و ترويج ارزشهای مثبت مربوط به مربيگری بهطور کلی به ويژه در ورزش بدمينتون نظير بازی منصاافانه ،تأديب نفس ،درسااتی ،توسااعه و
پيشرفت شخصی و به چالش کشاندن خود.
احترام گذاشتن به مقررات و قوانين ا صلی که بر ورزش بدمينتون حاکم است و ترويج رويکرد احترام يکسان در ميان بازيکنان ،والدين ،معلمان و ساير
مربيان.
بزرگداشت مقامات رسمی و ساير مربيان.

 .6اهميت فلسفه مربيگري
فلسفه مربيگری میتواند تعريف شود به عنوان:

"مجموعهای از اصول و اعتقادات شخصی که پايههای مربيگری شما
را شکل میدهد".
صداقت باي ستی پايه ا صلی مربيگری شما با شد و برای نمونه ،ب بايد يک
شخص که ارائه مربيگريو درستی شما را تأييد میکند وجود داشته باشد.
کليه مربيان يک فلسفه مربيگری دارند در اصول و اعتقادات شخصی که در قالب نتيجهای از شخصيت ،آموزش و تجربههای زندگی خود
آنها شکل گرفته است.
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برای ب سياری از مربيان اين فل سفه مربيگری ناخودآگاه وجود دارد .که در چگونگی مربيگری آنها اثر میگذارد اما چون از مربی قدردانی
کمی میشود ،در نتيجه از خودآگاهی اين مربی هم کم میشود .مسائلی که کمبود خودآگاهی را احاطه میکند عبارتند از:
 يک مربی که فاقد خودآگاهی است بهطور احتمال از نقاط قوت و ضعف مربيگری خود بیاطالع است و اين معنی را میرساند که اين
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.
 يک مربی که قادر نيساات تصااميم آگاهانه برای تغيير روش خود بگيرد .از اينرو با همه بازيکنان ،والدين ،مربيان در بدمينتون که با
منطق يکسان مواجه نيستند ،با ضعف برخورد می کند .اين مربی مجبور است خود را برای پاسخگويی به نيازهای ديگران به خصوص
بازيکنان که با اين ورزش سر و کار دارند تطبيق دهد.
وقت گذاشتن برای تصميمگيری درباره فلسفه مربيگری میتواند کمک کند به:
 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.

 .7بيان و اثبات فلسفه مربيگري خود
تکميل سؤاالت و وظايف ذيل میتواند بهطور آشکار به شما کمک کند فلسفه مربيگری خود را بيان و تأييد کنيد.









وصف اصول شخصی و اعتقاداتی که در زندگی به آنها پایبند هستيد.
چگونه روش مربيگری خود را توصيف میکنيد و چطور اين روش تحت تأثير اصول و اعتقادات شخصی شما قرار میگيرد؟
چه چيزی را ديگران در مورد اصول شخصی و روشهای مربيگری شما اظهار میکنند؟
از چه طريق شما فلسفه مربيگری خود را در ورزش به ديگران انتقال میدهيد (به عنوان نمونه ،بازيکنان ،والدين ،و غيره).
چه نقاط قوت شخصی داريد که در مربيگری به شما کمک میکند؟
چه نقاط ضعفی در مربيگری شما هست و چگونه شما آنها را برطرف میکنيد؟
نيازهای مردم به داشتن مربی چيست ،يعنی چه دانشی آنها از بدمينتون میخواهند؟
چگونه شما اصول شخصی و روش مربيگری خود را برای پاسخگويی به نيازهای ديگران تطبيق میدهيد؟

 .8سبکهاي مربيگري
در اينجا بسياری از سبکهای مربيگری مختلف که میتواند مورد استفاده
قرار گيرد ،وجود دارد اما همگی آنها گرايش به عملکرد دو روش افراطی
از خودکامگی و خودمختاری دارند.
مربيگری استبدادی و خودکامگی شامل مربی است که آنچه را بايد انجام
دهد و با چگونگی انجام آن تعريف میکند .اين مربی در اين روش همه
کارها را بيان میکند و بازيکن هيچ دخالتی در تصميمگيری ندارد .مزايای
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استفاده از اين روش برای مربی اين است که آسانتر و اغلباوقات سريعتر موقعيت را کنترل میکند .معايب آن برای بازيکن اين است که
اين روش مهارتهای حل مسأله و تصميمگيری آنها را امکانپذير نمیسازد.
مربيگری دموکراتيک ،روشی مستقل است که در آن مربی به بازيکن اجازه میدهد مالکيت بيشتری برای پيشرفت و چگونگی انجام
آن در اين روش داشته باشد .مزيت اين روش اين است که اعتماد به نفس بازيکنان را ارتقا میبخشد و مسألهگشايی و تصميمگيری آنها
را امکانپذير میسااازد .معايب اين روش اين اساات که اين امر میتواند در امور مربيگری کندتر و سااختتر باشااد ،که شااامل رويکرد
انعطافپذيرتر بودن و کاربرد بيشتر از مهارتهای سؤال کردن را دربرگيرد.

 .۹خالصه
ورزش بدمينتون میتواند طيف وسيعی از فوايد و مزايای مثبت را در
تمامی سنين به بازيکنان عر ضه کند .مربيان بدمينتون نقش مهمی
را در کمک به برقراری و حفظ محيطی مثبت و معين برای ورزش
بدمينتون ايفا میکنند.
برای حمايت از ايجاد اين محيط مثبت ،مربيان بايد پایبند به
ضوابط اخالقی مربيان فدراسيون جهانی بدمينتون براساس محتوايی
که با نقشها و م سئوليتهای بخ شی از اين قوانين سازگار ا ست،
باشند.
به منظور اصالح و پيشرفت ،مربيان فدراسيون جهانی بدمينتون بايد:
 از روشهای مربيگری مختلف آگاه باشند.
 خودآگاهی خود را با توجه به فلسفه شخصی خود توسعه دهند..
 روشهای مربيگری خود را بنابر نيازهای شرکتکنندگان مختلف ورزش بدمينتون تطبيق دهند.

الگوی سوم
برنامهریزی و تمرین
.1
.۲
.1
.4
.1

معرفی -پروسه مربيگری
گام  -1برنامهريزی
گام  -۲انتقال
گام  -1دريافت و گام  -4ارزيابی مربيگری شما
خالصه

پيامدهاي اين برنامه

پس از مطالعه اين برنامه ،مربی قادر خواهد بود موارد زير را رعايت نمايد:
 شرح اهداف و مراحل اين طرح (برنامه)
 طبقه بندی اجزا و مراحل مربيگری با استفاده از اين برنامه
 توصيف مهارتهايی که در طی مراحل مربيگری بر اساس اين برنامه الزم است بدانند.

الگوی سوم :برنامهریزی و تمرین 11 /

 .1مقدمه
مراحل مربيگري:

برای پيمودن اين مراحل ،چهار مرحله وجود دارد که راهنمای خوبی جهت اجرای اين طرح برای مربيان میباشد.
 برنامهريزی مؤثر جهت برگزاری جلسات آموزشی.
 برگزاری جلسات مؤثر و انتقال اطالعات به بازيکنان.
 دوره و بازنگری اطالعات داده شده.
 ارزيابی و بررسی مطالب آموزش داده شده.

اين مراحل برای تمامی بازيکنان از جمله بازيکنان دارای معلوليت قابل اجراست.
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 .۲مرحله  :1برنامهريزي

الف .چرا براي انجام اين برنامه و طرح ،برنامهريزي مينماييم؟

"نداشتن برنامهريزی و موفق نبودن درآن فراهم کردن مقدمات شکست است".
داشتن يک برنامهريزی مناسب میتواند مزايای زير را به ارمغان بياورد.







ابتدا مشخص کردن هدف برای برگزاری جلسات و ارزيابی آنها که چگونه میتوانند مؤثر واقع شوند.
شناسايی منابع و چگونگی اثرات آنها در برگزاری موفق جلسات آموزشی.
بهرهمندی از زمانبندی مناسب در طی برگزاری جلسات آموزشی.
آماده بودن برای موارد غير قابل پيشبينی.
بهرهمندی از ايمنی و سالمت.
قابل اجرا و استفاده بودن توسط مربيان ديگر.
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ب .بررسي خطرات

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

محل حادثه:
مرحله ۱

کسي تکميل شده:
مرحله ۲

مرحله ۳

مرحله ۴

مرحله 5

مرحله ۶

چه خطراتی ممکن چه کسانی آسيب پذير م يزان درجااات خ طرچااه چه تمهيداتی صورت انجام چه کاری چگو نه میتوان اين ارز يابی را به
در زمان حادثه مرحله عمل رساند؟
اساااات بااه و قوع ه ستند و ممکن ا ست درجاتی هسااتند؟ -1خيلی گرفته است؟
پايين  -۲خيلی باال
آسيب ببينند؟
بپيوندند؟
ضروری است؟ توسط چه کسی در چه اتمام
آن
زمانی؟
انجام شود؟
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پ .اطالعات بازيکنان (مشخصات بازيکنان)
فر ثبد ن ب زيکن ن

ن گروه/ورزکگ ه:

ن :

ن خ نو گب:

جنسيد

لقب/عنو ن

ت ريخ تولد

تلفن (منزل):
آ رس:

تلفن (موب يل):
کم ره تلفن جهد مو ر ضطر رش:

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

بلب

خير

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

بلب

خير

آي ت انون چ ر حمله و ي سرگيجه کده يد؟

بلب

خير

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

بلب

خير

آي به فش ر خون ب ال مبتال هستيد؟

بلب

خير

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

بلب

خير

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

بلب

خير

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

بلب

خير

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

بلب

خير

ر صورتب اه جو ب کم به سؤ الت ب ال منفب سد مبتو نيد ر
تمرين ت قد به قد بدمينتون کراد انيد.

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

مور ضطر رش  :ين بخش ر صورتب ب يد تکميل کو اه ب زيکن امتر ز  66س ل کته ب کد.
ن و مشخص ت:
آ رس:
يميل:

نسبد ب ب زيکن:
تلفن (منزل)
تلفن (همر ه)
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ت .ثبت

ثبت و تهيه کردن ليست با توجه به موارد ذيل ضروری میباشد:
 محفوظ بودن جا برای ثبت نام (در تاريخ مقرر میتوانيد ثبت نام را انجام دهيد).
 گزينش (پايه را بر انجام تمرينات و ميزان حضور بازيکنان قرار دهيد).
 موارد مالی (با ثبت کردن میتوانيد بر پرداختهای جلسات نظارت داشته باشيد).
توجه :ستون مشخص شده با (***) برای موارد پزشکی بازيکنان اختصاص داده شده است.
دوره/گروه:

محل برگزاري:

مربيان:

مدير مرکز( :شماره تماس)

نام بازيکن:

***

تاريخ حضور

 / 11مربیگری بدمینتون

ث .نظارت و کنترل

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
آنها داشته باشد تا تمامی حرکات و تمرينهای آنها را تحت کنترل داشته باشد.
در جدول زير مواردی که جهت نظارت و کنترل بازيکنان توسط مربی مد نظر گرفته میشود آمده است.
بررسي مشاهدات

مشاهدات

مقايسه آنچه که تاکنون نظارت شده
● انجام تواماً تمرينات تعيين شده و بازی
● نظارت و تمرکز بر روی قسمتها و بخشهای مختلف بازی (حرکت پاها ،طرز قرار گرفتن بدن ،مهارت و نحوة و انتخاااب «تاااکتيااک اياادهآل» و
مهمترين بخش مشاهده شده
گرفتن راکت ،استفاده از تاکتيکها)
● نظارت کامل و داشتن تصوير کلی از بازی بازيکنان
● جديت در نظارت بر روی تمرينات بازيکنان و نظارت بدون قضاوت
نام بازيکن

کارکرد پاها

تعادل و قرارگيري
بدن

مهارتهاي راکت

مهارتهاي
تاکتيکي
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ج .هدفدار کردن تمرينات

نظارت بر بازی بازيکنان و بررساای آن و ايجاد هدف بر اساااس تمرينات دارای اهميت میباشااد .هدفدار کردن تمرينات امری ضااروری
میباشد ،زيرا میتواند به موارد زير کمک کند:
 تمرکز بر تمرينات
 نظارت و کنترل تمرينات
 انگيزه
 بررسی نتايج آموزش و تمرينات
دو مورد از مواردی که هدايتکننده در هدفدار کردن تمرينات میباشند شامل:
 در شروع برای هر هدف نوشتن تاريخ و زمانی که بازيکن توانايی خود را ارائه میدهد.
 اطمينان حاصل کنيد که با استفاده از يک فعل مانند :نشان میدهد ،انجام دادن ،توضيح دادن ،مقايسه کردن ،انتخاب کردن ،ساختن
و غيره هدف خود را بيان میکنيد.

ا ندازه گيري:

(قاااااابااااال
اناادازه گ يری)
تـــوافـــق
داشــــتــن:

موفقيت زمانی
بد ست می آيد

قا بل تحقق
بودن :ا هداف

تعيين شااااده

مشـــخـ
کــــــردن:

مشااااخااص

در تااار يخ ۲4
آورياال ۲212
بازيک نان قادر
خواهند بود به
طور ماادوام و

ث بت کردن:

مراحاال بااايااد
ثبت شاااوند تا
مــحــيــط :از
بازيکنان انتظار
خواهد رفت که
ز ما ن ب ندي
شــده :اهداف

بااايااد دارای
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بررسي مشاهدات

مشاهدات

مقايسااه آنچه که تاکنون نظارت شااده و
● انجام تواماً تمرينات تعيين شده و بازی
● نظارت و تمرکز بر روی قسااامتهای و بخشهای مختلف بازی (حرکت پاها ،طرز قرار گرفتن بدن ،مهارت و انت خاب « تاکت يک ا يدهآل» و مهمترين
بخش
نحوة گرفتن راکت ،استفاده از تاکتيکها)
مقايساااه "مدل تاکتيکی ايدهآل" که در
● نظارت کامل و داشتن تصوير کلی از بازی بازيکنان
مهمترين مناطق روی آن کار شده ا ست
● جديت در نظارت بر روی تمرينات بازيکنان و نظارت بدون قضاوت
با آنچه تاکنون نظارت شده است
نام بازيکن

پيتر اسکوالر

کارکرد پاها

 حرکت با اسپليت
استپ
 حرکت شااسااه
زياد
 النژه در بکهنااد
برای نت پيچدار

تعادل بدن

مهارتهاي راکت

 حرکاات بااازو و  در ضااار به های
باالی ساار تنوع
باالتنه در النژه
زيادی دارد
 بدن عمودی در
اسپليت استپ
 تاااب زياااد در
ضااربات خارج از
 باالت نه پايين در
بدن
النژه

مهارت تاکتيکي

 انااجااام بااازی  حرکت النژه با زانوها و پاها در يک
خط با بهبود باالتنه
دفاعی در يکنفره
حا لت ها و طرز ايسااا تادن  /موقع يت
 واکنش به موقع
قرارگيری بازوها
در م قا بل بازی
حريف
 کار کردن و ان جام تمرين بيشاااتر در
موارد حمله در يکنفره

با توجه به اتمام دوره تمرين پيتر( بازيکن) قادر خواهد بود:
 تحرم مناسب زانوها و قوی بودن آنها و تنظيم حرکت پاها
 حرکت مناسب و کنترل شده باالتنه و انجام حرکات تعيين شده
 توانايی تشخيص و بهرهوری از فرصتها و اعمال فشار بر حريف به وسيله کم کردن ارتفاع در ضربات در طی بازی
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 برنامهريزي جلسات آموزشي.چ

. الزم است بدانيم که تعيين کردن اهداف را چگونه در جلسات آموزشی بگنجانيم،برای اينکه به هدفهای تعيين شده دست يابيم
 بهطوری که.در جدول زير مشاهده مینماييد که چگونه برای جلسات میتوان برنامهريزی کرد و هدفها را برای جلسات تعيين نمود
 هر هدفی که برای جل سات.مربيان ديگر با انتخاب اين برنامه و با دا شتن آن بتوانند جل سه را بر ا ساس آن برنامهريزی به اتمام بر سانند
تمرين مشااخص میشااود میتواند به بازيکنان کمک کند تا دوره آموزش را بهخوبی سااپری نمايند و در طی جلسااات با اهداف جلسااات
.آموزشی هماهنگ باشند
Badminton Sports Club, Sea of
Tranquillity

DATE: TIME:
DURATION

GROUP /
CLUB /
INDIVIDUAL

Individual

ADDITIONAL
EQUIPMENT

SAFETY CHECK
(NOTE ANY
ACTIONS)

No problems

VENUE

23/02/25: 19.00: 1 hour

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
Warm-up

DESCRIPTION

GOAL NO.

TIME

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

REVIEW

•
•
•

Warm-up was longer (10m)
Body Language of players positive
Feedback re PRO practice was positive

•
•

Need to rotate practice partners more often to help group to work together
Ask more open questions to support players thinking for themselves

EVALUATE

10m
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 .۳مرحله  -۲انتقال اطالعات (آموزش)

الف .دورههاي مؤثر و کارآمد بدمينتون

دورههای مؤثر و کارآمد بدمينتون که از طيف گسترده مهارتهای مربيگری بهرهمند است شامل موارد زير میباشد:









مطرح کردن روشهايی که بايد به بازيکنان آموزش داده شود.
توانايی مهارتهای ارتباطی
اثربخشی و نتيجة آموزش
مهارتهای پرسشی
پيشبرد مهارتها
زمانبندی
هدايت گروه
مهارتهای مربوط به توپاندازی

يک مربی کارآمد میتواند از اين مهارتها برای آموزش آنچه که بازيکنان احتياج دارند اساااتفاده کند و بیطرفانه و بدون در نظر گرفتن
امکانات فيزيکی و روحی بازيکنان ،آنها را هدايت نمايد.
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ب .سبکهاي يادگيري

برای اينکه مربيگری و آموزش نتيجهبخش و مؤثر واقع شود ،الزم ا ست برای آموزش از سبکهای آموزش برای بازيکنان ا ستفاده شود
که اسااتفاده از اين ساابکها امری ضااروری و مهم میباشااند .برای آموزش ،ساابکها و متدهای مختلفی وجود دارند امّا سااادهترين و
پرکاربردترين ساابک و متد ،ساابک  Vakمیباشااد )Vak( .اختصااار سااه کلمه و ادغام آنها با هم میباشااد که شااامل :بازيکنان بصااری
( ،)Visual Learnersبازيکنان ساامعی ( )Auditory learnersو بازيکنان حرکتی ( )Kinaesthetic Learnersاساات .برای آشاانايی
بيشتر در مورد اين شخصيتها در اين روش به جدول زير توجه نماييد.
ويژگيهاي شخصيتي

بازيکنان

 يادگيری بوسيله انجام حرکت
 عالقمند به داشتن تحرم
 برای اين گروه ورزش جذاب يت
خاصی دارد

برنامه مربيان

 دادن فرصت برای انجام حرکات تمرينی
 تشويق به انجام امتحانات عملی

حرکتي

ويژگيهاي شخصيتي

بازيکنان
سمعي

 تو جه و پاساااخگويی به م فاهيم
شفاهی
 يادگيری مطالب به طور شفاهی و
نشان دادن عالقه به آن

برنامه مربيان







ويژگيهاي شخصيتي

بازيکنان
بصري

 توا نايی يادگيری م هارت ها ،به
واساااطااه نگاااه کردن بااازی
بازيکنان ديگر
 اسااتفاده از قدرت تجساام خود
برای ب کارگيری م هارت ها در
حين انجام بازی

ارائه شااافاهی مطالب به طور مختصااار اما
دقيق
دادن کلمات کليدی مربوط به مهارتها
تعميم دادن تکنيک ها و توجه به صااادای
پرتابها
استفاده از پرسش و پاسخ
تشويق به بحث و تبادل نظر
برنامه مربيان









ارائه تمرينات عملی
تمرينات بی صدا
تشااويق بازيکنان جهت تماشااای ويدئوی
مسابقات
استفاده از تصاوير جهت راهنمايی و هدايت
بازيکنان در مورد تاکتيکهای مهم
ت شويق بازيکنان جهت تج سم خود در حال
انجام تمرينات و استفاده از تکنيکها
در صورت امکان استفاده از آيينه
تالش در ناديده گرفتن حواس ديگر
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نکته قابل بحث:

مطالعه در مورد اينکه افراد معلول و ناتوان را چگونه آموزش دهيم احتياج به تحقيق در اين باره و يافتن بهترين روش جهت آموزش آنان
دارد .بنابراين میتوانيم از آنان سؤال کنيم که آيا آموزش را ترجيح میدهند و میتوانند به خوبی با آن ارتباط برقرار نمايند؟
پ .ارتباط رو در رو

ارتباط رو در رو پايه و اساس روشی است جهت مربيگری مؤثر ،که به دو روش دريافت و انتقال صورت میگيرد.
در جدول زير به نکاتی که می توان در اين روش به عنوان مهارت از آن بهره گرفت اشاره شده است که هر کدام شامل نکاتی هستند که
به چگونگی استفاده از اين مهارتها کمک میکنند تا بتوانند مؤثر واقع شوند.
دادن
مشخ
غيرکالمي

کالمي

ص

اشاره و ايما،
حرکات بدن
و صورت
جهت بدست

کوتاه ،بلند،
مثبت ،ساده

کردن

ارتباط
نظارتي

رو در

از
مکانهای
مختلف

جهت:
شنيداري

توجه کامل
جهت:
 بهدستگرفتن
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نکته قابل بحث ديگر

در هنگام روبهرو شدن با بازيکنان ناشنوا بهطور معمول صحبت کنيد و از اين مطمئن باشيد در هنگام توضيح دادن بتوانند شما را ببينند.
 لب خوانی،
 ديدن در هنگام توضيح دادن و حرکات شما،
 نگاه کردن آنچه که انجام میدهيد و نشان دادن تکنيک به آنها.
ت .پرسيدن

به داليل زير پرسيدن از بازيکنان از اهميت ويژهای برخوردار است:
 تشويق بازيکنان به تفکر در مورد خودشان و توانايیهايشان؛
 حمايت بيشتر از يادگيری بازيکنان؛
 ايجاد بحث و گفتگو.
بهطور کلی پرسيدن شامل دو بخش سؤاالت محدود و نامحدود میباشد.
کلمات
ويژگيهاي سؤال

شرح

شروعکننده
سؤال

سؤاالت محدود






 آيا
 تمايل داريد
 هستيد
 امکان دارد
 اگر

سؤاالت نامحدود

سؤاالت میتوانند:
 در يک کل مه و يا در
غالب يک عبارت توضيح
داده شوند.
 پاساااخ دادن به اين نوع
سؤاالت باعث د ستيابی
به سااؤاالتی اساات که
پاسخ آنها ممکن هستند.
اين نوع سؤاالت:
 پاساااخ دادن با تفکر  چه چيز؟
عميق
 جواب های بل ندی را در بر
 چرا؟
میگيرند.
 تو ضيح دادن عقيده و  چگونه؟
احساسات
 امکان تنوع در پا سخگويی
وجود دارد.
 کنترل و راهنمااايی
پاسخ دهنده
پاسخگويی آسان
پاسخگويی سريع
پاسخگويی صحيح
کنترل سؤالکننده

در چه جاهايي
پرسيده شوند

مثال

بااه عنوان ساااؤال در آيا برای تشاااريح اين جلساااه آمادگی
شروع
داريد؟
با بهدساااات آوردن دو ست داريد امروز روی ا سمش بي شتر
اطالعات واضح
کار کنيم؟
بااا ايجاااد چهااارچوب آيا کامالً تمرکز داريد؟
ذهنی مثبت
در پايان

آمادگی جهت شروع تمرين را داريد؟

برای حمايت از تفکر و از چه روش ديگری برای ضاااربه زدن
میتوان استفاده کرد؟
يادگيری
اساااتقبال از نظرات و چطور با موقع يت و مرا حل میتوان يد
کنار بياييد؟
عقايد
تشاااويق ج هت حل چگونااه میتوانيم برای ضاااربااه زدن
تمرين کنيم؟
مشکالت
ت شويق جهت بحث و از چه روش های ديگری جهت ضاااربه
تبادل نظر

زدن میتوان استفاده کرد؟

پرسيدن سؤاالت مؤثر نياز به زمان دارد ،اگر چه زمانی موفقيت برای بازيکنان بهدست میآيد که تفکر وجود داشته باشد ،حل مشکالت و
يادگيری سريع پاداشی برای مربيان جهت هدايت مهارتها و تسلط آنان میباشد.
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ث .نتيجه و اثربخشي

نتيجه و اثر به شرح زير تعريف میشود:

«ارائه نتيجه فرآيند فعاليت»
در مربيگری نتيجه از اهميت ويژهای برخوردار است .بهطوریکه بوسيله کارشناس ،نتيجه بررسی میگردد و بدون نتيجه و اثربخشی به
مربی اجازه آموزش داده نمیشود.
نتيجه و اثر بخشی را میتوان به دو بخش درونی و بيرونی تقسيم کرد.
نتيجه و
اثربخشي
دروني

در ابتدا بازيکن مقداری اطالعات در مورد مهارتها دارد همچنين تصاااويری در مورد فعاليتهايی که میتواند انجام دهد اينکه چگونه بايد
بنظر بيايند و احساس شوند دارد فعاليتها و تالششان را در مقايسه با مهارتهای ايدهآل مقايسه میکنند که احساسی و نظری است.
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
ت شويق به پي شرفت کند و بدون واب ستگی به مربی خود توانايیهای خود را ت شخيص و دارای توانايی خود ا صالحی شوند تا بدون نياز به
تکرار مربی خودشان از پس خودشان برآيند.
اين نتيجه و اثربخشاای را به اين جهت بيرونی نامگذاری کرده اند که برآمده از خود بازيکنان و عملکرد آنان نيساات ،در حالیکه در پرورش
توانايی بازيکنان و پيشرفت آنان نقش مؤثرتری دارد .اين نتيجه و اثربخشی بيرونی زمانی مناسب میباشد که يکسری اطالعات را بهعنوان
نتيجه و بازخورد بيرونی به بازيکنان آموزش دهند.
بةعنوان مثال :کساای که تازه شااروع به يادگيری کرده اساات در ذهنش هيچگونه الگوی عملی و مدلی از تکنيک وجود ندارد و برای اينکه
بتواند توانايیهايش را به عمل برساند الزم است از نتيجه بيرونی استفاده کند.

نتيجه و
اثربخشي
بيروني

برای داشتن بازخوردهای بيرونی مؤثر موارد زير ضروری میباشد:






نظارت بر تمرينها در موقعيت های مختلف.
اجازه دادن به بازيکن برای نمايش نيمه درونی و بيرونی خود.
تشويق بازيکنان برای به نمايش گذاشتن نتيجه درونی خود.
محدود کردن نتايج به  1يا  ۲نکته مشخص و ساده.
نشان دادن نتيجه و اثربخشی در حالتی مثبت ،به عنوان مثال:
 oدادن نظرات مثبت در مورد بازيکنان (شما در حال پيشرفت هستيد).
 oدادن بازخورد مثبت و سودمند (چرخش ساعدتان زياد باشد ممکن است به سختی بتوانيد ضربه بزنيد).
 oتشويق و ارائه نظرات مثبت (در حال پيشرفت هستی چون نکات و مراحل را به خوبی رعايت میکنيد).
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ج .تمرينات عملي

از زمانی که يادگيریها از راه ديدن بيشتر رواج پيدا کرد ،اهميت تمرينات عملی توسط مربی ،نمیتواند ناديده گرفته شود.
تمرينات عملي

موارد استفاده

ان جام عمل يات تمرينی  دادن ت صوير ذهنی به 
بااه ع نوان مهااارت
بازيک نان از تاکت يک/
مطلوب
تکنيکها و مقايساااه 
بازی آنها

 مشخص کردن بخش
خا صی از تاکتيکها و 
تکنيکها
 دادن انگيزه

نکات و راهنماييهايي جهت اجراي تمرينات

منابع تمرينات

بازيکن شايسته و 
برتر

مربی
ويااد ئو و ف ي لم 
آموزشی

تصاوير






قبل از انجام تمرين برای تمرينات برنامه ريزی شود.
مطمئن با شند که بازيکنان توجه کامل به تمرينها رادارند (بدون وجود عامل
پرتکننده حواس)
به بازيکنان اجازه کنترل و نگاه در حين حرکت راکت را بدهند ،و اجازه دهند
که در مکانهای مختلف در موقعيتهای مختلف اين عمل را انجام دهند.
برای اينکه حس بينايی پر رنگ تر جلوه کند و عوامل ديگر نتوانند دخالت
کنند تمرينات را بی صدا انجام دهند.
انجام تمرينات پرتاب توپ و اجازه دادن به بازيکنان جهت مشاهده نتايج
آموزش و انجام مواردی که بعدها در بازی مربی از بازيکنان انتظار دارد.
بعد از انجام تمرينات ،مربی سعی کند بهطور شفاهی کلمات کليدی را توضيح
دهد و از طريق پرسش بازيکنان را مطلع کند.
دادن وقت و درخواست از بازيکنان جهت پرسش
انجام تمرينات ارائه شده و نکات مهم آنها و يادآوری آنها به صورت فردی
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چ .روشهايي جهت بهبود مهارتها

روشهای آموزشی زيادی جهت بهبود و پيشرفت مهارتها وجود دارند که در جدول زير به برخی از آنان میپردازيم:
روشهاي

شرح

آموزشي

قالبگيري
(شکل دهي)

 بازيکنان تمامی تکنيکها را نشان  مربی نحوة ضربه زدن باالی سر
با پشت دست را به بازيکنان نشان
ده ند و ب عد میخواه ند آن ها را
دهد.
تمرين کنند.
 مر بی ا بتاادا توصاااايااههااا و  مربی نحوة حر کات چرخش بازو
به باال و پائين و نحوه ضربه زدن
را ه نمااا يیهااای الزم را ا نجااام
را به بازيکنان نشان دهد.
میدهد و سااپس به بازيکن اجازه
تمرين میدهد.




کلي







زنجيره اي

مثال

مزايا

معايب

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

ممکن اساات در مرحله اول
يادگيری با عث شاااود که
بازيک نان مجبور به حفظ
کردن و به خاطر ساااپردن
موارد ز يادی در ذهن خود
شوند.

به بازيک نان ت مامی تکن يک ها را  مر بی ت مر ينااات دو مر حلااهای  به بازيک نان اين ا جازه  اگر اجزای مهارت متصل
به هم باشااا ند ممکن
داده می شود که بر روی
ا سپليت ا ستپ -ش سه و النژه-
نشاااان میدهند و میخواهند که
اساااات در رو ند بازی
ا جزای خاااص ت مر کز
ش سه را با روش حرکت به جلو و
آنها را تمرين کنند
اختالل بوجود آيد.
کنند.
ع قب تور نشاااان مید هد و از
مربی يکی از اجرا های م هارت را
بازيکنان میخواهد که تالش کنند
به طور جداگانه تمرين میکند.
و تمرين را انجام دهند.
بازيک نان می توان ند م هارت را
 ضربه -حرکت شسه را جداگانه با
جداگانه تمرين کنند.
بازيکنان تمرين کند.
ب طور جز ئی ا جزای مهااارتهااا
تمرين میشااود و بعد به صااورت  تمرين م هارت و کل آن دو باره
تمرين شود.
کلی تمرين میگردد.
بازيکنان مهارت را به صورت کلی
تمرين میکنند.
ابتدا تکنيکهای اصلی و پايهای و  ضربه باالی دست که باالتر از سر در جهاات مهااارت هااای اگر اجزای مهارت متصل به
زده می شود آموزش داده می شود حرکتی همراه با ضربه زدن هم باشاااند و اين اتصاااال
اجزای مهارت به صورت منطقی و
بيش از حد باشاااد در روند
و فقط بر روی حرکت بازو تمرکز مؤثر میباشد.
متوالی به جلو پيش میروند.
بااازی ا خ تالل بااه و جود
میشود.
میآيد.
 در اين حر کت به حالت پهلو هم
اضافه میشود.
 انتقال وزن به قسمتهای مختلف
اضافه میگردد.
 حرکت به سااامت عقب در هنگام
ضربه زدن اضافه میگردد.
 حرکت بدون ضربه زدن نيز اضافه
میگردد.
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ح .مرحله آموزش حرکتي

مرحله آموزش حرکتی میتواند اينگونه تعريف شود« :مرحلهای که بازيکنان مهارتهای حرکتی را کسب مینمايند» تئوریهای مختلفی
تاکنون جهت اين مرحله و بهدست آوردن اين مهارتها وجود داشته است که تعدادی از آنها جهت انتقال مربيان به بازيکنان قابل استفاده
بوده و مربيان نيز از آنها جهت آموزش بازيکنان بهره گرفتهاند ،يک نمونه از اين تئوری توسااط فيش و پوساانر ) (Fish and Posnerدر
سال  1117پي شنهاد داده شد که دارای سه مرحله می با شد که نمونه آن در جدول صفحه بعد به همراه يک مثال که چگونه آموزش
میتواند برای بازيکنان به عنوان يک مرحله ويژه بهکار برده شود آورده شده است.
مراحل آموزش حرکتي
شرح مرحله

نام مرحله




شناختي

مشارکتي

مستقل

اطالعات مربيگري

از اين مرحله بعنوان مرحله آغازی استفاده میشود.
مرحله کوتاه يادگيری
بازيکنان آنچه را که در ذهنشاااان اسااات را به مرحله اجرا
میگذارند
اين مرحله زمانی پايان میپذيرد که:
بازيکن بتواند يک ذهنيت پايدار از مهارت را در ذهن داشاااته
باشد و بتواند مهارتهای پايهای را به نمايش بگذارند.

در مرحله شناختی:
 مسائل به صورت ساده بيان میشود.
 ارائه تمرينات به صورت خال صه و دقيق ،ا شاره به نکات مهم کافی
است.
 استفاده از توضيحات کوتاه اما دقيق
 دادن نتيجه مثبت و نشان دادن عکسالعمل به صورت مثبت

 مرحله متوسط
 يک مرحله طوالنی از آموزش
 بازيکنان آنچه که در ذهن خود دارند را به عنوان تصاااوير به
مرحله اجرا در میآورند و سعی در پي شرفت روند آن مهارتها
دارند.

 ارائه توأماً و با سرعت تمرينات دنبالهدار که بهتدريج در آن پيشرفت
باشد.
 در صاااورتی که در انجام تمرينات کيفيت انجام م هارت و نتايج آن
خوب باشد به سراغ تمرين ديگر برود.
 بازيکنان را ن سبت به ارزيابی خود شان ت شويق و راهنمايی کند و در
هنگام بازی اگر الزم بود مواردی را اضافه نمايد و از آن دريغ نکند.

 مرحله تخصصی و خود به خود
 در اين دوره به تمرينها زياد توجه نمیشود.
 بازيکن به حريف تو جه میک ند و ت مام حر کات او را زير نظر
میگيرد و در طی آن به انجام مهارت توجه میکند.

 ارائه تمرينات چالش برانگيز با استفاده از مهارتها:
 oانجام بازی مانند تمرينات
 oانجام مسابقه سرعتی کامل




منبع:
FITTS, P.M., and Posner, M.I (1967) Human Performance.
Oxford England, Brooks and Cole.
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خ .سازماندهي تمرينات

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

D

معرفي

اجراء

E

توضيح

A

فعاليت

S

چکيده

مثال

محتوا

توضاايح مختصاار در مورد مهارتها که گاهی فقط به نام بردن آماده شدن برای توجه به تمرينات ضربه پشت دست
اسامی آنها اکتفا میشود
آموزش صحيح و بدون توضيح ضربه زدن همراه با حرکت

مربی با ن شان دادن ويدئو و يا بازی بازيکنان ماهر نحوه ضربه زدن
توسط پشت دست و توجه به حرکت توپ را آموزش میدهد.
نشااان دادن نحوة صااحيح ضااربه زدن با پشاات دساات که همراه با
حرکت است و ايجاد تصوير ذهنی از آن برای بازيکنان

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




آموزش حرکت کردن به همراه ضربه زدن



تمرکز بر گريپگيری شستی و اجرا
کار کردن با جفت دساات يکی ضااربه زننده و ديگری گيرنده
ضربات
اشاره به اينکه دو نکتهای که بايد بر روی آنها تمرکز کنيم چه
نکاتی هستند؟

 مربی با رعايت موارد زير موجب تقويت بازی بازيکنان میشود.
 oاز دو بازيکن همزمان بخواهدکه نکات کليدی را اجرا کند.
 oبرای هر يک از بازيکنان اجازه تمرينات حرکتی را بدهد
 با سازماندهی و هماهنگی تمرينات از چهار بازيکن بخواهد که
تمرينات را در قالب بازی و ضاااربات را در يک دوره بازی
تمرين کنند.

 آغاز تمرين
 مشاهدات مربی
 ارزيابی مربی
 آثار و نتايج تمرينات فردی و گروهی
 سازماندهی و هماهنگی بين تمرينات آسانتر و سختتر و
تشخيص مربی که چه هنگامی استفاده از آنها الزم است.
درخواست مربی از اعضای تيم جهت بحث و تبادلنظر در مورد مربی از بازيکنان سؤالهای زير را بپرسد:
تمرينات
 نکات کليدی کدامها بودند؟
 چه مواردی در تمرينات بوده است؟
 اگر ن يازتمرين م جدد را حس می کن يد ،بنظر تان چه موارد
متفاوت ديگری بايد در تمرينات گنجاند؟
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د .هماهنگي تيم

ستف ه ز مو ر زير به مربب امک مباند ت بتو ند به رستب و بهطور صحيح عض ش تيم ر هد يد اند.
آماده سازي

برقراری جلسات آمادهسازی برای اعضای تيم ،نقش بسزايی در برقراری تمرينات مؤثر تيم دارد.
قوانين تيم

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





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

اطمينان از اينکه بازيکنان عواقب شکستن قوانين را میدانند از اهميت بسزايی برخوردار است که نتيجه آن (بهعنوان مثال رفتن بيرون
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.
 تأکيد بر مهم بودن زمان و هدر ندادن وقت و استفاده از زمان.
 زمانی اعضای تيم را جمع کند که الزم باشد موارد مشترکی را به همه گوشزد نمايد (برای هدر نرفتن زمان).
انجام تمرينات

 جاگذاری مناسب اعضای تيم برای اينکه در هنگام مشاهده تمرينات يکديگر ،تمرينات بر هم نخورد.
 زمانی که مهارتهای راکتی را آموزش میدهد اع ضا را طوری هماهنگ و جاگذاری نمايد که راکتها با هم برخورد ندا شته با شند
(حتی زمانیکه که زاويههای تمرينات عوض میشود).
حساس بودن مربي در مورد روشهاي مختلف آموزشي

مربی بايد از اولين يادگيری بازيکنان مطلع باشد و آموزش بازيکنان را بر اساس نوع آنها اولويتبندی کند که کدامها ديداری ،شنيداری
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.
 استفاده از بازيکنانی که خوب درخشيده میشوند جهت انجام تمرينات ،برای باال بردن انگيزه و اعتماد به نفس و تقويت آنها.
 هماهنگ کردن و دادن مسئوليت به بازيکنان کوچکتر جهت باال بردن پتانسيل آنها.
ادغام بازيکنان توانا و معلول با يکديگر در يک دوره آموزشی.
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ذ .طراحي انجام تمرينات به صورت تصاعدي

انجام تمرينات بدمينتون تمام وقت بايد در زمينه تاکتيکی با شد به اين معنی که مثالً مهارتهايی به بازيکنان آموزش داده می شود و يک
ات صال بين آنچه که بازيکنان آموزش ديدهاند و آنچه که در طی بازی بايد ا ستفاده کنند برقرار می شود ،اين ات صال باعث ر شد بازيکنان و
ايجاد انگيزه بيشتر به آنها میشود .زمينه تأثير شامل سه بخش می باشد که اين سه بخش عبارتند از:
 توضيح مواد
 اجرای مواد
 آزمايش
سازماندهی تیم /توجه به احتیاجات فردی اعضای تیم

توجه يکسان به همة اعضای تيم وکمک به بازيکنان برای انجام تمرينات در سطحهای مختلف.
انجام تمرينات تصاعدی میتواند به صورت زير طراحی میشود:
 ساده به پيچيده
 آهسته به سريع
 قابل پيشبينی به غير قابل پيشبينی
در ليست زير به مواردی که میتواند به پيشرفت تصاعدی مهارتها کمک کند اشاره شده است:
زمينه تاکتيکي
پيشرفت (تصاعد)

قابل پيش بيني

آهسته

ساده

دنبال کردن ضربات به وسيله تکرار آن توسط مربی
دنبال کردن ضربات بدون راهنمايی مربی
تمرين ضربه زدن به توپ معلق در هوا
تمرين ضربه زدن به وسيله ضربه با دست به توپ
تمرين ضربه زدن به وسيله ضربه راکت به توپ
استفاده از ضربه با راکت و به طور تدريجی باال بردن حرکت و زدن ضربه
زدن ضربه در يک بازی ساده قابل پيشبينی
زدن ضربه در يک بازی غير قابل پيشبينی ،زمانی که بازيکن مطمئن ني ست چه
ضربههايی را کنترل کند.
طراحی تمريناتی که در زمان بازی تا زمان اسااتفاده از ضااربههای کليدی انجام
میشود و انجام بازی همراه با نتيجه
انجام بازی با نکات تشويقی و همراه با تشويق در زمانی که ضربات با موفقيت زده
شوند ،هر دو برنده شوند ،برنده را مشخص کردن
غيرقابل پيشبيني

سريع

پيچيده

اينکه بازيکن چگونه پي شرفت کند ب ستگی به اين مو ضوع دارد که چگونه آموزشديده با شد .اين مو ضوع تا زمانیکه تمرينات ت صاعدی
انجام ن شود امکانپذير نمی با شد .پس تا زمانی که بازيکن در يک سطح ،شاي ستگی و مهارت الزم را ک سب نکرده وارد شدن به سطح
باالتر جايز نمیباشد.
همچنين ،توجه به موضوع يادگيری و آموزش تيم و ايجاد توازن از اهميت ويژهای برخوردار است .به اين منظور که به تمامی بازيکنان
آموزش يک سان داده شود .زمانی که بازيکنان در سطحهای مختلف آموز شی بر ا ساس توانايیهای خود شان تمرين کنند موجب تفکيک
بين بازيکنان و ايجاد تبعيض خواهد شد.
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ر .مهارتهاي توپاندازي

اين مهارت به شرح زير تعريف میشود:

«توانايی پرتاب و رساندن توپ در مسيری که به بازيکن اين فرصت را بدهد که بتواند تمرين واقعی را انجام دهد».
ضربهها شامل موارد زير میباشند:
 توپاندازی با دست
 توپاندازی با راکت که انواع مختلفی دارد.

