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 پرتحرك، مهيج و جذاب است كه قدمتي صـدوپنجاه سـاله دارد و              اي  بدمينتون رشته 
 .با گسترش و توسعه چشمگير در اين مدت به ورزش بسيار محبوبي تبديل شده است              

 ميليـون نفـر در سراسـر جهـان بـه            160طبق آمار فدراسيون جهاني بـدمينتون بـيش از          
 كه در نتيجه ايـن گـسترش و توسـعه در          ،اند رزشي روي آورده  اين رشته و   فعاليت در 

 بـه ورزشـهاي رسـمي بازيهـاي         1992بـدمينتون از سـال       بين اقـشار مختلـف جوامـع،      
تـرين ورزش در بـين ورزشـهاي         همچنـين بـدمينتون را سـريع      . ه اسـت  المپيك پيوسـت  

در بازي ژه  ويه ب( شسمكنند، چرا كه سرعت توپ حاصل از ضربه اِ راكتي عنوان مي  
تـرين ضـربه تنـيس در        كه سـريع    در حالي  ،رسد   كيلومتر در ساعت مي    340تا  ) دونفره
  . كيلومتر در ساعت است250حدود 

اندازي  سيس فدراسيون بدمينتون و راهأ دهه از تسهدر داخل كشور نيز بيش از      
گذرد كه با استقبال قابل توجـه ورزشـكاران مواجـه شـده و در                اين رشته ورزشي مي   

كه براي اولين بار يك نماينده از         به طوري  ،لهاي اخير رشد چشمگيري داشته است     سا
امـا   . پكـن شـد    2008كشورمان موفق به كسب سهميه حـضور در مـسابقات المپيـك             

له تحقيـق و    ـمـ ـي از ج  ـوزشـآم ـ يـلمـاي ع ـدهـنـيارـه ف ـنـيـه اين روند در زم    ـسفانأمت
 بـه   نداشته است، از توسعه و گسترش كافي      ليف كتابهاي مورد ني   أترجمه و ت   پژوهش،
ليف و ترجمـه شـده بـه تعـداد انگـشتان دو دسـت نيـز                 أكه مجموع كتابهاي تـ     طوري
نفره بوده   رسد كه اين كتابها هم همگي در مورد مهارتهاي تكنيكي بازيهاي يك            نمي

و در زمينه مهارتهاي جسماني و رواني و بازيهاي دو نفره، كتاب يا پـژوهش جـامعي                 
كـه پرواضـح     در صورتي  .اي استفاده بازيكنان و مربيان بدمينتون فراهم نشده