توپاندازی با راکت و توپ زياد – بصورت رالی

رعايت موارد زير هنگامی که اين مهارتها استفاده میشوند ضروری میباشد.
ايمني

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

استفاده از قوانينی که جهت استفاده از پرتاب توپ در قوانين بازی وجود دارد ضروری میباشد .بعنوان مثال :زدن ضربه با استفاده از
مسير باالی سر و رعايت فاصله از پشت و جلو برای دنبال کردن مسير پرتاب توپ.
سرعت

در مواقعی که توپ با سرعت در حال نزديک شدن ا ست امکان اينکه با همان سرعت ضربه زده شود وجود ندارد .پس زمانیکه
احتياج داريم ضربه را با سرعت بيشتری بزنيم با مهارت استفاده از راکت میتوانيم آنرا انجام دهيم.
زمان مناسب براي پرتاب توپ

از اينکه زمان کافی برای پرتاب توپ و تمرين بازيکنان داريم مطمئن باشيم.
مثالً :گاهی بازيکن برای ضربه زدن به توپ بيشتر حرکت میکند و بازيکنی که دريافت کننده ضربه است مجبور می شود بيشتر به
عقب حرکت کند و اين حرکت امکان دارد بيشتر از زمان مجاز طول بکشد.
درجه و طبقهبندي مناسب جهت زدن ضربه

اطمينان حاصل کردن از سرعت ضربه ،به اندازهای باشد که بازيکن مقابل وقت مناسب جهت موارد زير را داشته باشد:
 پاسخ به ضربه مقابل
 آماده بودن جهت زدن ضربه بعدی
قدرت مناسب براي ضربه زدن

بازيکنی که ضربه را می زند توپی را در د ست دارد که بازيکنان در طی بازی م شتاق به دا شتن آن ه ستند و تمايل دارند که به آن
ضربه بزنند .اين مورد بايد به بازيکنان توصيه شود که تنها به فکر زدن ضربه به توپ نباشند ،بلکه سعی در تقويت مهارتهای الزم
داشته باشند و در موارد خاص از تکنيکها استفاده کنند.
(بهعنوان مثال :استفاده از تکنيک صحيح گرفتن راکت و تکنيک دريافت توپ).
اگر بازيکنی که ضربه میزند از تکنيک مناسب استفاده نکرد و فضاها را رعايت نکرد ،بازيکن مقابل میتواند از قدرتی که در استفاده
از تکنيکها دارد موجب تشويق او جهت بهکارگيری صحيح تاکتيکها و مهارتها شود.
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ز .نگهداشتن توپ در دست

همانطور که در ت صوير مقابل میبينيد توپ به و سيله د ستی که
ضربه زننده نيست به سمت پايين نگه داشته شده است (سرگرد
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
برای کنترل بيشتر توپ استفاده میشود.

مانند تصوير مقابل میتوانيم دور توپ را با دست احاطه کنيم.

ژ .توپاندازي توسط دست
مزاياي توپاندازي به توسط دست







معايب توپ اندازي به توسط دست

در مجموع استفاده از دست برای ضربه زدن،آسانتر از ضربه 
زدن توسط راکت است.
میتوا ند در بازده ز مانی کو تاه ،به بازيک نان ام کان تمرين 
بيشتری دهد.
فراهم کردن امکان ضاااربههای به سااامت پايين (پايينتر از 
شانه) و ضربههای بااليی.

بعد از کمی آموزش بازيکنان قادر به انجام آن خواهند بود.
ضربه زدنهای باالی سری میتواند عکسالعملهای باالی

سری را تقويت کند.

به سختی می شود به سرعت توپ اضافه کرد و پرتاب توپ را
با سرعت انجام داد.
بازيکن توانايی عکسالعمل به ضربههايی که از سمت راکت
وارد میشود را پيدا نمیکند.
توپاندازی توسط دست مشکلتر از ضربه زدن با راکت است
و نياز به دقت فراوان دارند.
توپاندازی تو سط د ست در ن شان دادن عکسالعمل بازيکنان
محدوديت ايجاد میکند.
برای انجام ضربات دستی نياز به تعداد زيادی توپ وجود دارد.

الگوی سوم :برنامهریزی و تمرین 17 /

س .توپاندازي از ناحيه زير دست

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

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






باز کردن پاها از عرض شانهها.
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.
به اتمام رساندن پرتاب با بلند شدن و رها کردن دست به
سمت باال وپرتاب همزمان توپ انجام ميگيرد.

ش .پرتاب توپ در حالتي که دست صاف است

اين نوع پرتاب همانطور که در تصااوير مقابل مشاااهده میکنيد
زمانی که د ست حالت صاف دارد و انگ شتان دور توپ را احاطه
کرده انجام میگيرد.
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ص .پرتاب توپ از باالي بازو

اساااتفاده از اين حالت پرتاب توپ  ،برای مواقع حرکتی و زمانی
که بدن در حاالت مانند شکل باشد انجام میگيرد:
 در حالت يکطرفه ايستادن.
 پای عقب آماده حرکت باشد.
 تعادل وزن در بين دو پا (پای عقب و جلو) برقرار باشد.
 کشيدن بدن به سمت باال.

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

نگه داشتن توپ همانطور که قبالً توضيح داده شد.
گرفتن سر پالستيکی وگرد توپ به وسيله انگشت شصت و انگشت اول
نگهداشتن توپ در مقابل بدن /يا در کنار بدن (مچ دست بايد خم باشد).
ط .پرتاب توپ به وسيله راکت – در بازي و رالي

در حالیکه آموزش ضربههای مختلف و تکنيک آن ها نق شی ب سزا و سازنده در م سابقه دارد و در انجام اين ورزش با يک توپ صورت
میگيرد ،لذا توصيه میشود که برای آموزش از يک توپ استفاده شود.
تغييردادن در سرعت ضربات بستگی به مرحله آموزش بازيکن دارد .شامل :وقتی که بازيکن میآموزد به وسيله صدا تمرين کند.
تغيير دادن ارتفاع برای زدن ضربات مثال :زمانی که بازيکن الگوهای کار با پا را میآموزد.
به طور آهسته اجرای ضربات را تمرين کنند :برای مثال:






بازيکن راکت را بردارد.
به طور مستقيم نگه دارد.
برای ضربه مستقيم بهوسيله راکت بزند.
بازيکن بتواند بدرستی پاسخ دهد.
بلند کردن راکت و ضربه زدنها تا زمانی که مرحله بعدی را بازی کنند ادامه پيدا کند.
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 .4مرحله  -۳دوره و بازنگري و مرحله  -4ارزيابي خود مربي

اين مرحله که شامل بررسی و ارزيابی خود مربی است به مربی کمک میکند با بررسی انتقاالت انجام شده که بخش بزرگی از مربيگری
را تشکيل می دهد ياد بگيرد و بياموزد که اطالعاتی را که در اختيار قرار داده ،مؤثر بوده و باعث پيشرفت شده است يا خير؟
اين مرحله کمک بزرگی جهت انتقال اطالعات به طور فزاينده و برگزاری دوره های مؤثر و خود مؤثر جهت افزايش توانايی و تجربه
مربيگری برای مربيان است.
دوره و بازنگري

عواملی که جهت يک بازنگری مؤثر و کارآمد الزم است موارد زير میباشد:
 شرح همة اتفاق ها و آنچه که در طول جلسات پيش آمده بدون قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آنها و غيره.
 توجه کردن به موارد ذيل:
 oاطالعاتی که انتقال داده شده است.
 oمواردی که بازيکنان انجام دادهاند.
 oمواردی که شما بهعنوان مربی انجام دادهايد.
 نوشتن خالصهای در مورد دوره و بازنگری در پايان هر جلسه.
ارزيابي

مواردی که به يک ارزيابی مؤثر کمک میکند شامل:





آيا تمامی اهدافی که در ابتدای جلسات در نظر گرفته بوديد به سرانجام رسيدهاند؟
چگونه میتوانيد محتوای جلسات را در آينده تغيير دهيد؟
چگونه تمايل به تغيير روش مربيگری خود داريد؟
دوری گزيدن از واژههايی مثل :بد ،خوب ،ضعيف ،عالی ،که زياد مورد قبول نمیباشند.
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نمونهاي از دوره و بازنگري پايان جلسات آموزشي و ارزيابي آنها
حوزه

کلوپ بدمينتون

تاريخ و ساعت

گروه /کلوپ /فردي

فردي

موارد اضافي

موارد ايمني فرد
اهداف جلسات:

پايان دوره آموزشی بازيکن خواهد بود:
 .1نمايش و بازی همراه با سازگاری اعضا مثل موقعيت زانو و باالتر ،موقعيت و طرز قرارگيری پاها هنگام ضربه زدن.
 .۲استفاده از موقعيتهای حمله و توانايی ضربه زدن از کنار به توپ.
عنوان

شرح

شماره هدف

زمان

مرحله گرم کردن
توجه به حرکت النژه درآندرهند
فورهند

دويدن مختصر ،تنفس ،از کم به زياد ،ايجاد تعادل در سر برای ايجاد وضعيت مناسب
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
توجه به حريف ونحوه عکسالعمل به ضربات ،بازيکن بايد بياموزد برای گرفتن
ضربات ارتفاع توپ را کم کند.
بازيکنان با يک توپ با يکديگر بازی میکنند ،بازيکن ضربات را با پشت دست
میزند و بازيکنان يک مسابقه را آغاز میکنند .امتيازات بازيکنان اگر بازی را در دو
رالی پيوسته ببرند  1باشد .بحث در مورد فوايد و معايب رعايت نکردن ارتفاعات
مختلف در ضربات مختلف.
حرکت باز کردن دستها در يک زمان ،قسمت پايين بدن با کششهای روی زمين
انجام میشود در زمانی که به صحبتها گوش میدهند

1

 1دقيقه

1

 11دقيقه

۲

 11دقيقه

۲

 11دقيقه

توجه به ارتفاع آندر هند

توجه به بازی

سرد کردن و خالصه
بازنگری دوره

ارزيابی

 12دقيقه

 مرحله گرم کردن زمان بيشتری به خود اختصاص داده ( 12دقيقه)
 حرکات بدن بازيکنان مثبت ارزيابی شد.
باز خورد نهايی بازيکنان مثبت ارزيابی شد.
 برای پشتيبانی بازيکنان و حمايت از آنان سواالت نامحدود بيشتری پرسيده می شود جهت بهبود فکر کردن آنها به
خودشان.
 بازيکنان تمام اهداف را به ثمر رساندند.
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 .5چکيدهاي از خود ارزيابي مربيان :روند مربيگري
روند مربيگری دارای چهار مرحله ،برنامه ريزی ،انتقال اطالعات ،دوره و بازنگری و ارزيابی میباشااد اسااتفاده و پيروی از اين چهار مرحله
تأثير بسزايی در موارد زير دارد:
 مورد اول :آمادهسازی جلساتی که موجبات پيشرفت بازيکنان را فراهم آورد.
 مورد دوم :فرا گرفتن طرحهايی جهت پيشرفت مربيگری خود مربی.

در جدول زير توانايیها و مهارتهايی که در هر مرحله قابل اجرا میباشد بهطور خالصه بيان شده است.
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




انتقال دادهها (اطالعات)

روش يادگيری
مهارتهای برقراری ارتباط
تکنيک پرسشی
نتيجه و اثر بخشی
انجام دادن (به نمايش در آوردن)
پيشرفت در مهارتها
مديريت در انجام تمرينها
مواردی که در طول تمرينات الزم است
مديريت تيمی
تمرين و تقويت مهارت

دوره و بازنگري

ارزيابي

رجوع به مواردی که ات فاق تصميمگيری:
اگر اهداف مورد نظر به انجام رسيده
افتاده است:
باشند.
 محتوای جلسات
 آنچه بازيکنان انجام داده  چطور می شود محتوای جلسات
را تغيير داد؟
اند
 آنچااه مربی انجااام داده  چطور می شود روش مربيگری
شما را تغيير داد؟
است

الزمه مربيگری خوب و کارآمد دانستن احتياجات و برخورد با احتياجات بازيکنان است.
مربی کارآمد تمامی مواردی که جهت مربيگری مناسااب و الزم اساات را برای تمامی بازيکنان اعمال مینمايد حتی بازيکنانی که دارای
معلوليت هستند .از جمله موارد مورد نياز جهت مربيگری تطبيق دادن خود مربی میباشد.

الگوی چهارم
مربیگری کودکان
.1
.۲
.1
.4
.1

معرفی
کودکان بالغ در درجات مختلف
اهميت جهش رشدی
سازگاری ورزش
خالصه

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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 .1معرفي
وقتی مربيگری کودکان را انجام میدهيم خيلی مهم است که تشخيص دهيم مربی چه موقعيت و قدرتی دارد.
مربی بايد از بدمينتون برای ايجاد تأثيرات مثبت در کودکان استفاده کند و اينکه به آنها در ساخت و بهبود جنبههای فيزيکی؛ عاطفی؛
اجتماعی و فکری کمک کند .مربی میتواند تأثير خيلی قوی و زيادی در توسعه و پيشرفت بدمينتون داشته باشد.
منطقه رشد کودک

مثال بدمينتوني

جنبه فيزيکي

بدمينتون میتواند برای کمک به آمادگی جساامانی و سااالمتی کودکان اسااتفاده شااود و عادات خوب را که به آنها کمک میکند
زندگی سالم و خوبی را در آينده داشته باشند حفظ نمايند.

جنبه عاطفي
جنبه اجتماعي
جنبه فکري

بدمينتون اعتماد به نفس و نظم و انضباط را در آنها بهبود میدهد.
کودکان میتوانند دو ستی هاي شان را در کار گروهی بهبود دهند و رفتارهای مثبت ورز شی را در بدمينتون بد ست آورند و تو سعه
دهند.
مهارتهای حل مشکالت را بهراحتی میتوانند در جنبههای تاکتيکی بدمينتون پيدا و توسعه دهند.

 .۲بلوغ کودکان با سرعتهاي مختلف
مربيان بايد آگاه باشاااند که کودکان با سااارعتهای
متفاوتی رشااد میکنند و اين آگاهی بايد در چگونگی
مربيگری آنها مؤثر باشد.
برای م ثال در جدول زير  ۲بازيکن هم سااان را در
سطوح مختلف پيشرفت فيزيکی – فکری – عاطفی
و اجتماعی ن شان میدهد ضمناً حتما به سن آموزش
توجه داشته باشيد.
مقايسه دو بازيکن هم سن از نظر جنبههاي مختلف
بلوغ
سن واقعي
سن فيزيکي

کودک الف

کودک ب

 ۱۲سال

 ۱۲سال

خانواده کودم الف از متوسااط قد باال برخوردارند اما کودم الف در رشااد کودم ب سااريع میباشااد دارای قد بلند میباشااد در
حالی که باالنس (تعادل) خوبی ندارد.
مقايسه خيلی کوچک است ضمناً قدرت خاصی ندارند.

سن ادراکي

کودم الف با هوشتر از هم سن و سالهای خودش میباشد.

سن عاطفي

از نظر بلوغ عاطفی کودم الف کامال نابالغ ا ست و اغلب به راحتی کودم ب از نظر عاطفی بالغ اسااات وقتی رقابت يا تمرين
میکند اعتماد به نفس خوب و کنترلی خوب دارد.
وقتی در مهارتها درست پيش نمیرود غمگين میشود.

سن اجتماعي

بلوغ اجتماعی کودم الف آرام است ا در گروههای کوچک دوستان کودم ب بلوغ اجتماعی بااليی دارد و با دوسااتان به راحتی
همراه با متقاعد ساااختن آنها خوب کار میکنند  -يک نگرش مثبت ارتباط برقرار میساااازد و همکاری های خوبی در همه تيپ
های مختلف گروهاش دارد.
در کار کردن با ديگران در گروه های بيرونی دارند.

سن تمريني

کودم الف بايد برای  1سال تمرين منظم داشته باشد.

کودم ب هوش برابری با هم سن و سال های خود دارد.

کودم ب بايد برای  1سال تمرين منظم داشته باشد.

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
است شما را مجبور کند به اينکه راههای مختلفی را برای هر کودم پيدا کنيد.
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 .۳اهميت جهش رشد
سالهای بين  12تا  1۲سالگی ،کودکان يک دوره رشدی سريع را تجربه
میکنند که اين در واقع يک جهش رشدی يا رشد ناگهانی است.
ح قايق مهم که در راب طه با جهش رشااادی میتوا ند ت حت تأثير
مربيگری قرار میگيرد بهشرح زير است:






بعضی از کودکان شروع جهش رشدی را زودتر (از  12سال) يا ديرتر
(از  14سال که بسيار دير میباشد) تجربه خواهند کرد.
دخترها مايلند جهش رشدی را نسبت به پسرها زودتر تجربه کنند.
۲يا  1سال قبل از جهش رشدی دورهای است که بزرگترين پيشرفت ممکن است پيشرفت و توسعه در مهارتهای ورزشی باشد که
ناشی از پايداری خويشی بدن کودم و افزايش سيستم عصبی آنها است.
در حين جهش ر شدی کودکان ممکن ا ست نياز دا شته با شند که تعادل و هماهنگی را در رقابت تجربه کنند که اين چالش اطمينان
میدهد که اين دوره موقتی است.
کودکان در حين جهش رشدی نسبت به صدمات بيشترين آسيب پذيری را خواهند داشت که ناشی از:
 oعدم تعادل و هماهنگی به معنای افتادن يا روش نادرست انجام دادن تکنيک باشد.
 oچون صفحات رشد در استخوان از غضروف نرم تشکيل شده پتانسيلی برای صدمات ورزشی است.
 oاز دست دادن انعطافپذيری.

مربيان میتوانند در حين جهش رشدی به بازيکنان کمک کنند با:





صبور بودن
تشويق به زدن تکنيک خوب و درست و درصورت امکان در جاهای مناسب تمرين شود.
اجتناب از تکرار بيش از حد در تمرينات که میتواند به صدمات بيش از حدتر منجر شود.
تشويق به داشتن انعطافپذيری.
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 .4سازگاري يا تطبيق ورزشي
يکی از راههايی که در آن کودکان شاد خواهند شد و لذت می برند زمانی است که آنها در شروع به يک ورزش و يادگيری آن ،موفقيت را
تجربه می کنند .نياز ني ست اين موفقيت تنها در بردن با شد و آن موفقيتی ا ست که به آنها در فراگيری مهارتهای جديد در يک شيوه
مناسب و مؤثر بهدست میآيد.
بدمينتون میتواند شماری از راهها را در سازگاری برای کمک به کودکان جوانتر در يادگيری مهارتهای مؤثر و مناسب داشته باشد
که بهشرح زير میباشد:
سازگاري
راکت کوتاهتر
تور کوتاه
کاهش سرعت جسم
در حال ضربه زدن

تغييرات قانوني

مزايا

 برای راحتی وکنترل
 در اين مورد چون ضربه دورتر از خط ميانی بدن نيست بنابر اين راحتتر میتواند ضربه بزند.
 ضربات اطراف تور را به راحتی با همان شکلی که کودکان میتوانند در زمان بلوغ بزنند خواهند زد.
 کودکان بيشتر به ضربات پايين عالقمند میشوند .
 در سطوح سرعتی ،ضربه زدن به بادکنک به بازيکنان (کودکان) اجازه میدهد که موفقيت را خيلی خوب تجربه کنند و زمان
بيشتری را برای فکر کردن به گريپگيری و تغيير در گريپگيری و حالتهای مختلف ضربه خواهند داشت.
 گاهیاوقات تغييردر قانون به بازيکنان کمک میکند که تاثيرات بيشتری روی مهارتها اتفاق بيفتد به عنوان مثال:
 oتغيير در سرويس زدن که در اين حالت کودکان يک ميزان برابری را در تمرين سرويس وقتی بازيکنی مقابل شان ا ست
خواهند گرفت.
 oاجازه دارند مجددا سرويس بزنند چنانچه در اولی موفق نباشند.
 oکسب امتيازات خوب برای بردن يک رالی با ضربهايی ويژه.

 .5خالصه
کليدهای اين مدل عبارتند از:
 تشااخيص به رسااميت شااناختن نقش
مسااائوليت بزرگ يک مربی وقتی که
میخوا هد مربيگری کود کان را ان جام
دهد.
 يک مربی می توا ند يک هم کاری و
ک مک مؤثر و مث بت در پيشااار فت يا
تو سعة جنبههای فيزيکی اااا عاطفی ا
ادراکی و اجتماعی کودم داشته باشد.
 کودکان با ساارعتهای متفاوتی رشااد
میکنند و مهم است که تصميمهايی را که در اين مقوله می گيريم با مربيگری ما سازگار بوده و بر آن سطوح منطبق باشد.
 کودکان بزرگتر در جايی جهش ر شدی را تجربه خواهند کرد که بتوانند بر شادیها و پي شرفت شان تأثيرگذار با شند و اين واب سته به
آن اساات که مربی بتواند کودم را در يک شااادی و لذت دائمی همراه با کاهش آساايب حمايت کند و به آنها در پيشاارفتهای آتی
کمک کند.

الگوی پنجم
نمونه فاکتورهای اجرایی
.1
.۲
.1
.4

کارآيی در بدمينتون
اهميت «سرعت» در عملکرد بدمينتون
فاکتورهای مؤثر بر عملکرد بدمينتون
مراحل پيشرفت بازيکن

نتايج يادگيري:

در خاتمه اين الگو ،مربيان توانايی خواهند داشت برای:
 تعريف کردن عامل اجرايی که زيربنای موفقيت در ورزش بدمينتون است.
 شناسايی مراحل مختلف پيشرفت بازيکن.
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 .1کارآيي در ورزش بدمينتون
برای ارائه يک بازی خوب در بدمينتون ،بازيکنان بايد با سه نوع از موقعيتهايی که طبقهبندی شده است ،مقابله کنند.
 حملهای
 بیاثر
 دفاعی
اين موقعيتها مربوط به چگونگی باال رفتن توپ وقتیکه ضربه زده میشود ،است .اين موقعيتها در شکل زير نشان داده شده است.
سر

ح
موقعيت
د

 .۲اهميت «سرعت» در عملکرد بدمينتون
ضربه زدن سريع به توپ ،بر حسب ارتفاع و نزديکی به تور ،يعنی بازيکن خواهد توانست:
 موقعيتهای حمله ،با فرصتهای بيشتری برای ضربه زدن به توپ به داخل زمين حريف را بيشتر تشخيص دهند؛
 توانايی برای تحت فشار گذاشتن حريفهای خود با دادن زمان کمتر به آنها؛
 داشتن انتخابهای بيشتر بهعنوان نمونهای از ضرباتی که میتواند در بازی داشته باشد.
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 .۳فاکتورهاي مؤثر بر عملکرد بدمينتون
در ورزش بدمينتون عوامل اجرايی میتواند تعريف شود به عنوان:

«عناصری از آموزش که بهطور مؤثر تأثيری بر توانايی بازيکن در ارائه بازی میگذارد.
بهمنظور توسعه مطلوب ،يک بازيکن نياز به دريافت  1عامل اجرايی کليدی دارد:
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.

تاکتیکها
فیزيکی

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

روانشناختی

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

شیوه و سبک زندگی

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

در ضمن اين عوامل تحت عنوان جداگانه که بسيار زياد به هم مربوط هستند ،به سازماندهی اطالعات مربيگری کمک شايانی میکنند:
 برای استقامت داشتن در مسابقه طوالنی مدت (عامل فيزيکی) الزمة آن تغذيه صحيح (عامل سبک زندگی) می باشد.
 حرکت و ضربه بيشتر (تکنيک) انتخابهای شما را برای حمله و فشار وارد کردن به حريف (تاکتيکها) بهبود میبخشد.
 وفق دادن در برابر کنترل ضربات حريف در نتيجه فشار وارده ،مستلزم تمرکز و آرامش میباشد.

 .4مراحل پيشرفت بازيکن
برای توسااعه به قدری که امکانپذير باشااد ،نه تنها ما نياز به مالحظه  1عامل اجرايی داريم ،بلکه اين مراحل ،بخشهايی از پيشاارفت
بازيکن هم مح سوب می شود .مدلی که مالحظه می شود نه تنها  1عامل اجرايی ،بلکه مراحلی از پي شرفت بازيکن را در طول بازی ن شان
داده است.
فرم صفحه بعد برای مربی تيم مفيد است چرا که اين فرم مشخص میکند چه عواملی برای کمک به پيشرفت بازيکن در اين مرحله
اهميت دارد.
اصطالحات و قواعد فني

کودکان
 ۶ تا  ۹سال
پسران
 ۶ تا  8سال
دختران

آموزش بازي
۹ تا  ۱۲سال
پسر
8 تا  ۱۱سال
دختر

 حر کت ها (دو گام ،خ طای
رانينگ ،جهش ،پرش)
 م هارت های قا بل تو جه
(کانون چرخش سااااعد) ا
زيربغل و باال آوردن بازو تا
باالی شانه

تاکتيک

فيزيکي

 آشناسازی برای تعديل  تااامااارکاااز روی
(چااا ب کی ،تعااادل،
بازیها (زمين کوچک،
هااماااهاانااگاای و
بدون تور ا تور کوتاه،
سرعت)
توپهااای تغييرداده
شده)
 گرم کردن و سااارد
کردن بااه م ع نی
 يکنفره
کنترل کردن گروه
 آگاااهاای فضاااااياای
شخصی (هدف)

 مرتبط کردن حرکاات در  انت قال از بازی تغيير  آشاااناساااازی اوليه
باارای شاااارايااط
داده شاااده به زمين
نمو نه های خاص در ن قاط
فااياازيااکاای (جااز
کامل
مشخص
بااارنااااماااههاااای
 نمايش شااکل تکنيکهای  اساااااس بازی های
غيررسمی)
يکنفره بااا معرفی
ضااار به زدن در م حدوده

روانشناسي

شيوة زندگي

معرفی مطابق:
 تمرکز والدين به
مقاادمااه قوانين
 قانونهايی ا صلی اين
ساااده و اصااول
بازی
ا خال قی در ا ين
 ا صول اخالقی در اين
ورزش
بازی

گساااترش روش و رفتار  برنامه آموزشاای
مثبت:
والااديان (بارای
م ثال ،طرح بل ند
 شخص شما
مدت ،نقش های
 ديگران دراين ورزش
والدين – مربی-
 خود اين ورزش
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اصطالحات و قواعد فني

تاکتيک

فيزيکي

گساااترده ،ضاااربااههااای
تاادريجی در ساااطح  معرفی تاادريجی از
دونفره
گمراهکننده
رساامی کردن گرم
کردن و سرد کردن
 بر نا مه ريزی ،معرفی
در مراحاال بعااد از
سطحهای رقابت
پايان
 آگاهی فضايی (ارتفاع،
عرض  +عمق) برای
پشااتيبانی از تصااميم
گرفته شده
 رويکرد حل م شکل با
بازیهای مشروط

آموزش در تمرين
۱۲ تا ۱۶سال
پسر
۱۱ تا ۱5سال
دختر

۱5 تا ۱۷سال
زنان

برنده شدن
 مردان باالي
 ۱8سال
 زنان باالي ۱۷
سال

باااازياااکااان،
ار تباااطااات و
غيره)

 ارا ئه الگو های حر کت و  آگاهی ف ضايی ،حالت  ،معرفی برای تو سعه  مفهوم آموزش ذهنی  افزايش توقع از
بااازيکنااان برای
جا ساااازی شاااده در
از چااهااار اس هااا
حااريااف و يااار در
ضربههای متحمل شده به
داشااااااتاااان
تمرين
(ا ستقامت ،سرعت،
پشااااتاايااباااناای از
طور فزاينده در محيط های
مساائوليتپذيری
تصميمگيری
آموزشی غيرقابل پيشبينی
انعطاافپاذيری ياا  تمرکز بر گساترش در
در انتخاب شيوه
قدرت)
و
نرمش
انعطاف پذيری خود
و در موقعی که ر قا بت با  رويکرد حل م شکل با
زنااد گی خود و
همساالن است.
بازیهای مشروط
 حرکاات تاادر ي جی  ح ما يت ت حت چ هار
کنترل والاادين
برای به رسااام يت
 رسااا يدگی به توسااا عه  اساس بازيهای يکنفره
سی ها : 4c
برای انت قال به
شمردن برنامههای
حوزههای شخصی
در جهاات توساااعااه
 oکنترل
بازيکن
تربيت بدنی قبل از
تاکت يک های دونفره
 oاعتماد
به حد رساااا ندن
خاااص ( م ي کس در
 oتمرکز
هيجانات
مراحل دوم دوره)
 oتعهد

 ارائااه ا ل گوهااای حرکاات
سازگار و شکل ضربه در
ر قا بت با همسااااالن (در
سرعت های باال)
 رساايدگی به توسااعه حوزه
آموزش در مسابقه
های شخصی
۱۶ تا۱8سال
 مطرح کردن آموزش فنی
مردان
در طول يک دوره

آموزش براي

روانشناسي

شيوة زندگي

 برنامهريزیهای آموزشاای
در طول يک دوره خاص و
فردی

 مطابقت قبل از برنامه  افزايش حرکاات در  ارائااه تاادريجی برای  باااز ي کن ن قش
عاامااده ای در
آموزش روانشاااناختی
طااول يااک دوره
ريزی
انت خاب شااايوه
ساااااده تر بااه طور
خاص تربيت بدنی
 تجز يه و تحل يل پس
زندگی و مديريت
ا ح تمااال توسااااط
از مسابقه
 برنامه های آموزش
اتخاااذ می کنااد
متخصاااصاااان انجام
فردی
 ت جزيااه و ت ح لياال
(رژ يم غااذا ئی،
ميشود.
ويدئويی
 به احت مال ز ياد به
مدير يت ز مان،
کار گرفتن و دخالت
 اجرای بر نا مه های
ميزان تعليم يااا
کار شنا سان ورزيده
مسااااب قه در م قا بل
آماااااااااوزش،
و شايسته
حريفهای مشخص
يادداشااات های
 معرفی يک دوره روش
آموزشاای ،برنامه
خاااص برای آموزش
مسااااااباااقاااه،
تاکتيکی
تااجااهااياازات و
 طرز کار با مربيان در
غيره)
مسابقات

الگوی ششم
تکنیک اجرایی فاکتور ( 1مهارتهای حرکتی)
.1
.۲
.1
.4
.1
.1
.7

مقدمه
مؤلفه های حرکتی در بدمينتون
گام پا باز يا مساوی (اسپليت استپ)
گرفتن يا رسيدن و بازگشت
حرکت و ضربه زدن
الگوی حرکت
خالصه (جمعبندی)

نتايج فراگيري:

در پايان اين بخش مربيان بايد قادر باشند:






مؤلفههای (عناصر) مؤثر در حرکت را در بازی بدمينتون ليست کنند.
مؤلفههای مؤثر حرکتی و استفاده از آنها در سيکل حرکتی را دستهبندی کنند.
تمرينات را برای تمرين مؤلفههای حرکتی در بدمينتون توضيح و تشريح نمايند.
جزييات حرکتی بدمينتون را برای تشخيص و ارزيابی الگوهای حرکتی به هم پيوند دهند.
آموزش روشهای الگو های حرکتی را توضيح و توصيف نمايند.
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 .1مقدمه
بدمينتون يک ورزش با سرعت بازی باال در يک زمين فرضی نسبتاً کوچک در مقابل حريف تمرينی که میخواهد تالش کنند تا در ميان
همه کارها تعادل و موقعيت بازی شما را بهم بزند .به همين دليل بازيکنان بدمينتون نياز دارند توالیهای سرعتی و حرکتی مؤثر خود را در
رقابتهای ورزشی باال ببرند.

 .۲مؤلفههاي حرکتي در بدمينتون
اگر شما بيننده بازی های بدمينتون در سطح باال باشيد و توجه شما به اجرای حرکتی توسط پا و دست بازيکنان باشد متوجه خواهيد شد
حرکتهای مشابه توسط بازيکنان چندين بار تکرار میشود:









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

آموزش اين مؤلفههای حرکتی به صورت جداگانه مفيد میبا شند؛ اما در نهايت بايد به صورت يکپارچه و کامل کنار هم قرار بگيرند که
بازيکن بتواند بهصورت مؤثر در جريان بازی حرکت کند.
مفيدترين راه برای بازيکن؛ قراردادن همه اين مؤلفههای حرکتی کنار هم بهصورت يک دايره حرکتی که اين دايره چهار بخش دارد:





شروع  :STARTزمانی اتفاق میافتد که شما میخواهيد به ضربه حريف پا سخ دهيد و اجازه میدهد؛ شما برای زدن ضربه به
سمت شاتل حرکت کنيد.
خيز يا ر سيدن  :APPROACHکه شامل روشهای مؤثر در م سير حرکتی در برابر حرکت در عرض زمين برای گرفتن يا ضربه
زدن به شاتل است .
ضربه  :HITيا بهطور دقيق حرکتی که بدن برای ضربه اجرا میکند.
برگ شت به حالت اوليه  :RECOVERYشامل روشهايی که برای حرکت در م سير حرکتی که حريف به ضربه شما پا سخ
میدهد استفاده میشود.
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شرو
ع
رسي
دن و

بازگ
چرخ

شت

ضر

به

به حرکات مشترم درخيز برداشتن و برگشت به حالت اوليه توجه داشته باشيد.
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 .۳اسپليت استپ
چه چيزی را آموزش میدهيم

توضيح و تشريح حرکت

يک پرش سطحی از سطح زمين قبل
اسپليت استپ
از اولين ضربه به توپ که به بدن اجازه
میدهد که برگشاات سااريع از سااطح
ش
زمين و جهش و حرکت سااريع تر برای
چ
فرود به زمين را داشته باشد.
در فرود باز کردن ساااطح فرود و خم
کردن زانو.
هر چه پايه و سطح فرود را بي شتر يا
بزرگتر کرده و زانو را خم کنااد بااه
بازيکن ک مک میک ند بتوا ند از ت عادل
بهتری در فرود برخوردار باشاااد چون
همراه يا بعد از ضربه ،ضربه توپ حريف
از اسپيليت استپ برای:
اتفاق خواهد افتاد.
 پيوند حرکات به يکد يگر
باال تنه ريلکس و آرام
 تغيير مسير حرکت
پا ها کمی به جلو خم ؛ باال ت نه را بين
 حرکت سريع برای پا سخ به ضربه پاها نگهداشاااته که اين کار کمک می
حريف
کند که شما تعادل بهتری داشته باشيد.
استفاده میشود.
سااعی کنيد شااروع انفجاری و سااريع
داشااته باشاايد که فرود به زمين خيلی
ساااريع و درز مان کو تاه ات فاق بيف تد؛
بنابراين سارعت عکس العمل ساريع از
اهميت زيادی برخوردار است.
اسپيليت استپ می تواند در تمام اطراف
زمين بازی اتفاق بيفتد و ب سته به اينکه
شاااما در کجای زمين ايساااتادهايد در
زمانیکه يار مقابل به توپ ضربه میزند
اتفاق میافتد.
اسااپليت اسااتپ میتواند با پای کنار در
کنار انجام شود.
چپ هدايت کند.

راست هدايت کند.

نمايش ضربه

نکات آموزشی
دويدن در ساااالن برای انجام يک
اسااپليپ اسااتپ در حالت حرکت
کردن از خط زمين برای راهنمايی
اسپيلت استپ استفاده کنيد.
برای نشان دادن تعادل در اسپليت
استپ بهتر است در صورت امکان
با فرود برای روی دو پا آموزش
داده شود.
معموال يکی از پااهاا زودتر فرود
میآيد .پايی که زودتر فرود میآيد
مسااتقيماً در مسااير مخالف حرکت
بازيکن است:
 پااای چااپ اول فرود میآيااد
حرکت به راست است.
 پای راسااات اول فرود میآ يد
حرکت به چپ میباشد.
 پااای جلو ابتاادا فرود میآيااد
حرکت به عقب است.
 پای ع قب اب تدا فرود میآ يد
حرکت به جلو است

قابل ذکر اساات که هيچ اسااپليت
ا ستپی که بتوان م ستقيم در م سير
حرکاات بااازيکن اجرا کرد وجود
ندارد و بازيکن حرکت يکسانی به
خارج در تمام مسير دارد.
بازيک نان با تجر به ياد میگير ند
اسااپيلت اسااتپ را در راهی که به
آنها اجازه میدهد تمام پاسااخهای
يکساااان را پوشاااش دهند ،فرود
آورند.
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چگونه آموزش میدهيم :تمرينات اسپيليت استپ
تمرين

تشريح
مربی مارچ میزند

مربی کنار به کنار

نکات آموزشی
مربی يک پا جلوتر

مربی پای ديگر جلو

اسپليت
استپ در
يک نقطه

جواب

بازيکن مارچ میزند

بازيکن کنار به کنار

بازيکن يک پا جلوتر

بازيکن پای ديگر جلوتر

مربی توپ وراکت دارد

مربی ضربه به توپ در جلو

مربی ضربه به توپ به يک
طرف

مربی ضربه به توپ به
طرف ديگر

بازيکن مارچ میزند

بازيکن کنار به کنار

بازيکن پای راست جلو تر

بازيکن پای چپ جلوتر

دادن به
توپ با
حرکت
اسپليت
استپ

گروه باااياادسااار جااای
خودشاااان مارچ بزنند و
مر بی روبااه روی آ نهااا
ايسااتاده وبا راکت بايد به
توپ ضربه بزنند.

وقتی مربی باراکت م ستقيم
به جلو ضاااربه زد؛ بازيکن
بايد اسپليت استپ به سمت
جلو را با پای راسااات به
سمت طرفين اجرا کند.

اگر مربی ضااربه به چپ زد اگر مربی ضااربه به راساات
بازيکن بايد ا سپليت ا ستپ زد بازيکن با يد اساااپل يت
را با پای را ست به جلو اجرا ا ستپ را با پای چپ به جلو
اجرا کند.
کند.

به بازيکنان اجازه داده
میشود که همديگر را
راهنمايی کنند؛ جفت
ج فت يا يک بازيکن
گروه را راهنمايی کند.

به بازيکنان اجازه داده
شود که فقط ا سپيلت
اساااتپ کار کنند اين
عا مل با عث بهبود
اساااپلياات اساااتااپ
میشود.
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چگونه آموزش میدهيم :تمرينات اسپيليت استپ
تمرين

تشريح
1

۲

نکات آموزشی
1

4





اسپليت
استپ روی
خطوط زمين

گرفتن توپ
با حرکت
اسپليت
استپ

اسپليت
استپ از
پايين زمين


اسااپليت اسااتپ با پای حرکاات پااای چااپ و حرکت پای راساات خارج اجرای يک جهش کو تاه
و چرخش برای شاااروع
راسااات به جلو و فرود جايگزين کردن آن و از زمين
پشاات خط زمين که به حرکت پای راست
يک اسپليت استپ مجدد 
بازيکن ک مک میک ند
بتوا ند ت عادل خود را در
مرح له کنترل و حر کت
پا به ساامت عقب حفظ
کند.

خيلی آرام شروع می شود وبا
تشويق بازيکنان برای اجرای
ساااريع تا جايی که ممکن
است انجام میشود
بعضااای مواقع بازيک نان را
برای تصاااميم گيری خيلی
سريع با تصور اينکه در زمين
واقعی هستند تشويق کنيد .
بازيکنان بايد ياد بگيرند که
چگونه به سمت عقب و جلو
حرکت کنند.
کار دونفره که يک بازيکن
ک مک میک ند با فر ياد زدن
تعويض يا با دسااات زدن در
زمااا نی کااه می خوا هنااد
جابجايی انجام دهند.

 گرفتن دو دسااات در جلوی
الف
الف
الف
الف
باادن بااه بااازيکن کمااک
میکند که خيلی به جلو خم
نشااودو از پاها برای حرکت
ساااريع به سااامت موقعيت
مناسب استفاده کنند.
 با دسااات گرفتن از طرفين
ب
ب
ب
ب
میتواند باعث پيشرفت بشود
 بازيکن (الف) مخالف  بازيکن(الف) توپ را  بازيکن (ب) با حرکت  بازيکن (ب) توپ را با
امااا بااايااد مطمئن بود کااه
دسااات که در جلوی
پااابوکس برای حفظ
از زير دست به کنار
بازيکن (ب) ايسااتاده
ا سپليت ا ستپ در ست انجام
باادنااش قاارار دارد
وضااعيت خود حرکت
پرتاااب می کنااد و
و بازيکن (الف) يک
میشود.
میگيرد.
میکند.
بااازيااکاان(ب) بااا
توپ در دست دارد
 هيچ حرکتی در قساامت باال
حرکات اساااپليات
تنه انجام نمیگيرد.
اسااااتااپ توپ را
میگيرد.
به تدريج با يد ز مانی که برای
موقعيت ا سپليت ا ستپ صرف
میکن يد را کاهش ده يد و پای
آن هارا برای کو تاه کردن ز مان
رسااايدن به توپ و دور شااادن
سريع از مکان م شخص شده
تشويق کرد.
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 .4رسيدن و پوشش دادن
توضيح حرکت

چه چيزی را آموزش میدهيد

نکات آموزشی

تشريح و نمايش

ب سياری از اين حرکات برای ر سيدن به قدم زدنهای سريع يا
توپ اسااتفاده میشااود و مشااابه زمانی دويدن
ا ست که ضربه به توپ زده می شود و
اجرای حرکات به ساامت جلو و عقب و
به اطراف زمين را قادر میسازد.
جلو
خ

چ

شسه يا پا بوکس
با

 ياااک پاااا پاااای
تعقيبکننده است ولی
هاارگااز آن را قااطااع
نکنيد.
 تعق يب ها میتوان ند با
پا های  12در جه در
مقابل هم باشد.
 تعق يب ها میتوان ند با
پا های ک نار ی به
سااامت يکديگر و يا
موازی يکااديگر اجرا
شوند.
 ا گر ا ين اصاااول را
بازيکنان رعايت کنند
آ نهااا می توا ننااد بااا
سااار عت بااليی در
زمين جابجا شوند.
ضربدری کناری
 پای م خالف دسااات
راکت پشت پای راکت
می رود و آن را رد
میکند.
هوپ و پيوت
 يک جهش کوتاه است
که با کنده شااادن از
زمين با يک پا و فرود
روی ه مان پا ات فاق
میافتد.
 پ يوت در وا قع يااک
حرکاات چرخشااای
ميباشد .

عقب

 وقتی به جلو میدوند:
 oپاها کامالً با زمين تماس دارد.
 oيعنی ابتدا پاشاانه سااپس پنجه و
گامها کشيدهتر باشند.
 زمانی که به عقب میروند:
 oروی پنجه با قدمهای سريع و کوتاه
حرکت میکنند.
 تشاااويق بازيکن برای بازی کردن در
زمين کوچک  ،يک عالمت روی ديوار
بگذاريد و روی آن تمرکز کنيد و به آن
ضاااربه بزنيد( ،اين عالمت به در يک
ساااطح ماندن بازيکن کمک ميکند) و
به بازيکن ک مک خوا هد کرد که در
عرض زمين حرکت را درسااات انجام
دهد.
 بازيکن را تشويق کنيد که زمان کمتری
را روی زمين باشاااد ان گار زمين گرم
است
 ب نابراين ز مانی که دار يد در مساااير
طوالنی تمرين میکنيد مثل هميشاااه
بطور انفرادی و يا جفتی انجام دهيد در
نظر داشته باشيد با سرعت آرام حرکت
کردن در زمين میتواند شما را دل سرد
کند.
بيش از يک حرکت متقاطع با ضاااربدری
پشاات ساار هم در يک زمان  ،بساايار نادر
است که اتفاق بيفتد .

هرچنااد کااه هوپ برای جبران کردن
مسافت مخصوصاً زمانی که با پيوت بهکار
میرود اسااات اما برای افزايش ارتفاع نيز
استفاده میشود.
اغ لب در بدمينتون هوپ با يک جر کت
چرخشی (پيوت) ترکيب ميشود.
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چگونه آموزش میدهيد :تمرينات برای گرفتن و برگشت به حالت اوليه
تمام تمرينات زير میتواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.
تمرين

تمرين حرکت
بازوها و دستها
با دويدن

تمرين زانو بلند
(باال بردن پاها)

نکات آموزشی
تشريح و نمايش
اگر چه خيلی کم ات فاق
میافتد اما وقتی رانينگ
ا ستپ به تعداد زيادی در
يک سطح انجام می شود
بهتر اسااات يک دويدن
موثر انجام دهيد تا جايی
که بازوها بتواند در اجرای
بهتر و موثرتر حرکاات
تذکر :اين حرکت در حالت نشسته هم قابل اجرا میباشد
 در يک نقطه يا مکان تمرين کنيد.
تاثيرگذار باشد.
 دسااات ها را ثابت نگهداريد و بازو ها را  12اين حرکت در حالت نشسته هم قابل اجرا میباشد.
درجه خم کنيد.
 کف دستها را به سمت داخل بچرخانيد.
 شااانهها را ريلکس و آرام پايين نگهداشااته و
حرکت بازوها را يک در ميان اجرا کنيد ،آرنج
را در زاويه  12درجه نگهداريد.
 دسااتها را تا جلوی چشاامها باال بکشاايد
سااپس دسااتها به عقب و پايين تا سااطح
باسن حرکت کند.
بااا وجود اينکااه اجبااار
در فاز حرکت سريع زانوها يک
اساااتفاااده بيش از حااد
پا بايد آن طرف مانع برودو پای
بسياری از مراحل در حال
ديگر پايين آن.
اجرا در يک رديف نادر
دو پا بايد به سمت پايين حرکت
ک ند ب نابراين پای اصااالی آن  در طول موانع بدويد.
اسااات زمانی که به يک
طرف مانع پای ديگر را در  در طول ماانع ياک پاا حر کت  دويدن از روی مانعهای کوتاه .ع مل موثر در اجرا ن ياز
میکند.
 و با اسااتفاده ازحرکت سااريع اسااات از تاثير گذاری
کنار مانع نگه میدارد.
پر
کت
حر
و
زانو
کردن
ند
بل
رد
ااال
ا
ب
از
را
اانع
ا
م
ديگر
اای
ا
پ

ع مل بازو تا حد ممکن
 بسمت جلو حرکت کنيد.
بازوها
قدرت
کند.
می
استفاده میکنيم.
 بعد از هر ساااه قدم زانو را
يت
هدا
را
راه
مه
ه
پا
يک
با

حرکت
با
زانوها
سااريع
حرکت
از

بازيکن را تشويق کنيد از
بهصااورت  41درجه بهطور
پر قدرت بازو ها و حر کت پای
کن يد ( يک پا رد میشاااود از سريع خم شدن زانو که
ساااريع در هوا بل ند کن يد.
روی مانع در هر زمان)
مخالف و دساات مخالف اسااتفاده
ب سيار نقش مهمی در فاز
د ست مخالف بايد همزمان
کنيد.
 حر کت باال را با پای ديگر سرعت باال دارد ا ستفاده
با پا حرکت کند و باال بيايد.
کنيد.
تکرار
 موانع را با دويدن و با اسااتفاده از
نمايند.
و
حرکت ساااريع بلند کردن زانو
اين ب سيار مهم ا ست که
حرکت پر قدرت بازوها رد کنيد.
در بدمينتون سرعت کنده
شدن از زمين بسيار باال
 با يک پا تمام مسااير را راهنمايی
کنيد (يک پا از باالی مانع حرکت
باشااد و بساايار حياتی و
میکند) و در جهت مخالف با پای
تعيينکننده است.
ديگر برگرديد.
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چگونه آموزش میدهيد :تمرينات برای گرفتن و برگشت به حالت اوليه
تمام تمرينات زير میتواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.
تمرين

نکات آموزشی

تشريح و نمايش

 دويدن به سمت جلو شامل
قاادمهااای ب لنااد تری در
مقاي سه با دويدن به سمت
عقب است.
دويدن به سمت
جلو و عقب
 به سمت جلو و عقب زمين بدويد
 برای بازگشت به جالت پهلويی به آرامی
بدويد.
۲
1

شسه يا تعقيب
روی خط

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

 بدن به پهلو پشت به خط انتهايی
 دويدن به سمت خط جلو (خط منطقه کوتاه)
1

4

حرکت دادن پای چپ حرکت پای راساات خارج پرشی کوتاه و چرخشی
را اجرا کنيااد و يااک
و جااايگزين کردن در از خط زمين
ا سپليت ا ستپ جديد با
ب ين خط ،کنااار پااای
پای چپ در ک نار خط
راست
ايجاد کنيد.
شسه يا تعقيب (پابوکس)

 هر چ ند اين ع مل با يد
خيلی آرام انجام شود و اما
با يد بازيکن را به افزايش
سااار عت در ز مان کو تاه
تشويق کرد.
 چون کااار در ز م ين بااه
بازيکن انگيزه م يد هد که
در قسمت کوچکی از زمين
برای تماس کمتر داشاااتن
کار را انجام دهد .
 بازيکنان بايد جلو و عقب
رفتن در زمين رابا اجرا ياد
بگيرند .
 دو بازيکن با هم کارکن ند
يک بازيکنبرای تغيير مسير
دادن با دست زدن يا سوت
فرمان دهد
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تمرين

چگونه آموزش میدهيد :تمرينات برای گرفتن و برگشت به حالت اوليه
تمام تمرينات زير میتواند در ابتدای تمرين گرم کردن استفاده شود.
تشريح و نمايش
خطوط زيگزاگ

ضربدرش به پهلو

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

پيوت /هوپ

 يک پا راروی م حل عال مت گذاری
شده قرار دهيد (دايره سبز رنگ)
 ساااه تا توپ را در روی زمين درجايی
که با يک النژه به آن برسااايد قرار
دهيد.
 پايين برو يد و يک توپ را بردار يد و
سااپس با يک حرکت پيوت و هوپ را
در اطراف پايتان در جای عالمتگذاری
شده انجام دهيد.

نکات آموزشی
 اگر در م قا بل تور ان جام میده يد
ن گاه تان را به ل به تور نگ هدار يد و
سرتان را باال نگهداريد.
 مطمين باشااايد که به هر دو جهت
حرکت روبه جلو و رو به عقب را اجرا
میکنيد.
 باوجودی که در رالی معموالً حرکت
نزديک به پای د ست راکت ا ست اما
توصااايه میشاااود در تمرينات گرم
کردن در هر دو طرف کار شود.

 ترجيحا کار کردن با  1تا توپ بخاطر
برداشااتن از روی زمين برای بردن و
ساااپس برگرداندن آن به محل اول
می تواند مناسب باشد .
 بايد ياد بگيريد چرخش را با هردو پا
 توپ را روی زمين قرار دهيد.
و همچنين به دو ج هت ( به ج هت
 با حر کت پيوت به ع قب برگرد يد و
عقربه های سااااعت يا خالف جهت
توپ ديگر را برداريد.
عقربههای ساعت) انجام دهيد.
 تا سااه تا توپ کناری شااما تمام شااود  میتواند بصورت مسابقه انجام شود.
تمرين را تکرار کنيد.
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 .5حرکات مربوط به ضربه
چه چيزی را آموزش میدهيم
حرکات مربوط به ضربه

چ

ض

تشريح
حرکت النژه:
 در قاادم هااای بلنااد
اتفاق میافتد و شکل
را ست ن شان میدهد
که چه ز مانی و در
ک جادر زمين از النژه
استفاده میشود.
 النژه بيشتر روی پای
دسااات موافق راکت
ا نجااام میشاااود و
بعضی مواقع هم روی
پای ديگر ان جام می
شود.

نکات آموزشی

نمايش


پای راهن ما به سااا مت تور
اشاره دارد.
زانوی پااای راهنمااا و پااای
اشااااره ؛ زانو و پارا در زمان
تماس در يک مساااير موافق
برای محااا فظاات کردن از
رباااطهااای زا نو و مچ پااا
همراهی میکند.
چرخش پای عقب به تعادل
بااازيکن در حرکاات کمااک
میکند.
خم شدن زانو ک شيدگی زانو
را کاهش میدهد.
کشاايدن دساات برای حفظ
تعادل



برا ی کمک به داشاااتن يک
پرش موثر با تکنيک درساات
با يد حر کت اسااا کات را به
درستی انجام دهيد.
پاها به سااامت جلو و زانو به
سمت پايين اشاره دارد.
به ساامت عقب بنشااينيد و از
زانو و مچ پا و باسااان خم
شويد.
ساااي نه را به سااا مت باال
نگهداريد.
هدف اصاالی داشااتن پشاات
صاااف و ساااق پای موازی با
هم میباشد.



در وساااط زمين
وقتی که توپ در
کنار بدن است.

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

در عقااب زمين وقتی
که توپ در پشت زننده
قرار دارد.






پرش ابتدايی
پرش میتوا ند به ز مانی
که حر کت شاااا مل باز
شاااادن زانااو و فاااز
پرواز ،جايی که دو پا از
زمين کنااده میشاااود
تعريف شود.
پرواز میتوا ند دارای دو
قسااامت فاز پرواز و فاز
فرود باشد.

گونههای مختلف پرش
بخشااای از پرش اوليااه
شاااامل کنده شااادن از
زمين و فرود و در انواع
مختلف و جهات مختلف
امکانپذير است.

۲

1

4

1


 برای تو ليااد
انرژی روی زانو
خم شاااو يد و با
ک شش ع ضالت
باسااان و ران به
اجرای کار کمک
کنيد.
هااامااازماااان
دسااات ها را به
سااامت پايين و
عقب تکان دهيد.
ساااي نه را باال

روی زانو و مچ پا
خم شويد و ک شش
را در روی ع ضالت
باسن و ران احساس
کنيد.
بازوها را به سمت
جلو تاب دهيد .
دوباره از باساان و
زا نو و مچ پااا خم
شويد.
مستقيما به سمت

باال نگه

جلو و پايين متمايل

داريد

نگهداريد

شويد.

دو پا دو
پا

دو پا يک
پا

يک پا دو پا

تاااامااااام
مفااصاااال
کااااماااالً
کشاااايااده
میشود.

يک پا با
پااای ديگر
مثل هوپ

 ابااتاادا
روی پنجاه
پا فرود آييد.
 مااچ پااا
وزانااوهااا و
باااسااان را
برای فرود
ب ه تر خم
کنيد.
 سينه را

يک پا به پای
ديگر











همااه پرشهااا در  1جهاات
میتواند اجرا شود :
پهلو به پهلو
سمت جلو و عقب
چرخشی
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تمرين
نماسازی النژه






تمريناتی برای چگونگی آموزش النژه
نکات آموزشی
تشريح
 با زانو های کامال خم يده برای يک النژه بلند پاها بايد کنار  از ديوار برای اينکااه زانو
پاها را از هم باز نگهداريد.
يکديگر باشااد و سااپس يک قدم
زياد دور نشااود اسااتفاده
نشستن
پنجه ها کشيده به سمت ديوار
زاويه پای عقب به پای جلو   12پاشااانه پای عقب آرام باال برای النژه و بعد برگشت به حالت
کنيد.
اوليه.
 1 بار با يک پا و  1بار با
میآيد.
درجه
پای ديگر
بازوی دسااات عقب خميده برای
حفظ تعادل

يااک ن مونااه  با بدنی ک شيده و پاها ی در کنار  برگشاات بايد از حالت النژه  يک قدم به سمت جلو برداريد  يک نوع تفريح است.
النژه خوب
با النژه.
باشد
هم بايستيد.
 نگهداشتن توپ بازيکن را
تشاااويق می کند که باال
 ت عادل خود را با قرار دادن يک  توپ را روی سر قرار دهيد  .گذاشتن توپ روی سر
تنه را کشيده نگهدارد.
توپ روی سر حفظ کنيد.
 بااازيکنااان را وقتی قاادم
النژه را برمی دارند تشويق
کنيد که پاکامال کشااايده
باشد.
النژه و رسيدن  م قا بل يار تمرينی خود با گرفتن  هردو بازيکن با يد با ان جام  برگشاات به مرحله شااروع وبا  بازيکنان را تشااويق کنيد
يک حر کت کا مل را با
پای ديگر تکرارکنيد.
حرکت النژه توپ را رد کنند.
توپ بايستيد.
دامنه مناسب انجام دهند.
 به انجام با بدنی کشااايده
تشويق کنيد.
 آن ها را به اسااات فاده از
نگهداشتن بازوهای باز در
عقب برای تعادل بيشاااتر
داشتن تشويق کنيد
النژه و ضربه  بااازيکن بااا پاااهااای  12درجاه  توپ به آرامی پرتاب میشود  .حريف تمرينی توپ را میگيرد  .اينکار میتواند در کنار با
بکه ند و فوره ند ان جام
میايستد.
 بازيکن برای ضااربه زدن به  بازيکن به ساامت خط شااروع
شود.
برمی گردد.
توپ يااک گااام ال نژه بر
 حريف تمرينی در ج هت م خالف
میدارد.
ايستاده و توپ را نگه میدارد.
 میتوا ند روی تور ان جام
شود.
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چگونگی مربيگری :تمرينات برای پرش
تشريح

تمرين

نکات آموزشی



پرش
ساعتی

پرش
خطوط
موازی

پرش و
دريافت

پرش و
پيوت
(چرخش)


 در مرکز ساااااعاات ذهنی  مربی ساااا عت را اعالم میک ند  مربی اعالم میکند مرکز
بايستيد يا عالمت بگذاريد.
مثال 1 :بازيکن به ج هت عدد  بازيکن به ساار جای اولش
ساااعت به خارج از مسااير پرش
( مر کز) پرش می کنااد
 با يک اساااکات آماده پرش
می کند.
(برگشت میکند).
شويد.



به جهات مختلف امکان پذير
میباشد.
تجربااه کردن بااا پاااهااای
مختلف و ترکيب دو پا
هردو بازيکن هميشه مشغول
هستند..
بازيک نان میتوان ند در گروه
کو چکتر يا دونفره بازی
کنند.

 با پا های مختلف و ترک يب
هر دو پا تجربه کنيد.
 به سااامت خط عقب زمين
برای مشااکلتر شاادن پرش
کنيد.

 ک نار خطوط رو به روی هم
بايستيد.
 با يک ا سکات برای اجرای
پرش آماده شويد.

 در طول خطوط هر دو بااازيکن
پرش میکنند.
 از باازيکناان میخواهيم کاه از
حر کت بازو های خود اسااات فاده
کنند.

 فرود روی پنجه پا
 زانوهااا و مج پااا خميااده
میبا شد و با سن در هنگام
فرود تعادل شاااما را حفظ
میکند.

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

 بازيکن توپ را پر تاب میک ند و
حريفش با پرش توپ را با هر دو
دست میگيرد.

 روی پنجه پا فرود آيد.
 حالت خميده زانوها؛ مچ پا و
با سن در کنترل تعادل بدن
در زمان فرود نقش دارد.

 تجربه کردن ترکيب يک پا
يا دو پا بصاااورت پيشبينی
شااده و سااپس به صااورت
پيش بينی نشااااده پرتاااب
میکنند.

 فرود اب تدا روی پای
عقب و ساااپس روی
پای جلو
 پای ع قب در ز مان
فرود با زاويه  12درجه
نسااا بت به پای جلو
قرار دارد.

 توپ را به سااا مت حريف
تمرينی پرتاب کردن و يا به
ديوار زدن که میتوا ند يک
راه موثر برای جالبتر کردن
بازی باشد.

 بازيکن با پای کنار
يکااديگر و رو بااه
روی تور و پشااات
خط بايستد.

 يک قدم به ع قب
برای آماده کردن پای
پشت
 پای پشاات بايد زاويه
 12درجه نسااابت به
پای جلو داشته باشد.

 پرش و چرخش در
هوا
 جااای پاااهااا را بااا
يکااد ي گر عوض
کنيد.
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 .6الگوي حرکتي
چه چيز آموزش داده
میشود
برای حر کت در کل زمين
الزم ا ست که تمام حرکات
را در کنار هم در يک الگوی
مخصاااوص قرار دهيد.اين
الگو میتواند تقريبا مختص
به يک شخص باشد و يا به
يک موقعيت خاص ب ستگی
داشااته باشااد بنابراين اين
مرحلااه دارای الگوهااايی
اساااات که معموال تکرار
میشاااود و امااا نااه بااه
گونههايی که همة آنها اجرا
شود.

خ

توضيح
حرکت
در
بکهند
جلوی
زمين

چ
بر

نکات آموزشی

تشريح و نمايش

اسپيليت استپ

شسه يا پابوکس

النژه

شسه /تعقيب

اسپيليت استپ

دويدن يا گام زدن

النژه

شسه /گام

با هدايت پای مخالف
راکت

هوپ و پيوت با پای
مخالف راکت

النژه

برگشت
شسه /تعقيب

ض

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

حرکت
در
بکهند
انتهای
زمين

اسپيليت استپ

گام ردن به عقب

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

شسه و گام برگشت

اسپيليت استپ

شسه چرخش و پشت
به تورشدن

نيم النژه

حرکت پيوت با
چرخش سريع و
برگشت

 ت ماس کو تاه پا با
زمين را در زمان اجرای
شاااساااه کار کنيد و
پيشرفت دهيد.
 مطمين شاااويد که
النااژه را بااا داماانااه
مناسااابی در فازی که
پای جلو کشااا يده به
سااا مت جلو اسااات،
صاااحيح انجام شاااده
باشد.
 نگهداشاااتن بدن را
به حالت کشيده توسعه
دهيد.

 مطمين شاااويد که
چاارخااش و پاارش
میتوانااد برای اينکااه
بازيکن بتواند مسااافتی
را به سااامت گوشاااه
ز م ين حرکاات کنااد
پوشش میدهد.
 دو يدن ع قب ع قب
میتوا ند به آرامی در
يک مسير کمانی ادامه
يا بد که به بازيکن
کمک کند که توپ را
در گوشه زمين بزند.
 هرچه بيشتر بازيکن
تحت فشااار قرار گيرد
النژه برای ضربه زدن
عميقتر خواهد بود.
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چه چيز آموزش داده
میشود
برای حر کت در کل زمين
الزم ا ست که تمام حرکات
را در کنار هم در يک الگوی
مخصاااوص قرار دهيد.اين
الگو میتواند تقريبا مختص
به يک شخص باشد و يا به
يک موقعيت خاص ب ستگی
داشااته باشااد بنابراين اين
مرحلااه دارای الگوهااايی
اساااات که معموال تکرار
میشاااود و امااا نااه بااه
گونههايی که همة آنها اجرا
شود.

خ

توضيح
حرکت
فورهند
به
جلوی
زمين

چ
بر

نکات آموزشی

تشريح و نمايش

اسپيليت استپ با
هدايت پای راکت

شسه يا پابوکس

النژه

شسه و گام برگشت

اسپليت استپ

دويدن

النژه

برگشت

اسپيليت استپ با
هدايت پای راکت

ضربدری

النژه

شسه و گام برگشت

 هرچه بيشتر بازيکن
تحت فشااار قرار گيرد
النژه برای ضربه زدن
عميقتر خواهد بود.

ض

اسپليت استپ

ضربدری

النژه

شسه يا پيوت

حرکت
فورهند
به
انتهای

 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
پای جلو ک شيده شده
است برداشتهايد.
 باال ت نه خود را در
حا لت م ناساااب قرار
دهيد.

اسپليت استپ

شسه

پرش به خارج و
ضربه به توپ در
هوا

شسه و برگشت

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

زمين

اسپليت استپ

شسه

شسه و گام برگشت

 گرايش داشااتن به
خط راساات کناری در
حااال حرکاات ب طور
مساااتقيم به سااامت
گوشاااه فورهند عقب
زمين رفتن .
 مرحلااه اساااپلياات
استپ و شسه به ايجاد
يک شااا کل قوسدار
ت ما يل دارد که ا جازه
میدهااد بااه بااازيکن
برای در يا فت توپ در
کنار
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چگونگی آموزش نمونه های تمرينی
در تمرينات حرکتی قبل روی گونه های مخصوص حرکت از جمله اسپيليت استپ و جامپ و شسه جداگانه تمرکز شده بود.در اين قسمت روی چگونگی کار با
ا 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 را در اين قسمت
بگنجانيم .هر چند که تغيير متد های پيشنهاد شده در جدول پايين می تواند در آموزش الگوهای حرکتی در تمام زمين بازی استفاده شود .معموال اين الگو با
يک ضربه شروع می شود و در ادامة حرکت به يک ضربه وصل می شود.
نکات آموزشی
تشريح
تمرين
 پشاات خط ساارويس بايسااتيد و يک قدم  برای فورهند نت شاااات با پرتاب توپ با  برای يک دامنه حرکتی خوب
بازيکنان را تشويق کنيد.
دست بازی کنيد.
برای النژه برداريد.
 توجه کنيد به اينکه پا و زانو بايد
النژه
حرکت را به يک مساااير همراهی
کن (همراه يکديگر برای اشاااره به
توپ)
 حرکت النژه راکامل کنيد  شااسااه را به همراه يک حرکت
 پاها به اندازه عرض شاانه  شسه
باز ؛ پای جلو پشاااات خط  پای جلو به سااامت خارج ودر اين زمان ضااربه فورهند سريع در يک زمان کوتاه پي شرفت
شسه و النژه
دهيد.
نت شات را بزنيد.
برای النژه
سرويس کوتاه
 حاارکاات النااژه  برای اينکه اسااپليت اسااتپ را
 حرکت به  ا سپليت ا ستپ با همراهی  شسه
 پای جلو به سمت راکامل کنيد ودر اين برای يک بازی واقعی بسااازيد راه
جلوی زمين پای دست راکت
زمان ضاااربه فورهند برويد.
خارج برای النژه
اسپليت استپ وشسه
 توسعه دادن اسپليت استپ برای
نت شات را بزنيد.
و النژه
يک حرکت انفجاری در مدت زمان
کم برای ضربه زدن
 حاارکاات النااژه  شسه برگشت  نگهااداشاااتن
 به سمت جلو راه  حرکت اساااپليت  شسه
اسپليت استپ وشسه
بدن با يک حالت
اسااتپ با پای موافق  گام به سمت جلو راکامل کنيد ودر اين
برويد.
و النژه و برگشت به
کشيده
زمان ضربه فورهند
راکت
برای النژه
حالت اوليه
نت شات را بزنيد
چگونگی آموزش نمونههای حرکتی
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 کنند.
نکات آموزشی
تشريح
تمرين
مربی ابتدا آموزش میدهد و سپس تمام الگوهای حرکتی را اجرا
 به گروه اجازه داده میشود که از تمام زوايا مشاهده نمايند.
میکند و بازيکن تماشا میکند.
 پشاات خود را به گروه کرده و به آنها اجازه دهيد که از شااما تقليد
مربی ت مام الگو های حرکتی را اجرا می ک ندو بازيکن تقل يد کنند.
 اجازه دهيد چپ د ستها از رو به روی شما حرکات را انجام دهند
میکند.
انجام تمام
تا مانند آينه از روی شما حرکات را کپی کنند.
چرخه حرکت
بازيکنان نمونه حرکتی را بدون وجود مربی اجرا می کنند.
برای ضربات باالی سر مفيد می باشد.
بازيکنان نمونه حرکتی را با يک توپ آويزان انجام میدهند.
بازيک نان نمو نه حرکتی را با يک پر تاب کن نده توپ ان جام
به برگشت به حالت اوليه توجه بيشتری بشود .
میدهند.
برای پيشااارفت طبيعی بايد الگوهای حرکتی را باهم پيوند داد؛
پيوند چرخه
حتی اگر شده با سايه زدن در زمين و يا اجرا ی تمرينات با توپ
حرکت
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 .7خالصه
عناصر موثر حرکت در بدمينون عبارت است از:
 اسپليت استپ
 راه رفتن يا دويدن
 شسه
 ضربدری کناری
 هوپ و پيوت
 النژه
 پرش
 فرود
اين عناصر میتوانند با هم يک چرخه حرکتی
را تشکيل دهند همانند شکل زير:

شرو
ع
رفتن
و

چرخ

بازگ
شت
به

ضر
به

هر چرخه حرکتی میتواند با توجه به ضربه حريف مورد توجه قرار گيرد.
تعداد بی شماری روش در جايی که می شود عنا صر حرکتی برای اجرای ضربه را با هم ترکيب کرد وجود دارد .اين تحقيق تعدادی از
اين چرخه حرکت را از ابتدای شروع تمرينات پيشنهاد میدهد.
حرکت بدمينتون ميتواند آموزش داده شود توسط:






کار کردن انفرادی روی عناصر حرکات بهصورت جداگانه.
با اتصال دادن زنجيره عناصر حرکتی و تشکيل يک چرخه حرکت کامل.
کار کردن روی چرخه حرکتی در تمام زمين.
اتصال دادن چرخههای حرکتی با همديگر.

الگوی هفتم
اجرای فاکتور  1تکنیکی (مهارتهای ضربهای)
 .1مقدمه
 .۲معرفی تکنيکهای ضربهايی  -کودکان  -مبتديان
 .1مديريت بيومکانيکی
 .4گرفتن و پرتاب کردن
 .1بازیهايی جهت گرفتن و پرتاب کردن
 .1بهبود مهارتهای ضربهايی
 .7ضربه زدن با دست
 .8ضربه زدن با گريپگيری کوتاه
 .1ضربه زدن با گريپگيری بلند
 .12ضربات پايهايی
 .11معرفی سرويس زدن
 .1۲معرفی ضربات جلوی زمين
 .11معرفی ضربات وسط زمين
 .14معرفی ضربات عقب زمين

نتيجه يادگيري:

در پايان اين مدل مربيان قادر خواهند بود به:





مديريت بيومکانيکی ،که تحت کنترل تاثيرات حرکتی میباشد.
تمريناتی که باعث بهبود گرفتن و پرتاب کردن میشود را توضيح دهند.
حالتهای مختلف گرفتن گريپ راکت که در بدمينتون استفاده میشود و توضيح فعاليتها و تمرينات برای بهبود و
پيشرفت آنها را ليست کنند.
توضيح ضربات مختلف در بدمينتون که شامل:
 oکجا ضربات را بازی کنيد؟
 oچه زمانی ضربات را بازی میکنيد؟
 oضربات چکونه به نظر میآيند؟
 oچگونه ضربات را تمرين میکنيد؟
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 .1معرفي
اين بخش شامل:
مديريت بيو مکانيک:
اين بخش خالصه مهمی از خم کردن و کشيدگی و چرخش و خلق نيرو وقتی که به توپ بدمينتون ضربه زده میشود را نشان میدهد.
گرفتن ،پرتاب کردن و مهارتهاي ضربهاي

قبل از يادگيری چگونگی ضاربه به يک توپ کودکان نياز دارند که گرفتن ،پرتاب کردن و مهارتهای ضاربهای را فرا بگيرند و اين عمل
به آنها اجازه پيشرفت میدهد.





پیگيری مهارتهای قابل اجرا (ديدن يک موضوع نزديک شونده)
هماهنگی  -دست ،چشم و پا  -به آنها اجازه میدهد که با موفقيت موارد را ياد بگيرند.
مهارتهای پرتابی ،آنچه که در آينده در مهارتهای ضربهای باعث پيشرفت میشود را پشتيبانی میکند.
مهارتهای ضربهزدن با دست

گريپ

در مهارتهای ارسااال و دريافت ايجاد میشااود که در تعريف راکت بدين معنا میباشااد که کودکان میبايساات گرفتن گريپ راکت را در
بسياری از موقعيتهای مختلف ياد گرفته باشند.
ضربات
اين بخش در يک بعد وسيعی ،استفاده از ضربات در بدمينتون را معرفی خواهد کرد.
برای هر ضربه يک راهنما وجود خواهد داشت در:






از کجا به کجا ضربه زده میشود؟
چه زمانی شما از ضربات استفاده میکنيد؟
چرا شما از اين ضربه استفاده میکنيد؟
ضربه چطور به نظر میآيد؟
چگونه آن را تمرين میکنيد؟

برای هر ضربه بايد هدفی وجود داشته باشد برای اينکه:





بازيکنان را در درم استفاده تکنيکی از ضربه مطمئن سازد.
درستی تکنيکها را باال ببرد.
سطوح مختلف تمرينی که بازيکنان بتوانند با هرقدرت و سطح بازی در آنها موفق شوند را مهيا سازد.
تمريناتی که شاد کننده و برانگيزنده باشند را تهيه نمايد.

 / 96مربیگری بدمینتون

 .۲شناخت تکنيکهاي ضربهاي – کودکان  -مبتديان
اگر چه قطعأ هيچ دستوری در معرفی ضربات وجود ندارد اما مربيان بايد راهنمايی های مفيدی را برای کار با کودکان و مبتد يان پيدا کنند.
)1
)۲
)1
)4
)1
)1
)7
)8

سرويس بکهند.
ضربات با پشت راکت جلوی زمين که شامل :آندرهندها ،نتکيلها و نتشاتها.
ضربات با روی راکت جلوی زمين که شامل :آندر هند ها ،نتکيلها و نتشاتها.
سرويس بلند با روی راکت.
ضربات با پشت راکت وسط زمين که شامل :درايوها ،بالمها و پوشها.
ضربات با روی راکت وسط زمين که شامل :درايوها ،بالمها و پوشها.
ضربات فورهند باالی سر.
فورهند و بکهند پول دراپ شاتهای باالی سر.

بعد از اين پايههاي اساسي ،پيشنهاد ميشود که:

 روی ضربات با پشت دست بيشتر تاکيد شود چرا که عمل آن کوتاهتر و در واحد زمانی کمتری صورت میگيرد.
 ضربات زير دست با روی فورهند در جلوی زمين نيز اساساً راحت تراز ضربات باالی سر ياد گرفته میشوند.

 .۳قواعد بيو مکانيک
 4ناحيه کليدی وجود دارد که مهارتها را در بدمينتون پشتيبانی میکند.
 -۱تاب رو به عقب

ضاااربات برای خلق قدرت به يک تاب رو به عقب نياز دارند .در تاب رو به
عقب ابتدا عضالت دست کشيده می شوند و سپس با سرعت فنری شدن در
پا سخگويی به اين ک شش قدرتی و ا ضافه شدن قدرت ضربه به سمت جلو
پرتاب میشود.

 -۲هماهنگي :از عضالت بزرگ به عضالت کوچک

ضاااربه زدن در بدمينتون نتيجه قدرت عضاااالتی اسااات که با يکساااری
هماهنگیهای رباطهای حرکتی دربدن ايجاد میشود.
در انتها بيشترين قدرت از فشار عضالت بزرگتر شروع و به عضالت کوچکتر
ختم میشود.

 -۳چرخش
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چرخش کامل بدن

چرخش باالی بازو

چرخش خارجی

چرخش داخلی

چرخش پايين بازو

چرخش خارجی پايين بازو
 -۴خم کردن و کشیدگی

خم کردن و کشيدگی مفصل يکی از مهمترين قسمتهای توليد يک ضربه
است.
حالت خم کردن يک عامل مهم در تاب رو به عقب و در صاف شدن مفصل
روبه جلو ا ست بهطوریکه کمک میکند بازيکن برای ضربه زدن به توپ
بهتر برسد.

چرخش داخلی پايين بازو

 / 98مربیگری بدمینتون

 .4گرفتن و پرتاب کردن
کار کردن روی پرتاب کردن و گرفتن به پيشرفت مهارت کودکان کمک میکند در:
 نگاه کردن با دقت به يک شی در حال پرواز
 دستها و بدنشان را در يک موقعيت درست ضربه زدن به شی قرار میدهند.
اين مهارتها بهبود احتمالی در مهارت ضربه زدن را پشتيبانی میکند .جدول زير میتواند تعدادی از تمرينات را که به بهبود پرتاب کردن
و گرفتن در مهارت کمک میکند و تحت کنترل است را توضيح دهد.

چرخش و
توقف

پرتاب از زير
دست

گرفتن از زير
دست

پرتاب از باالي
سر

گرفتن از باالي
سر

بازيکنان جوان میتوانند از چرخاندن يک توپ به همديگر موارد زير را بگيرند:
 مهمترين کمک به يادگيری آنها در نگاه کردن به يک شااای که در جلوی آنها حرکت میکند بهطوریکه میتواند به آنها در انتخاب
توپ با موفقيت کمک کند.
 به آنها اجازه داده میشاااود که بار اضاااافه را در ساااطحهای مختلف از قدرت آنچنان که توپ میتواند حرکت کند در يک مساااافت
موفقيتآميز قبول کند.
 حالتهای مختلف و وزنهای مختلف شیها
 تجربه با حس پوش دادن ،سريع زدن و پرتاب شیها شامل توپها و مقاي سه سطحهای مختلف کنترل و راههای پرواز که میتوانند
بهدست بياورند.
 انجام هر دو پرتابهای فورهند (با هدايت کف دست) و بکهند (با هدايت پشت دست)
 بازیهايی شامل تعدادی پرتابهای مختلف زيردست مثل بازی گلف که برای انتقال توپ به سمت هدف مورد استفاده قرار میگيرد را
ترتيب دهند.
تشويق 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 بهبود
اين حرکت:
 گرفتن در هر دو طرف بدن
 گرفتن با يک دست
ت شويق کودکان به يادگيری تکنيکهای پرتاب باالی سر که خيلی مهم میبا شد ،چرا که اين عمل يکی از مهمترين ضربات ا سا سی
باالی سر فورهند است.
 نشستن چهار زانو؛
 زانو زده با هر دو زانو با باسن برابر پاشنه؛
 زانو زده با هر دو زانو با پايين آوردن پاشنه پا؛
 زانو زده بر روی يک زانو (زانوی راست اگر دست بازی راست است)؛
 داخل مربع بايستد  -با پاهای موازی با هم -با پاهای جدا از هم؛
 با پاهای در کنار هم ،يک گام به عقب و استفاده از درايو از پای عقب برای کمک به پرتاب؛
 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؛
 با پاهای در کنار هم ،يک گام به عقب و اسااتفاده از درايو از پای عقب برای کمک به پرتاب و گرفتن خيز به عنوان پرتاب ،چرخش و
فرود.
 اين کارها به کودکان کمک میکند به چگونگی استفاده از بدنشان در خلق نيرو در زمان پرتاب.
تشويق به گرفتن با کف دست و کمی هم با انگشتان با هم و شروع به گرفتن در جلوی بدن و بهبود آن:
 گرفتن در هر دو طرف بدن
 گرفتن با يک دست
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 .5بازيهايي براي پرتاب کردن و گرفتن
بازیهای سرگرمکنندهای برای تشويق بهبود مهارتهای پرتابی و دريافت وجود دارد.

بازيهاي





تقسيم کردن يک گروه به دو تيم که بيشتر از  1نفر نباشند.
کار کردن در يک منطقه قابل قبول؛ هر تيم هدفش حفظ مالکيت تعداد زيادی توپ است.
تماس بين بازيکنان مجاز نيست بازيکنی که شی را در دست دارد نمیتواند حرکت کند تا زمانی که توپ را برای يکی ديگر از هم
تيمیهای خود پرتاب کرده باشد.
در اين بازی میتوان برای بهبود پرتاب از باالی سر با گذاشتن قوانينی بازيکنان را تشويق کرد به اين که پرتاب را با تکنيک درست و
بهتری انجام دهند برای مثال شما مالکيت توپ را از دست میدهيد اگر پرتاب از باالرا قبل از پرتاب کردن از کنار نگيريد.





دو تا بازيکن میتوانند در مقابل هم با توپهای سنگين در نيمه زمين با هم مسابقه دهند.
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.
وقتی که بازيکن توپ را ميگيرد بايد برای برگشت توپ آنرا از جايی که گرفته است پرتاب کند.
با قراردادن قوانينی که بازيکن را تشويق به استفاده از تکنيک درست میکند میتوان پرتاب از باالی سر را بهبود داد برای مثال برای
پرتاب باالی سر بازيکن بايد در هوا درحين ضربه بچرخد و اگر بازيکن اينکار را انجام نداد امتياز از دست میدهد.
نمونههای تيمی از اين نوع بازی را در يک زمين کامل می توان توسط بازيکنان طراحی کرد.

مانعي



شکل پرتاب





 .6پيشرفت مهارتهاي ضربهاي
گرفتن و پرتاب کردن با دست باريکن را مستقيماً با يک شی در تعامل قرار میدهد .بازيکن بايد ضربه را با صفحه راکت و با شی يا توپ
در جايی که دور از دستش می باشد تنظيم کند .بنا بر اين تمرينات بايد به بازيکنان برای اين انتقال کمک کند.

 / 011مربیگری بدمینتون

 .7پرتاب با دست
پرت ب ب سد يک ر ه پي شرفد بر ش پرت ب ار ن و گرفتن ر بدمينتون سد .بر ش ين اه سد ب موفقيد کب ر بگير ني ز
سد اه کم پرو ز يک کب ر ب قد نب ل انيد و پ ه و سده ر نيز تنظيم انيد.
به تنهايی با استفاده از کف دست و ضربه زدن متوالی به يک توپ نرم يا بالون در هوا را کار کردن.
با يک دست و سپس با دست ديگر انجام دادن و سپس جابجا کردن متوالی (يک در ميان ) را انجام دادن .
گرفتن در هوا وقتی حرکت خاصی را انجام میدهد (بهطور مثال پايين رفتن و دوباره بلند شدن در حين ضربه زدن
به شی يا توپ) را تجربه کردن.
به تنهايی با استفاده از پشت دست و ضربه زدن متوالی به يک توپ نرم يا بالون در هوارا کار کردن.
با يک دست و سپس با دست ديگر و سپس با جابجا کردن متوالی را تجربه کردن.
گرفتن در هوا وقتی حرکت خاصی را انجام میدهد (بهطور مثال پايين رفتن و دوباره بلند شدن در حين ضربه زدن
به شی يا توپ) را تجربه کردن.
به تنهايی با يک توپ نرم يا بادکنک در هوا و استفاده از کف دست و پشت دست با تالش در انجام کارهای خاصی
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.
سپس ضربه بزنيد به توپ در کنارها با ا ستفاده از کف د ست و در ادامه با پ شت و رو کردن د ست بازيکن بطوريکه
تا پايان بتواند پشت و روی دست را ببيند (پشت و رو کردن دست).

استفاده از توپ نرم يا بادکنک بصورت رفت و برگشت با بازی کردن با همبازی خود و استفاده از کف دست و پشت
دست که اين بازی میتواند با نشستن و بلند شدن انجام شود.
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 .8ضربه زدن با گرفتن راکت از پايين (وسط)
ضربه ز ن ب گرفتن ر اد ز وسط آن بر ش ب زيکن ن ر حدتر سد؛ زير هدفب اه ب زيکن ن مب خو هند بزنند به طور نسبب به آنه
نز يکتر سد.

 بادکنک؛ توپ نرم يا توپ بدمينتون را با ضااربه زدن متوالی و اسااتفاده از  راکت را از انتهای د سته آن بگيريد به صورتیکه پ شت د ست رو به باال
باشد.
چرخش ساعد در هوا نگه داريد.

 بادکنک؛ توپ نرم يا توپ بدمينتون را با ضااربه زدن متوالی و اسااتفاده از  راکت را از انتهای دسته آن به طوری که انگشت اول شما در زير صفحه
راکت قرار بگيرد؛ نگه داريد.
چرخش ساعد در هوا نگه داريد.

با اسااتفاده از چرخش ساااعد به توپ ضااربه بزنيد صاافحه راکت را با اسااتفاده از چرخش ساااعد در راکت را از انتهای آن به طوريکه انگشااات اول
شما در زير صفحه راکت قرار بگيرد؛ نگه داريد.
پشت سر بگيرد.
(بازيکن میتواند پشت دست خود را ببيند).
توپ را به وسيله زه راکت لمس کنيد.

 / 010مربیگری بدمینتون

 .۹ضربه زدن با گرفتن باالي گريپ
برای آموزش تمرينات مربوط به راکتگيری از قسمت باال به قسمت گريپها مراجعه کنيد.
معرفي گريپ گرفتنها

يک بازی موثر در بدمينتون به گريپ گيری در ست و تغيير آن در زمانهای منا سب و موقعيتهای ا سا سی نياز دارد .گريپگيری شامل
گريپگيری ابتدايی ،شستی ،کرنر گريپ يا گوشهايی و پن هندل گريپ که در صفحات بعدی بيشتر توضيح داده خواهد شد .با پيروی از
راهنمايیهای مفيد وقتی مربيان گريپگيری را آموزش میدهند:
 گريپگيری بايد راحت باشااد .اين کار ا متيازات زيادی برای بازيکن دارد که شااامل به سااادگی تغيير دادن گريپ؛ بهبود نيرو؛ کاهش
خستگی و افزايش تصميمگيری.
 شاادت گرفتن گريپ طبيعتاً در زمان ضااربه اتفاق میافتد .اين شاادت و قدرت گرفتن بيشااتر برای ضااربات پر قدرت (مثل درايوها)
وضربات ماليم (مثل ضربات نت) آشکار میشود.
 در گريپ گرفتنها نياز است که پيوسته توجه به توپ باشد که:
 oدر جلو؛ کنار يا پشت است؛
 oيا در قسمت فورهند يا بکهند میباشد.
 گريپ گرفتن می تواند از باال يا پايين باشد:
 oگريپ گيری بلند برای بهتر ر سيدن و انتقال بي شتر نيرو بکار می رود .اکثر ضربات انتهای زمين از اين طريقه زده می شود .وقتی
گريپگيری از ق سمت باال ا ستفاده می شود انتهای د ست در يک حالت راحت در مقابل راکتگيری ابتدايی میبا شد .در جايی که
مانع از ليز خوردن دست و رها شدن راکت میشود.

 oگريپگيری از پايين اغلب برای حرکات سريع و وقتی که کنترل خيلی نياز میباشد استفاده میشود.
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الف .گريپگيري ابتدايي  -چه چيزي را آموزش ميدهيم:

گريپگيری ابتدايی در بازی ضرباتی که توپ در سطح بازيکن باشد استفاده میشود و در هر دو سمت فورهند و بکهند اجرا میشود.
شست و اولين انگشت در دست يک شکل  vرا در دسته راکت ايجاد میکند .وضعيت انتهای  vمهم میباشد .گريپگيری ابتدايی به
 vگريپ هم ناميده میشود.
نماي دور :گريپگيري ابتدايي يا شکل v

نماي نزديک :گريپگيري v

گريپگيري ابتدايي يا شکل v

معرفي تمريناتي براي يادگيري  Vگريپ

 نگهداشتن توپ درهوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به باال
 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
 نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به باال و بين هر ضربه گذراندن راکت:
 oاز زير پا
 oزير يک پا و سپس پای ديگر
 کار 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 و
سپس پای ديگر و يا چرخاندن راکت به دور کمر
 کار کردن با يک هم تيمی و نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با کف دست رو به باال وضربه زدن به توپ بهطور متناوب
 ضااربه زدن به يک شاای آويزان (بادکنک؛ توپ فالف يا توپ بدمينتون) در باال که دساات از گريپگيری ابتدايی اسااتفاده کند ...
استفاده از يک پرتاب در حال حرکت و ضربه زدن هدفدار به توپ در باال به آرامی در جلوی شانه (شانه راست دستها)
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ب .گريپ گرفتن شستي  -چه چيزي را آموزش ميدهيم:

گريپ گرفتن ش ستی برای ضربات بکهند که در جلوی بدن زده می شود ا ستفاده می شود .مثالها شامل ضربات نت ،آندرهند و
سرويسهای بکهند و بکهند درايو (وقتی در جلوی بدن زده می شود) انگشت شست روی پشت دسته راکت با يک فاصله اندم ميان
دست و دسته راکت قرار میگيرد.
گريپ گيري شستي :موقعيت قرارگيري

گريپ گيري شستي :نماي نزديک

گريپ گيري شستي :نماي دور

انگشت

معرفي تمريناتي براي گريپ گرفتن شستي  -چگونه آموزش ميدهيم:

 قرار دادن شست در قسمت باالی دسته راکت.
 چرخش قسمت باالی دست طوری که بند انگشتان باال باشد.
 نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت راکت و هدايت و نگهداشتن دست در حالت گريپگيری شستی.
 نگهداشااتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشاات دساات با گرفتن محکم زير دسااتة راکت (بين هر ضااربه راکت را دور بدن
بچرخانيم يکبار ،دوبار يا حتی سه بار).
 نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت دست و نگهداشتن راکت بهحالت گريپ گرفتن شستی و بين هر ضربه گذراندن
راکت از زير پا و يا زير يک پا و سپس پای ديگر.
 نگهداشتن توپ در هوا به دفعات ممکنه با پشت راکت و گرفتن دسته بهطوری که شست زير دسته راکت قرار میگيرد .و بين هر
ضربه برود پايين و روی يک زانو و سپس زانوی ديگر بنشيند يا دراز بکشد و سپس بلند شود.
 کار کردن با هم تيمی خودش و نگهدا شتن توپ در هواد به دفعات ممکنه با پ شت د ست (به حالت گريپ گرفتن ش ستی ش ست
زير دسته راکت قرار میگيرد.
 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
راکت قرار میگيرد).
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پ .گريپ گرفتن گوشهايي يا کرنر گريپ  -چه چيزي را آموزش ميدهيم:

کرنر گريپ برای ضربات بکهندی که توپ در يک سطحی برابر يا کمی عقبتر از بازيکن میبا شد؛ ا ستفاده می شود .اين ضربات
شامل بکهند درايوها و بالمها (وقتی که توپ در يک سمت بدن باشد)؛ بکهند کلير؛ بکهند دراپها و بکهند اسمشها.
کرنر گريپ :وضعيت شست

کرنر گريپ  :نماي نزديک

کرنر گريپ :نماي دور

معرفي تمريناتي براي کرنر کريپ  -چگونه آموزش ميدهيم:

 با پشت کردن به تور به توپ يا شی آويزانی کمی پشت بدن باالتر از شانه يا حتی باالتر از دست ضربه بزنيد.
 پشت به تور به توپی که کمی پشت بدن باالتر از شانه يا حتی باالتر از دست پرتاب میشود ضربه بزنيد.
 پرتاب توپ با راکت همانطور که بازيکن بتواند از باال کمی عقبتر از بدن پشت به تور به آن ضربه بزند.
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ت .پن هندل گريپ  -چه چيزي را آموزش ميدهيم:

پن هندل گريپ ستف ه مبکو بر ش:
 ضرب ت بکهند وقتب توپ ا مالً پشد ب زيکن به عنو ن مث ل بکهند ر پ ک ته
 ضرب ت فورهند وقتب اه توپ ا مالً جلوش ب زيکن قر ر ر مثل ندايله
پن هندل گريپ :وضعیت انتهای شکل V

پن هندل گريپ :نمای نزديک

پن هندل گريپ :نمای دور

جايی که شست و اولین انگشت با هم قرار
میگیرد.

معرفي تمريناتي براي گرفتن پن هندل گريپ  -چگونه آموزش ميدهيم:

 برای تمرينات پن هندل گريپ در ضربات جلوی تور به شيوهها و تمرينات نتکيلها مراجعه کنيد.
 برای تمرينات پن هندل گريپ در بکهندهای عمقی به تمرينات و شيوههای پول دراپ شاتهای بکهند مراجعه کنيد.

ث .معرفي تمريناتي براي تغييرات در گريپ گرفتن هاي مختلف  -چگونه آموزش ميدهيم:

 نگهداشااتن توپ در هوا  1بار به طريقه ابتدايی فورهند و سااپس  1ضااربه حفظ توپ با گريپگيری شااسااتی بکهند و بهتدريج
کاهش آنها به  ۲ ، 1و 1ضربه بهطور متناوب تا پايان ضربه با تغيير دادن گريپگيری بعداز هر ضربه.
 ضربه زدن با د ست به کمک يک هم تيمی که اين کار را  1بار با گريپ گرفتن ابتدايی روی فورهند و سپس  1ضربه با گريپ
گرفتن ش ستی در بکهند؛ بتدريج کاهش تعداد آن به  ۲ ، 1 ، 4و  1ضربه که تا آخر بطور متناوب گريپ گرفتن را در هر ضربه
تغيير دهيد.
 ا ستفاده کردن از گريپ گرفتن ابتدايی و زدن يک ضربه به يک توپ آويزان از روی فورهند باالی سر و سپس حرکت و دويدن
به جلو و به توپ فرستاده شده با استفاده از گريپگيری شستی ضربه زدن.
 استفاده از گريپ گرفتن ابتدايی و انجام يک ضربه به توپ آويزان و سپس چرخيدن و با استفاده از کرنر گريپ به همان توپ در
بکهند باالی سر ضربه زدن.
 ا ستفاده از پن هندل گريپ به توپ فر ستاده شده با د ست از پايين تر از تور (نت کيل فورهند) و تغيير به گريپ گرفتن ش ستی و
ضربه به يک توپ که با دست فرستاده شده است از پايين تور (برای ضربه نت کيل بکهند).
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 .1۱ضربات پايه
اين بخش يک طيف و سيع و گ سترده ايی از ضربات قابل ا ستفاده در بدمينتون را معرفی خواهد کرد که برای هر ضربه راهنمايی هايی
وجود دارد:






بازيکن از کجا به کجا ضربه میزند؟
کی از اين ضربه استفاده میشود؟
چرا از اين ضربه استفاده میکنيد؟
چه تشابهاتی اين ضربات دارند (شامل :آمادگی؛ تاب رو به عقب؛ تاب رو به جلو و ادامه حرکت) چگونه آنها را تمرين میکنيم؟
نکات؛ راهنمايیها و تغييرات (از جمله پيچها؛ برشها و فرصت برای فريب دادن)

يک جدول کددار در هر بخش ضربات استفاده میشود مثل:
فرود ضربه

چه زماني از اين ضربه استفاده ميشود

چرا از اين ضربه استفاده ميشود

ضربات شبيه به چه چيزي ميباشد
آمادگي

تاب رو به عقب

تاب رو به جلو

ادامه حرکت

چگونگي معرفي ضربات
نکات ؛ راهنمايي ها و تغييرات

الف .فريب دادن

قادر بودن به فريب دادن حريف بخش عمدهای از بازی بدمينتون میبا شد .جايی که هر ضربه امکان دارد زده شود همانند ديگر ضربات
به گونهای که حدس حريف را متوقف میکند .اين عمل میتواند تأثير در آگاهی تکنيکی که خارج از ذهن است داشته باشد.
ب .ضربه و حرکت

اگر چه در اين بخش تمرکز قابل توجهی روی حرکت طبيعی توپ میباشااد .اما مهم اساات که برای يکپارچگی ،هرچه ممکن اساات
سريعتر حرکت کردن را در تمرينات انجام دهيم .به بخش پي شرفت مهارتها برای يکپارچه سازی به هدف زدن و حرکت با هم مراجعه
شود و توجه ويژهايی به استفاده از اين زنجيره حرکتی داشته باشيد.
پ .ضربات مستقيم و مورب

ضربات می توانند هم مستقيم و هم مورب باشند ؛ ضربات مورب می توانند گرفته شوند با:





گرفتن در جلوی بدن؛
تغيير دادن گريپ گرفتن برای تغيير صفحه راکت به تناوب؛
خم کردن مچ دست برای تغيير وضعيت صفحه راکت؛
کشيدن به توپ.
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 .11معرفي سرويس
بهدليل قوانين بازی ،سرويس محدود می شود به آنچه آنها میتوانند با توجه به آن در سرويس انجام دهند .قوانين سرويس به شرح زير
میباشد:
مربيان بايد اطالعات مربوط به قوانين خودرا به روزنگه دارند تا با هرگونه تغيير در قوانين بازی از طريق مراجعه به وب سايت آگاهی
يابند.
طريق صحيح سرويس زدن:

 هيچ يک از طرفين نمی بايست باعث تاخير در اجرای سرويس بشوند و هر بار سرويس زننده و گيرنده آماده بودند میبايست با حرکت
راکت زننده به سمت عقب و سپس رو به جلو تاتماس با توپ ادامه يابد و هر تاخيری در ابتدای شروع سرويس بايد يک اتالف وقت
محسوب گردد.
 سرويس زننده و دريافتکننده میبايست بصورت مورب خالف زمين سرويس زننده بدون تماس با خطوط محدودکننده زمين سرويس
بايستند و سرويس بزنند.

محدودة سرويس دونفره








محدودة سرويس يکنفره

بخ شی از ق سمت پاهای سرويسزننده و دريافتکننده می باي ست با زمين تماس دا شته با شد و با سطح زمين موقعيت ثابتی ،از زمان
شروع سرويس تا زمان انتقال سرويس داشته باشد.
سر راکت سرويس زننده بايد در ابتدا ضربه را به سر توپ بزند.
تمام توپ بايد پايينتر از کمر سرويس زننده در زمان زدن سرويس با سر راکت سرويس زننده باشد.
سر راکت زننده سرويس در لحظه ضربه بايد به نقطهای در پايين و به سمت جلو حرکت کند.
حرکت راکت سرويسزننده بايد از زمان شروع سرويس تا انتقال سرويس به سمت جلو امتداد داشته باشد.
پرواز توپ بايد ب ه سمت باال از روی راکت زننده سرويس با گذ شتن از تور به طوری که اگر مزاحمتی وجود ندا شته با شد به سمت
زمين گيرنده سرويس برود (به طور مثال داخل يا خارج خطوط مرزی زمين) و در تالش برای سرويس زدن ،سرويس زننده نبايد توپ
را از دست بدهد.
وقتی بازيکنان آماده سرويس هستند؛ اولين حرکت سر راکت سرويسزننده به سمت جلو به منزلة شروع سرويس میباشد.

از زمان شروع سرويس انتقال میيابد وقتی به توپ ضربه زده می شود با سر راکت زننده يا در تالش زدن سرويس ،سرويس زننده
توپ را از دست میدهد.
سرويس زننده نمیتواند قبل از آمادگی دريافتکننده سرويس ،سرويس بزند هر چند دريافتکننده در حين آماده شدن برای ضربه
زدن به برگشت توپ سرويس بايد تالش بکند.
در بازی دونفره در حين انتقال سرويس همبازیها می بايست در داخل زمين بازی در موقعيتی درست قرار گرفته باشند به گونهای که
مانع ديد زننده و گيرنده نشوند.
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الف .سرويس فليک (تيز) بکهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

در پی اجرای قوانين بازی ،توپ باي ست
به صورت مورب از محل سرويسزننده
به محل مشااخص ساارويس در زمين
مخالف برود.
بازی دونفره :ضربه سرويس تيز از خط
سرويس دو نفره داخل زمين زده شود.

چرا استفاده مي کنيم؟

شااما از ساارويس تيز بکهند در هدف شاااما تحت فشاااارقراردادن
شروع رالی از يک موقعيت خنثی بازيکن حريفتان در حرکت به عقب
(بازی سازی) و يا دفاعی ضربه زمين و از ت عادل خارج ساااااختن
بازيکن حريف با اين باور که شاااما
استفاده میکنيد.
میخواهيد سرويس کوتاه بزنيد.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 همز مان با ادا مه حر کت را کت  ،حرکت دادن سر راکت ب سرعت به  خم کردن مچ دسااات و به  جاگيری می تواند مختلف باشاااد
چرخاندن بازو
اما عموما قرار گيری با پای دسااات
آرامی چرخاندن بازو
سمت جلو
 سااريع ضااربه زدن به توپ خارج از  از پ شت گرفتن راکت در يک را کت در جلو و نزد يک به خط T
فاصله کوتاه
دست
در داخل زمين است.
 باز کردن صفحه راکت
 راحت گرفتن گريپ شستی کوتاه
(برای بازی دونفره)
 قرار دادن را کت در جلوی بدن
وقرار دادن توپ روی راکت
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چگونگي تعليم  -تمرينات مقدماتي براي تمرين سرويس تيز بکهند

با دست توپ را بداخل محوطه هدف (حلقه  -سطل و غيره ) بدون تور پرتاب کنيد.
 مطمين باشيد که فاصله برای افزايش عمل پرتاب به اندازه کافی باشد.پرتاب تکنيک سرويس تيز بکهند در داخل محوطه را در تيمهای کوچک تمرين کنيد و با هر امتياز بهد ست آمده (مثل :يک امتياز =
هدف بزرگ و  1امتياز = هدف متو سط و  12امتياز = هدف کوچک) بعداز ضربه به توپ بايد جلو برويد برای گرفتن توپ و برگ شت
به عقب صف .امتيازات خودتان را برای مقاي سه با هم تيمیهايتان حساب کرده و به امتياز تيم آنها برای مقايسه با ديگر تيمها بعد از
يک ست (برای مثال  12دقيقه) اضافه کنيد .ضمنأ مطمئن شويد فاصله برای افزايش ضربه کافی است.
دو بازيکن مخالف هم دردو سمت تور قرار میگيرند و به يک هدف نزديک به خط سرويس در باکس سرويس ضربه سرويس تيز
بکهند را میزنند و امتياز هرچند بار به هدف زدن را يادداشت میکنند برای هربار ست بازی (برای مثال  1دقيقه) امتيازها برای تعيين
برنده مقايسه میشوند .و سپس برندهها به يک قسمت سالن ميروند و بازندهها با حريفان جديد رقابت میکنند.
انجام يک بازی که فقط ضربه سرويس تيز بکهند در آن مجاز است.
مالحظات:

 اجازه بدهيد بازيکنان دو بار تالش کنند و بهطوری که اگر آنها سااارويس اول را داخل  /خارج تور و هدف نزنند بتوانند يکی بار
ديگر بزنند.
 سرويس زنندهها بچرخند و نوبتی سرويس بزنند به گونهای که هر کدامشان به يک ميزان مشابه شانس تمرين سرويس زدن را
داشته باشند.
 گيرنده سرويس میبايست در مکانهای متفاوت قرار بگيرد و راکتش را در حالتها و جاهای مختلف حمل کند و گيرنده سرويس
می بايست مکانش را با جايگاه سرويس زننده (در عرض و مرکز) تغيير دهد.
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ب .سرويس بکهند کوتاه
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

چرا استفاده مي کنيم؟

در بازی های دونفره و يکنفره  محدود کردن فرصااات های
مردان برای شااروع مسااابقه از حملة حريف
وضاااع يت های د فاع و خنثی  برای ايجاد فرصتهای حمله
برای خودتان
(بازیسازی) استفاده میشود.

در پی اجرای قوانين بازی توپ بايساااات
بصاااورت مورب از محل سااارويسزننده به
محل مشااخص ساارويس در زمين مخالف
برودساارويس کوتاه بکهند با فاصااله کم از
باااالی تور عبور کرده و در جلوی ناااحيااه
سرويس طرف مقابل فرود میآيد.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت
راکت را برای حالت آماده باال بياوريد.

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 توپ را از دست رها میکنيم.
 به ساارعت با حرکت رو به جلو به توپ
ضربه وارد میکنيم.

 راکت را کمی به عقب بکشيد
 صااافحه راکت را به آرامی باز
کنيد (رو به توپ قرار دهيد).

 طرز ايستادن میتواند تغيير کند.
ا ما حا لت معمول با قراردادن پای
موافق نزديک به نقطه  Tشاااکل
میگيرد.
 از گريپگيری بکهند اساااتفاده
کنيد.
 راکت را در جلو و خارج (دور) از
بدن قرار دهيد.

 / 000مربیگری بدمینتون

چگونگي تعليم  -تمرينات مقدماتي براي يک سرويس کوتاه بکهند

به توپ با دست بطرف منطقه هدف (حلقهای ا سطل ا غيره) بدون تور ضربه بزنيد.
در يک تيم کوچک از يک سرويس کوتاه بکهند بطرف نقطه هدف استفاده کنيد با هر دستيابی به منطقه (مثل  1امتياز= هدف بزرگ
ا  1امتياز = هدف متوسط ا  12امتياز = هدف کوچک).
توپ را گرفته بهطرف جلو بدويد برای جمع کردن توپ و برگشتن به عقب.
امتيازتان را برای مقايسه با هم تيمیتان و يا نشان دادن امتياز آنان در مقايسه با تيمهای ديگر بعداز يک ست بازی (مثال  12دقيقه)
محاسبه کنيد.
دو بازيکن در سمتهای مخالف يکديگر به تور میايستند .آنها يک هدف نزديک به جلو خط سرويس در سرويس باکس خودشان را
در نظر میگيرند .دو بازيکن سپس به تناوب سرويس بکهند میزنند .امتيازدهی بر ا ساس تعداد ضربه به هدف داده می شود .بعداز
يک ست بازی (مثالً  12دقيقه) برای پيدا کردن برنده امتيازات مقايسه میشود.
اگر ضربه به توپ در هوا زده شود کسی که امتياز میگيرد برنده است.
اجرای يک بازی در جايی که فقط سرويس بکهند مجاز باشد.
مالحظات:






بازيکنان مجاز باشند دوبار تالش کنند بهطوریکه اگر آنها سرويس اول را در داخل يا خارج تور زده و سپس آنها خارج می شوند
و ديگری وارد میشود.
سرويسهای چرخشی بزنند بهطوریکه هر نفر يکسان تمرين سرويس زدن داشته باشد.
دريافتکنندهها در وضعيت مختلف قرار گرفته ،راکت شان در وضعيتهای مختلفی حرکت دهند.
گيرنده بايد خود را با جايی که سرويس کوتاه زده میشود مطابقت دهد (مثأل در عرض يا مرکز يا در جای بازيکن و تيره بايستد).

توصيهها ،راهنماييها و متغيرها:






اين سارويس عمدتاً در بازی دونفره در مرکز زده میشاود بهطوری که در هر دو سامت بهطور مسااوی شاما بتوانيد برگشات را
بپوشانيد ،عمل سرويس کوتاه خود را طوری نشان دهيد که حريف گيج شود.
همچنين برای اينکه حريف نتواند حدس بزند و مانع برگ شت مطلوب برای آنها شود .مهارت سرويسهای مختلف را در جلو خط
سرويس توسعه دهيد.
در بازی يک نفره برای محدود کردن ضربه محکم به تور حريف ،سرويس کمی جلوتر زده میشود.
در بازی يکنفره سرويس کوتاه میتواند با گريپگيری بلند و عميقتر در زمين بازی بهتر شود.
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پ .سرويس تيز فورهند
توپ به کجا ميرود؟

در پيروی از قوانين بازی؛ توپ بايد از
يک طرف زمين سااارويس به طرف
ديگر زمين ساارويس مقابل بصااورت
مورب برود .در بازی يکنفره سااارويس
تيز میتواند تا خط عقبی برود.

کي استفاده ميکنيم؟

چرا استفاده ميکنيم؟

سااارويس تيز فورهند را زمانی که
در وضاااعياات تاادافعی يااا خنثی
(بازیسازی) هستيد میزنيد .بيشتر
در يکنفره بانوان ا ستفاده می شود،
اما میتوان در وضااعيتهای ديگر
هم از آن استفاده کرد.

هدف شما تحت فشار قراردادن حريفتان
و به هم زدن تعادل وی میبا شد با اين
باااور کااه آنهااا فکر میکننااد شاااماا
میخواهيد سرويس کوتاه بزنيد.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

 بهساارعت راکت را به ساامت جلو و  در شاااروع وزن را به جلو انتقال  در شااروع وزن را به جلو انتقال
میدهيد .توپ را در کنار يا جلو رها
میدهيد.
باال انتقال دهيد.
 توپ را در کنار يا جلو رها میکنيد .میکنيد.
 راکت را پايين میآوريد .مچ را
 راکت را پايين میآوريد.
 مچ را خم میکنيد و سااااعد را به خم میکنيد و سااااعد را به بيرون
میچرخانيد.
بيرون میچرخانيد.
 در شااروع وزن را به جلو انتقال
میدهيد .توپ را در کنار يا جلو رها
میکنيد.
 راکت را پايين میآوريد .مچ را
خم میکنيد و سااااعد را به بيرون
میچرخانيد.

آمادگي

 به صااورت مايل در زمين ساارويس
بايستيد
 کريپ گرفتن ابتدايی
 راکت و توپ دروضاااعيت باال قرار
دارد.
 وزن بر روی پای عقب میباشد

 / 001مربیگری بدمینتون

چگونگي تعليم  -تمرينات مقدماتي براي سرويس فورهند

سرويس فورهند کمی دشوارتر از سرويس بکهند است زيرا شامل يک ضربه بهصورت پرتابی به توپ میباشد اين دشواری در تمرينات
نشان داده شده است.





بازيکنان را تشويق کنيد از يک روش گريپ گرفتن پيروی کنند.
توپ را روی زه راکت قرار دهند (برای اينکار بازيکن بايد کمی به جلو خم شود)
يک ضربه کوتاه به وسيله مچ کج شده به پشت.
با ضربه به خارج با دست توپ را پرتاب کنيد.






در تيمهای کوچک ( 12ثانيه) هر بازيکن توپ را به دست غير راکت بدهد و کنار خط عقب منتظر میماند.
در برگشت بازيکن به سمت جلو میرود ،جايی که محل توپ روی زمين است.
دريک موقعيت عمودی ايستاده هدفگيری میکنند يک پرتاب دراپ مانند به محل پرتاب.
اگر آنها توجهشااان را به مسااير هدف از دساات بدهند توپ را باال انداخته و برمیگردنند به پشاات زمين وقتی که همه توپها در
مسير قرار گرفت از زمين خارج میشوند و تيم برای بهتر شدن امتيازاتشان بيشتر تالش میکنند .اااا بازی در يک ست تأييد شده
تمام میشود.

دو تمرين پيشين را با هم بهکار ببريد و بازيکنان کمکم هدفگيری با توپ را درست کنند با:
 فاصله پرتاب را افزايش دهيد.
 طول پرتاب را افزايش دهيد.
 ميزان انتقال وزن را افزايش دهيد.
دو بازيکن در دو ساامت مقابل تور رودرروی هم قرار میگيرند .آنها يک هدف را نزديک به خط عقب ساارويس از ساارويس باکس
خودشااان قرار میدهند و سااپس دو بازيکن بهطور متناوب ضااربه ساارويس فورهند میزنند .تعداد دفعاتی را که به هدف میزنند را.
حساب میکنند ،بعد از يک ست بازی ( 12دقيقه) امتيازها برای شناخته شدن برنده بازی مقايسه میشوند.
 اگر توپ را در هوا کشيده بزنند و بدانند از چه راهی امتياز برنده شدن را کسب کنند.
 در نهايت برندهها از زمين بيرون میروند و بازندهها در زمين به عنوان حريف جديد میمانند.
 يک بازی که فقط فورهند مجاز باشد انجام دهيد.
مالحظات ،توصيهها ،پيشنهادات و متغيرها:

 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.
 سرويسهای گردشی بهطوریکه دو بازيکن فرصتی يکسان برای تمرين سرويس داشته باشند.
 گيرندههای توپ در مکانهای متفاوتی میايستند و راکت را به مکانهای متفاوتی منتقل میکنند .ضربه سرويس کوتاه را طوری
بزنيد که باعث گيجی و عدم تعادل بازيکن حريفتان شود.
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ت .سرويس کوتاه فورهند
توپ به کجا ميرود؟

در پيروی از قوانين بازی؛ توپ بايد از يک
طرف زمين سرويس به طرف ديگر زمين
ساارويس حريف بصااورت مورب و قطری
برود .محل فرود توپ پ شت خط کوتاه در
زمين حريف میباشد.

چه زماني استفاده مي کنيم؟

چرا استفاده مي کنيم؟

سرويس کوتاه فورهند را بي شتر در
يکنفره بانوان در شروع رالی زمانی
که در وضاااعيت تدافعی يا خنثی
(بازی سااازی) هسااتيم اسااتفاده
میکنيم.

م حدود کردن حريف برای حم له
کردن
سااااختن موقعيت حمله برای خود
سرويس زننده

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

 برگرداندن راکت به حالت آماده

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 شروع انتقال وزن به سمت جلو  به صاااورت ما يل در منط قه
 چرخش راکت به سمت جلو
 رها کردن توپ در کنار يا جلو سرويس بايستيد.
 خم کردن مچ دست
 گريپ گيری ابتدايی يا V
 به توپ در جلو و کنار ضربه بزنيد  پايين آوردن سر راکت
 خم کردن مچ و چرخش خارجی  راکت و توپ در يک وضعيت رو
و تا انتها توپ را هل دهيد.
به باال
ساعد
 وزن به روی پای عقب

 / 006مربیگری بدمینتون

چگونگي تعليم  -تمرينات مقدماتي براي سرويس کوتاه فورهند

سرويس کوتاه فورهند چالش بيشتری را نسبت به سرويس کوتاه بکهند در ضربه زدن به توپ رها شده ايجاد میکند .که اين چالش
در تمرينات زير توضيح داده میشود.
 بازيکنان را به گرفتن گريپگيری ابتدايی و قرار دادن توپ روی زه راکت تشويق کنيد برای اينکه موفقيت بهسرعت بهدست آيد.
بازيکن برای انجام اين حرکت نياز به يک حرکت آرام خم شدن رو به جلو دارد.
 خلق يک تاب رو به عقب با خم کردن مچ و چرخش رو به خارج بازو.
 ادامه دادن اين وضعيت مچ در تمام مدتی که بازيکن توپ را به سمت جلو با ضربه زدن به آن هل میدهد.
 در يک تيم کوچک (مثال  1نفره) هر بازيکن يک توپ را با دست غير راکت تا پشت خط انتهای زمين جابهجا میکند.
 در برگ شت بازيکنان به سمت رول توپی که در زمين قرار داده شده ا ست میدوند و با يک و ضعيت اي ستاده توپ را به سمت
هدف که رول توپ میباشد پرتاب میکنند.
 اگر آنها رول را از دست بدهند توپها را جمعآوری میکنند و به انتهای صف برمیگردند.
 تا زمانی که همه توپ هايی که در داخل رول هسااتند خالی شااوند بازيکنان تالش در بهبود امتيازات خود دارند و بازی در يک
زمان مشخص تمام میشود.
بازی قبلی را دونفره انجام دهيد و بازيکنان بهتدريج هدفگيری میکنند.
 oفاصله پرتاب افزايش داده میشود.
 oطول تاب پرتاب افزايش داده میشود.
 تمرين به هدف زدن (برای به نتيجه رسيدن و انتقال صبر داشته باشيد).
با استفاده از تمرينات باال؛
 توپ را به هدفی که در فاصله  4تا  1متری دور از سرويس زننده قرار گرفته بدون استفاده از تور پرتاب کنيد.





دو بازيکن مخالف هم در دو طرف تور میايستند.
آنها يک هدف را در پشت خط سرويس خودشان قرار میدهند.
سپس دو بازيکن به تناوب سرويس کوتاه را میزنند و امتياز کيری با تعداد دفعاتی میباشد که به هدف میزنند.
بعداز يک ست زمانی (به عنوان مثال 1دقيقه) امتيازات برای يافتن برنده مقاي سه می شود برنده در انتها به يک سمت سالن و
بازنده به سمت ديگر میرود تا با حريفان جديد مسابقه دهد.

بازی شبيه گيم زدن که فقط در آن سرويس کوتاه فورهند مجاز باشد.
مالحظات:

 oبه 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.
 oهر نفر بايد از حق سرويس برابر برخوردار باشد و می بايست بصورت چرخشی سرويس بزنند.
 دريافت کنندهها در جاهای مختلف و راکتشان را در وضعيتهای مختلف حرکت میدهند.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:
 برای گيجکردن حريف تان سرويس کوتاه و بلند و تيز را همانند هم اجرا کنيد.
 با تغيير دادن جای سرويس زدن حريفتان را به چالش بيندازيد.
 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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ث .سرويس بلند فورهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

چرا استفاده ميکنيم؟

 سااارويس بلنااد در شاااروع  به عنوان يک تغيير تاکتيکی (ايجاد
بازی های يکنفره در يک حا لت کردن چالشااای متفاوت نسااابت به
بازیساااازی يا وضاااعيت دفاعی؛ سرويس کوتاه وتيز)
استفاده میشود.
 وادار کردن بازيکن به نگاه کردن
 سرويس بلند فورهند بي شتر در به سمت باال و در نتيجه محدودکردن
بازی يکنفره زنان و گاهی يکنفره د يد و آ گاهی نسااا بت به موقع يت
بازيکن زننده سرويس
مردان استفاده میشود.

در پيروی از قوانين بازی؛ توپ بايد از
ناحيه زمين سااارويس به ناحيه ديگر
سرويس مقابل به صورت مورب برود.
توپ سااارويس بلند تا انتهای زمين
حريف میرود و به صاااورت عمودی
فرود میآي ند .سااارويس های بل ند
همچنين میتوا ند بيشاااتر به مرکز
انتهای زمين برود در جايی که زاويه
برگشت برای دريافتکننده را محدود
کند.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 نيروی اي جاد شاااده؛ را کت را به  ادامه انتقال وزن به روی پای جلو .
سمت باال هدايت میکند
 چرخش راکت به ساامت جلو ادامه
شتاب و سرعت دادن به صفحه راکت
به وسيله چرخش داخلی دست و صاف
کردن مچ دست
 بهشاادت به زير توپ در جلو و کنار
بدن ضربه زدن

حرکت رو به عقب

آمادگي

 شروع انتقال وزن به سمت جلو  به صورت مايل در منطقه سرويس
 رها کردن توپ در کنار يا جلو بايستند.
 گريپ گيری ابتدايی يا V
 پايين آوردن سر راکت
 خم کردن مچ و چرخش خارجی  راکت و توپ در يک وضعيت رو به
باال
ساعد
 وزن به روی پای عقب
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چگونگي تعليم  -تمرينات مقدماتي براي سرويس بلند فورهند

برای پيشرفت در سرويس بلند فورهند توصيه میشود سرويس تيز اول آموزش داده شود سپس يک تاب بلند را ايجاد کنيد و ضربه را
بيشتربه زير توپ بزنيد.
برای کسب موفقيت بيشتر بازيکنان را تشويق به طريقه گريپگيری ابتدايی کنيد .توپ را روی زه راکت قرار دهيد.
بازيکن برای بهدست آوردن توپ نياز به خم کردن روبه جلو دارد.
يک تاب روبه عقب کوتاه را با استفاده از مچ خلق کنيد و سپس می بايست سريع به زير توپ ضربه زده شود و ادامه حرکت را با حالت
مچ خميده ادامه داد.
در يک تيم کوچک (مثالً  1نفره) هر بازيکن يک توپ را با د ست غير راکت تا پ شت خط انتهای زمين جابجا میکند .و در پ شت خط
منتظر می ايستند و در برگشت؛ بازيکنان به سمت رول توپی که در زمين قرار داده شده است میدوند .و با يک وضعيت ايستاده توپ را
به ساامت هدف که رول توپ قرار داده شااده در زمين میباشااد پرتاب میکنند .اگر آنها رول را از دساات بدهند توپها را جمعآوری
میکنند و به انتهای صف برمیگردند.
تا زمانی که همه توپ هايی که در داخل رول هسااتند خالی شااوند و بازيکنان تالش در بهبود امتيازات خود دارند و بازی در يک زمان
مشخص مورد توافق تمام میشود.
بازی قبلی را دو نفره انجام دهيد و بازيکنان بهتدريج هدفگيری میکنند.
 فاصله پرتاب افزايش داده میشود.
 طول تاب پرتاب افزايش داده میشود .خيلی از بازيکنان میتوانند بطور طبيعی تاب بلند ضرباتشان را با راکت بلند شروع کنند.
 انتقال وزن را افزايش دهيد.
 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.
مالحظات ،توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 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.
 هر نفر بايد از حق سرويس برابر برخوردار باشد و میبايست بهصورت چرخشی سرويس بزنند.
 سرويس بايد از ارتفاع بلندی برخوردار باشد امکان قضاوت توسط يک داور ارتفاع يا نقطه مشخصی در روی ديوار سالن قرار داده
شود اگر سرويس به ارتفاع مشخص شده نرسد امتياز از دست داده میشود .بعضی از بازيکنان مبتدی نيازی به جابهجايی راکت بلند
دراجرای سرويس ندارند ترجيحاً با راکت مناسب با مچ خم شده و چرخش به خارج بازی را شروع کنند.
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 .1۲معرفي ضربات جلوي تور
ضربات جلوی تور ضرباتی میباشند که بازيکنان از يک منطقهای بين تور و خط سرويس کوتاه آن را میزنند .اين موضوع در شکل زير
سايه قرمز رنگ مشخص شده است .بازيکن در راست زمين در منطقه قرمز ضربات جلوی زمين را بازی میکند.

ضربات جلوي زمين شامل:

 بکهند و فور هند آندر هندها؛ جايی که میتواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند (بازیسازی کند).
 بکهند و فور هند نتشاتها؛ جايی که در حالت خنثی تمايل به بيشتر حمله کردن باشد.
 بکهند و فور هند نت کيلها؛ جايی که مشخصأ موقعيت حمله وجود دارد.
البته زمانهايی وجود دارد که اين ضربات را میتوان از نقاط ديگرزمين هم زد (برای مثال؛ آندر هند و نت را میتوان از وسط زمين هم
زد).
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الف .ضربه نت بکهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

چرا استفاده ميکنيم؟

وقتی که ما در جلو هساااتيم و توپ به  برای آوردن حريف به جلو و ايجاد
پايينتر از ساااطح تور در حال کاهش فرصت در پشت زمين
 سااعی کنيد حريف را تحت فشااار
ارتفاع است (منطقه دفاع)
قرار دهيد تا توپ را برای شاااما بلند
کند و اين موجب ايجاد يک فرصاات
حمله برای شما میشود.

ضربات نت از جلوی زمين به جلوی
زمين (در طرف ديگر تور) و تا حد
امکان نزديک به تور از باالی آن رد
میشود.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 راکت را به صاااورت آماده برای  از ن يرو و ا نرژی همااه باادن  گريپ بکهند به صااورت ريلکس و  گرفتن  Vشکل راکت
 را کت را در جلو و بيرون از بدن
راحت
پيشبينی ضاااربه بعدی حريف باال استفاده کنيد.
بياوريد.
 به توپ به ساامت جلو ضااربه  رسيدن به توپ به صورت ريلکس و نگهداريد.
ماليم
بزنيد.
 چرخش دست
 قرار دادن راکت در برابر توپ
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چگونگي آموزش  -شناسايي تمرينات براي نت بکهند


با ايجاد گريپگيری شستی راکت را مقابل خود نگهداريد.
يار تمرينی با دست توپاندازی میکند.
بازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پوش میدهد.
هدف انداختن توپ به هدف مورد نظر میباشد.



با ايجاد گريپگيری شستی راکت را مقابل خود نگهداريد.
يار تمرينی از روی تور توپاندازی میکند.
بازيکن توپ را به آرامی و نرمی پشت تور پوش می دهد.
برگشت راکت به حالت اوليه.



بازيکن  Aعقب زمين میايستد و با دست توپ را از باالی تور به سمت بازيکن  Bپرتاب میکند.
بازيکن  Bبا استفاده از ضربه نت بکهند به سمت زمين مقابل ،توپ را جلوی تور هدفگيری میکند.
بازيکن  Aبرای گرفتن توپ به جلو میآيد (حرکت میکند) اما فقط بعد از اينکه توپ پرتاب شد.
بازيکن  12 Bبار تالش میکند و امتيازها بدينگونه که  1امتياز برای تالش  Aدر گام برداشاااتن و حرکت به سااامت جلو و 1
امتياز اگر آنها توپ را در قسمت جلوی زمين فرود آورند.













 بازيکنان  Aو  Bيک رالی کامل نت را با هم با بکهند انجام میدهند.
 بازيکنان با تاکيد برای جرای حرکت از راست به چپ پيچ زدن توپ را آزمايش میکنند.
 دو تيم  1يا  4نفره از بازيکنان تشکيل دهيد تيمها رو در روی هم در دو سوی تور قرار میگيرند.
 بازيکنان متناوبأ توپ را با ضربه نت بکهند و برگشت به سمت مرکز زمين بعداز هر ضربه انجام میدهند.
 اگر توپ بعد از خط سرويس کوتاه به زمين بخورد توپ خارج حساب میشود.
توصيهها ـ راهنماييها و تغييرات:

پيچ دادن به توپ روی تور حريف را در برگشت توپ دچار مشکل میکند و آن را میتوان با ضربه زدن به زير توپ در يک مسيرکوتاه
منحنی مانند ايجاد کرد.
توپهای پيچدار را میتوان طبيعتأ بيشااتر از حرکت راساات به چپ راکت با ضااربه زدن به زير توپ ايجاد کرد اگرچه آنها میتوانند
چرخش را از مسير ديگر هم بزنند.
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ب .فورهند نت شات
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

چرا استفاده مي کنيم؟

وقتی که ما در جلو هساااتيم و توپ  برای آوردن حريف بااه جلو و
به پايينتر از ساااطح تور در حال ايجاد فرصت در پشت زمين
کاهش ارتفاع ا ست (منطقه خنثی و  ساااعی کنياد حريف را تحتن
فشار قراردهيد تا توپ را برای شما
دفاع)
بل ند ک ند که مو جب اي جاد يک
فرصت حمله برای شما میشود.

ضاااربات نت از جلوی زمين به
جلوی زمين (در طرف ديگر تور)
و تا حد ام کان نزد يک به تور از
باالی آن زده میشود.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 راکت را به صااورت آماده برای  سااريع از نيرو و انرژی تمام بدن اسااتفاده  رسااا يدن به توپ به صاااورت  گرفتن  Vشکل راکت
 راکت را در جلو فورهند و بيرون
ريلکس و ماليم
پيشبينی ضااربه بعدی حريف باال کنيد.
بياوريد.
از بدن نگهداريد.
 چرخش دست
 به توپ به سمت جلو ضربه بزنيد.
 قرار دادن راکت در برابر توپ .
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چگونگي آموزش ـ شناسايي تمرينات براي نت فورهند


با ايجاد راکتگيری ساده راکت را مقابل خود نگهداريد.
پارتنر با دست توپاندازی میکند.
بازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پوش میدهد.
هدف انداختن توپ به هدف موردنظر میباشد (بدون تور)



با ايجاد راکتگيری ساده راکت را مقابل خود نگهداريد.
بازيکن کمکی با دست توپاندازی میکند.
بازيکن توپ را در هوا به آرامی و نرمی پوش میدهد.
برگشت راکت به حالت اوليه



بازيکن  Aعقب زمين میايستد و توپ را با دست از باالی تور برای بازيکن  Bپرتاب میکند.
بازيکن  Bبا استفاده از ضربه نت فورهند توپ را جلوی تور به سمت زمين مقابل هدفگيری میکند.
بازيکن  Aبرای گرفتن توپ بعد از اينکه به توپ ضربه زد به جلو حرکت میکند.
بازيکن  12 Bبار تالش میکند و امتيازها بدينگونه که  1امتياز برای تالش  Aدر گام به ساامت جلو و  1امتياز اگر آنها توپ را
در قسمت جلوی زمين فرود آورند.













 بازيکنان  Aو  Bيک رالی کامل نت را با فورهند با يکديگر انجام میدهند.
 بازيکنان با تأکيد بر اجرای حرکت از راست به چپ پيچ زدن توپ را آزمايش میکنند.
 دو تيم  1يا  4نفره از بازيکنان تشکيل دهيد ،تيمها رو در روی هم در دو سوی تور قرار میگيرند.
 بازيکنان متناوبأ توپ را با ضربه نت فورهند و برگشت به سمت مرکز زمين بعد از هر ضربه ،بازی میکنند.
 اگر توپ بعداز خط سرويس کوتاه به زمين بخورد توپ خارج حساب میشود.
توصيهها ـ راهنماييها و تغييرات

چرخش توپ روی تور حريف را در برگ شت توپ دچار م شکل میکند و آن را میتوان با ضربه زدن به زير توپ در يک م سير کوتاه
منحنی مانند ايجاد کرد.
توپهای پيچدار را می توان طبيعتأ بيشااتر از حرکت راساات به چپ راکت با ضااربه زدن به زير توپ ايجاد کرد اگرچه آنها میتوانند
چرخش را از مسير ديگر هم بزنند.
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پ .آندر هند بکهند
توپ به کجا ميرود؟

چه زماني استفاده ميکنيم؟

چرا استفاده ميکنيم؟

 زمانی که شاما در جلوی زمين هساتيد و  هاادف آناادرهناادهااای حملااهای
توپ مقدار کمی پايينتر از ساااطح تور قرار قراردادن توپ در پشت حريف است.
گرفته ا ست .شما موقعيت زدن ضربه آندر
آندرهندهای دفاعی؛
هند حملهای را داريد.
 حريف را به سمت عقب میراند و
 زمانی که شاما در جلوی زمين هساتيد و
به شاااما اجازه میدهد که موقعيت و
توپ خيلی پايينتر از سااطح تور قرار گرفته
تعادل خود را بازيابيد.
اساات شااما مجبور به زدن ضااربه آندر هند
دفاعی میباشيد.

ضاااربه آندر هند از جلوی زمين
بااه عقااب ز م ين حر يف زده
می شود .آندرهندهای ضربهای
در ارتفاع کم به سرعت ازباالی
راکاات حريف عبور می کنااد.
آندرهندهای دفاعی دارای ارتفاع
بيشتری هستند.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 نيروی ايجاد شاااده توساااط  ضربه زدن به توپ
راکت موجب چرخش دساات به
سمت بيرون میشود.

حرکت رو به عقب

 راکت را توسط گريپ بکهند.
 با حالت ريلکس در دست بگيريد.
 حرکت راکت به سمت توپ.
 چرخش دست به سمت بيرون.

آمادگي

 گرفتن  Vشکل راکت
 راکاات را در جلو و دور از باادن
نگهداريد.
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چگونگي آموزش ـ آشنايي با تمرينات آندر هند بکهند

استفاده از يک سافت بال (توپ نرم)
با تمرکز بر روی انگشت شست اجازه دهيد توپ به سمت باال برود.
 .1بهطور پيوسته با سافت بال به ديوار بزنيد.
 .۲بهطور پيوسته با توپ بدمينتون به ديوار ضربه بزنيد.








بازيکن  Aدر جلوی کورت میايستد و توپ را با دست به آنطرف تور برای بازيکن  Bپرتاب میکند.
بازيکن  Bاز ضربه آندرهند بکهند استفاده میکند ،هدف :فرود توپ به انتهای زمين است.
بازيکن  Aمیتواند به عقب حرکت کند و توپ را بگيرد اما:
 .1آنها تنها يک بار میتوانند در عقب به توپ ضربه بزنند.
 .۲آنها نمیتوانند پشت به تور به عقب بروند.
بازيکن  12 Bبار تالش میکند و امتيازات بدينگونه اساات که  1امتياز اگر آنها بازيکن  Aرا در عقب زمين در خط مخصااوص
تحت فشار بگذارند و  1امتياز اگر آنها توپ را در عقب زمين در قسمت خط مخصوص فرود آورند.
بازيکنان بيشتر به دو توپ انداز و دو ضربه زننده که متناوبأ تغييرکنند نياز دارند.
همچنين بازی میتواند گستردهتر شامل آندر هندهای مستقيم و مورب باشد.

 رالیهای قابل پيشبينی میتواند به منظور توسعه مهارت های بکهند مورد استفاده قرار بگيرد همانند تمرينات و ضربههای اشاره
شده در زير:
 .1دو بازيکن :يکی آندرهند ميزند يکی دراپ شات
 .۲سه بازيکن :يکی دراپ شات ا يکی نت شات ا يکی آندرهند با تغيير و تکرار
 .1دو بازيکن :تاس ا دراپ ا نت شات و آندر هند و تکرار
 دو بازيکن ضربه نت را در مقابل يکديگر بازی میکنند.
 وقتی آماده شدند يک بازيکن با آندرهند بکهند بازی میکند.
 جمع رالیها نتيجهگيری میشود.
نکات ،راهنماييها و تغييرات

 آندرهند مورب را شما میتوانيد به نرمی با ضربه به کنار توپ انتقال دهيد برای آندرهند مستقيم با ارتفاع زياد شما میتوانيد ضربه
را به زير توپ بزنيد.
 در دفاع برای آندرهند با ارتفاع زياد نياز به خم شدن بازو میباشد.
 آماده باشيد تا جايی که امکان دارد ضربه آندرهند بکهند را شبيه به ضربه نت بزنيد.

 / 006مربیگری بدمینتون

ت .آندرهند فورهند
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

چرا استفاده مي کنيم؟

 ز مانی که شااا ما در جلوی زمين  هدف آ ندره ند های حم لهای
هساااتيد و توپ مقدار کمی پايينتر از قراردادن توپ در پشااات حريف
ساااطح تور قرار گرفته اسااات .شاااما است.
موقعيت زدن ضااربه آندر هند حملهای
 آندرهندهای دفاعی؛ حريف را
را داريد.
به سمت عقب میراند و به شما
 ز مانی که شااا ما در جلوی زمين ا جازه مید هد که موقع يت و
هسااتيد و توپ خيلی پايينتر از س اطح تعادل خود را بازيابيد.
تور قرار گرفته اسااات شاااما مجبور به
زدن ضربه آندر هند دفاعی میباشيد.

ضاااربه آندر هند از جلوی زمين به
عقااب زمين حريف زده میشاااود
.آندرهندهای ضااربهای در ارتفاع کم
به سااارعت از باالی را کت حريف
عبور میکند و آندرهندهای دفاعی
دارای ارتفاع بيشتری هستند.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 نيروی ايجاد شااده توسااط راکت  حرکت مچ دست به جلو
موجب چرخش دسااات به سااامت  ضربه زدن به توپ
بيرون و باال میشود.

حرکت رو به عقب

آمادگي

 حرکت راکت به سمت توپ
 چرخش دست به سمت بيرون
 خم کردن مچ دست به سمت عقب

 گرفتن  Vشکل راکت
 راکت را در جلو و دور از بدن
نگهداريد.
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چگونگي آموزش ـ آشنايي با تمرينات آندر هند فورهند

 استفاده از يک سافت بال (توپ نرم) ا با تمرکز بر روی راکتگيری ساده اجازه دهيد توپ به سمت باال برود.
 .1بهطور پيوسته با سافت بال به ديوار بزنيد.
 .۲بهطور پيوسته با توپ بدمينتون به ديوار ضربه بزنيد.








بازيکن  Aدر جلوی کورت میايستد و توپ را با دست به آنطرف تور برای بازيکن  Bپرتاب میکند
بازيکن  Bاز ضربه آندرهند فورهند استفاده میکند و هدف فرود توپ به انتهای زمين است
بازيکن  Aمیتواند به عقب حرکت کند و توپ را بگيرد اما:
 .1تنها يک بار میتوانند در عقب به توپ ضربه بزنند.
 .۲آنها نمیتوانند پشت به تور به عقب بروند.
بازيکن  12 Bبار تالش میکند و امتيازات بدينگونه اساات که  1امتياز اگر آنها بازيکن  Aرا در عقب زمين در خط مخصااوص
تحت فشار قراردهند و  1امتياز اگر آنها توپ را در عقب زمين در قسمت خط مخصوص فرود آورند.
بازيکنان بيشتر به دو توپ انداز و دو ضربه زننده که متناوباً تغييرکنند نياز دارند.
همچنين بازی میتواند گسترده ترشود که شامل آندر هندهای فورهند مستقيم و مورب باشد.

 رالیهای قابل پيشبينی میتواند به منظور توسااعه مهارتهای فورهند مورد اسااتفاده قرار بگيرد همانند تمرينات و ضااربههای
اشاره شده در زير:
 .1دو بازيکن :يکی آندرهند ميزند يکی دراپ شات
 .۲سه بازيکن :يکی دراپ شات ا يکی نت شات ا يکی آندرهند فورهند و سپس تکرار
 .1دو بازيکن  :تاس ا دراپ ا نت شات و آندر هندفورهند و تکرار
 دو بازيکن ضربه نت را در مقابل يکديگر بازی میکنند.
 وقتی آماده شدند يک بازيکن با آندرهند فورهند بازی میکند.
 جمع رالیها نتيجهگيری میشود.
نکات ،راهنماييها و تغييرات:

 آندرهند مورب را شااما می توانيد به نرمی با ضااربه به کنار توپ انتقال دهيد برای آندرهند مسااتقيم با ارتفاع زياد شااما میتوانيد
ضربه را به زير توپ بزنيد.
 در دفاع برای آندرهند با ارتفاع زياد نياز به خم شدن بازو میباشد.
 آماده باشيد تا جايی که امکان دارد که آندر هند را شبيه به ضربه نت بزنيد.

 / 008مربیگری بدمینتون

ث .بکهند نت کيل
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

توپ از جلوی زمين به و سط زمين با
سرعت زياد به سمت پايين میرود.
ضربات میتواند مستقيم در فضاهای
خالی زمين و يا بدن حريف زده شود.

چرا استفاده ميکنيم؟

وقتی شااما در جلوی زمين قرار داريد بکهناد نات کيال در تالش برای
و توپ با ارتفاع در باالی نوار در نقطه بردن و يا برای مجبور کردن حريف
ای مؤثر برای حمله میبا شد ا ستفاده به انجام يک برگشت ضعيف استفاده
میشود.
میشود.
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 با حرکت سريع راکت بازو به خارج  کشيدن بازو
چرخش پيدا میکند و شل میشود  .چرخش بازو به سمت خارج
 را کت ساااري عاً يک برگشااات
پيشبينی شده را برای پوشش پاسخ
حريف انجام میدهد.

حرکت رو به عقب

آمادگي

 تنظيم کردن بااه گريااپ گيری  گريپگيری ابتدايی
 نگهداشتن راکت در جلوی بدن
شستی
 باال آوردن و خم کردن بازو
 چرخش پايين بازو به سمت داخل

چگونگي مربيگري ـ تمرينات براي نت کيل بکهند
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 از مربی تقليد کنيد سپس سايه ضربه را بدون کپی از مربی اجرا کنيد.
 سايه ضربه را با چشمان بسته با گرفتن يک حس برای ضربه.
 توپاندازی کنيد با دست برای اينکه بازيکن تمرين نت کيل را انجام دهد( .بدون تور)
 مطمئن شويد که توپ انداز در موقعيت امنی قرار گرفته باشد و تا بازيکنان آموزشی ضربه را به توپ انداز نزنند.
 دريافتکننده هم میتواند ا ضافه شود .دريافتکننده توپ با يک رول توپ به سرعت توپ را به پرتابکننده برای چرخش تمرين
برمیگرداند.
 تکرار تمرين باال اما روی تور (تور برای بازيکنان جوانتر کوتاهتر میباشد).
 با توپاندازی متغير بازيکنان بين ضربه نت کيل و نتشات يکی را برای ضربه زدن انتخاب میکنند.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 نزديک به تور برای عمل کوتاهتر انجام دادن.
 وقتی توپ نزديک تور است شما بعضی وقتها مجبوريد ضربه را بهصورت مورب برای جلوگيری از تماس با تور بزنيد.
 زدن ضربه به بدن بازيکن حريف بهدرستی بهصورت مستقيم يا مورب در زمين.

 / 011مربیگری بدمینتون

ج .نت کيل فورهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

توپ از جلوی زمين به وسااط زمين با
ساارعت زياد به ساامت پايين میرود.
ضربات میتواند م ستقيم در ف ضاهای
خالی زمين و يا بدن حريف زده شود.

چرا استفاده ميکنيم؟

وقتی شااما در جلوی زمين قرار داريد فوره ند نت ک يل در تالش برای
و توپ با ارت فاع در باالی نوار در بردن و يا برای مجبور کردن حريف
نقطهای مؤثر برای حمله می باشاااد به ان جام يک برگشااات ضاااعيف
استفاده میشود.
استفاده میشود.
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

 تغيير گريپ به پن هندل گريپ
 با شل شدن و حرکت سريع راکت  رسيدن با بازوی کشيده در جلو
 چرخش باال و پايين دسااات به  خم کردن بازو
بازو به داخل چرخش پيدا میکند.
 چرخاندن باال و پايين دسااات به
 راکت سريعاً يک برگشت پيشبينی سمت داخل
شااده را برای پوشااش پاسااخ حريف  زدن ضربه با قدرت به سمت پايين سمت خارج
انجام میدهد.

آمادگي

 گريپگيری ابتدايی
 نگهداشتن راکت در جلوی بدن

الگوی هفتم :اجرای فاکتور  0تکنیکی (مهارتهای ضربهای) 010 /

چگونگي مربيگري ـ تمرينات براي نت کيل فورهند

 از مربی تقليد کنيد سپس سايه ضربه را بدون کپی از مربی اجرا کنيد.
 سايه ضربه را با چشمان بسته با گرفتن يک حس برای ضربه انجام دهيد.
 توپ اندازی کنيد با دست برای اينکه بازيکن تمرين نت کيل را انجام دهد( .بدون تور)
 مطمين شويد که توپ انداز در موقعيت امنی قرار گرفته باشد و تا بازيکنان آموزشی ضربه را به توپ انداز نزنند.
 دريافتکننده هم میتواند ا ضافه شود .دريافتکننده توپ با يک رول توپ؛ ب سرعت توپ را به پرتابکننده برای چرخش تمرين
برمیگرداند.
 تکرار تمرين باال اما روی تور (برای بازيکنان جوانتر تور کوتاهتر میباشد).
 بازيکنان با توپاندازی متغير بين ضربه نتکيل و نتشات يکی را برای ضربه زدن انتخاب میکنند.
توصيه ها ،راهنمايي ها و تغييرات

 نزديک به تور برای عمل کوتاه تر انجام دادن.
 وقتی توپ نزديک تور است شما بعضی وقتها مجبوريد ضربه را بهصورت مورب برای جلوگيری از تماس با تور بزنيد.
 زدن ضربه به بدن بازيکن حريف بهدرستی بصورت مستقيم يا مورب در زمين.

 / 010مربیگری بدمینتون

 ۱1۳معرفي ضربات وسط زمين
ضربات وسط زمين به ضرباتی گفته میشود که در  1/1ميانی زمين بازی میشود که در شکل زير با رنگ قرمز مشخص شده است.

ضربات وسط زمين عبارتند از:

 بکهند و فورهند درايو در جايی که میتواند يک انتخاب برای حمله يا بازیسازی باشد.
 بکهند بالمهای داخل بدن در جايی که میتواند يک انتخاب برای حمله يا بازیسازی باشد.
البته زمانهايی وجود دارد که اين ضاربات را از قسامتهای ديگر زمين هم میشاود زد (بهعنوان مثال زدن درايو از انتهای زمين)؛ با
اين حال به عنوان يک بازيکن يا مربی در زمان شروع بازی اين ضربه شکل گرفته شده را میتوان تحت عنوان ضربات مفيد و يا يک
ساختار شروع بازی برای انتقال دانست.
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الف .دفاع بکهند در جلوي بدن
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

دفاع بکهند از وسااط زمين شااما به
جلو يا وساااط زمين حريف تان زده
میشود.

چرا استفاده مي کنيم؟

د فاع بکه ند وقتی که شااا ما در د فاع بکه ند میتوا ند در موارد زير
موقعيت دفاعی ه ستيد برای دفاع از استفاده شود:
 محدود کردن فرصااتهای حريف
اسمش حريف زده میشود.
اين ضااربه در بازی دو نفره بيشااتر برای حمله کردن
 ايجاد فرصات حمله برای شاما به
استفاده میشوند.
وسيله هدايت ضربه دفاع به فضاهای
خالی و وادار کردن حريف به زدن
توپ به سااامت باال مانند آندرهند
میباشد.
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 ت بد يل به گر يپ گيری بکه ند  گريپ گيری  Vشکل
 نيروی ايجاد شده در راکت موجب  باز کردن آرنج
 راکت را در جلوی بدن نگهداريد.
چرخش دسااات به سااا مت بيرون  قرار دادن صفحه راکت برای ضربه (شستی) به آرامی
زدن به توپ از زير آن
میشود.
 آرنج به ساامت جلو وخم شاادن
 گرفتن مجدد راکت با گريپگيری  ضربه زدن با فشار کم
آرنج
 Vشکل
 باز کردن صاافحه راکت (چرخش
ساعد به سمت باال و خم کردن مچ
دست)

 / 011مربیگری بدمینتون

چگونگي مربيگري ـ معارفي تمريناتي براي بکهند بالک

 از مربی کپی کنيد و سايه ضربه را اجرا کنيد.
 سايه زدن ضربه بدون مربی.
 سايه زدن ضربه با چشمان بسته برای احساس کردن ضربه.
 توپ اندازی از باالی سر.
 بالم کردن توپ در پشت توپ انداز.
 بازيکنی که در جلوی زمين است به پايين بدن بازيکن که در وسط زمين ضربه را بالم میکند ضربه میزند.
 تکرار با کمک  4بازيکن به گونهای که بازيکنان در حالت بالم بايد توپهای مورب را مستقيم و مستقيم را مورب بالم کنند.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 توپ را بلند کنيد برای هدف ضربهزدن به زير توپ و محکم ضربه بزند.
 به توپ درايويی ضربه بزنيد ا ضربه را محکمتر و شناورتر بزنيد.
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ب .درايو بکهند
چه زمانی استفاده می کنیم؟

توپ به کجا می رود؟

ر يوه ش بکهند ضرب ت م سطح و
تيزش هستند اه ز و سط زمين به
و سط زمين ي پ شد زمين حريف
ز ه مبکو .

چرا استفاده می کنیم؟

ر يوبکهند ر ح لد ه ش ب زش ر يو بکه ند مبتو ند بر ش مو ر
س زش وقتب اه توپ نه رتف ع زير ستف ه کوند:
ا فب بر ش حم له ر نه به
 م حدو ار ن فرصتتتتد ه ش
ند زه ا فب پ يين سد و بر ش
حريف بر ش حمله
ف ع رو به ب ال من ستتب ب کتتد
ستتتف ه مبکتتو و همینين  يج يک فرصتتتد حمله بر ش
ر يو بکهنتتد زم ت نب اتته ر ب زيکن به وستتيله ضتتربه ز ن به
محوطه بکهند کتتتم و ي جلو سوش فض ش ب ز ر زمين مق بل ي
به سوش بدن حريف
قر ر ر ستف ه مبکو .
چه چیزی را آموزش میدهیم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

 ب زي بب ر اد و چرخش به ستتمد
تور؛ ر وضتتتع يد آ م ه ب ش بر ش
پ سخ به توپ بعدش

 ر سد ار ن آرنج
 چرخش ب زو به سمد خ رج و پ يين
ر حين ز ن ضربه

 گ بر کتتتن به ستتمد توپ و
ت بد يل به گر يپ گيرش بکه ند
( ک ستب) به آر مب ر صورت ني ز
ب خم ار ن ندک آرنج به آر مب
چرخش ب ال و پ يين آرنج به سمد
خل ر نج مب هيم.

آمادگی
 آم ه س زش ر اد
 گريپگيرش  vککل

 / 016مربیگری بدمینتون

چگونگي مربيگري – شناسايي تمرينات بکهند درايو

 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.
 اجرای ضربه با د ست با يک عمل هم سطح تور و پرتاب توپ (بدون تور) مراقب با شيد که توپ اندازی به آرامی در کنار ضربه
زننده باشد و نگهداری دست بدون راکت در کنار ،نيروی ضربه زدن به توپ را کاهش میدهد.
 بازيکنان بازی را با درايو به چپ و راست باهم بدون تور انجام میدهند.
 از روی تور توپانداز توپ را با يک عمل از باالی سرتوپ را به پايين پرتاب میکند .بازيکنان درايو را بهصورت مستقيم و مورب به
عقب زمين میزنند.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:







شما می توانيد در جايی که نياز است وقتی که توپ خيلی در عرض است با آوردن پای موافق راکت در عرض بدن بازی کنيد.
در ضربه درايو گرفتن راکت به طريقه کرنر گريپ ا ستفاده می شود وقتی که توپ در کنار بازيکن ا ست يا وقتی که ت صميم دارد
بازی مورب انجام دهد.
نداشااتن زمان به اين معنا میباشااد که شااما زمان زيادی برای چرخش داخلی بازو نداريد در نتيجه زاويه بين راکت و بازو بزرگتر
خواهد بود.
کوتاهترين ضربه درايو زمانی است که توپ در داخل بدن میباشد.
ضربه نرمتر و آرامتر درايو ،دفاع پشت تور است.
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پ .درايو فورهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

درايو فورهند ضااربات مسااطح و
تيزی ه ستند که از و سط زمين به
و سط زمين يا پ شت زمين حريف
زده میشود.

چرا استفاده ميکنيم؟

درايو فوره ند در حا لت های خنثی درايو فوره ند میتوا ند برای مورد زير
( بازی ساااازی) وقتی که توپ نه استفاده شود:
ارتفاع کافی برای حمله دارد نه به
 محدود کردن فرصاااتهای حريف
اندازه کافی پايين اسااات که برای
برای حمله
دفاع رو به باال مناسب باشد استفاده
میشاااود .همچنين درايو فورهنااد
زمانی که در محوطة فورهند شما و
يا جلو قرار دارد استفاده میشود.
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 حفظ راکت گيری در حالت اوليه  آماده سازی راکت
 چرخش سااااعد پس از ضاااربه  آرنج کشيده و صاف
ادامه خواهد داشت.
 چرخش باال و پايين بازو به سااامت و در صااورت نياز تغيير به پن هندل  گريپ  vشکل
گريپ
 باز يابی را کت بسااار عت برای داخل
 زدن ضاااربه در جلو با گريپ گيری  آرنج جمع و چرخش باال و پايين
پاسخ به ضربه بعدی
پن ه ندل و در اطراف بدن با گر يپ بازو به سمت خارج
 مچ دست خم میباشد.
گيری پايه يا  vشکل

 / 018مربیگری بدمینتون

چگونگي مربيگري – شناسايي تمرينات فورهند درايو

 با تقليد از مربی سايه بزنيد.
 سايه زدن را بدون مربی اجرا کنيد.
 با چشمان بسته برای احساس کردن ضربه سايه بزنيد.
 با عمل ضربه درايو فورهند به يک توپ آويزان ضربه بزنيد.
 اجرای ضربه با د ست با يک عمل هم سطح تور و پرتاب توپ بدون تور .مراقب با شيد که توپ اندازی به آرامی در کنار ضربه زننده و
نگهداشتن دست بدون راکت در کنار ،ضربه زدن به توپ را کاهش میدهد.
 بازيکنان بازی را با درايو به چپ و راست با هم بدون تور انجام میدهند.
 توپانداز از روی تور که توپ را از باالی سر به پايين پرتاب میکند .بازيکنان به عقب زمين به صورت مستقيم و مورب درايو میزنند.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:






گرفتن راکت به طريقه پن هندل گريپ استفاده میشود در ضربه درايو وقتی که توپ دورتر از بدن در جلو میباشد.
نداشتن زمان به اين معنا میباشد که شما زمان زيادی برای چرخش داخلی بازو نداريد در نتيجه زاويه بين راکت و بازو بزرگتر خواهد
بود.
کوتاهترين ضربه درايو زمانی است که توپ در داخل بدن میباشد.
آهستهتر ضربه زدن درايو فورهند بالم پشت توريا همان نت میباشد است.
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 .14معرفي ضربات انتهاي زمين

ضربات انتهای زمين تقريبا از ق سمت سوم انتهای زمين زده می شود .همانطور که در شکل زير با رنگ قرمز م شخص شده ا ست .يک
بازيکن در راست زمين ضربات انتها را میتواند از قسمت قرمز شکل بزند.

ضربات انتهاي زمين شامل:







فورهند کليرها؛ جايی که میتواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند (بازیسازی کند).
اسمشهای فورهند؛ جايی که بايد حمله کند.
دراپ شاتهای فورهند ؛ جايی که میتواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند (بازیسازی کند).
بکهند کليرها؛ وقتی که حالت دفاعی دارد.
فورهند و بکهند پول دراپها؛ جايی که میتواند حمله يا دفاع کند و يا يک ضربه خنثی بزند (بازیسازی کند).

 / 011مربیگری بدمینتون

الف .کلير فورهند
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

از انتهای زمين شااما به انتهای زمين
حريف زده میشود.

چرا استفاده مي کنيم؟

کليرها در زمانی استفاده می شوند که کلير ،حريف را بااه عقااب میرانااد و
فضاااايی خالی را در جلو زمين اي جاد
ما در موقعيت حمله هستيم.
میکند .هدف از ضااربه کلير حملهای؛
فرستادن سريع توپ به پشت سر حريف
و تحت فشااار قرار دادن وی میباشااد
ضمن اينکه کليرهای دفاعی به بازيکن
زننده زمان بي شتری برای آماده شدن
دوباره در زمين خود را میدهد.

ضااربات کلير حملهای ارتفاع کمتر و
دور از دسترس راکت حريف است.
کليرهای دفاعی دارای ارتفاع بيشتری
هستند.

چه چيزي را آموزش مي دهيم؟

ادامه حرکت

تاب رو به جلو

تاب رو به عقب

آمادگي

 نيروی ايجاد شااده توسااط ضااربه  پای عقب جای خود را با پای  پای عقب را به ساامت باال و جلو  گريپ  Vشکل
 آماده کردن راکت برای ضربه باالی
حرکت دهيد.
موجب چرخش دست به سمت داخل جلو عوض میکند.
میشود.
 دست به سمت داخل میچرخد  .لگن به سمت جلو حرکت ميکند سر
فرود
ما
اا
ا
ش
جلوی
در
قب
ع
 پای
 به توپ در جلو و باالی دسااات  شااانه و کتف دساات موافق را به  حرکت دست به سمت باال
میآيد.
 ايستادن به حالت مورب
باال و جلو حرکت دهيد.
موافق راکت ضربه زده میشود.
 قسمت باال و پايين دست به سمت
بيرون میچرخد.
 دست برای کنترل چرخش بدن به
داخل کشيده میشود.
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چگونگي مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند کلير


راکت را از قسمت  Tنگهداريد.
توپ را باال به آرامی در جلوی دست راکت نگهداريد و دسته راکت را در کنار توپ نگهداريد.
با چرخش بازو به توپ در خارج از دست ضربه بزنيد( .بدون تور)
به يک توپ آويزان با آرامش در باال ضربه بزنيد.



راکت را با استفاده از گريپگيری ابتدايی نگهداريد.
به باال برسيد و صفحه راکت را روی توپ قرار دهيد.
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.



راکت را با استفاده از گريپگيری ابتدايی نگهداريد.
يک حالت ايستادن کناری را اتخاذ کنيد .
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.



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.
به صورت تهاجمی پای عقب را به باال و جلو هل دهيد.
پرش کنيد و سر راکت را به سمت جلو پرتاب کنيد.
به توپ در جلو خودتان ضربه بزنيد و ضربه توپ را به سمت پايين تجسم کنيد.
کيک ترو ( )kick throughکنيد 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.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 نگهداشااتن ضااربه به آرامی بين تاب عقب و تاب جلوی راکت میتواند به گول زدن حريف شااما کمک کند ،هم چنان که روی
حرکت آنها تأثير داشته باشد.

 / 010مربیگری بدمینتون

ب .اسمش فورهند
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

اسمشها از انتهای زمين شما به ميانه
زمين حريفتان زده میشود.
اسااامشها در دو طرف زمين حريف يا
بدنش زده میشود.

چرا استفاده مي کنيم؟

اسمشها زمانی زده میشود که ما در اسامش فورهند به قصاد خواباندن
توپ در زمين حريف يا تحت فشار
موقعيت حمله هستيم.
قرار دادن حريف استفاده میشود.

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 پايان چرخش و فرود آمدن؛ در ادامه  ادامه چرخش در هوا؛ حرکت راکت  پرش و شاااروع چرخش در هوا؛  گريپگيری  Vشکل.
حرکت به راحتی چرخش دسااات انجام بصاااورت قدرتمندانه در باالی سااار آرنج به سااامت باال و جلو ؛ چرخش  وضعيت آماده باش راحت.
 گام برداشتن به عقب وايستادن
ساعد.
(چرخش ساعد).
میگيرد.
مايل و ايجاد انرژی در پای عقب.
 ضاااربه به توپ در باال و جلوی  ايجاد زاويه بين دست و راکت.
 راکت در جلوی بدن باقی میماند.
 پای عقب جای خود را با پای جلو بدن.
عوض میکند.

الگوی هفتم :اجرای فاکتور  0تکنیکی (مهارتهای ضربهای) 011 /

چگونگي مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند اسمش

 ابتدايیترين تمرين برای عمل ضربه باالی سر که برای بازيکن میتواند خيلی مفيد باشد اجرای اسمش باالی سر است.


به يک توپ آويزان راحت در باال ضربه بزنيد( .بدون تور)
راکت را به طريقه گريپگيری ابتدايی در دست نگهداريد.
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.
يک توپ انداز توپ را در يک سطح باال در هوا قرار می دهد.
به صورت تهاجمی پای عقب را به باال و جلو بياوريد.
جهش کنيد و پرتاب کنيد سر راکت را به سمت توپ.
به توپ در جلو خودتان به سمت پايين ضربه بزنيد.















 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.
 اسمش  -بالم  -بالم  -اسمش
 بازی يکنفره و دونفره انجام دهيد .اگر رالی با اسمش تمام شد يا بعداز اسمش تمام شد سه امتياز محسوب می شود و بقيه يک
امتياز.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 تغيير جاهای خالی اسمش ،حريف را فريب میدهد و او را در برگشت توپ دچار مشکل میکند.
 اسمش زدن در فضاهای خالی و متناوب در داخل بدن.

 / 011مربیگری بدمینتون

پ .دراپ شات فورهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

چرا استفاده مي کنيم؟

ضربه دراپ از انتهای زمين شما به
جلو زمين حريف شما زده میشود.

دراپ ها ز مانی که ما در موقع يت ما ضاااربات دراپ را برای موارد زير
استفاده میکنيم:
حمله هستيم استفاده میکنيم.

دراپهای تيز در پشت خط سرويس
فرود میآي ند در حالي که دراپ های
آه سته نزديکتر به تور و جلوی خط
سرويس فرود میآيند.

 ايجاد فضا در انتهای زمين
 ايجاد عدم تعادل در حريف
 وادار کردن حريف به زدن ضاااربه
آندر هند.
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

حرکت رو به عقب

آمادگي

 پای عقب جای خود را با پای جلو  دست به سمت داخل می چرخد  .پای عقب را به سااامت باال و جلو  گريپ گيری  Vشکل
عوض میکند.
 آماده کردن راکت برای زدن ضربه
 به توپ در جلو و باالی دسااات حرکت دهيد.
موافق ضربه زده میشود.
 لگن را به سمت جلو حرکت دهيد .باالی سر
 در ست قبل از زدن ضربه حرکت  شااانه و کتف دساات موافق را به  حرکت دست به سمت باال
 ايستادن به حالت مورب
دست کند شده و به توپ با شدت کم سمت باال و جلو حرکت دهيد.
ضربه زده میشود.
 قسمت باال و پايين دست به سمت
بيرون میچرخد.
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چگونگي مربيگري ـ شناسايي تمرينات فورهند دراپ شات


به يک توپ آويزان راحت در باال ضربه بزنيد( .بدون تور)
راکت را به طريقه گريپگيری ابتدايی در دست نگهداريد.
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.



راکت را با استفاده از گريپگيری 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 يک توپ انداز توپ را در يک سطح باال در هوا قرار میدهد.
جهش کنيد و دست و راکت را پرتاب کنيد.
سپس سر راکت را قبل از ضربه زدن به توپ کند (آرام) کنيد.











 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.
 دراپ شات  -آندرهند و دراپ شات – آندرهند.
 بازی يکنفره و دونفره انجام دهيد .اگر رالی با دراپ شات تمام شد و يا بعد از دراپ شات تمام شد سه امتياز محسوب می شود و
بقيه يک امتياز.
توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 مثالهای باال ن شان میدهد يک دراپ شات گول زننده در اولين مرحله با تهاجمی بودن بدن شما و سرعت سر راکت ،حريف را
در يک حالت غير تعادلی با ايجاد فکر تاس يا اسمش قرار میدهد.
 با کشيدن به توپ از هر دو طرف راست به چپ و چپ به راست افزايش گولزدن حرکات باالی سر را تجربه خواهيد کرد.

 / 016مربیگری بدمینتون

ت .پول دراپ شات فورهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

در پول دراپ شات فورهند توپ از
انتهای زمين به جلو وساااط زمين
حرکت میکند (تقريبا نزديک خط
سرويس کوتاه حريف)

چرا استفاده ميکنيم؟

از پول دراپ شات فورهند در موقعيت برای کاهش فشاااار با محدود کردن
دفاعی در زمانی که توپ در پشااات توانايی توسااط حريف برای حمله به
شما در کنار فورهند قرار دارد استفاده توپ استفاده میشود.
 دشااوار کردن حريف برای ضااربه
میشود.
جلوی تور
 م حدود کردن زاو يه برگشااات
حريف
چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 کشيدگی دست (با آرامش رسيدن)
 هل دادن توپ را کامل کردن
 از سااارعت ضاااربه راکت برای  چرخش به باال وپايين بازو به خارج
برگشااات ساااريع به زمين کمک  کمی عقب بردن کشش
 افزايش چرخش دسااات و پوش دادن
گرفته میشود.
توپ در حين آن
 تماس آرام به توپ در پشاات بازيکن با
دست باال

حرکت رو به عقب

آمادگي

 چرخش باال و پايين بازو به خارج
 خميده نگهداشتن بازو

 حرکت راکت با ساار راکت باالی
دست
 بازوی خم شده
 گرفتن به طريق شستی با چرخش
راکت در د ست (اگر بخواهيد ضربه
مورب بزنيد چرخش راکت در دساات
بيشتر است).
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چگونگي مربيگري – معرفي تمرينات فورهند پول دراپ شات

 از مربی کپی کنيد و سايه بزنيد.
 بدون مربی سايه بزنيد.
 با چشمان بسته برای اينکه ضربه را احساس کنيد سايه بزنيد.
 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.
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.







با راکت توپاندازی کنيد از باالی تور.
برگرديد و برای ضربه گام بزنيد.
سپس به توپ ضربه بزنيد.
روبه تور برگرديد.
توپ اندازی جديد را انجام دهيد.

توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 با تغيير گريپتان در تغيير صفحه راکت شما میتوانيد هر دو ضربه مستقيم و مورب را تجربه کنيد.

 / 018مربیگری بدمینتون

ث .بکهند کلير
چه زماني استفاده مي کنيم؟

توپ به کجا مي رود؟

از انت های زمين به انت های زمين
حريف میرود.

چرا استفاده مي کنيم؟

ز مانی که بازيکن در حالت دفاع يا برای ايجاد يک زمان قابل توجه
برای بازيکن زن نده و اي جاد يک
خنثی قرار دارد استفاده میشود.
موقعيت تعادلی دوباره در زمين

چه چيزي را آموزش ميدهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 پس از توقف دسااات سااار راکت  همزمان با کشااايده شااادن دسااات
بهحالت خم شدن ادامه دارد.
(ر سيدن شل) چرخش باال و پايين بازو
 همچنانکه دساات شاال میشااود به خارج
راکت به سمت عقب برگشت میکند  .تماس با راکت در کنار و پشااات
بازيکن به آرامی در باال
 ضاااربه به توپ با قدرت اما توقف
دساات بالفاصااله بعد از ضااربه انقباض
شديد و آنی)

حرکت رو به عقب

آمادگي

 گر يپگيری اب تدايی يا کرنر
 حفظ آرنج خم
 شااروع به باز کردن آرنج و پرتاب گر يپ (برگردا ندن به پن ه ندل
سر راکت (برای اين عمل از چرخش گريپ) اگر توپ عقبتر باشد.
 رسيدن با آرنج روبه پايين و سر
کمی به داخل بازو بهره بگيريد).
 اطمي نان از حر کت ساااريع رو به راکت باال
عقب و سپس روبه جلوی راکت
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چگونگي مربيگري – معرفي تمرينات تاس بکهند

 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.
پشت به تور بايستيد و به طوری که توپ عقبتر از شما باشد.
به توپ ضربه بزنيد.
روبه توربرگرديد.






پشت به ديوار بايستيد.
تاب رو به عقب راکت را شروع کنيد.
به توپی که با دست انداخته میشود به سمت ديوار ضربه بزنيد.
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.

توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:

 تغيير دادن گريپتان و خم کردن مچ را با انجام تغييراتی در صاافحه راکت تجربه کنيد و اين شااما را قادر میسااازد که ضااربات
مستقيم و مورب را بتوانيد بزنيد.
 تنها تغيير در بکهند اساامش توسااط خم کردن مچ انجام میگيرد که بيشااتر به تاب جلو برای بيشااتر رفتن توپ به ساامت پايين
کمک میکند.

 / 011مربیگری بدمینتون

ج .پول دراپ شات بکهند
چه زماني استفاده ميکنيم؟

توپ به کجا ميرود؟

در پول دراپ شااات بکهند توپ از
انتهای زمين به جلو وساااط زمين
حرکت میکند (تقريبا نزديک خط
سرويس کوتاه حريف)

چرا استفاده ميکنيم؟

از بکهند پول دراپ شات در موقعيت برای کاهش فشاااار با م حدود کردن
دفاعی اساااتفاده میشاااود زمانی که توانايی توساااط حريف برای حمله به
توپ استفاده میشود:
توپ پشت شما در بکهند قرار دارد.
 برای دشااوار کردن حريف به ضااربه
جلوی تور
 محدود کردن زاويه برگشت حريف
چه چيزي را آموزش مي دهيم؟

ادامه حرکت

حرکت رو به جلو

 هل دادن توپ را کامل کردن  کشيدگی دست (با آرامش رسيدن)
وکمک گرفتن از ساارعت ضااربه  چرخش به باال و پايين بازو به
راکت به توپ برای برگشت سريع خارج
 کمی عقب بردن کشش و افزايش
به زمين.
چرخش د ست و پوش دادن شاتل در
حين آن
 ت ماس آرام در پشااات بازيکن با
دست باال به توپ

حرکت رو به عقب

آمادگي

 کرنر گر يپ (پن ه ندل گر يپ اگر
 بازوی خميده
 شاااروع به باال بردن بازو وحرکت توپ عقبتر است).
سااار راکت (باال بردن و خارج کردن  رسيدن به توپ با بازوو آرنج پايين)
دست به بيرون)
 مطمين شدن از تاب رو به عقب و
سريعا تاب رو به جلوی (اين موقعيت
قابل نگهداشتن نيست)
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چگونگي مربيگري – معرفي تمرينات پول دراپ بکهند

 از مربی کپی کنيد و سايه بزنيد.
 بدون مربی سايه بزنيد.
 با چشمان بسته سايه بزنيد و ضربه را احساس کنيد.
 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.
پشت به تور بايستيد و توپ عقبتر از شما باشد.
به سمت توپ گام بزنيد و سپس به آن ضربه بزنيد.
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.

توصيهها ،راهنماييها و تغييرات:
 توپی که خيلی از شما دور است و يا میخواهيد به مورب زمين بزنيد گريپ را بيشتر به پن هندل گريپ تغيير دهيد.
 پای راهنما (برای راست دست ها پای راست) را به آرامی قبل از ضربه هدايت کنيد به سمت توپ تا اجازه دهد شما سريعاً با ضربه
سريع برگرديد.

الگوی هشتم
عامل اجرایی در دو مدل تاکتیک
.1
.۲
.1
.4
.1
.1
.7
.8
.1
.12

تعريف بدمينتون
وضعيتها در بدمينتون
ضروريتهای اوليه در اجرای بازی بدمينتون
تعريف تاکتيکها
مهارتهای مربوط به مربيگری
مهارت مربوط به طرح سوال
وضعيت مقدماتی (ابتدايی) بدن
تاکتيکهای بازی يکنفره
تاکتيکهای بازی دونفره
تاکتيکهای بازی دونفره مختلط

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

 تعريف ت اتيکه  ،ک مل کن س يب مف هيم اليدش

 ر ئه تمرين ت ت اتيکب پ يه بر ش ب ال بر ن آگ هب و تصميمگيرش بر ش يج مه رته :
 .1بازی يکنفره
 .۲سطوح بازی دونفره
 .1بازی دونفره مختلط
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 .1تعريف بدمينتون
بدمينتون:

 يک بازی در پشت تور میباشد.
 در يک زمين مستطيلی شکل بازی می شود.
 بازی ا ست که با زدن ضربه زير بازو که همان سرويس میباشد شروع می شود و تا قبل از تماس با زمين و يا گير کردن به تور با رد
و بدل شدن توپ از روی تور ادامه میيابد.
هدف بازي امتياز گرفتن به طريق زير است:






برخورد توپ در زمين حريف است.
تحت فشار قراردادن حريف برای زدن توپ به خارج زمين.
تحت فشار قراردادن حريف برای زدن توپ به تور.
ضربه زدن به توپ و برخورد آن با بدن حريف.

 .۲وضعيتهاي مختلف بازي در بدمينتون
برای اجرايی خوب در بدمينتون ،بازيکنان بايد  1نوع حالت (وضعيت) کلی را بدانند:
 حملهای
 طبيعی (بیطرف ،خنثی)
 دفاعی
اين حالتها وابسته به ارتفاع توپ ،از زمانی که ضربه زده میشود و ميزان نزديکی توپ به تور است .اين حالتها در تصوير زير نشان داده
شده است.

حمله
موقعيت عادی
دفاع

تور

برای موفقيت در بدمينتون ،بازيکنان مجبور ه ستند در مورد چگونگی بازی ت صميم بگيرند و اين ا صلیترين ت صميم برای دا شتن حالت
دفاعی ،خنثی و حملهای در بازی است.

 / 016مربیگری بدمینتون

 .۳ضروريتهاي اوليه در اجراي بدمينتون
در وهله اول نزديک شدن به توپ که اين واژه به هر دو حالت ارتفاع و نزديکی فا صله توپ از تور داللت میکند و به معنی اين ا ست که
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.
 گزينههای متعددی برای نوع ضربههايی که میتوانند بزنند را داشته باشند.

 .۴تعريف تاکتيکها
ظرفيت ت صميمگيری موثر با آگاهی از شرايط موجود ،يکی از تعاريف تاکتيک میتواند با شد .با وجود تعريف فوق تاکتيک را میتوان به ۲
قسمت مرتبط به هم تقسيم کرد.
آگاهی
(درککردن
)

تاکتی

تصمیم
گیری
(واکنش)

آگاهی تاکتيکی عمومأ دربارة درم هر حالت در زمين بازی ا ست و ت صميمگيری درباره واکنش ،مربوط به اطالعاتی می شود که از درم
حالتها در زمين بازی بهدست میآيد.
آگاهي تاکتيکي (درک کردن)
يارتمريني

گام

حريف

 نقاط قوت اش چيست؟  آيا گام برداشااتن  در چه چيزی خوب است؟ 
در پيروزی به من  در چه چيزی خوب نيست؟ 
 نقاط ضعف اش چيست؟
کمااک خواهااد  چه چيزهايی در مقابل من 
 در کجای زمين ايسااتاده
کرد؟
است ؟
سعی می کند انجام دهد .

وضيعت

نقطه قوت شخصی
نقطه ضعف شخصی
آگاهی از شرايط در زمين
آگاهی از حالت تعادل

تصميم گيري (واکنش)

 تصميم گيری قبل از بازی ،بطور مثال تصميم گيری روی برنامه بازی.
 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.

موقعيت مکاني

 استفاده موثر از عرض زمين
 استفاده مؤثر از طول زمين
 استفاده موثر از ارتفاع زمين
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 .5مهارتهاي مربوط به مربيگري
مهارتهای مربيگری زيادی وجود دارد که میتواند در زمان توسعه مهارتهای تاکتيکی به بازيکنان موثر باشد مثل:

الف.تمرينات حل کردن مشکالت
از آن جايی که تاکتيکها در مقابل پاسخهای بازيکنان به چالشهای حريفشان است ،اين شرايط حسی را در بازيکنان به نام مهارتهای
حل مشکل به وجود میآورد که در فرآيند مهارتهای تاکتيکی آنها کمک خواهد کرد.
تکرار کردنهايی که به بازيکنان کمک میکند تا جوابشاااان را در تمرينات پيدا کنند ،اين نوع تمرين ترجيحأ از بيان کردن پاساااخها
بهوسيلة مربی به بازيکنان تأثيرپذيری بيشتری دارد.

ب .مهارتهاي مربوط به طرح سؤال
پا سخ دادن به همه م شکالت بازيکنان قطعأ به کاهش توانايی تو سعه تاکتيکی منجر می شود ،از اينرو سواالت تأثيرگذار جز ابزارهای
مربيگری است که به بازيکنان در توسعه مهارت حل مشکالت کمک میکند و اين روش ،بازيکنان را به پاسخهايی که خود پيدا میکنند
تشويق میکند.

 / 018مربیگری بدمینتون

 .6وضعيت مقدماتي (ابتدايي) بدن
وضعيت مقدماتی (ابتدايی) بدن میتواند اينگونه تعريف شود:
مناطقی از زمين بازی که بازيکن میتواند در برابر جوابهای مشاااکلدار حريف پاساااخ بدهد .عاملهای کليدی در وضاااعيت مقدماتی
(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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 .7تاکتيکهاي بازي يکنفره
يکنفره مردان و زنان به چند رويکرد تاکتيکی پايه تقسيم میشود ،مانند استفاده از فضا ،بازی کردن با شگرد (نقاط قوت) خود ،بازی کردن
با نقاط ضعف حريف خود و غيره .يکنفره مردان اغلب دارای حمالت زياد است ،که اين حالت بازتاب توان و سرعت بازيکنان مرد است و
به معنی اين است که بازی يکنفره مردان دارای پريدن کم (با ضربه تيز به زمين) و استفاده زياد از سرويس کوتاه است .بازی يکنفره زنان
نيازمند توجه بيشتر برای ايجاد فرصت حمله است.
چه چيزي را مربيگري ميکنيد:
سرويس بلند

 سااررويس بلند يکنفره عموما در
بازی يکنفره زنان مورد استفاده قرار
می گيرد .ضاااربه به سااامت عقب
حريف زده میشااود.بر روی محدود
کردن هر گونااه حملااه اثر گااذار
میبا شد ،و به سرويس زننده اجازه
واکنش خوب به ضااار به ب عدی را
میدهد.
 سااارويس بل ند کمتر در يکنفره  سرويس بلند معموالً مستقيمأ به سوی مرکز زمين زده  بعد از زدن سرويس حرکت کنيد اين حالت به برگ شت
مردان اسااتفاده میشااود ،چون در می شاااود و به سااارويس زننده اجازه میدهد زاويای دادن مستقيم ضربات حريف کمک میکند.
ساااطوح حرفهای باعث ايجاد حمله برگشتی بيشتری را تحت پوشش قرار دهد.
قدرتمند میشود.
چگونه مربيگري کنيم:


سرويس بلند يکنفره






يک منطقه هدف ايجاد کرده و بازيکنان را تشاااويق کنيد تا به مرکز آن ضاااربه بزنند ،می توانيد دايره هدف را
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.
بازی که فقط اجازه سرويس بلند را داشته باشند انجام دهند .
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

زمانی که در يکنفره زنان يک سااارويس
خوب و بلند دريافت میشود ،يک موقعيت
حمله خوب بهدسااات آوردهايد و بايد به
طرف ق سمت دورزمين حريف بازی کنيد
و حريف خود را تحت فشاااارقرار داده تا
تعادل خودش را از دست بدهد.

اگر سرويس بلند تا حدی کوتاه زده شد ،دراپ شات يکی ديگر از گزينهها برای
اساامش به عنوان تاثير گذارترين ضااربه پا سخ به سرويس با ارتفاع کوتاه ا ست.
میتواند باشد ،اسمش مستقيم راحتتر از دراپ شات مورب يا اسمش مستقيم به
يک اندازه مفيد واقع میشاااود ،اما بايد
اسمش مورب است.
اين ضاااربات را در مساااافت های دور
استفاده کنيم.
چگونه مربيگري کنيد:

برگشت دادن
سرويس بلند

 بازی يکنفرهای را انجام دهيد و بگوييد هر طرف 12سااارويس بلند بزند هرکس دو امتياز گرفت برنده بازی اسااات برای
برگرداندن سرويس هم از ضربات ساده مستقيم استفاده کنيد تا مسير را ديده و ياد بگيرند.
 يک گروه سااه نفره ايجاد کنيد و با بازی بازنده بجا بازی کنيد ۲ ،نفر بازی کنند و يک نفر بيرون بماند اگر يکی از بازيکنان
باخت با نفر بيرونی عوض شود .بازی را  1امتيازی انجام دهيد .چه زمانی بازيکن بيرونی داخل بازی شود:
 oهر کدام از بازيکنان زودتر به امتياز  1برسند بازنده تعويض می شود.
 oهر کدام از بازيکنان در جواب سرويس بلند بهوسيله اسمش امتياز بگيرد برنده اعالم شود و بازنده تعويض شود.
" 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".

چه چيز را مربيگري کنيد:
سرويس کوتاه يکنفره

سرويس کوتاه مخصوصأ سرويس
کوتاه بکهند بيشتر در بازی يکنفره
مردان ا ستفاده می شود .سرويس
کو تاه فوره ند خيلی کم در بازی
يکنفره زنان اساااتفاده میشاااود.
سارويس کوتاهی که زده میشاود ساااريس کوتاه معموالً در مرکز زمين دريافت میشاااود تا سرويس کوتاه میتواند مستقيما به سوی گيرنده زده شود و
میتواند باعث به هم خوردن حواس گيرنده شود.
میتوا ند حريف را مجبور به بل ند زاويه برگشت گيرنده کاهش پيدا کند.
کردن توپ کند.
چگونه مربيگري کنيد:


سرويس کوتاه يکنفره

هدفهايی را در دو طرف تور نزديک خط سااارويس روبه رو قرار دهيد و به بازيکنان بگوييد  1دقيقه به آن اهداف
سرويس کوتاه بزنند .اين کار باعث سازگاری بازيکنان نسبت به سرويس کوتاه میشود.



بازی يکنفره که فقط اجازه زدن ساارويس کوتاه را داشااته باشااند انجام دهند .گيرنده در اول بايد توپ را به امتياز
تبديل نکند و بگذارد بازی ادامه پيدا کند و قبل از ضربه سرويس طبق قانون حرکت نکند .اين سرويس را بايد به
اندازه کافی بزنند و تمرين کنند که به سرويس خود اعتماد کنند .اگر سرويس را خوب میزنند آنها را مورد ت شويق
قرار دهيد.
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چه چيز را مربيگري کنيد:
برگرداندن سرويس کوتاه

نت شات زدن يکی از بهترين گزينهها برای پا سخ به اين بلند زدن توپ در جواب سارويس کوتاه کمترين حاشايه را
ن سبت به نت شات دارد .هدف تحت ف شارقراردادن حريف
نوع سرويس است .با توجه به موارد زير:
توسط انداختن توپ به پشت و گوشههای زمين است.
 گرفتن توپ در ابتدای ضربه (نزديکترين نقطه به تور)
برای انجام اين کار:
 توپ را آرام به طرف باال حمل کنيد.
 گرفتن توپ در ابتدای ضربه (نزديکترين نقطه به تور)
 به توپ چرخش دهيد.
 از مرکز زمين برای پوشش پاسخ های برگشتی استفاده  حريف را گول زده و حالت ضربه را شبيه نت شات نشان
دهيد.
کنيد.
استفاده از ارتفاع مناسب تا خارج از دست حريف باشد.
 هدف ارسال توپ به گوشه های انتهايی زمين است.
چگونه مربيگري کنيد:



يک عالمت در و سط تور قرار دهيد و به بازيکنان بگوييد تا بازی انجام بدهند که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را
دارند و به آنها بگوييد که نبايد توپ را پايينتر از آن خط بگذارند فرود بيايد و آن را باالتر از خط جواب بدهند هر

برگرداندن سرويس کوتاه

کدام از گيرندهها که بطور صحيح انجام داد مورد تشويق قرار دهيد.


بگوييد يک بازی عادی انجام دهند با اين تفاوت که هر کس به روش آموزش داده شاااده توپ را برگرداند ،يک
امتياز جايزه میگيرد.

چه چيز را مربيگري کنيد:
سرويس فليک يکنفره

سااارويس فل يک معموال در بازی
يکنفره رايج است ،مخصوصا بعد از
اين که چ ند سااارويس کو تاه در
بازی زده شده است

هدف ساارويس فليک به هم زدن تعادل گيرنده ساارويس

سااارويس فل يک معموالً ز مانی اسااات فاده میشاااود که

است وقتی که انتظاردارد شما سرويس کوتاه بزنيد.

میخواهند بطور قابل پيشبينی شاتل را م ستقيم برگ شت
دهند.

چگونه مربيگري کنيد:
سرويس فليک يکنفره

"بازی که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه و فليک را دارند انجام دهند و اگر کسی از سرويس فليک امتياز گرفت  1امتياز
جايزه بگيرد".
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

برگرداندن سرويس
فليک يکنفره

اگر تعادل بهم خورده و ضربه رو به پايين تاس دفاعی می تواند بهترين پاسااخ برای موا ظب جواب دادن های مورب به
بود به زوايای پايين و دقت ضاااربه توجه سارويس فليک باشاد ،اما بايد به ارتفاع و سرويس فليک باشيد ،مخصوصاً زمانی
عمق ضربه دقت کرد .تاس اجازه برگشتن که خارج از تعادل هساااتيد چون دنبال
کنيد.
کردن بازی در برگشاات بساايار سااخت
به حالت اوليه را به شما می دهد.
می شود.
چگونه مربيگري کنيد:
برگردان سرويس
فلیک يکنفره



رالی را با زدن سرويس فليک آغاز کنيد و بر روی ضربات مستقيم "رو به پايين" و "کراس بالم" دقت کنيد.



تمرين را با سرويس فليک شروع کرده و با ضربه دفاعی جواب دهيد و تمرين را ادامه دهيد.



اجازه دهيد که فقط سرويس فليک در بازی زده شود .جايزه امتياز برای کسی تعلق گيرد جواب مخصوص دهد(مثل اسمش).



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

در بازی يکنفره قسمتهايی از رالی است
که جاهای منا سبی برای حمله بوجود می
آيدکه میبايساات از آن اسااتفاده کرد .در
طول ز مان بازی هدف بازيک نان با يد
جابجا کردن حريف به گوشاااههای زمين
باشاااد .صااابور بودن يکی از مهمترين
شاخصها در بازی يکنفره است.

ضربات مستقيم ،که در تمام بازی میتوان در طول يک بازی خنثی بايد از ضااربه
تحت کنترل زد خوب ا ست ،چون بعد اين به گو شههای زمين برای حرکت حريف
گونه ضربات جاهايی که میتوان پو شش استفاده کرد.
داد ز ياد اسااات .الب ته اين به مع نای آن
ني ست که نبايد از ضربات مورب ا ستفاده
کرد ،اما بايد اعتماد به نفس کافی داشاات
که بتوان شااارايط را بعد از جواب حريف
حفظ کرد.
چگونه مربيگري کنيد:

بازي معمولي يکنفره
()۱

 بازی رالی انجام دهند و مربی بازيکنان را ت شويق کند تا از ضربات م ستقيم ا ستفاده کنند و بعد آنها را هدايت کند تا در کجا
ضربات را استفاده کنند و کجا استفاده نکنند و در کجا ضربات مورب را بهکار گيرند.
 دو نفر شروع به بازی کنند و بقيه به بازی آنها نگاه کرده و م شاهدات خود را ياددا شت کنند (مثل تاس ،سمش  )...،بعد از
اين که بازی تمام شد اطالعات را به بازيکنان میدهيم که چند بار چه ضربه ای را ا ستفاده کردهاند .بازيکنان دوباره بازی
میکنند و سعی در ارتقا دادن بازی میکنند.
 گوشههای زمين را عالمتگذاری کرده و درآن گوشهها بازی می شود .سعی می شود تا ضربات به آن مکانها بيشتر زده
شود و بعد مربی شروع به توضيح آن شرايط میکند.
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

بازي معمولي يکنفره
()۲

بازيکنانی که توانايی پو شش خوب بعد از
ضربات را ندارند بصورت مورب در سراسر
کل زمين به حرکت در آوريد .با اين حال
مراقب اين نوع تاکتيک باشيد:
 ضربات موربی بزنيد که مطمئن با شيد
که می تواند پاسخ دهد.
 نبايد از حريفی اسااتفاده کنيد که دارای
ضربات خوب مستقيم است.

بازيکن را در شرايطی قرار دهيد که مجبور بعضاای اوقات بازی در کنار تور فشاارده
به تغيير م سيرش با شد و تعادل خود را از می شااود ،اين می تواند خوب باشااد تا
د ست بدهد.اين می تواند شامل بازيکنانی بتوان فرصااات را از حريف گر فت ،و
ضااربه را به نت شااات تبديل کرد .اگر
شود که :
بازی در مرکز تور باشاااد بايد بتوانيد
 به صورت  12درجه می چرخند.
گو شه ها را بطور منا سب تحت پو شش
 برگرداندن به همان گوشه.
قرار دهيد.
چگونه مربيگري کنيد:

بازي معمولي يکنفره
()۲

 اجازه دهيد بازی انفرادی انجام دهند .به يک بازيکن آموزش دهيد تا تاکتيک پو شش م سافت طوالنی در برابر حريف خود را
اجرا کند .و بازيکن ديگربايد آن را حدس زده تا در برابر آن تاکتيک مقاومت کند .بعد از بازی بازيکنان در مورد تاکتيک و
شرايط موثر آن بحث میکنند.
 اجازه دهيد بازی انفرادی انجام دهند .به يک بازيکن آموزش دهيد تا از تاکتيک برگرداندن حريف به همان مسير استفاده کند
و بازيکن ديگر حدس زده تا در برابر آن تاکتيک مقاومت کند .بعد از بازی بازيکنان در مورد تاکتيک و شاارايط موثر آن بحث
میکنند.
 بازی انفرادی که جلوی زمين (از تور تا خط سرويس کوتاه) خارج با شد بازی کنند .بازيکنان بايد در تمامی مراحل نت شات
بازی کنند .در آخر بازيکنان در باره بازی روی تور بحث کنند.
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

حمله يکنفره

حرکت دادن بازيکن از منطقه ضعيف او و
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
جلوی زمين حريف استفاده میکنند.

حمله يکنفره

در يک فرصااات ناگهانی زمانی که جای
خالی زياد میشود.
در مثال باال طرفی که دورتر است به يک
آندرهند کوتاه واکنش نشااان میدهد و با
يک حرکت ساااريع رو به عقب راکت و
زدن ضاااربهای قوی به توپ به سااامت
پايين.

برای اين که بتوان حريف را بيشاااتر
تحت فشاااار قرار داد ،بايد پايه بازی را
بيشااتر رو به جلو بازی کرد .در شااکل
باهطور مثاال باازيکن نزدياک باازی
تنگاتنگی را انجام میدهد ،نت شاتها
بايد زود زده شااود ،بنابراين بازی رو به
جلو می ماند .در اين موقع حريف مجبور
میشاااود آندرهند بلند بزند که دارای
ارتفاع با شد در آن حال بايد آماده بود تا
با يک حرکت نت کيل يا اسامش بازی
را به نفع خود تمام کرد.
بعد از يک فرصااات حمله سااااده بايد
ساارعت را در حمله بعدی زياد کرد .در
عکس باال بازيکن طرف دور به يک
آندرهند کوتاه با ضاااربه قوی و حرکت
رو به عقب جواب میدهد.

چگونه مربيگري کنيد:

بازی را انجام دهند که اگر بازيکنی به گوشههای مخصوص زمين ضربه بزند و يا دوبار از يک منطقه امتياز بگيرد ،يک امتياز ديگر
به عنوان جايزه به او دهيد.
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چه چيز را مربيگري کنيد:

دفاع يکنفره انتهاي زمين

زمانی که توپ پشاات بازيکن و در آخر زمين باشااد ،يک
تاس با ارتفاع منا سب میتواند بازيکن را به رالی برگرداند.
همچنين تاس مورب هم قابل اساااتفاده اسااات اما دارای
ري سک بااليی ا ست و زدن آن سخت و در پو شش بعد از
ضربه مشکل آفرين خواهد بود.

زمانی که توپ پ شت بازيکن و در آخر زمين با شد ،ضربه
دراپ هم می تواند بازيکن را به رالی برگرداند .اين حرکت
باعث کاهش احتمال حمله حريف میشااود .ضااربه دراپ
بايد در نزديکترين منطقه به تور باشاااد تا حريف راتحت
فشاااار قرار دهد و حريف نتواند در جلوی تور بازی کند.
ضربه دراپ بکهند هم به همين طريق قابل استفاده است.
ضااربه دراپ مورب هم به عنوان يک مزيت قابل اسااتفاده
است اما دنبال کردن آن سخت است.

چگونه مربيگري کنيد:
دفاع يکنفره انتهاي زمين

بازيکن  Aاز يک گوشه نزديک تور به بازيکن  Bکه در وسط زمين است يک ضربه مورب آرام می زند و  Bهم توپ را
برای بازيکن  Aمیرساند اين روند تا جايی ادامه پيدا میکند که بازيکن  Aتصميم بگيرد تا يک آندرهند به انتهای زمين
بزند و  Bبا تاس و ضاااربه دراپ جواب میدهد اين رالی تا جايی ادامه پيدا میکند که توپ به خارج برود با انجام اين
تمرين طراحی ضربات توسعه میيابد.

چه چيز را مربيگري کنيد:

دفاع يکنفره وسط زمين

دفاع کردن مورب يک اسمش مستقيم به معنای اين است دفاع کردن مستقيم يک اسمش مورب به معنای اين است
که اساامش زننده ادامه بازی برايش خيلی سااخت خواهد که فردی که اساامش زده ادامه بازی برايش خيلی سااخت
خواهد بود.
بود.
چگونه مربيگري کنيد:

دفاع يکنفره وسط زمين



دو نفر بازی يکنفره انجام دهند طوری که بازيکن  Aموقعيت 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 بازيکن  Aموقعيت برای زدن ا سمش مورب پيدا کند .بازيکن سعی کند
اسمش را بطور مستقيم قطع کند .و يا آماده هر نوع جواب برای پاسخ دادن به آن باشد.
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چه چيز را مربيگري کنيد:

دفاع يکنفره جلو زمين

آندرهند بايد دارای عمق خوب همراه با ارتفاع کافی باشد تا راکت حريف نتواند به توپ برخورد کند و حريف را به سمت
عقب بکشد و فرصت پيدا کند تا به حالت ابتدايی بازی برگردد.
آندرهند مستقيم از آندرهند مورب راحت تر است و زود میتوان بقيه بازی را کنترل کرد.
چگونه مربيگري کنيد:
دفاع يکنفره جلو زمين

 بازی يکنفرهای که سعی شود در آن آندرهند مستقيم زده شود انجام دهيد.


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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 ۱8تاکتيکهاي بازي دونفره
مقدمه
دونفره مردان و زنان دارای ويژگیهای يکسانی است .و در هر دو بازی آرايش ايستادن جلو و عقب "حالت حمله" و ايستادن کناری هم
"آرايش دفاعی" است .در دونفره مردان بيشتر از حرکات انفجاری استفاده میشود .از حرکات انتقال توپ به انتهای زمين به ندرت استفاده
می شود .توانايی سرويس زدن و برگشت دادن موثر در دو نفره مردان بسيار سخت است.
دونفره زن ها کمتر روی حرکات انفجاری متمرکز است و بيشتر تکيه بر صبر برای شکستن خط دفاعی حريف دارد .طوالنی ترين رالی
در بدمينتون مربوط به بازی دونفره زنان است.
چه چيز را مربيگري
کنيد:

سرويس کوتاه در
دونفره زنان ()۱

در دو ن فره زنااان سااارو يس کوتاااه از سااارويس کوتاه عموما به مرکز زمين به  ساارويس کوتاه همچنين به سااوی
نزديکترين منطقه در زمين زده می شود علت کاهش توانايی در برگشت دادن ،زده بدن حريف هم زده می شاااود تا در
برگرداندن سرويس حريف دچار مشکل
و همبازی درست در مرکز زمين میايستد .میشود.
شود.
 گاهیاوقات میتوان سرويس عريض
باه طرف خطوط موازی آخر زمين زد
ولی دارای ريسک بااليی است.
چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در
دونفره زنان ()۱

بازی دونفره زنها که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند اجرا شود و گيرنده سرويس بايد:
 از حالت عادی (نرمال) دريافت کند.
 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 )...
 راکت را در حاالت مختلف حمل کند (عريضتر در جلو دست ،روبه روی بدن و)...
"سرويس زننده بايد جای ضربه را به گونه ای تغيير دهد که گيرنده را دچار مشکل کرده و او را مجبور به جابجايی راکت و دريافت
در جاها ی مختلف کند".
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

سرويس کوتاه
دردونفره زنان ()۲

به دنبال ساارويس کوتاه ،ساارويس زننده سااارويس زننده بايد پيش بينی کند که همبازی سرويس زننده بايد جواب های
احتمال ضاااربه پوش به مرکز و انتهای برگشاااتی در وساااط و انتهای زمين را
بايد مقابل تور را پوشش دهد.
همبازی سااارويس زننده بايد جواب های زمين وجود دارد ،در اين حالت بايد تصميم تحت پوشش قرار دهد.
برگشتی در وسط و انتهای زمين را تحت گرفته شاااود تا يک طرف زمين را تحت
پوشش قرار دهد.
پوشش قرار دهد.
چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در
دونفره زنان ()۲

بازی دونفره زنها که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند اجرا شود .گيرنده سرويس بايد:
 از حالت عادی (نرمال) دريافت کند.
 از قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند.
 از ضربات برگشت دادن معقول استفاده کند (مانند :نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده).
"بازی با روال امتيازدهی عادی انجام می شود مگر اينکه تيم سرويس زننده با  1ضربه پشت سرهم رالی را پيروز شود که  ۲امتياز
میگيرد".

چه چيز را مربيگري
کنيد:

دريافت سرويس هاي
کوتاه در دونفره زنان
()۱

اگر دريافتکننده پا سخ نت را به سرويس در برگشااات دادن مساااتقيم به مرکز در بهطور مشااابه ،در بازی جواب مسااتقيم
شااما داد ،بايد از ساارويس زننده بازی نت جواب سرويس ،بايد حرکت در زمين ادامه به انت های زمين نيز گير نده با يد توجه
کيل يا کمی بيشتر نت شات انتظار داشته يا بد با تالش در پيگيری و ضااار به به به جوابهای مستقيم داشته باشد.
جوابهای مستقيم.
باشيد.
چگونه مربيگري کنيد:

دريافت سرويسهاي
کوتاه در دونفره زنان
()۱

بازی دو نفرهای که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند انجام شود .سرويس گيرنده بايد:
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).
"بازی با روال امتيازدهی عادی انجام میشود مگر اينکه تيم دريافتکننده با  4ضربه پشت سرهم رالی را پيروز شود که  ۲امتياز
میگيرد".
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چه چيز را مربيگري کنيد:

دريافت سرويسهاي کوتاه در
دونفره زنان ()۲

گيرنده بايد ضربه حملهای را انتخاب کند که به سمت يار اگر گيرنده با يک پا سخ نادر ست بازی را ادامه دهد ،آن ها
ساارويس زننده باشااد ،در اين حالت آنها پوشااش کنار به بايد از تور عقبن شينی کرده و بازی کنار به کنار را انتخاب
کنند.
کنار را که برای جواب ممکن است انتخاب میکنند.
چگونه مربيگري کنيد:

دريافت سرويسهای کوتاه در
دونفره زنان ()۲

بازی دو نفره زنان که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند انجام شود .سرويسگيرنده بايد:
 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)
" بازی با روال امتيازدهی عادی انجام میشود مگر اينکه تيم دريافتکننده با  4ضربه پشت سرهم رالی را پيروز شود
که  ۲امتياز میگيرد".
بازی دونفرهای انجام شود که هيچ رالی بي شتر از  1ضربه طول نک شد ،بعد از  1ضربه رالی متوقف شده وامتياز به تيمی
داده می شود که تمام حمالت در رالی را تحت کنترل داشته است( .اجازه داه میشود که حمالت انجام شود).

چه چيز را مربيگري
کنيد:

سرويس فليک در
دونفره زنان

سرويس فليک در
دونفره زنان

سااارويس فليک يا ساااريع بهعنوان يک
ضربه مفيد تلقی شودکه سرويس گيرنده
را به عقب میک شاند و اغلب برای ضربه
زدن در پاساااخ وقتی تعادل ندارند آنها را
د چار مشااا کل میک ند .اغ لب در يا فت
سااارويس های عرضااای مخصاااوصاااأ
سااارويس هايی که در جلوی بازيکن در
فورهند زده میشود مشکل تر است.

ساارويس فليک عرضاای معموالً با جواب با توجه به اينکه به دنبال سااارويس
مساااتقيم همراه اسااات که اصاااوالً يار فل يک عرضااای تصاااميمگيری برای
سااارويس زننده میتواند آن را پيشبينی گيرنده راحت ا ست اگر سرويس زننده
متوجه شاااود که آنها قادرند نزيک تور
کند.
خوب کارکنند ضاااربه سااارويس در
دورترين نقطه مفيد خواهد بود .

چگونه مربيگري کنيد:

بازی که از درصد باالی سرويس فليک استفاده شود انجام شود جايزه برای تيمی می شود که از سرويس فليک امتياز بگيرد.
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

برگشت سرويس
فليک در دو نفره زنان

اگر فيلک کشيده بود يک اسمش مستقيم اگر ضااربه فليک به مرکز زمين بود ،يک
به بازيکن يا بين دو بازيکن در حا لت اسااامش در حالت تعادل زده شاااود تا
تعادل مؤثر ا ست .يک دراپ شات بين دو سرويس زننده را به عقب بک شد و يا يک
دراپ شات بين دو بازيکن می تواند بسيار
بازيکن هم ضربه موثری خواهد بود.
موثر باشد.
برگشت سرويس
فليک در دونفره زنان

اگر سرويس فليک گيرنده را نامتعادل کرد
می توا ند از نيم اسااامش ()half smash
ا ستفاده کند ،دراپ شات و يا تاس دفاعی
هم می توا ند از حريف ز مان بگيرد تا
دوباره تعادل خود را حفظ کند.

چگونه مربيگري کنيد:

بازی که از در صد بااليی سرويس فليک استفاده شود انجام شود ،جايزه برای تيمی میشود که از سرويس فليک امتياز بگيرد.

چه چيز را مربيگري
کنيد:

دونفره زنان
رالي – حمله پشت
زمين

بازيکنان حاالت خود را می چرخاند اگر:
مساائوليت اصاالی بازيکن پش ات در زمان بازيکن عقب زمين استفاده می کند از:
 از دراپ شاااات تيز برای تحت فشاااار  يک فر صت منا سب حمله وجود دا شته
حمله در دونفره زنان:
باشد.
گذاشتن حريف.
 وسط و آخر زمين را پوشش دهد.
 صبور با شد ،منتظر يک موقعيت حمله  از ضاااربات ميان دو بازيکن اساااتفاده  بازيکن جلويی بايد موقعيت را خوانده و
میکند تا زوايای برگشتی را محدود کند .برای پوشش منطقه ای از زمين با يار خود
مناسب باشد.
 ساااازنده فرصااات حمله برای بازيکن  اسمش مستقيم و يا بين دو بازيکن که همکاری کند.
برای امتياز گرفتن مناسب است.
جلويی باشد.
 تغيير دادن دراپ شات ها و ا سمش ها
با هم
 حذف تنوع
چگونه مربيگري کنيد:

دونفره زنان
رالي – حمله پشت
زمين

 يک نفر در منطقه پشت قوی کار می کند و به حريفان با نرمی ضربه کنار به کنار دراپ شات میزند ،دو بازيکن روبرو توپ را به
عقب زمين نزديک خط انتها دوباره بلند کنند.
 دو نوع تاکتيک دونفره " جلو ،عقب (حملهای)" و "کنار به کنار (دفاعی)" را تمرين کنند .جفت بازيکنان دفاعی بازيکن عقبی
رابه طرفين بازی حرکت میدهند .اين بازيکن با دراپ شااات بين بازيکنان دفاعی جواب می دهد .سااپس يک بازيکن دفاعی توپ
کوتاه و کشيده را بلند می زند تا فرصتی به بازيکن عقب بدهد برای:
 oاسمش
 oادامه ضربه به سمت تور
 بازيکن جلويی کمی در عرض حرکت میکند تا اين که بازيکن عقبی اسمش بزند ،سپس بازيکنان بصورت رالی بازی میکنند.
 برای زدن ضربه دو جا را روی تور نزديک به کناره ها عالمت گذاری می کنيم که تور را به سه ق سمت ميکند و يک عالمت هم
درق سمت مرکز می گذاريم و سپس يک بازی معمولی دونفره را انجام میدهيم با اين تفاوت که دراپ شاتهايی که از سمت چپ
عقب زده مي شود در سمت چپ بين عالمت چپ و عالمت مرکزی (رنگ زرد) با شد و دراپ شات هايی که از سمت را ست عقب
زده میشود در سمت راست بين عالمت راست و عالمت مرکزی(رنگ سبز) باشد.
---------*----------#----------*--------
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چه چيزي را با يد مربيگري
کنيد:

حمله بازيکن جلو ()۱

مسائوليت اصالی بازيکنان جلو در زمان حمله کردن در دو زمانی که توپ به سمت عقب زمين ک شيده شده ،بازيکن
جلويی در و سط زمينی که توپ به آن سمت ک شيده شده
نفره زنان:
قرار گيرد .به اين حالت "حمله شبکهای" گفته میشود که
 پوشش وسط و جلوی زمين
تاثير گذاری بااليی در حمالت مستقيم و ميانی دارد.
 زود رسيدن به توپ
 جلوگيری از ضربه درايو و پوش
 ضرباتی که به امتياز ختم شود.
 -1 حفظ کردن حمله

چگونه مربيگري کنيد:

حمله بازيکن جلو ()۱

بازيکنان را با حروف و اعداد نام گذاری میکنيد (مثال 1،۲و )B، Aبه يک طرف 1،۲و به يک طرف  B،Aاين تمرين نياز
به توپ ندارد .مربی با گفتن بطور مثال  ، Aبازيکن به سااامت آخر زمين رفته و بازيکن دومی جای او را پر کند همان
تمرين حالت "شبکه حمله ای"
چهار نفر در زمين بايد حضاورداشاته باشاند که هر  ۲نفر در يک سامت باشاند .يک بازيکن سارويس بلند زده بازيکنان
مقابل بايد از حالت کنار به کنار به حالت شبکه حملهای در بيايند.
بازيکنان میتوانند به طراحی باز کردن بازی ب سته ت شويق شوند برای کمک به بازيکنانی که از حالتهای کنار به کنار
و شبکه حملهای استفاده میکنند؛ و بعدأ به رالی جواب دهند.
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چه چيز را مربيگري کنيد:

حمله بازيکن جلو ()۲

زمانی که يار شما از دراپ شات ا ستفاده کرد ،بازيکن جلو زمانی که بازيکن عقبی فرصاااتی برای ادامه حمله خود در
بايد به طرف تور بازی کند تاحريف را بتر ساند و از هرگونه مرکز و جلوی زمين پيدا کرد بازيکن جلو با حرکات مناسب
پاسااخ کنار تور جلوگيری کند .بازيکن جلوی بايد بداند که و کمی ز ياد خود ،میتوا تد آ مادگی خود را در مرکز خط
زمين نشاااان دهد و يا حتی در طرف ديگر زمين میتواند
دراپ شات توسط حرکات های مخالف انجام میشود.
با شد .اين حرکت اجازه می دهد تا جايی از زمين که خالی
شده است توسط بازيکن عقب بطور حرفهای پر شود.
چگونه مربيگري کنيد:

حمله بازيکن جلو ()۲

 و ب زيکن ککل حمله ش جلو و عقب ر و و ب زيکن ککل ف عب ان ر به ان ر ر ت شکيل مب هند .يک ب زيکن ر
عقب زمين به صورت قوش ا راند ،و ضربه ر پ ک ت ر بين و ب زيکن يگر بي ند ز  ،بهطور مد و توپ ر بلند
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
پوکش قر ر هد(ککل سمد ر سد ب ال ) زم نب اه توپ به صورت رپ ک ت و وقتب توپ بلند ز ه کو آر به
طرف عقب زمين گ برمب ر (ککل سمد چپ).
 ح لد ونفره ب زش مب کتتتو  ،يک جفد ب زيکن بصتتتورت عقب جلو (حمله ش) و جفد يگران ر به ان ر ( ف عب)
تمرين انند .جفد ف عب ،ب زي کن عقبب ر به طرفين ج به ج مب اند .ين ب زيکن ب ر پ کتتت ت ه ش بين و
ب زيکن ف عب ،پ سخ مب هد .و سپس يک ب زيکن ف عب عمدأ توپ ر اوت ه و اشيده مبزند ت فرصد ه ش زير ر
به ب زيکن عقبب هد:
 oسمش.
 oضرب ت ند به طرفين.
ب زيکن جلويب به طور پ بکس ر طرفين حراد ار ه ت به ب زيکن عقبب ج زه پوکش سمش ر هد.
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چه چیز را مربیگری
کنید:

دفاع دونفره زنها ()۱

در زمان دفاع دونفره ،بايد از حالت کنار به  برای بلند کردن کشااايدهتر ،بازيکنها
بايد بهصاااورت عرضااای به يک جهت
کنار استفاده شود.
حرکت کنند ،اين زمانی است که توپ بلند
شاااده اسااات .اين حالت به آن ها اجازه
میدهد تا بصااورت موثرتری پاسااخها را
آرام و ميان زمين جواب بدهند ،که اين
حالت موثرترين پاسخ برای حمله است.

 اگر حملهکنندهای در گوشاااه عقبی
زمين تحت فشاار باشاد هر دو بازيکن
میتوانند به سااامت جلو حرکت کنند و
بازيکنی که مورب به جلو نزديکتر است
میتواند حالتهای پيشرفتهتری به خود
بگيرد:
 بخاطر اينکه ضربات ضربدری زمان
طوالنیتری میک شد تا به آنها بر سد،
و بنااابراين آنهااا زمااان عکسالعماال
بيشتری برای دفاع خواهند داشت.
 میتواند دراپ شات را به مرکز زمين
بزند.

چگونه مربيگري کنيد:


به هر بازيکن در هر طرف تور يک شااماره و يک حروف میدهيد ( 1،۲به يک طرف و B ، Aبه طرف مقابل) .اين بازيکنان بازی را به
حالت کنار به کنار شروع نند .در اين نوع تمرين از توپ ا ستفاده نمی شود .مربی يک شماره و يک حرف را صدا می زند ،هر موقع مربی
صدا کرد آن فرد به طرف عقب خود رفته و يار تمرينی اش به طرف جلوی خود می رود (حالت شبکه حملهای میگيرند) .و طرف رو به
رو بايد به صورت خودکار حالت دفاعی بگيرند.

دفاع دونفره زنان





مربی میتواند بازيکنان کنار به کنار را برای موارد زير تشويق کند:
o

بازيکن با ديدن حريف روبه رويی به همان طرف حرکت کند.

o

اگر بازيکن ضربدری است به آرامی به طرف جلو حرکت کند.

بازيکنی که در عقب زمين کار میکند بايد دراپ شات را بين دو بازيکن کنار به کنار بزند .دو بازيکن توپ را بلند کرده تا بازيکن پشتی را
در خط عقبی حرکت دهند .بازيکنان کنار به کنار موقعيتهای خود را با اين شرايط تطبيق میدهند.
o

بازيکنان بايد به صورت جفتی به طرف توپ حرکت کنند.

o

اگر بازيکنان ضربدری (يکی جلوتر از ديگری در کنار است) هستند بازيکن جلو بايد موقعيت پيشرفته تری را براساس درجه فشاری
که روی بازيکن عقبی است بگيرد.
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

دفاع دونفره زنها ()۲
بازيکنان بايد از ضاااربات درايو و بالم برای
تبديل دفاع به حمله استفاده کنند .بازيکنی که
بالم و درايو را بازی میک ند با يد هدفش
پوشاااش طولی زمين باشاااد و از حمله مجدد
جلوگيری کند.

اگر بالم به صورت ضربدری باشد بهتر است
يار ضربه زننده به طرف جلو حرکت کند.

ز مانی که توپ از جلوی تور يا از وساااط
زمين ،بلند شاااود بايد به نکات زير توجه
داشت:
 ضربات بلند توپ ب صورت مورب ،باعث
ضربات مستقيم حملهای میشود.
 ضااربات بلند توپ به صااورت مسااتقيم،
باعث ضربات مورب حملهای می شود .اين
حالت باعث میشااود که تيم حملهکننده به
کنارهها حرکت کنند و در پاسخ دچار مشکل
شوند.

چگونه مربيگري ميکنيم:
دفاع دونفره زنان ()۲

 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:
 oبه ضربات مستقيم شات بصورت مورب بلند زده شود.
 oبه ضربات مورب شاتل بصورت مستقيم بلند زده شود.
"مربی بايد در آخر هفته در مورد توانايیهای بازيکن از قبيل رويکردها و آنچه که در طول هفته به آن رسيدهاند با آنها بحث کند".

چه چیزرا مربیگری
کنید:

سرويس کوتاه در
دونفره مردان ()۱

در دو ن فره مردان سااارو يس کوتاااه از سااارويس کوتاه به مرکز زمين به علت  سااارويس کوتاه همچنين بهساااوی
نزديکترين منطقااه در ( )Tزمين زده کاهش توا نايی در برگشااات دادن ،زده حريف هم زده می شود تا در برگرداندن
سرويس ،حريف را دچار مشکل کند.
میشااود و همبازی وی درساات در مرکز میشود.
 گاهی سرويس ما بين دو خط کناری
زمين میايستد.
زده شااود تا بازی بازتر شااود و گيرنده
بصورت مستقيم جواب دهد.
چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در
دونفره مردان ()۱

بازی دو نفرهای که فقط اجازه سرويس کوتاه را دارند اجرا شود.
گيرندگی سرويس بايد:
 از حالت عادی (نرمال) دريافت شود.
 از قانون پيروی کنند و قبل از ضربه حرکت نکند.
 در مورد برگشت دادن ها حساس باشند( .مانند :نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده)
 خود را برای حاالت دريافت تنظيم کند (مثال متمايل شدن به کناره ها و يا مرکز زمين).
 راکت را در حاالت مختلف حمل کند.
سرويس زننده بايد طبق حريف اش که ايستاده و راکت راگرفته ،حاالت ضربه را تغيير داده و ضربه اش را بزند.
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چه چیز را مربیگری
کنید:

سرويس کوتاه در
دونفره مردان ()۲
 به نب ل سرويس اوت ه ،سرويس زننده
ب يد مق بل تور ر پوکش هد.

 سرويس زننده ب يد پيش بينب اند اه
حت م ل ضتتتر به پوش به مراز و نت ه ش
زمين وجو ر  ،ر ين حت لتتد بت يتتد
ت صميم گرفته کو ت يک طرف زمين ر
تحد پوکش قر ر هد.

 همب ت زش ستتترويس زننتتده ب ت يتتد
جو به ش برگشتتتب ر وستتط و نته ش
زمين ر تحد پوکش قر ر هد

چگونه مربيگري کنيد:

سرويس کوتاه در
دونفره مردان ()۲

 بازی دونفره مردان که فقط اجازه زدن سرويس کوتاه را دارند بازی شود.
 گيرندگی سرويس بايد:
 oاز حالت عادی (نرمال) دريافت شود.
 oاز قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند.
 oدر مورد برگشت دادن ها حساس باشند (.مانند  :نزدن ضربه قوی به سر سرويس زننده)
" امتيازدهی بازی بصورت نرمال است ،مگراينکه سرويس زننده پس از  1ضربه رالی را ببرد  ۲امتياز میگيرد ".

چه چيز را مربيگري
کنيد:
دريافت سرويس
کوتاه در مسابقه دو
نفره مردان ()۱

اگر دريافتکننده يک پاساااخ به تور را برگشتهای آرام سرويس از وسط (زمين) به طور مشااابه در بازی برگشاات دادن
انجام دهد آنها بايد برای تسلط پيدا کردن بايد با تالش برای قطع کردن پاسااخهای م ستقيم به گو شه زمين ،دريافت کننده
بايد به پا سخهای م ستقيم توجه دا شته
آرامتر دنبال شود.
ضربات را بيشتر روی تور دنبال کنند.
باشد تا بتواند آن را قطع کند.
چگونه مربيگري کنيد:
دريافت سرويس
کوتاه در مسابقه دو
نفره مردان ()۱

 بازی کنيد مسابقات دو نفره آقايان را در جايی که سرويس کوتاه فقط مجاز باشد:
 گيرنده سرويسها بايد:
 oاز موقعيت عادی و نرمال دريافت کنند .
 oاز قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند.
 oبه برگشت ها حساس باشد (ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند).



بازی به طور معمولی ا متياز داده میشود ،باستثنا اينکه تيم دريافتکننده اگر با چهار ضربه در مسابقه ببرد دو امتياز کسب میکند.
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دريافت سرويس کوتاه در
مسابقه دو نفره مردان ()۲

گيرنده ممکن اساات حملهای را انتخاب کند که به بدن يار اگر گيرنده برگ شت نادر ستی انجام دهد آنها ممکن ا ست
ساارويس زننده باشااد و يا در جايی بزند که هر دو نفر آنها مجبور شاااوند از تور دور شاااده و به حالت کنار به کنار
بايد آماده باشااند تا آنجا را به حالت کنار به کنار پوشااش (دفاعی) عقبنشينی کنند.
دهند در نتيجه هر دو بازيکن را دچار مشکل میسازد.
چگونه مربيگري کنيد:

دريافت سرويس کوتاه در
مسابقه دو نفره مردان ()۲

 بازی دو نفرهای را در جايی که سرويس های کوتاه فقط مجاز است بازی کنيد.
 گيرنده سرويس بايد:
 oاز موقعيت عادی سرويس را دريافت کند.
 oاز دستورات پيروی کند و قبل از سرويس حرکت نکند.
 oبه برگشتها حساس باشد (ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند).
بازی با امتيازدهی عادی مگر اينکه اگر تيم گيرنده با  4ضربه مسابقه را ببرد دو امتياز کسب میکند.
 م سابقه دونفرهای را بازی کنيد به طوری که هيچ رالی ای مجاز ني ست بي شتر از پنج ضربه طول بک شد ،بعد از پنج
ضربه بازی متوقف میشود و امتياز به هر تيمی که حمله بيشتری کند و يا بازی را کنترل کند داده میشود.

چه چيزي را آموزش ميدهيم:

سرويس تيز در مسابقه دو
نفره مردان

سرويسهای تيز میتواند به عنوان تنوع ا ستفاده شود که سرويسهای سريع بلند اغلب يک پاسخ مستقيم پيشبينی
دريافتکننده را به عقب زمين بکشااااند و اغلب آنها را شده را میتوان از يار سرويس زننده پيشبينی کرد.
مجبور ک ند تا به توپ بدون ت عادل ضااار به بزن ند.
ساارويسهای تيز بلند اغلب سااختترند بويژه در گوشااه
عقب زمين که بايد بيشتر بررسی شوند.
سرويس تیز در مسابقه دو نفره
مردان

چگونه مربيگري کنيم:

ب يک رصد نرم ل ز سرويسه ش فليک ب زش انيد .متي ز ت به تيم سرويس زننده
ر لب ر ب يک سرويس فليک برنده کوند.

ه مب کو وقتب اه
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چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

برگشت سرويس
سريع در مسابقات دو
نفره مردان

برگشت سرويس
فليک در مسابقات دو
نفره مردان

اگر سرويس سريع بلند و خارج از تعادل بود،
ضربه را به بازيکن مستقيم يا بين دو بازيکن
بزنيد و همچنين يک ضربه دراپ شات بين
دو بازيکن يک تنوع مفيد است.

اگر ساارويس سااريع به وسااط بود و خارج از
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.

وقتی که يک دريافت سااريع دريافت کننده
را تعادل نگه خارج کرده اساات ،اسااتفاده از
يک ضااارب دراپ شاااات به دريافتکننده
برای برقراری تعادل زمان بيشتری میدهد.

چگونه مربيگري کنيد:

بازيکن با يک درصد نرمال از سرويسهای سريع .هر تيمی برنده امتياز میشود که بازی را با يک سرويس سريع شروع کند.
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چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

حمله در عقب زمين در
مسابقه دو نفره مردان

وقتی در مسااابقه دو نفره مردان حمله می بازيکن عقب:
کنيد ،مسئوليت اصلی همبازی است که  :دراپ شاپهای شيب دار يزند تا حريف
را تحت فشار بگذارد.
 وسط و گوشه زمين را پوشش دهد.
 صبور با شد و منتظر برای فر صتهای  ضااربات را به وسااط دو بازيکن بزند تا
زاويه های برگشااات رو کاهش بدهد (در
حمله خوب باشد.
 فرصااات های حم له را برای بازيکن شکل باال نمايش داده شده است)
 ضربات اسمش بازيکن اغلب مستقيم
جلويی ايجاد کند.
يا وسط دو بازيکن است تا برگشت ضربه
 ضربه برد را بزند (ضربه تمام کننده)
رو ضعيف کند يا ضربه تمام کننده بزند.
 دراپ های مورب و اسمش را به تناوب
میزند.

بازيکن ها موقع يت هايشاااان را تغيير
میدهند اگر:
 يک فرصت خوب را که بهطور مثبت
وجود داشااته باشااد با حمله خودشااان
دنبال کنند و
 بازيکن جلويی نيز موقعيت را بداند و
با همکاری بي شتر به و سط زمين برود
تا ناح يه های ديگر زمين را پوشاااش
بدهد.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

حمله در عقب زمين در
مسابقه دو نفره مردها

 يک بازيکن به سااختی در گوشااهها زمين بازی میکند دراپ شااات را بين دو بازيکن در گوشااه يک ساامت بلند میکنند و
بازيکن گوشهای را تا خط عقب زمين حرکت میدهد.
 کار کردن در ا شکال دو تايی يک جفت جلو و عقب (در حال حمله) و جفت ديگر گو شه به گو شه (در حال دفاع) .جفتی که
در حال دفاع هسااتندبه گوشااه انتهايی زمين حرکت میکنند .اين بازيکن با دراپ شااات هايی را بين دو بازيکن دفاع کننده
میزند .يک مدافع ضربهای کوتاه به طور عمد وکشيده برای بازيکن گوشهای میزند تا به او فرصت بدهد:
 oضربه اسمش بزند
 oتا روی تور حرکت کند
بازيکن جلوتر در سرتا سرزمين حرکت میکند تا به بازيکن گوشهای اجازه بدهد تا ضربههايشان را دنبال کنند بازيکنها سپس به
بازی ادامه میدهند.
 تا کسب امتياز در گوشهها ،تا مجبور کندکه يک خطا ايجاد شود و بازيکن جلويی ضربه بعدی را خلق می کند.
 برای زدن ضربه دو جا را روی تور نزديک به کنارهها عالمتگذاری میکنيم که تور را به سه ق سمت میکند و يک عالمت
هم درق سمت مرکز میگذاريم و سپس يک بازی معمولی دونفره را انجام میدهيم با اين تفاوت که دراپ شات هايی که از
سمت چپ عقب زده می شود در سمت چپ بين عالمت چپ و عالمت مرکزی (رنگ زرد) با شد و دراپ شاتهايی که از
سمت راست عقب زده میشود در سمت راست بين عالمت راست و عالمت مرکزی (رنگ سبز) باشد.
---------*----------#----------*--------
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چه چيزي را آموزش ميدهيم:

مسابقه دو نفره مردان – حمله
بازيکن جلو ()۱

وقتی که در مساااااب قه دو نفره مردان حم له می کنيم وقتی ضااربه به گوشااه انتهای زمين بلند می شااود بازيکن
جلويی بايد به موقعيت وسااط زمين (به ساامت زمينی که
مسئوليت اصلی با بازيکن جلويی است که:
توپ در ا ست برگردد .اين موقعيت کانال حمله بي شتر موثر
 وسط و گوشه را پوشش بدهد.
است وقتی که مسير حمله به سمت بازيکن مستقيما يا در
 ضربات را زود بگيرد.
و سط زمين ،به طوری که او میتواند موقعيت دو بر يک را
 هل دانها و درايوها را قطع کند.
ايجاد کند.
 ضربه تمامکننده را بزند.
 به حمله ادامه بدهد.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:


به بازيکن ها يک شماره و يا يک حرف ( 1و  ۲روی يک طرف تور –  Aو  Bدر طرف ديگر تور) داده می شود،
همه اين بازيکن ها بازی را در موقعيت کنار به کنار شاااروع میکنند .در اين تمرين توپی وجود ندارد  .مربی يک
شماره و سپس يک حرف را صدا میزند و سپس يک شماره و ( ....مثال  B – ۲ – B – 1 – A-1و  )...تا وقتی
که شماره و يا حرف را صدا میزند آن بازيکن حرکت میکند به گو شه عقب و هم بازيش به جلو ميروددر همان

مسابقه دو نفره مردان حمله
بازيکن جلو ()۱

سمت و در مقعيت کانال حمله قرار میگيرند که جفت مقابل بايد اتوماتيک بحالت کنار در کنار قرار گيرند.


چهار بازيکن در زمين دو تا در هر سااامت روبروی هم بازی میکنند .يک بازيکن سااارويس بلندی میزند (بلند و
مسااتقيم) در يک طرف و گروه دريافت کننده حرکت میکند اتوماتيک در کانال موقعيت حمله مسااابقه بازی ادامه
میيابد تا به نتيجه برسند.



بازيکنها میتوانند تشويق شوند تا يک فضای باز ی بسته را طراحی کنند که به آنها کمک کند تا از موقعيت کنار
در کنار به موقعيت کانال حمله وضعيت خود را تا به نتيجه رسيدن رالی تغيير دهند.

 / 081مربیگری بدمینتون

چه چيزي را آموزش ميدهيم :

حمله بازيکن جلويي – در
مسابقات دو نفره مردها ()۲

وقتی که همبازی دونفره در حال ا ستفاده از دراپ شاپ ها
ا ست ،بازيکن جلويی بايد به سوی تورحرکت کند تا جلوی
هر گونه پاساااخ روی تور را بگيرد .بازيکن جلويی خواهد
فهميد که يک دراپ شات زده می شود بنابراين به سمت
مخالف ضربه حرکت میکند.

وقتی که بازيکن عقب فر صتی دارد تا حملههايش را دنبال
کند به وسط و جلوی زمين میآيد و بازيکن جلوی میتواند
نشااان دهد که آنها آماده هسااتند و به خط وسااط زمين يا
حتی به ساامت وسااط زمين میآيد چرا که اين کار به آنها
اجازه میدهد تا ناحيهای از زمين را که حريف پيشاااروی
کرده پوشش دهند.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

حمله بازيکن جلويي – در
مسابقات دو نفره مردها ()۲

 دو بازيکن در حالت جلو و عقب (در شااکل درحال حمله) و دو بازيکن در خالت کنار در کنار در شااکل دفاع يک
بازيکن سخت کار میکند در گو شه ،دراپ شاتها را بين دو تای ديگر که شکل کناری ه ستند بازی میکند .دو
بازيکن حرکت خود را به سامت بازيکن کناری که در سارتاسار خط عقبی اسات ادامه میدهند .دو بازيکن به جلو
حرکت میکنند تا روی تور را هر بار که دراپ شات بازی می شود پوشش دهند (شکل باال را ببينيد) و آرام به عقب
حرکت میکنند وقتی که ضربه بلند میشود.
 در شااکلهای دونفره بازی کنيد يک جفت حالت جلو و عقب (در حال حمله) و جفت ديگر کنار در کنار (در حال
دفاع) گروه دفاع به سوی بازيکن گو شه حرکت میکند .بازيکن با دراپ شات بين دو بازيکن مدافع پا سخ میدهد
سپس يک بازيکن مدافع عمدا توپ بلند و عريض میزند میکند تا به بازيکن کناری فرصت بدهد تا:
 oضربه اسمش بزند
 oضربه را تا روی تور دنبال کند
بازيکن جلويی ساارتاساار زمين حرکت میکند تا به بازيکن گوشااهای اجازه دهد تا ضااربه بزنند .بازيکنها بازی را ادامه
میدهند تا تمام شود.
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چه چيزي را آموزش ميدهيم:

دفاع در مسابقه دو نفره مردان
()۱

وقتی که در مساااابقه دو نفره مردان برای پرتابهای بلندتر ،سرتاسرزمين
در حال دفاع هسااتيد بازيکنها يک را با همديگر به سمت مشابه حرکت
شکل کنار به کنار را ايجاد میکنند ..میکنند همانطور که ضربه بلند شده
اين اجازه را میدهد تا موثر تر عمل
کن ند و با پاساااخ های مساااتقيم
حم لهکن نده به وساااط ،که در آن
برگشتها مکرر است.

اگر يک حم لهکن نده ت حت بعضااای از
فشارها در يک گوشه از زمين باشد ،هر
دو بازيکن میتوانند به آن ساااوح رکت
کن ند و بازيکن م يانی میتوا ند يک
موقعيت پيشرفتهتری را میگيرد
 چرا که ضااربات مورب بلند به آنها
ز مان بيشاااتری برای واکنش مید هد
چون ديرتر به حريف میرسد.
 ضاامنأ میتواند زمان رساايدن دراپ
شات به مرکز را پيشبينی کند

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

دفاع در مسابقه دو نفره مردان
()۱

 به بازيکنها يک شااماره يا يک حرف داده میشااود (1و )۲روی يک طرف تور و  Aو  Bدر طرف ديگر تور .همه
بازيکنها با موقعيت گو شه به گو شه شروع میکنند .هيچ توپی در اين تمرين وجود ندارد .مربی صدا میزند يک
شماره سپس يک حرف سپس يک شماره سپس يک حرف (مثال  B -۲ – B – 1 – A –1و  )...وقتی که شماره
و يا حرفی صدا زده شد آن بازيکن حرکت میکند به يک طرف در انتها و گوشه و همبازیشان موقعيت کانال حمله
را میگيرند .دو نفر مقابل بايد اتوماتيک موقيعت کنار در کنار (دفاع) را بگيرند.
 مربی میتواند تشويق کند بازيکنهای کنار در کنار را به طريق:
 oبا آرامی در سرتاسر گوشه مشابه که بازيکن حريف در آن گوشه است حرکت کنند (عکس  ۲را ببينيد در باال)
 oبه آرامی بيشتر به سوی گوشه برويد اگر آنها بازيکنان عرضی زمين هستند.
 اگر يک بازيکن در گو شه زمين به سختی دراپ شات را بين بازيکنها در شکل کنار در کنار بازی میکند .تو سط
دو بازيکن به عقب در ساااراسااارزمين میرود و بازيکن جلويی به خط عقبی کنار به کنار را تنظيم میکند و
موقعيتها را:
 oدر سرتا سر زمين به سمتی که توپ در آن است حرکت میکند.
 oاگر آنها بازيکنان مورب زن در زمين هستند بهترين موقعيت را با توجه به تحت فشار درآوردن بازيکن گوشهای
خواهند داشت.
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چه چيزي را آموزش ميدهيم:

دفاع دو نفره مردان ()۲

مداف عان با يد از بالم ها و درايو ها
اسااتفاده کنند تا فضااای دفاع تبديل
به حمله شود.
بازيکن مسااادود کننده يا درايو زننده
بايد هدف دا شته با شد و تا جايی که
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.

در بعضااای موارد که بالم میکنند وقتی که توپ از تور و يا وساااط زمين
ضاااربات را بهتر اسااات که همبازی بلنااد میشاااود توجااه کنيااد کااه در
ضربههای بلند م ستقيم حمالت مورب
مسدود کند به جلو حرکت کند.
و در ضربات بلند مورب حمالت مستقيم
بيشاااتر صاااورت میگيرد که در نتيجه
حر کت حم لهکن نده به گوشاااه های
مختلف ،حمله را برای آنها مشاااکلتر
میکند.
مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

دفاع دو نفره مردان ()۲

 يک بازی دو نفره را بازی کنيد اما هيچکس مجاز نيست که ضربه بلند بزند .بازيکنها بايد خالق باشند تا دفاع را
تبديل به حمله کنند.
 بازی را به دو گونه بازی کنيد بطوری که:
 oکليه ضربات حمله مستقيم جواب مورب داشته باشند.
 oکليه ضربات حمله مورب جواب مستقيم داشته باشند.
مربی بايدبه آنها اجازه دهد تا روی قدرتها و ضعفهايی که در ديدگاه آنها پديد آمده است بحث کنند.
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 ۱1۱تاکتيکهاي دو نفره مختلط (ميکس دو نفره)
دونفره مختلط دارای ويژگی های تاکتيکی زيادی اساات .تفاوت اصاالی در اين اساات که بازيکن زن قدرت کمتری نساابت به بازيکن مرد
دارد .به همين دليل ا ست که بازيکنها تالش دارند تا موقعيتهايی را ايجاد کنند که بازيکن زن بتواند و سط و جلوی زمين را کنترل کند
در جايی که بازيکن زن گوشه زمين را کنترل کند.
چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

سرويس کوتاه مردان
در دو نفره مختلط ()۱

سرويس کوتاه مردان
در دو نفره مختلط ()۱

وقتی که مرد از زمين راساات
سرويس می زند ،زن موقعيت
خود را بااه آرامی در جلوی
زمين ساااماات چااپ پيش
میبرد.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

يک بازی مختلط را با موقعيت اينکه زنها شروع میکنند وقتی که مرد سرويس میزند از سمت چپ بازی کنيد (بع ضی وقتها
شروع با زنها در چپ و بعضی وقت ها هم در سمت راست میباشد).

چه چيزي را آموزش ميدهيم:

سرويس کوتاه زنها در
مسابقه دونفره مختلط ()۲

وقتی که مرد از چپ زمين
سرويس میزند ،زن همچنين
میتوا ند موقع يت خود را به
آرا می در ج لوی ز م ي نچااپ
پيش ببرد و همانجا بماند.

وقتی که مرد سرويس می زند
از چااپ زمين ،زن میتوانااد
همچنين به آرامی به سااامت
راسااات پيش برود که اين
ممکن اسااات در پاساااخهای
گير نده ،به ويژه اگر آن ها به
طور مستقيم زياد برمیگردانند
اخالل ايجاد کند.

سااارويس های کوتاه به طور
کل به مرکز زده میشاااوند تا
مانع از زوايای برگ شت ممکن
شوند يا به سوی دريافتکننده
برای تنوع زده میشاااود .در
ادا مه سااارويس زدن مردان،
مرد پاساااخها را به وساااط و
گوشه زمين پوشش میدهد.
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وقتی کااه زنی سااارويس میزنااد ،سااارويس های کو تاه به طور کلی به در ادامااه زدن ساااارو يس ،زنهااا
همبااازيش (مرد) در زمين موقعياات مرکز ارسااال میشااود و برای محدود پا سخهای در و سط و جلوی زمين را
کردن زاويه برگشااات از طرف دريافت پوشش میدهند.
مرکزی را پيش میگيرد.
کن نده و سااارويس های بل ند میتوا ند
بااهطور اتفاااقی بااه عنوان تنوع تغيير
آهنگ بازی استفاده شود.
مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

سرويس کوتاه زنها در
مسابقه دونفره مختلط ()۲

 يک بازی مختلط در جايی که تنها بازيکنهای زن سرويس های کوتاه را مجازند بازی کنند.
 دريافتکننده سرويسها بايد:
 oاز موقعيت عادی و نرمال دريافت کند.
 oاز قانون پيروی کند و قبل از ضربه حرکت نکند.
 oبه برگشتها حساس باشد (ضربه سخت به سر سرويس زننده نزنند).
 oموقعيت دريافت را تنظيم کند (مستقيم – کنار و مرکز)
 oراکتها را در موقعيتهای متفاوت (در جلو کشيدهتر – در جلوی بدن  -کشيدهتر در پشت) نگه دارند.
 به ساارويسها بايد تنوع بدهند در جايی که آنها ساارويس می زنند و نساابت به پاسااخ به موقعيت های متفاوت و
موقعيت نگهداشتن راکت دريافت کننده تغيير دهند.

چه چيزي را آموزش ميدهيم:

دريافت سرويس کوتاه زن در
دو نفره مختلط ()۱

اگر بازيکنزن در حال در يا فت در مختلط اسااات يارش وقتی که دريافت ساارويس نزديک تور اساات زن بايد به
جلو حرکت کند تا ضربه را کنترل کند.
موقعيت مرکزی در زمين را میگيرد.
چگونه مربيگري کنيم:
دريافت سرويس کوتاه زن در
دو نفره مختلط ()۱

بازی که تنها زنها دريافت سرويس میکنند را بازی کنيد .همچنين يک تاکيد روی نوع خاص دريافت (مستقيم ،مورب،
در گوشه و )...قرار دهيد.
آنها را به بحث با همبازیهايشان درباره اثر بخشی پاسخهای خاص و هر يک از مسوليتهای همبازیها بعد از هر پاسخ
تشويق کنيد.
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چه چيزي را آموزش ميدهيم :

دريافت سرويس کوتاه زن در
دو نفره مختلط ()۲

اگر پا سخ م ستقيم به و سط يا گو شه میدهيد بازيکن زن خانمها میتوانند پاسخ ها را به بدن همبازی سرويسزننده
هل بدهند که بستگی دارد به کيفيت برگشت آنها و ضمنأ
بايد پاسخهای مستقيم را پيشبينی و دريافت کند.
بايد تالش کند تا هر دو پاساااخ روی تور و هل دادن به
زمين راپوشش دهد.
چگونه مربيگري کنيم:
دريافت سرويس کوتاه زن در
دو نفره مختلط ()۲

يک بازی که تنها بازيکنهای زن سرويس رادريافت کنند انجام دهيد .همچنين تاکيد رو بر روی نوع خا صی از برگ شت
(مستقيم – کج – گوشهای و  )...قرار دهيد.
آنها را به بحث با همبازيشان در باره اثرات پاسخ های خاص و مسؤليتپذيری همبازی بعد از هر پاسخ تشويق کنيد.

چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

دريافت سرويس
کوتاه در دو نفره
مختلط ()۱

وقتی که مرد در حال دريافت بااازيکن مرد دريااافااتهااای
ساارويس اساات همبازی زن زيادی را در وسااط يا گوشااه
ماعاماوال در اماتااداد آناهااا بازی خوا هد کرد برای اين
که زمان برای حرکت وی به
میايستند.
عقااب ببرای پوشاااشدهی
اجازه دهد باطزی را در و سط
انت های گوشاااه زمين ادا مه
میدهد .دريافتهای مستقيم
همچنين ممکن اسااات به او
اجازه دهد تا سه ضربه از بازی
را در اغلب مواقع پوشش دهد.
دريااافااتهااای نزديااک تور،
مورب در بدن رقيب به عنوان
تنوع میتواند استفاده شود.

مرد در يا فت را به گو نهای
ان جام میدهد که به بازيکن
زن ا جازه د هد تا به جلو
حرکاات کنااد ،بااا اين وجود
بازيکن خانم بايد آگاه باشاااد
که ممکن اسااات در گوشاااه
انتهای زمين نياز به همکاری
وی باشد.

اگر دريافت ساارويس فشااار
ز يادی را اي جاد ک ند ،بازيکن
مرد بايد تالش کند تا بازی
را پايان دهد و يا يک فر صت
برنده شدن خوب را برای هم
بازيش خلق میکند.

چگونه مربيگري کنيم:
دريافت سرويس
کوتاه در دو نفره
مختلط ()۱

يک بازی که تنها بازيکنهای مرد سرويس دريافت کنند بازی کنيد .همچنين تاکيد را روی يک دريافت (مستقيم ،مورب ،گوشهها
و  )...ر قرار دهيد
بازيکنان را ت شويق کنيد تا با همبازی هاي شان درباره اثرات پا سخهای خاص و م سئوليتهای بازيکن ها بعد از هر پا سخ بحث و
گفتگو داشته باشند.
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چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

سرويسهاي سريع
در دو نفره مختلط
سرويسهای سريع و ک شيده میتواند کامال
برای مجبور کردن بازيکن زن برای رفتن به
انتها و گوشهها استفاده شود .اگر زن سرويس
سريع را انجام دهد او بايد به آرامی از تور دور
شود ،دور شدن او ب ستگی دارد به اثر بخ شی
سااارويس ها ،عدم تعادل در يافتکننده و يا
ضربه سرويس را نزديک تر به تور بزند.
سرويسهای سريع در
دو نفره مختلط

سااارويس های ساااريع به مرکز همچنين به
عنوان تنوع استفاده میشود.

اگر يک مرد سااارويس ساااريع را بز ند،
همبازيش ممکن اسااات به موقعيت مورب
گو شه حرکت کند تا بازيکن زمان بي شتری
را برای سپری کردن با پاسخهای گوشهای
داشته باشد و همچنين فرصت داشته باشد
تا به تور نزديکتر بماند .

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:

بازی که در آن ادر صد نرمالی از سرويس سريع استفاده شده باشدانجام دهيد .امتيازات به هر يک از تيمهايی که برنده می شود
داده میشود و اين مسابقه ای است که با سرويس سريع شروع میشود.

چه چيزي را آموزش ميدهيم:

دريافت سرويس سريع در
مسابقات مختلط دو نفره

اگر حمله سريع و ک شيده م ستقيم به بدن بازيکن يا هدف اگر سريع به پايين مرکز زده شود – حمله به مرکز يا بدنه
بين دو بازيکن باشااد ،گرفتن بعضاای قدمها به عقب اجازه زن اسااات .يک بار ديگر بگيريد چند قدم عقب که اجازه
میدهد تا بهبود انجام شاااود .به طور جايگزينی پام کنيد بدهد زمان بيشاااتری برای بهبودی به طور جايگزين پام
زنان را اگر امکان دارد.
کنيد کنج زمين را تا اجازه بدهيد زمان بيشاااتری به زمين
برای بهبودی بازی کنيد.
مثالهايي براي چگونگي مربيگري:
دريافت سرويس سريع در
مسابقات مختلط دو نفره

در جايی که يک اولويت برتر از سرويس سريع به ويژه برای بازيکن زن وجود دارد.
تجربه با يک تنوع از دريافتها.
بحث با دو ست و مربی در مورد اثرات پا سخ های متفاوت و م سئوليت های هر بازيکن که انجام شده ا ست (مثال کدوم
ناحيه نياز دارد که بازيکن آن را بيشتر پوشش بدهد).
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چه چيزي را آموزش
ميدهيم:

بازي حمله در دو نفره
مختلط ()۱

در بازی مختلط ترجي حأ در حا لت حم له زن ها با يد رو به جلو حر کت کن ند و تا در طول مسابقات صبور باشيد و با دقت
و زاويههای شااايبدار تند بازی کنيد و
وايساااتادن جلو و عقب قسااامت عقب و وسط را زمين کنترل کنند.
منتظر باشاايد برای يک فرصاات خوب
گوشهها را که به نيروی بيشتری نياز است
جايی که قدم ها و قدرت بيشاااتری را
بازيکن آقا پوشش میدهد.
بتوان اعمال کرد برای يکسری حمالت
خوب و مفيدتر.
چگونه مربيگري کنيم:
بازي حمله در دو نفره
مختلط ()۱

يک گروه دو نفری شروع میکنند يک گروه با کنار در کنار و گروه ديگر با جلو و عقب شروع میکند .وقتی توپ به يک گو شه
عميق و بلند میرسد بازيکنها بازی را تا مسابقه تمام شود ادامه میدهند.
بازيکنان را به بحث در بين گروههای دو نفره تشويق کنيد و با استفاده از پرسشهای مناسب و برجسته کردن ديدگاههای تمرين
در حمله خوب (مثل :شکل ،صبر ،عملکرد گامها و  )...آنها را راهنمايی کنيد.

چه چيز را مربيگري
کنيد:

حمله در مسابقه دو
نفره مختلط ()۲
درصاااد زيادی از ضاااربات حملهايی هدايت
میشوند:
 در م سير بازيکن م ستقيمی که زمان کمتری
برای واکنش دارد
 بين دو بازيکن که زاو يه های در يا فت را
کاهش میدهند (شکل باال را ببينيد).
ضربه مورب برای تنوع بايد استفاده شود.

حمالت پراکنده میتواند مفيد باشاااد تا زن را
مجبور کند درگوشهها جايی که قدرت کمتری
میتواند استفاده کند گيرکند.

با اين وجود که «بازی روی زنها» نيساات
اما بايد مطمين شاااويد که حمله را به کنار
میکشند به ويژه اگر ضربات کامال طراحی
شاااده اجرا شاااود و زنها میتوانند جلوی
زمين را تحت کنترل درآورند.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:
حمله در مسابقه دو
نفره مختلط ()۲

يک گروه دو نفری شروع به تمرين کنار به کنار میکنند – گروه دو نفری ديگر عقب به جلو را شروع میکنند و ضربه بلند و عميق
در يک گوشه زمين را بازی میکنند .بازيکن ها سپس تا تمام شدن مسابقه بازی میکنند.
بازيکنان را به بحث در بين گروههای دو نفره ت شويق کنيد و با ا ستفاده از پر سشهای منا سب و برج سته کردن ديدگاههای تمرين
در حمله خوب (مثل :شکل ،صبر ،عملکرد گام ها و  )...آنها را راهنمايی کنيد.
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چه چيز را مربيگري
کنيد:

دفاع دونفره مختلط
()۱

در شاااکل برای دفاع کردن مختلط کنار به اگر مجبور به بلند کردن شاااديم ،زن ها
کنار ترجيح داده می شود که خانم در وسط معموال بايد به گوشاااههای زمين توپ را
بطور مورب بلندکنند که اين عمل باعث
زمين برای ضربه زدن قرار گيرد.
می شود که احتمال حمله بعدی در م سير
آنها را کمتر کند .خانم ها بايد فقط توپ
را مستقيم بلند کنند البته برای تحت فشار
قرار دادن حريف میتوان ند در بل ند کردن
توپ آزاد باشند.

يک رالی با آندرهند کشااايده و عمقی
امکااان دارد بااه زن اجااازه دهااد کاه
موقعيتهای مناسااب امتياز آوری را به
سمت تور ايجاد نمايد.

مثالهايي براي چگونگي مربيگري:
دفاع دونفره مختلط
()۱

يک بازی مختلط را جايی که زن فقط مجاز به بلند کردن به گوشههای زمين است وقتی که دراپ شاتها و ضربات کوتاه روی تور
را دريافت میکنند.
سپس بازی دوم را جايی که هر دو جهت برای بلند کردن توپ مجاز باشند انجام دهند.
سپس همبازیها روی شاي ستگیهای بلند کردن توپ تو سط زنها در گو شه زمين بحث کنند و با برج سته کردن مثالهايی که
ممکن است اين گزينه مورد دلخواه و ارجح باشد.

چه چيزي را مربيگري ميکنيم:

دفاع دونفره مختلط
()۲

مردان معموال ضربه را م ستقيم بلند میکنند ،که به آنها هل دادنها و مساادود کردنها به طور گسااترده اسااتفاده
اجازه می دهد تا هر حمله م ستقيمی را بگيرند .مردها بايد میشاااود تا دفاع را به حمله تبديل کند ،به خصاااوص در
فقط توپ را در گوشااه زمين بطور مورب بلند تا فشااار بر نواحی وساااط زمين منطقهای که پشااات بازيکن جلو در
زمين مخالف و روبروی بازيکن عقب باشد.
روی آنها را ايجاد کنند.
مثالهايي براي چگونگي مربيگري:


دفاع دونفره مختلط
()۲



يک بازی مختلط را جايی که مرد تنها مجاز ا ست تا توپ را م ستقيم بلند کند وقتی که دراپ شاتها و ضربهها را
دريافت میکند (با توجه به اين که آنها هنوز میتوانند مسااادود کردنها و هل دادنها را در هر جهتی بازی کنند)
بازی کنيد .سپس بازی دوم را جايی که هر دو طرف جهت بلند کردن مجاز میباشند شروع کنيد .سپس همبازیها
باهم بحث میکنند درباره شاي ستگی های بلند کردن مردها که فقط م ستقيم ا ست و مثالها را برج سته کنيد در
جايی که ممکن نيست گزينه ديگری را مورد انتخاب باشد.
طراحی يک بازی ،در جايی که اسمش روی آندر هندها مجاز نمیاشد.

الگوی نهم
عملکرد فاکتورهای جسمانی ۳
 .1مقدمه
 .۲ورزش و آمادگی جسمانی
 .1اجزای آمادگی جسمانی حرکتی
 .4گرم کردن
 .1افزايش نبض
 .1تحرم ورزشی
 .7تعادل
 .8چابکی  /سرعتی بودن
 .1از کار افتادگی
 .12آرام بودن
 .11خالصه

يادگيري:

در پايان اين نمونه ،مربيان قادر به انجام موارد زير خواهند بود:
 شناختن اجزای کليدی آمادگی جسمانی که از عملکرد بدمينتون پشتيبانی مینمايد؛
 شناخت متدهای مناسب برای تمرين اجزای کليدی تناسب اندام برای گروههای متفاوت؛
 انجام گرم کردن و سرد کردن مناسب.
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 .1مقدمه
زمانی که شااروع به بازی بدمينتون میکنيد ،نيازهای جساامانی آن باال نيساات .در حالیکه هدف باال بردن مهارت اساات اگرچه نيازهای
ج سمانی به سرعت افزايش می يابد .در باالترين سطح ،تنا سب آمادگی بدنی خيلی مهم ا ست ،با م سابقات آمادگی ج سمانی بهتدريج باال
ميرود به طوریکه به يک ساعت فعاليت يا باالتر میرسد.
اين فراتر از محدودة اين بخش اسااات که به مربی دانش و مهارت های مورد نياز برای طراحی و نظارت را برای برنامه های آمادگی
جسمانی ارايه نمايد (در سطح  ۲پيشرفت خواهد بود) .اگرچه اين ديد به مربيان داده خواهد شد که:
 نمای کلی از اجزای آمادگی جسمانی که موفقيت را در بدمينتون پیريزی مینمايد را پيدا نمايند.
 با آگاهی از اندام برای گرم کردن و سرد کردن مناسب از آن استفاده نمايند.

 .۲آمادگي جسماني مناسب
آمادگی ج سمانی را میتواند به صورت «ظرفيت يک بازيکن برای کامل نمودن وظايف ج سمانی» تعريف نمود .تنا سب اندام میتواند به
اجزای متفاوت تقسيم گردد ،که در زير میبينيد:
اجزاي آمادگي جسماني:







ترکيب بدن
قدرت
انعطاف پذيری
استقامت
سرعت
نظر مربي

ارتباط با بدمينتون

تعريف

 سطوح چربی بدن تو سط يک ترکيبی موفقيت بازيکنان بدمينتون بستگی به سطح آنچه که بدن میسازد.
کم چربی و پاهای عضاااالنی ،که به آنها به
از قند و ورزش کنترل میگردد.
 مربيان بايد نسااابت به نظرياتی که منظور حر کت قدرتم ند و ساااريع ک مک
میدهند ح ساس با شند به ويژه به بچهها میکند.
و جوانان( .اگر در نظر حرفهای شک داشته
باشند).
 در گروه ساانی  1تا  11سااال ،قدرت  بازيکنان بدمينتون احتياج به نشااان دادن  حداکثر قدرت
بيشاااترين نيرويی که يک بازيکن در
حداکثر قدرت ندارند.
تمرين نبايد اولويت قرار داده شود.
 در گروه ساانی  1تا  11سااال ،قدرت  اگرچه قدرت پا به بازيکنان کمک میکند يک تالش فردی می تواند توليد نمايد.
تمرين يکباره م شکل بزرگ ني ست و اين که نيرو توليد نمايند.
تعريف بايد بر موضوعات زير تمرکز نمايد  :بازيکنان بدمينتون بايد حرکات را به تعداد  استقامت در قدرت
 oروی تکنيک خوب و سوخت و ساز مت عدد در طول بازی تکرار ن ماي ند( .م ثل ظرف يت ماهي چه ها برای سااااا خت
مناسب در بدن؛
جهش ،ضاااربه زدن) بنابراين اساااتقامت در تکرارهای اصلی بدون خستگی
 oروی ورزش های کاهش وزن که قدرت مهم است.
مکمل شااده توسااط سااويس بال و
مديسااان بال و کش های تمرينی  بازيکنان بدمينتون به ساااطوح بااليی از  قدرت االستيکی
هستند.
قدرت االستيکی /قدرت نياز دارند.

اجزاي تناسب اندام

ترکيب بدن

قدرت
استقامت در قدرت
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نظر مربي

 تکنيکهای تمرين وزنه د ست ،با وزن
کم ،میتوا ند در گروه های ب عدی تعريف
گردد:
 oبعد از آن افزايش جهش کامل گردد.
 oساااپس دورة تکنيکی تمرين بل ند
کردن کا مل شاااود( .ت حت ن ظارت
افراد واجد شرايط باشند).
 باالتر از قدرت بدنی که يک قسااامت
مهم تمرين بازيک نان ويلچری به دال يل
تکنيکی  /جلوگيری از مجروح شدن است.
 تحرم در تمرين (انعطااافپااذيری
حرکتی) با يد در ت مامی م حدوده حرکتی
قرار بگيرد و با يد در ت مامی ز مان ها
افزايش يابد وبازيکن تشويق شود.
 انعطاف کشااش ايسااتايی می تواند به
تدريج در حدود  11سالگی تعريف شود و
سپس اين ق سمت تمرين ثابت نگهداری
شود.
 کشاااش های ايساااتايی بايد به مدت
11تا 12ثانيه انجام شود.
 رسااما تحمل تمرين موثرتر خواهد بود
اگر در حدود سن  11سالگی تعريف گردد.
 اول دويدن و دومين انتخاب دوچرخه
ساااواری به مدت  ۲2تا  42دقيقه ۲ ،تا 1
دف عه در هف ته میتوا ند مزا يای قا بل
توجهی را به همراه داشته باشد.

ارتباط با بدمينتون

تعريف

اجزاي تناسب اندام

 نوسااانات رو به جلو قدرتمند راکت مقدم توانايی ماهيچه ها برای توليد نيرو در
تر از سااارعت کشاااش در نوساااانات عقبی سرعت باال و بعد از آن ک شش سريع
است.
هستند.
 قدرت االسااتيک اغلب به صااورت
«قدرت» اشاره میشود.

بازيکنان بدمينتون به انعطاف پذيری خوب  محدوده و سهولت حرکت در اطراف
مفصل.
نياز دارند تا:
 به توپ دسترسی پيدا نمايند.
 تکنيک خوب را حفظ نمايند.
 نيروهای موثری توليد نمايند.
 از مجروح شدن جلوگيری کنند.

 به بازيکن ها برای ان جام بازی های  ظرف يت بازيکن برای م قاو مت در
برابر خستگی
طوالنی کمک مینمايند.
 استقامت بر روی سيستمهای قلب و
 حمايت از بازيافت نيروها.
 حمايت کردن از بازيافت نيروها در ميان عروق و تنفساای تکيه داشااته و توسااط
اکسااايژن ،مواد م غذی و پام نمودن
مسابقات و فصول تمرين.
کربن دی اکسااايد و محصاااوالت زائد
کامل می گردد.
 سااار عت تمرين با يد در بيشاااترين بازيکنان بايد قادر باشااند با ساارعت حرکت  ظرفياات حرکاات تمااام باادن (يااا
قسمتهايی از بدن) با سرعت زياد
ق سمتهای تمرين بدمينتون متمرکز گردد ،نمايند تا:
اگرچه مهارت حرکت درست بايد در اولين توپ را زود بگير ند و حريف را تحت فشاااار
قرار ده ند و م جددا به حريف ضااار به وارد
قدم مورد توجه قرارگيرد.
کنند.

انعطاف پذيري

استقامت

سرعت
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 .۳اجزاي آمادگي جسماني حرکتي
ب توجه به آم گب جسم نب فيزيکب ،چه رجزء آم گب جسم نب حراتب اه عمدتأ خ ص بدمينتون هستند:
نظر مربي

 تمرين ت عادل حرکتی در ت مامی گروه های بازيک نان
پيشرفته مناسب است.
 يک پاية ورزش ،ورزش با چشمان بسته ،نگه داشتن سر
به حالت ايسااتايی ،نگه داشااتن وضااعيت خوب و چاالکی
ويژه در تمرين ها که میتوا ند به ت عادل حرکتی ک مک
نمايد.
 جان بازان و بازيک نانی که اختالل د ماغی دار ند ممکن
اساات مشااکالتی را در تعادل داشااته باشااند که به تمرين
اضافی و انطباق برای ورزش نياز دارند.
ساارعت بايد بر روی بيشااترين گروه تمرينی تمرکز گردد،
اگرچه اين تمرين پاية مهارت های حرکتی درسااات را پی
ريزی مینمايد و در اولين قسمت بايد انجام گردد.

ارتباط با بدمينتون

تعريف

يک بازيکن با تعادل حرکتی خوب  ظرف يت يک بازيکن برای
قادر به حفظ ثبات حتی در زمانی نگهداری مرکز ثقل که به طور
که سريع حرکت میکند دارد .مثل مداوم در حال تغيير است.
يک بازيکنی که از انرژی کمی در
ز مان حر کت برخوردار اساااات،
حر کت بهتر و تکنيکی تر ان جام
خواهد داد و حريف آنها مشاااکل
بيشااتری برای از بين بردن تعادل
آنها خواهد داشت.
بازيکنان بدمينتون بايد به ضاااربة  ظرفيت واکنش ن شان دادن و
حريف هايشااان به ساارعت پاسااخ سرعت در پاسخ به ضربة حريف
است.
دهند ،به وسيله دويدن و :
 هل دادن ساااريع به خارج از
زمين
 اداره کردن سريع راکت آنها
بااازيکنااان باادمينتون ملزم بااه  ه ماهنگی ،ظرف يت حر کات
هماهنگی قسااامت های مختلف پی در پی موثر بدن است.
 هماهنگی در بدمينتون اغلب
بدن هستند :
 عوض کردن جايگاه در پاسخ به به نام «چشم،دست،پا» شناخته
میشود.
توپ معلق
 اجرای ضاااربه موثر و مورد نظر
خود

 تمرين هماهنگی به طور زيادی شبيه به تمرين تکنيکی
است (مورد هدف قرار دادن و حرکت)
 در گروه سنی  1تا  ،1بر روی توليد مهارت هماهنگی از
قب يل به زمين ا نداختن ،گرفتن ،پرش و م تد های حر کت
مطلوب تمرکز میشود.
 هماهنگی ويژه در ورزش ها بايد بيشااتر در ساانين  1تا
 11سااال تمرکز گردد تا مورد هدف قرار دادن و مهارتها
حرکتی مناسب در پيشرفت اولية آنها ايجاد گردد.
 ايجاد فعاليتهايی از قبيل ايساااتادن و شاااروع کردن ،ت صميمگيری ن سبتا کوتاه و سريع ،ظرفياات عوض کردن ساااريع
عوض کردن جهت ،پرش  /فرود آمدن و متدهای متفاوت ضااربه زدن طبيعی در بدمينتون به ج هت در حالی که ت عادل حفظ
کار که با گروههای ساانی  1تا  1سااال از نظر پی ريزی معنی ورز شی ا ست که در سطوح می شود.
باالی چابکی برای پيروزی مهم
مناسب موثرتر است.
 چاالکی تمرين در بيشاتر ورزشهای ويژه  ،بايد شاامل است.
تمام گروههای پيشاارفته باشااد  ،شااامل سااايه زدن روی
الگوهای حرکتی که برای ورزش های ويژه اسااات ،انجام
حرکت در رالیهای پيشبينی شده و سپس رالیهای غير
قابل پيش بينی و غيره.

اجزاي آمادگي
جسماني حرکتي

تعادل حرکتي

سريع بودن

هماهنگي

چابکي
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 .4گرم کردن

گرم کردن

هدف از گرم کردن ،وارد کردن يک بازيکن از يک موقعيت اسااتراحتی به وضااعيت روحی و جساامانی الزم برای انجام کارهای موثر در
قسمت عمده تمرين میباشد.

داليل گرم
کردن

 کاهش شانس مجروح شدن افزايش فشار خون افزايش حرارت ماهيچه کمک به افزايش مهارت آمادگی ذهنی بازيکن -تمرين مهارت های مورد استفاده در مسابقه

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 -ضربه زدن با توپ

تمامی عنا صر ذکر شده همة گرم کردن ها ني ستند .مربی بايد به گونهای رفتار کند که در لي ست خود انتخاب تنها عنا صری که از بقية
وضعيتهای فيزيکی و روحی موثرتر خواهد بود در قسمت اصلی تمرين انجام دهد.

الگوی نهم :عملکرد فاکتورهای جسمانی 091 / 1

 .5تمرينات افزايش ضربان نبض
 برای افزايش ضربان نبض تمرينات بايد در حدود  1تا  12دقيقه انجام شود.
 گرم کردن میتواند به وسيله انتخاب موارد زير کوتاه تر شود:
موضوع

توصيف

يادداشت ها

 با دويدن رو به جلو و عقب بازيکنان در زمين،
رو به تور بودن در تمامی زمانها میباشد.

به وسااايلهی اضاااافه کردن هدفها و
حر کت های مت فاوت میتوا ند آن ها را
انجام دهد .در نظر دا شته با شيد حرکات
شااانا يا دساااتها برای کودکان متغير
است.

دويدن رو به
جلو و عقب

 در جلوی زمين ،بازيک نان در عرض زمين
حرکت میکنند.
حرکت
شسه

حرکت
زيگزاک

 رو به روی تور ،بازيکن ها نسااا بت به تور
حرکت میکنند و آنها روی  zاين کارها را انجام
میدهند.
 يک پا به دن بال پای ديگر ،ا ما هرگز به
ديگری برخورد نمیکند.
 تمرکز بر روی گذر از سطح زمين
 انجام يک حرکت ريتمی
 تکرار حرکات رو به پشت به عقب زمين

برای کمک به انجام يک حرکت تند و
«مرور ساااريع» بنگاه کردن به نزديک
نوار تور بساايار اثرگذار میباشااد .تالش
برای مطمئن شاادن از اينکه نوار به باال
و پايين حر کت نمی ک ند .اگر نوار به
ظاهر ايسااتاده بود ،ساارت را باال بگير و
به اطراف زمين سريع نگاه کن.
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 .6تمرينات ديناميک
زم نباه ورزشه ش متحرک ر ر گر ار ن نج مب هيد:
 بر روش انترل حرا ت تمراز انيد.
 بعد ز کروع رفته رفته سرعد و محدو هش حراد ر فز يش هيد.
عنوان

ايستادن
روي پاشنه
پا

پريدن روي
پاشنه پا

راه رفتن

اثر

 حااارکااات  يک لحظه روی پاشاانة هر پا بايسااتيد و پايين
ماهيچه ساااق در بياوريد و اين حرکت را به صاااورت متناوب انجام
مااحاادودة خااوب دهيد.
حرکتی
 حااارکااات
قوزمها
 کشااش جلوی  روی کل کف يک پا بايسااتيد ،دسااتها را روی
ران پا قرار دهيد.
ران
 حرکت زانوها  از يک پا به ديگری نوسان کرده و پاشنهی پای
غير موزون را به سمت باسن ببريد.

میتوان با پاهای نزديک
به هم به سااا مت جلو
ببحالت دويدن اين کار را
انجام داد.

 يکی از پاها را کمی جلوتر از ديگری قرار دهيد.
پا را کمی جلوتر نگه داريد.
 زانوی عقب را خم کنيد.
 زانوی جلويی را رو به مف صل ران و د ستها را
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.
 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.
 کم کم شروع کنيد و به تدريج سرعت و محدودة
حرکت را افزايش دهيد.
 بدن را باالتر و ساار را تا آنجا که ممکن اساات
ثابت روی يک نقطه نگاه داريد.
 روی يک پا اي ستاده و د ستان را باالی ران قرار
دهيد.
 ديگر پا را از چپ به راساات به صااورت کشاايده
نوسان دهيد.
 بدن را باالتر و سر را تا آنجايی که ممکن ا ست
ثابت روی يک نقطه نگاه داريد.

 به تدريج م قدار خم
شاادن را در ران بيشااتر
نماييد.
 سااينه را صاااف نگه
داريد (از خم شاادن کمر
جلوگيری نماييد)

 ک شش پ شت
ران
 حرکت مف صل
ران

روي زانو

نوسان پاي

 ک شش پ شت
ران
 حرکت مف صل
ران

صاف

نوسان
دادن پا به
اطراف

توصيف

يادداشتها

 باالی بدن و پا
را بااه درون و
بيرون کشيدن
 حرکت مف صل
ران (به اطراف)

 باادن باااالتر کنترل
خوب را فراهم میآورد و
نگه داشااتن ساار ،برای
انجام تعادل حرکتی عالی
است.

 سااار باالتر از بدن،
تعااادل حرکتی را فراهم
میآورد.
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عنوان

النژه

اسکات

چرخش باال
تنه

خم شدن
به طرفين

اثر

توصيف

يادداشتها

 تحرم زانو ها
و مفصل ران
 مت ناساااب با
کشاااش ماهيچه
های پا

به صورت عر ضی باي ستيد ،يک پا را در جلوی پای
ديگر قرار دهيد.
تصور کنيد پاها روی دو ريل راه آهن قرار دارند.
بازوها را برای تعادل به اطراف بکشيد.
آرام پايين برويد ،هر دو زانو را خم کنيد.
شکل  1را کامل کرده و سپس با پای ديگر عوض
کنيد.
بايستيد و پاها را به اندازة عرض شانه ها باز کنيد.
به آرامی از اولين مف صل ران خم شده ،فرض کنيد
حالت اسااکات را گرفته و با پاهای صاااف بر روی
زمين آن را حمل میکنيد.

اين کار به و سيله شروع
حالت ايسااتادن با جهش
رو به جلو و برگشااات به
حا لت شاااروع می توان
سخت تر گردد.

 تحرم زانو ها
و مفصل ران
 مت ناساااب با
کشاااااااااااش
ماهيچههای پا

به عقب بنشينيد .
با محدودة خوب حرکتی
خم شويد.

 کشااااااش راکت را در جلو و با دو دست نگه داريد.
ماهيچههای کمر به حالت عرضی بايستيد .
 حرکت ساتون مفصاال صااورت را رو به جلو نگه داريد و به چپ و
راست بچرخانيد.
فقرات

بااه تاادريج محاادوده و
سرعت حرکت را افزايش
دهيد .

 کشااااااش راکت را در باالی سر و با دو دست نگه داريد .
ماهيچههای کمر به حالت عرضی بايستيد.
 بااا تااحاارم مفصل ران را رو به جلو نگه داريد.
متناوبأاز طرفی به طرف ديگر خم شويد.
ستون فقرات

به تدريج سااار عت و
مااحاادودة حاارکاات را
افزايش دهيد.
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 .7تعادل
در ورزشهای تعادلی بايد بر روی حرکاتی که متناوباً عناصر ورزشی را تکرار میکند تمرکز نمايد.

نوسان دادن
پاي صاف

نوسان دادن
پا به اطراف

النژه

 با کمک پا و دستان روی ران بايستيد.
 پا را به صورت معلق به جلو و عقب نو سان
دهيد.
 تا آنجايی که ممکن است پا را صاف نوسان
دهيد.
 از آرام و کم شروع کرده و به تدريج سرعت
و محدودهی حرکتی را افزايش دهيد.
 بدن را باالتر نگه دا شته و با سر تا آنجايی
که ممکن است بر روی يک نقطه تمرکز کرده
و نگه داريد.
 روی يک پا در حاليکه دسااات روی کمر
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
آنجايی که ممکن اسااات بر روی يک نقطه
تمرکز دهيد.
 از و ضعيت اي ستادن شروع کنيد و د ست را
روی رانها و پاها با يکديگر بگذاريد.
 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.

دو پا
پرشهای کامل دنبالهدار (مثل از بغل که نشان
داده شده است)
۲پا به  1پا

 1پا به  ۲پا
پريدنها
1پا به پای ديگر

 1پا به پای مشابه (رقص پا)

 ن گه داشاااتن بدن در باال ،مو جب کنترل
میگردد و از ساار محافظت مینمايد و اين عمل
برای تعادل حرکتی بسيار مناسب است.
 برای به چالش ک شيدن بدن ،پاها و د ست ها
را در وضاااعيتهای متفاوت نوساااان دهيد .مثل
دستها را باالی سر نگه داشتن.
 جهش ها را تکرار کنيد ،آزمايش با بدن باالتر
شامل:
 oچرخش بدن به چپ و راست
 oخم شدن به طرفهای چپ و راست
 اين به چالش کشااايدنهای بدن برای حفظ
وضااعيت جهش اساات در حالیکه قساامتهای
بااليی بدن به راههای متفاوت حرکت میکنند.
 زمانیکه شااروع میکنيد ،در زمان فرود آمدن
مکث کنيد تا تعادل برقرار گردد.
 همانطور که متوجه شاااديد ،زمان مکث و
پرش فوری و فرود آمدن را کاهش دهيد.
 م ثال ها تن ها حر کت در عرض را ن مايش
میدهند .تفاوتهايی که نياز اسااات تا اساااتفاده
شوند:
 oحرکت رو به جلو و عقب
 oچرخش
 oترکيب کردن آنها
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 .8سريع بودن  /سرعت
اسم

توصيف




يادداشت ها
 اين کار میتواند به تنهايی انجام گردد اما عنصر
رقابت ميل را به افزايش سرعت بيشتر مینمايد.

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
خطوط موازی يکباره به سرعت حرکت میکنند.
اولين نفری که تمام کند برنده است.

پاهاي سرعتي

کار نردبان

 در کنار يک هم ورزشاای بايسااتيد ،پشاات به
خطوط موازی زمين.

 اين کار میتواند تنهايی انجام گردد اما رقابت
ميل را به افزايش سرعت بيشتر میکند.

 به طور يکنواخت (مثل ضاااربه زدن به راکت،
دسااات زدن و غيره) بازيکن ها به درون و بيرون
خطوط موازی هر چه سريعتر قدم برمیدارند.

 بازيکن ها میتوان ند به درون و بيرون خطوط
موازی پرش کنند.

 در کنار نرده بان روی پای راست بايستيد.
پای راست را بيرون ببريد.

 بلند بخوانيد «رفتن از  1به  – ۲رفتن از  1به ،۲
رفتن 1به .۲



 به درون نرده بان گام برداريد (راست – چپ)
پای چپ را بيرون برانيد.

 به درون نرده بان قدم برداريد (راست – چپ)
با پای راست از نرده بان خارج شويد.

 ديگر جا پاها را می تواند با استفاده از نرده بان /
خطوط موازی طراحی نمايد.

 حرکات پای سااارعتی را  1بار انجام دهيد  .با
حرکت پا به داخل و خارج از خطوط موازی

پاي سرعتي /
حرکتي

دست



اين ورزش را با دويدن رو به عقب تکرار کنيد.

 در ساااومين بار ،پا را به خارج خطوط موازی
ب گذار يد .بازيکن به طرف زمين حر کت کرده و
سريع میدود.
 رو به روی مربی بايسااتيد ،که  8تا  1۲توپ به
همراه دارد.

برخورد توپ به

کار نفر قبلی را تکرار کنيد و جا پای آن بگذاريد.

 اين میتواند بدون نرده بان و تنها با اسااتفاده از
خطوط موازی انجام شود.

 مربی توپ را به سرعت و پ شت سر هم پرتاب
می کند و بازيکن با دسااات خود آنها را مورد هدف
قرار میدهد.




برخی از توپها را نشانه گذاری کنيد که آنها مشکی باشند.

بازيکنها توپهای ساافيد را مورد هدف قرار داده و آنها را به خارج از راه توپهای مشااکی
حرکت دهند.

 / 011مربیگری بدمینتون

چابکي
دراز کشيدن،
بلند شدن،
حرکت !

بازيک نان روی زمين مشاااکی بيرون از زمين دراز
میکشند ،پا را به خطوط فشار میدهند.
يکباره ،بازيکنان بلند شااده و با حداکثر ساارعت به
سمت خط عقبی میدوند.



فکر کنيد روی تغييراتی از قبيل:
 oبه کمر بخوابيد و د ستها را در کنار قف سه سينه قرار دهيد .بازيکنان اجازه ندارند از
دستها يا آرنج برای بلند شدن کمک بگيرند.
 oرو به شکم بخوابند.

 نفرات قبلی که در مسابقه شرکت داشتند ،در تمام زمين از سايه زدن استفاده میکنند.
سايه زدن يک تمرين مناسب است که شامل تمامی حرکات است که بمقدار ايستادگی بازيکن
بستگی دارد (مثل جلوی زمين ،وسط زمين ،پشت زمين)
سايه زدن

 .۹بازي با توپ
مراحل بازي با توپ

يادداشت ها

نمايش

ضااربه زدن برای بازی به طور ايدهآلی به بازيکن اجازه میدهد که
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
تمرين و برگشتهای مناسب است.

بازي مسابقهاي

تمرين کردن

حرکات قبلی برای تمرين بايد شامل عناصری از قسمت عمدهی نشستن باشد .اين به مربی اجازه میدهد که چگونگی انجام يک
مهارت را مشاهده نمايد و به آنها اطالع دهد.

 .1۱سرد کردن
حقيقت کليدی در مورد سرد کردن شامل جدول زير است:
يادداشت

مزايا

چگونگي انجام آن

انتخاب آرامش

کمک به از بين بردن مايعات جمع پی در پی ورزش ايروبيک را به
شااادت ورزش بيشاااتر به بدن برای کمک به کاهش سفتی عضالت
شده در داخل و اطراف ماهيچهها مدت  1تا  11دقيقه انجام دهيد
برگ شت به سطوح ا ستراحت در روش
بتدريج کا ستن از ضربان و ف شار و بهتدريج از شاادت آن بکاهيد.
کنترل شده کمک میکند.
کاهش خطر سکته
برای مثال می توان آرام دويدن
دوچر خه ساااواری برای اين امر مف يد
خون
اسااايد الکتيکی که به درون کبد انتقال کمااک بااه از بين بردن اسااايااد را به راه رفتن معمولی که کندتر
است.
داده می شاااود مجددا می تواند به منبع الکتيک (محصول اضافی ورزش) است تبديل انجام داد.
مفيد انرژی تبديل گردد.
بر نفس عميق و تمدد اعصاب که برای ک شيدن ماهيچهها در حالت اي ستاده مانع بازگشااات ماهي چه ها به طول کشااايدن ماهيچه ها به حالت
اي ستاده (به مدت  11تا  12ثانيه
از کو تاه شااادن به ندرت ماهي چه ها معمولیشان
کشش بيشتر موثر است تمرکز کنيد.
نگه داريد).
میگردد .اگر ماهي چه در هر دف عه کو تاه
شااوند میتواند نتايج مخربی را در تکنيک
و مجروح شدن ايفا نمايد.
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باال بردن ساق پا (گاسترو)

کوتاه کردن ساق پا (سولئوس)

پشت ران (همسترينگ)

جلو ران (چهار سر ران)

کشاله ران (اداکتر بلند)

کشاله ران ( اداکتر کوتاه )

چرخش باال تنه ( ) ۱

سرينی (گلونئال)

خم شدن به اطراف

چرخش باال تنه ( ) ۲

پشت بازو ( ماهیچه سه سر )

قفسه سینه ( سینهای)

کشش شانه

 / 010مربیگری بدمینتون

 .11خالصه
 وضعيت فيزيکی بازيکن يکی از  1فاکتور عملکردی است که بر چگونگی عملکرد بازيکن تاثيرگذار خواهد بود.
 1 جز تناسب اندام که در پيشرفت اندام برای موفقيت در بدمينتون تأثير دارد میتوانند به صورت زير تقسيم شوند:
 1 oجز تناسب اندام فيزيکی (ترکيب بدن ،قدرت ،سرعت ،تحمل ،انعطاف پذيری).
 4 oجز تناسب اندام محرم (چابکی ،سريع بودن ،تعادل حرکتی و هماهنگی).
 اجزای متفاوت تناسب اندام میتواند در گروههای متفاوت تأکيد گردند که موجب بهبود بهينه میگردد.
 گرم کردن بايد مقدمتر از تمرين و مسابقه قرار گيرد .اجزای دقيق گرم کردن میتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد:
o
o
o
o
o

محيط
رشد و نمو گروهها
محتوای قسمت اصلی (مثل تمرين  ،رقابت و )...
تجهيزات در دسترس
تعداد بازيکنها

 سرد شدن بايد در انتهای تمرين يا مسابقه صورت پذيرد .سرد شدن موثر بايد:
o
o
o
o

ماهيچهها را به طول معمولی به راحتی بگرداند.
به پام نمودن مايعات جمع شده در داخل و اطراف ماهيچهها کمک نمايد.
به تدريج ضربان قلب و فشار خون را کاهش دهد.
در جذب شدن اسيد الکتيک (که نتيجه افزايش تمرين است ) کمک می کند.

الگوی دهم
چهار عامل عملکرد روانشناسی ورزش
.1
.۲
.1
.4
.1
.1
.7
.8

مقدمه
راهنمای سطوح روان شناسی ورزش
تعهد
اعتماد
کنترل و نظارت
تمرکز
پيوستگی
خالصه

نتايج يادگيري:

در خاتمه اين نمونه مربيان قادر به خواهند بود:





تعريف روانشناسی ورزشها؛
درم کردن مرزهايی از کاربردهای مختلف روان شناسی ورزشی.
ليست کردن حوزههای کليدی که روانشناسی ورزشی را تشکيل میدهد.
شناسايی روشهايی که به وسيله روانشناسی ورزشی قادر به عمل مربيگری آنها میباشد.
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 .1مقدمه
روان شناسی ورزشها میتواند اينگونه تعريف شود:
«فرآيندهای روانی و رفتارهای افراد و گروهها در ورزش».
روان شناسی ورزشی يک تأثير بسيار زيادی بر عملکرد ورزشی ،تکنيک مؤثر ،تاکتيکها ،آمادگی فيزيکی و آموزش دارد .مربيان بايد از
روانشناسی ورزشی به منظور:
 تشويق مردم که از تجربه ورزشی لذت ببرند و بهمنظور ارتقا کيفيت زندگی خود؛
 و پيشرفت عملکرد ،استفاده کنند.

روانشناسي

روانشناسي

ورزشي پژوهشي

مربيگري ورزشي

روانشناسي
ورزشي باليني

پزشکان در روانشناسی ورزشی میتوانند در سه حوزه بالينی ،مربيگری و پژوهشی فعاليت کنند .اين حوزهها در طرح فوق نشان داده شده
است.
روان شنا سي ورز شي باليني تو سط افراد ب سيار آموزشديده با سطح بااليی از تح صيالت دان شگاهی و تجربه در زمينه روان شنا سی
ورز شی انجام شده ا ست .مهارتهايی که آنها در اختيار دارند شامل مهارتهای م شاوره ا ست و آنها معموالً با کنترل نهادهای حرفهای
برای اين کار به ر سميت شناخته شدهاند .آنها معموالً در زمينهای که بازيکنان نياز حمايتی برای رفع اختالالتی (بهعنوان مثال ،عاطفی،
شخصيتی و غيره) که مانع پيشرفت آنها در ورزش میشود ،دخالت دارند .اين امر در محدوده هدف کاری مربی ورزشی نيست.
روان شناسي ورزشي تحقيقي شامل استفاده از ابزارهای پژوهشی نظير مشاهده ،پرسشنامه ،مصاحبه ،آزمايشها و غيره برای افزايش
درم در ستی از مفاهيم روان شنا سی ورز شی می شود .اغلب اين محققان با تأ سيس آکادمی نظير دان شگاهها برای اين هدف مؤثر واقع
میشوند .بعضی اوقات مربيان در اين زمينه سهيم هستند ،اما فقط برای همکاری با محققان تا اندازهای که اين فرآيند پيش برود.
روانشناسي مربيگري ورزشي شامل مربيانی است که اصول اصلی روانشناختی را در شيوة مربيگری خود بهکار میبرند .دانش آنها از
روان شناسی ورزشی ممکن است در نتيجه بخشی از يک دوره آموزشی در اعطا مربيگری يا مطالعه شخصی خود بهدست آمده باشد.
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 .۲روانشناسي ورزشها – زمينههاي کليدي
نمودار زير فهر ست مفاهيم روان شناختی تحت عناوينی از کنترل ،اعتماد به نفس ،تعهد ،تمرکز و ان سجام و پيو ستگی را ن شان میدهد.
توجه داشته باشيد که بسياری از اين مفاهيم با هم همبستگی دارند و بر يکديگر اثر متقابل میگذارند.

کنترل
تحريک
کنار آمدن با اشتباهات
تمدد اعصاب
پرخاشگری
خود بحث
اعتماد به نفس

پيوستگي

احترام به نفس
انتظارات
ترس از شکست
کمال گرايی
تأييد اجتماعی

تعامل اجتماعی
کار دسته جمعی
مديريت

روانشناسي
ورزشي

تعهد
مجموعه اهداف
انگيزه
تالش

تمرکز
مرکز توجه
دقت
ثبات
شبيه سازی

برخی مفاهيم در اينجا توسعه خواهند يافت برای:
 توضيح دادن اينکه چگونه روانشناسی میتواند در عمل مربيگری استفاده شود.
 نشان میدهد چگونه بسياری از مفاهيم به هم مرتبط هستند.
توجه داشته باشيد که يک نقطه شروع مفيد برای مربی تيم بيان اين سؤال است که:

«اين بازيکن خوب است يا خير».
اگر جواب خير است ،آنگاه شما میتوانيد اين نوع از رويکرد روانشناختی جامع و يکپارچه را برای کمک به بازيکن انتخاب کنيد.
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 .۳تعهد
وقتیکه تالش برای رساايدن به هدف از منابع بيرونی و ظاهری ناشاای میشااود ،بنابراين اين تالش بهعنوان انگيزه غيرذاتی توصاايف
میشود و بازيکنی که بهطور غيرذاتی با اين انگيزه پيش میرود ،به فاکتورهايی دست میيابد از قبيل:






تحسين يا تأييد از طرف والدين ،مربيان ،دوستان و غيره.
مدالهای برد؛
امکانات مالی؛
امکانات عمومی؛
انتخاب.

وقتیکه تالش برای رسيدن به هدف باال از منابع باطنی ناشی میشود ،بنابراين اين به عنوان انگيزه ذاتی توصيف شده است .بازيکنی
که ذاتاً با اين انگيزه جلو میرود ،به فاکتورهايی دست میيابد از قبيل:





برخورداری از آموزش و مسابقه
بودن با دوستان
پيشرفت شخصی
سالمت،

ب سااياری از بازيکنان ترکيبی از عوامل بيرونی و باطنی که برای آنها ايجاد انگيزه میکند ،دارند .اين مسااائل میتواند به فرض اينکه
حرکتهای تعادل بازيکن به دليل انگيزه بيرونی بيشِ از حد او در ضرباتی که تا حد زيادی خارج از کنترل او است به طوريکه يک وضعيت
ا سترسزا بوجود آمده را نا شی شود .به عنوان مثال ،شما ممکن ا ست به خوبی بازی کنيد ولی بردی ندا شته با شيد .يک بازيکن با انگيزه
ذاتی ،در يک محيط کم اساااترس بازی می کند برای اينکه آنها برای رسااايدن به هدف خود تا حد زيادی کنترل بازی را دارند .در اين جا
نکته کليدی ،نقش مربی تيم به عنوان راهنما برای ترويج انگيزه ذاتی و باطنی به جای انگيزهها و محرمهای بيرونی است.
دا شتن هدف يک روش ب سيار مؤثر در جهت ايجاد انگيزه بازيکنان ا ست و بازيکنان روی عوامل ذاتی که از آن طريق میتوانند بازی
را کنترل کنند ،تمرکز میکنند .اهداف مؤثر ،شامل اصول دقيقتری از مجموعه اهدافی است که در بخش فرآيند مربيگری به اين منبع و
مأخذ پرداخته شده است .به هر حال اين نوع از مجموعه اهداف تأثير عمدهای فراتر از اينکه آيا بازيکن انگيزه ذاتی يا غيرذاتی دارد ،خواهد
داشت .اهداف را میتوان به عنوان فرآيند اهداف يا نتيجه اهداف طبقه بندی کرد.
نتايج اهداف

فرآيند اهداف

اين اهداف برای برنده شااادن يا بهتر بازی کردن نسااابت به اين اهداف به پيشاابرد شااخصاای از لحاظ اصااول اجرايی ،فيزيکی،
تاکتيکی ،عوامل روانشااناختی يا شاايوه زندگی کمک میکند .اين
ديگران اهميت دارد.
اين اهداف اغلب بلند مدت هستند و از پيشرفت انگيزه و محرم اهداف اغلب کوتاه مدت ه ستند و از پي شرفت انگيزه ذاتی حمايت
می کنند.
بيرونی ،حمايت میکنند.
غيرقابل کنترل

قابل کنترل

نتايج اهداف قابل کنترل نيستند به طوریکه آنها وابسته به افراد فرآيند اهداف بساايار قابل کنترل هسااتند و میتوانند برای اهداف
ديگر ه ستند .اين نتاج معموالً با انتخاب برنده برای د ستيابی به دقيق به منظور حمايت در جهت پيشرفت بازيکن مورد استفاده قرار
گيرند.
رتبه عالی و غيره اهميت دارد.
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مثال

مثال

در پا يان ساااپ تامبر  ۲211من قهر مان بازی های ملی يکنفره در پايان اين جل سه من قادر به بازی بک هند در ضربات آب شاری
بدون دفاع با روند امتياز گرفتن خواهم بود.
خواهم بود.
من در طول اين دوره از مسااااب قات از تنفس عميق بين مرا حل
مسابقه استفاده خواهم کرد.
به منظور ترويج انگيزه ذاتی ،مربی تيم بايد بازيکن را برای تعيين فرآيند اهدافی که از اين طريق بازيکنان میتوانند کنترل بيش از حد از
خود نشان دهند ،تشويق کند .اين گفته صحت ندارد که بازيکنان نتايج هدف خود را تعيين نمیکنند (آنها احتماالً انتخاب میکنند) .به هر
حال مربی تيم بايد تشويق خود را روی اين فرآيندها متمرکز کند:
 کمک به بازيکن برای پيشرفت کردن؛
 کاهش فشار به وسيله کم اهميت جلوه دادن به نتايجی که غيرقابل کنترل است.

 .4اعتماد به نفس
بازيکنان توقع زيادی از خودشااان دارند و اغلب مربيان ،والدين و معلمان نيز (اغلب ناخواسااته) اين سااطح توقع را افزايش میدهند .اين
مشکل با پيشبينیهايی مواجه است برای آنکه آنها:





معموالً با نتايج مرتبط هستند؛
فکر اين بازيکنان دائماً قضاوت درباره عملکرد خود (بهعنوان نمونه بردن يا باختن ،خوب يا بد ،و غيره)؛ است.
فشار افزايش میيابد؛
اعتماد به نفس تحليل میرود.

مربيان میتوانند به بازيکنان اعتماد به نفس بيشتری را با کمک به آگاه کردن آنها برای دوری از توقعات زياد و تمرکز روی فرآيندهايی که
آنها قادر به کنترل هستند ،بدهند.

 .5کنترل
در طول بازی ممکن ا ست بازيکنان ع صبانی و م ضطرب شوند .اين امر به خ صوص در موردی که بازيکن انتظار توقعات بااليی از خود
دارد ،صدق میکند .چنين بازيکنی به احتمال زياد در پی قضاوتهای مداوم در مورد خود و عملکرد حريف خود است .يک راه برای بهبود
اين وضعيت استفاده از تکنيکهايی است که ميتواند کمک کند اين بازيکن بين مراحل ،استراحت کند.
تنفس عميق میتواند موجب اثری آرامبخش شود .آزمايش به شرح روش ذيل است.
.1
.۲
.1
.4
.1

به شکل ايستاده با قراردادن بازوها در کنار خود.
تمرکز ذهن شما بر روی آن مرکز از بدن خود.
دم عميق از معده
بازدم و رها کردن هر گونه تنش از قسمت باالی بدن :سر ،صورت ،گردن ،شانه ها و قفسه سينه.
تکرار همان مرحله.
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 .1تفکر عميق در ذهن خود که به دقت حالتی را که شما ق صد دا ريد به آن بر سيد( ،به عنوان مثال ،ريلکس ،آرامش ،خون سردی و غيره)
توصيف میکند.
مراحل ذيل وقتيکه اين تکنيک ها استفاده می شوند .ارزشمند هستند:
 يادگيری مهارت اول در عمل ،سپس به کار گرفتن آن در بازی؛
 بين رالیها شما ممکن ا ست با ا ستفاده از اين روش فقط زمان برای يک تنفس دا شته با شيد اما باز هم میتواند در رها سازی تنش
مؤثر باشد.
 ا ستفاده از اين روش بهطور کلی فکر کردن به چيزهای ديگر قابل کنترل ا ست ،از اينرو اين يک راه خوبی برای باز شدن ذهن شما
میباشد.

 .6تمرکز
تصوير سازی ذهنی میتواند به تمرکز بازيکنان در جنبهای خاص که برای ارائه بازی خود مفيد است ،استفاده شود .يک نمونه ساده اينکه
يک مربی با يک بازيکنی که خطاهای زيادی بيرون از تيم در زمين باعث میشود ،تمرين میکند .اين مربی از بازيکن میخواهد زمينی را
به و سيله مجموعهای از خطوط دومی به جای خطوط اول ت صور کند .اين بازيکن نياز مبرم به تالش برای «م شاهده» اين زمين در ذهن
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
حال بازی کردن هساتند ،درخواسات میکند .ساپس اين مربی مساابقات را برای ارزيابی اثربخشای تکنيک مربيگری خود در طول زمان
بازبينی میکند.

 .7پيوستگي
به منظور ايجاد يک محيط آموزشااای مؤثر ،مربيان اغلب اوقات بايد تکنيک هايی برای توجيه کردن گروه هايی از مردم نسااابت به کار
گروهی سالم ،ارائه دهند .به عنوان نمونه میتواند شامل:
 برگزاری برنامههای با شگاهی در جهت پي شبرد سطح آگاهی تو سط گروهی که در مورد يک رويکرد سازگار با آموزش ت صميم گرفته
شده؛
 دخالت والدين در روند فوق؛
 چرخه منظم در گروهها و شيوة والدين در طول تمرينات ،باشد.
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 .8خالصه
ورزشهای فيزيکی می تواند تعريف شود به عنوان « فرآيندهای ذهنی و رفتارهای افراد و گروه های مربوط به ورزش».
روانشناسی ورزشها را میتوان به سه زمينة زير تقسيم کرد:
 روانشناسی بالينی ورزشها،
 روانشناسی تحقيقی ورزشها،
 روانشناسی مربيگری ورزشها.
مربيان اساااساااً در حوزة کاری خود بايد توجه دقيقی راجع به تحقيقات روانشااناساای بالينی و ورزشاای بدون آموزشهای الزم يا
پشااتيبانیهای تخصااصاای داشااته باشااند .به هر حال ،مربيان میتوانند تکنيک های روانشااناساای ورزشها را با موفقيت اعمال کنند ،به
خصوص اگر هماهنگ و مطابق با عمل مربيگری ذاتی آنها باشد.
روان شنا سی ورزشها يک مو ضوع گ ستردهای ا ست که شامل ب سياری از نظريههای مختلف ،مفاهيم و تکنيکهايی ا ست که در
بسياری موارد به هم مربوط هستند .يک چارچوبی که میتواند برای سازماندهی اين نظريهها ،مفاهيم و تکنيکها استفاده شود در فهرست
آنها تحت عناوينی از :پيوستگی ،تعهد ،تمرکز ،اعتماد و کنترل قرار دارد.

الگوی یازدهم
عامل عملکرد شیوة زندگی
.1
.۲
.1
.4
.1

مقدمه
فاکتورهای شيوه زندگی معين شده
پيشگيری از آسيب
مديريت آسيب
) (R.I.C.Eيک روش درمانی که از طريق اسااتراحت و کمپرس يخ ،تحت فشااار قرار دادن و باال نگه داشااتن در لحظه
آسيب میباشد و اين روش مدت زمان بهبودی را کوتاه و ناراحتی را به حداقل میرساند.

نتايج يادگيري:

در خاتمه اين الگو ،مربيان قادر خواهند بود:
 فاکتورهای شيوة زندگی را که میتواند در عملکرد آنها تأثير داشته باشد ،بشناسند.
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 .1مقدمه
يک بازيکن وقتيکه در م سابقه بدمينتون شرکت میکند ،ممکن ا ست مهارتهای فنی ،تاکتيکی ،فيزيکی و روان شناختی ب سيار خوب از
خود نشااان دهد ،ليکن يک بازيکن ورزيده همچنين جنبههای ديگری از شاايوه زندگی خود را برای ارائه يک بازی بهتر مديريت میکند.
اين فاکتورهای شيوه و سبک زندگی به طور مختصر در جدول زير بيان شده است .به عالوه توسعه عاملهای شيوه زندگی و تأثير آنها بر
عملکرد که در سطح  ۲فدراسيون جهانی بدمينتون بيشتر توضيح داده شده است.

 .۲فاکتورهاي شيوه زندگي معين شده
فاکتور شيوة زندگي
والدين
مديريت زمان

تغذيه

پيشگيري از آسيب

مديريت آسيب

نکات

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.
مهمترين بحث در ورزش برنامهريزی درساات برای مديريت زمان به طور مؤثر می باشااد .برنامههای هفتگی ،ماهانه ،ساااالنه به
منظور تعادل مؤثر که میتواند در ميان ورزش ،آموزش ،کار ،خانواده ،تعهدات اجتماعی ،آرامش و غيره به دست آيد ،مهم هستند.
اين اجزای مهم رژيم غذايی (کربوهيدرات ،چربی ،پروتئين ،مواد معدنی ،ويتامينها و آب) به طور صحيح بايد برای تأمين آنچه بدن
به آنها نياز دارد متعادل کننده باشد:
 رشد و ترميم
 مديريت وزن
 حفظ سالمتی
 عملکرد ورزشی
مهمترين منبع انرژی برای عملکرد ورزشی کربوهيدراتها هستند.
بهترين راه برای مديريت آساايب ،اتخاذ بسااياری از اقدامات عملی به منظور جلوگيری از اتفاقات می باشااد .تکنيک صااحيح گرم
کردن ،سرد کردن ،پو شام و تجهيزات منا سب همه میتوانند به پي شگيری از آ سيبها کمک کنند .جزئيات بي شتر از اين موارد در
آخر همين بخش ارائه شده است.
در م صدوميت هايی که به وجود می آيند ،بايد قادر به مديريت صدمه و م صدوم با شيد چرا که ا ستراحت زياد هم برای سالمتی و
هم ادامه ورزش مفيد و ضروری است .جزئيات بيشتر از اين مورد بعداً در اين بخش ارائه شده است.

 .۳پيشگيري از آسيب
مقدمه

بهترين راه مقابله با آ سيبها به منظور جلوگيری از اتفاق ،دا شتن برنامهريزی میبا شد .جدول زير آگاهی از آنچه در اين زمينه مفيد ا ست،
ارائه میدهد.

کفشها



پوکيدن افش ه ش مختص ورزش ب اف بدون کيب و سبک وزن بر ش ا هش خطر آسيب نسبد به سربو ن زمين.



جتن ب ز ب زش ب افشه ش ورزکب اه اف برجسته رند ،نظير افشه يب بر ش مس بقه و ،همینين ين افشه مبتو نند
خطر پيچ خور ن مچ پ ر فز يش هند.



هر چند فعه اه مک ن ر ب يد افشه تعويض کوند ،چون افشه ش اهنه و فرسو ه من سب نخو هند بو .



بند افش ر رسد گره ز ه و مطمئن ب کيد اه خيلب بلند نب کد چون ب عث فت ن ب زيکن مب کو .



ر صتتورت مک ن ،ستتعب انيد افش ه ش جديد ر بر ش مدت زم ن اوت هب (به عنو ن مث ل ر طر ف خ نه) قبل ز پوکتتيدن
آنه ر زمين ،نپوکيد.
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لباس ها

گرمکن ها

خرده ريزها



لب ستتب بپوکتتيد اه به کتتم آز ش عمل بدهد .لب س تنو ب مو خ ص ،جد ش ز م نع کتتدن ر تکنيک ،پوستتد ر خر ش
مب هد.



ر محيط ستتر  ،بين ب زش گرمکن بپوکتتيد ت کتتم ر گر نگه ر  ،گرم يب اه م هيیهه ر به منظور جلوگيرش ز مصتتدو
کدن ر م ن بد ر .



برخب ز گرمکنه ر قستتمد پ يين پ زيپ رند اه بر ش ستتهولد به رآور ن آنه امک مب اند .ولب مطمئن کتتويد اه
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 مبکو .



ج زه ستف ه ز جو هر ت ر هنگ ب زش ه کده ،به کرط آنکه خطرش يج نکند .بر ش مث ل ،مک ن ستف ه ز گو کو ره
وجو ر ولب گوکو ره ه ش بلند ريسک مصدوميد ر ب ال مببر .



ر اد ر کل ر سد نگيريد و به طور منظم آن ر تعويض انيد .ر اد لغز ن مبتو ند:
 oنش ن هنده يک خطر بر ش ي ر خو  ،حريف خو و تم ک گر ن ب کد؛
 oبه ين معنب ب کد اه کم مجبور مب کويد ر اد خو ر محکم بگيريد ،و ين فش ر آسيب عضالت وآرنج ر فز يش
مب هد.



جلوگيرش ز ککستن سته ر اد ت حراد سر ر اد ر هو ر ب التر ز  033ايلومتر ر س عد ،بن بر ين بهتر سد ز ر اتب
ستف ه انيد اه به ر حتب ستة آن نشکند.



گر ار ن م هيیه ه ز طريق نرمش ه ش هو زش (آهسته ويدن ،پرش و غيره )...قبل ز ب زش ضرورش سد بهطورشاه گر
ار ن عضالت ر مق يسه ب گر نبو ن آنه منجر به آسيبپذيرش امترش خو هد بو .



حراده ش اشتتشتتب يک فز يش تدريجب ر ميز ن و ستترعد حراد به وجو مبآور  ،گذکتتته ز ين بر ش گر ار ن هم
توصيه مب کو  .حرا ت رو به جلو و حرا ت رو به عقب  ،ر ان ر هم و حراده ش چرخشب ب يد ترايب کو .



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
مک نيسمه ش مختلف ،بر ش برگشتن بدن به ح لد وليه مبکو  .حراده ش اششب و ست تيک به برگشتن عضالت به ح لد
ولية خو امک مباند ر نتيجه زم ن برگشتن عضالت به ح لد وليه اوت هتر مبکو .



سعب انيد ت ج ئباه مک ن ر ر سطح سخد و ن ص ف ب زش نکنيد ،چن نیه ين عمل جتن ب ن پذير سد ،آنگ ه کيوه
ه ش ب زش ر بر ش ا هش فش ر روش مف صل و عضالت خ ص تغيير هيد.



کتن يک وسيله بر ش پ ک ار ن افش (قطعه ش ز حولة مرطوب کده ب آب) ر ان ر زمين مبتو ند بر ش تميز ار ن زير
افشه ش خو مفيد ب کد .ين عمل مبتو ند زم نباه اف زمين به ليل اثيفب لغزنده سد ،مفيد ب کد .پ ک ار ن سي ل
ض فب قبل ز ورو به زمين.



توپه ش غير ق بل ستف ه و ي هر چه اه ب عث فت ن حريف روش زمين مب کو ر ز سطح زمين ب زش ي طر ف زمين ب يد
ور ار چون آنه به طور ب لقوه خطرن ک هستند.



وقتباه کم ر ب زش ونفره  ،ب زيکن جلويب ه ستيد ،ين مهم سد اه کم ا مالً به طر ف بر ش يدن آنیه ي ر خو نج
مب 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
توپ فز يش مب هد.



ف يده ستر حد عضالت ر ا هش آسيب آرنج مبب کد.



ر موقع حراد ن گه نب بدن به جلو ،قستتمتب ز پ ر جهد نقطه حتم لب توپ تحد فشت ر قر ر ر و ز نو ر هم ن جهد
خم مبکو .



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
امک مباند.

راکتها

گرم کردن

سرد کردن

زمین

فن و تکنیک
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 .4مديريت آسيب
در اينجا ب سياری از انواع مختلف آ سيبها که میتواند رخ دهد و هر يک از اين جراحتها نياز به ت شخيص و درمان حرفهای ا ست ،وجود
دارد .بنابراين اين بخش تنها برای يک مرور کلی درباره اين موضااوع در نظر گرفته شااده اساات .اگر در مورد جراحتها شااک وجود دارد،
توصيه پزشکی اينکه فيزيوتراپيست حرفهای واجد شرايط را بطلبد.
انواع آسيب

جراحتها به طور اساسی به دو دسته تقسيم میشوند:
 جراحتهای حاد معموالً با يک اتفاق خاص نظير افتادن ،پيچ خوردن يا ضربه ای از يک شی مانند يک راکت يا توپ ايجاد می شود.
نوعی از صدمات حاد بازی بدمينتون پيچ خوردن قوزم پا ،کشيدگی عضالت و جراحتهای شديد چشم میباشد.
 جراحتهای مزمن ،صدمات ناشی شده بيش از حدی است که در طول زمان ايجاد میشود .نمونههای آن در بدمينتون التهاب تاندون
کشکک زانو (درست زير کاسه زانو) و آسيب آرنج خواهد بود.

 .5استراحت ،کمپرس يخ ،تحت فشار قردادن ،باال قراردادن عضو آسيبديده
اساسی ترين آگاهی برای مديريت آسيب ،يک دستورالعمل مشخص به شرح ذيل است.

REST
R

استراحت

ين بسي ر مهم سد به محض ينکه آسيب رخ مب هد ،ب زيکن ز ب زش خ رج کو بر ش ينکه مه ب زش ب هم ن وضع
عو رض زير ر خو هد کد:
 ميز ن آسيب فز يش مبي بد.
 زم ن بهبو ش فز يش مبي بد.
 خطر يج آسيبه ش يگر منجر مبکو .
سر ار ن ن حيه آسيب يده:


ICE
I

کمپرس يخ

COMPRESSION
C

تحت فشار قراردادن
ELAVATION

E

باال بردن

ر ر ا هش مب هد؛

 عملکر سلوله ر ر ين ن حيه اند مباند؛
 تعد سلوله يب اه ممکن سد ر آن منطقه ز بين بروند ،ا هش مب هد
گذ کتتتن يخ به طور مستتتقيم روش پوستتد ي بر ش مدت طوالنب ت  61قيقه نج نمبکتتو چون ين عمل ب عث
مبکو به ب فده ش بيشترش آسيب برسد .بعد ز يک س عد ،يخ رم نب مبتو ند بر ش  61قيقه عم ل کو .
ا ربر فشر ه س زش بر ش نمونه م نند يک ب ند اشب من سب سد ،اه مبتو ند ت حد زي ش تور ر ا هش هد .ين
حي تب و ضرورش سد چون ب ين عمل تور امتر و زم ن بهبو ش اوت هتر مبکو .
ب البر ن بخشتتب ز بدن مجرو  ،به معن ش گر نش همینن بر ش انترل م يع تب اه علد تور قستتمد آستتيب يده
هستند .امک مب اند.

تبعيد ار ن ز روش ستتتر حد ،امپرس يخ ،تحد فشتت ر قر ر ن ،ب ال نگه کتتتن عضتتو آستتيب يده به نب ل توصتتيه پزکتتک و جد کتتر يط و ت بع
ستور لعمله به خصوص نسبد به نج تمرين ت تو نبخشب بر ش يک وره زم نب مور ني ز مبب کد.

الگوی دوازدهم
مسابقه
.1
.۲
.1
.4
.1

مقدمه
مسابقات حذفی
مسابقات ليگ
روشهای نردبانی
روشهای هرمی

نتايج يادگيري:

در خاتمه اين الگو ،مربيان قادر خواهند بود ،مسابقات را در گسترهای از قالبها سازمان دهی کنند.
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 .1مقدمه
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
برای بسياری از مردم فرصت رقابت محرم مهمی برای سهيم بودن آنها در ورزش است .اين بخش به چگونگی سازماندهی مسابقات در
شماری از قالبها به طور مختصر خواهد پرداخت.

 .۲مسابقات حذفي
م سابقات حذفی مهم ه ستند اگر شما شرکتکنندههای زياد وليکن زمان کوتاهی برای به نتيجه ر ساندن م سابقات دا شته با شيد .به هر
حال در اين قالب بساااياری از بازيکنان ،حداقل بازی را خواهند داشااات .اين نوع از مساااابقات ساااازماندهی ساااادهای دارد ،اگر تعداد
شرکتکنندهها ۲و4و8و11و1۲و14و ،1۲8با حريفها ،به صورت تصادفی و بهمنظور انتخاب در قرعهکشی در جای صحيح در جدول باشند.
توافقها مطابق قالب حذفی شامل:
 اگر با اعدادی غير از ۲و4و8و11و1۲و14و 1۲8مواجه شااديد ،در آن هنگام الزم اساات برای بعضاای از بازيکنان که در دور اول بازی
نمیکنند ،استراحت داده شود .بنابراين اگر شما  14شرکتکننده داشتيد شما مجبور به داشتن  ۲بازی اول استراحت خواهيد بود تا به
 11شرکتکننده برسيد.
 بهترين بازيکن میتواند برا ساس نتايج قبلی خود ردهبندی شود .اين بازيکنان در بخشهای جداگانهای به و سيله قرعهک شی قبل از
آنکه قرعهکشی اصلی انجام شود ،قرار میگيرند .در صورتیکه آنها زودتر از موعد مقرر در مسابقات برنده شوند ،آنها تا بعد از مراحل
مسابقه معرفی نخواهند شد.
يک نمونه از قرعهکشی با 14حريف و 4زير رده در صفحة بعد نشان داده شده است .توجه کنيد که:
 بازيکن  A, P, Iو  Hرده بندی شدند بنابراين اگر آنها برنده مسابقات شوند ،آنها تا زمان بعد از مراحل مسابقه معرفی نخواهند شد.
 بازيکن  Aو بازيکن  Pدر راند اول استراحت میکنند (يعنی آنها هيچ مسابقه ندارند) زيرا فقط  14شرکتکننده وجود دارد.
 به هر يک از مسابقات شماره داده میشود که به برگزار کننده مسابقات برای برنامهريزی کردن کمک میکند.

نهايی

نيمه نهايی

دور دوم

دور اول
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برنده و
امتياز

بازيکنان

شماره
مسابقه
11

امتياز

بازيکنان

شماره
مسابقه
11

امتياز

بازيکنان
بازيکن A

شماره
مسابقه
7

امتياز

شماره
مسابقه

بازيکنان
بازيکن A

(رده)1
..................
1

بازيکن C
بازيکن D

8

۲

بازيکن E
بازيکن F

1

بازيکن G
بازيکن H

1

1۲

(رده)4
بازيکن I
(رده)1
بازيکن J

4

1

بازيکن K
بازيکن L

12

1

بازيکن M
بازيکن N

......................
بازيکن P
(رده)۲

بازيکن P

 .۳مسابقات ليگ
در مسااابقات ليگ هر بازيکن در مقابل بازيکن ديگری از ليگ بازی میکند .اين قالب سااودمند اساات به دليل اينکه به رقيبان شاامارة
يکسانی در مسابقه میدهد .به عنوان مثال جدول زير فرمت ليگ را برای  1بازيکن نشان میدهد.
رتبه نهايی

تفاضل گيمها

گيمهای باخت

گيمهای برد

بازی باخت

بازی برد

بازيکن E

بازيکن D

بازيکن C

بازيکن B

بازيکن A
بازيکن A
بازيکن B
بازيکن C
بازيکن D
بازيکن E
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در فرمت ليگ نظير اين ،حريفها میتوانند بازی کنند به طوریکه در ذيل آمده است:
دوره 5

دوره ۴

دوره۳

دوره ۲

دوره ۱

DوA

ذخيره و A

EوA

CوA

BوA

ذخيره و B

EوD

EوC

CوB

 Cو ذخيره
BوD

BوE

DوC

 Dو ذخيره

ذخيره و E

توجه داشته باشيد که بازيکن  Aهميشه در دور اول قرار داده شده ،سپس بقيه بازيکنان در جهت عقربههای ساعت يکی از همان جايگاه
برای ايجاد يک دور جديد از مسابقات میچرخد B .به صورت پررنگ و مايل برای نشان دادن اين چرخش است.
در صورت تساوی ،وقتیکه بازيکنی امتياز برابر در مسابقه را بهدست میآورد ،در اينجا بايد برای توافقنظر به اينکه کدام بازيکن برنده
مسابقه است قضاوت شود .روشهای محاسبه به اين شرح است:
 اختالف بازیها
 اختالف امتيازها
 نتايج بازی بين دو تيم
در فرمت اين ليگ تعداد مسابقات بهطور قابل توجهی با افزايش تعداد شرکتکنندگان تکميل میيابد .جدول زير يک ليست مفيد از تعداد
مسابقاتی که نياز به تکميل بسته به تعداد حريفها میباشد ،را ارائه میدهد.
مسابقات براي هر تيم

تعداد دور بازي

جمع کل مسابقات

تعداد تيمها

۲
1
4
1
1
7
1
1
12
11
1۲
11

1
1
1
1
7
7
1
1
11
11
11
11

1
1
12
11
۲1
۲8
11
41
11
11
78
11

1
4
1
1
7
8
1
12
11
1۲
11
14

 .4سيستم هاي نردباني
سي ستم نردبانی نوعی از سي ستم ليگ ا ست که بازيکنان برا ساس توانايی خود در بازی با بازيکنان رديف پايينتر که فر صتهايی برای
رقابت با بازيکنان رديف باالتر از خود دارند ،درجهبندی میشااوند .چنانچه بازيکنی که در سااطح پايين رتبهبندی شااده ،برنده شااود ،آنها
میتوانند او را جايگزين شااخصاای کنند که باعث باخت آنها شااده اساات .بنابراين در مثال زير بازيکن  Dبا بازيکن  Aرقابت می کند و
وقتیکه آن گيم را میبرند جای را تعويض میکنند.
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 .1بازيکن D

 .1بازيکن A

 .۲بازيکن B

 .۲بازيکن B

 .1بازيکن C

 .1بازيکن C

 .4بازيکن A

 .4بازيکن D

 .1بازيکن E

 .1بازيکن E

 .1بازيکن F

 .1بازيکن F

 ..7بازيکن G

 .7بازيکن G

 .8بازيکن H

 .8بازيکن H

 .1بازيکن I

 .1بازيکن I

 .5سيستم هاي هرمي
سيستمهای هرمی نوعی از سيستم نردبانی ،اما با تعداد مختلفی از بازيکنان در هر سطح هستند .بازيکنان میتوانند:
 نوع ديگر رقابت کردن در همان سطح به طوریکه خود آنها (به عنوان برنده) صعود میکنند.
 بازيکنان حريف برتر نسبت به آنها (و چنانچه آنها برنده شوند ،جای را تعويض میکنند ،به عنوان نمونه در روش نردبانی زير).
بازيکن A

بازيکن P

بازيکن D

بازيکن C

بازيکن B

بازيکن I

بازيکن H

بازيکن G

بازيکن F

بازيکن E

بازيکن O

بازيکن N

بازيکن M

بازيکن L

بازيکن K

بازيکن J

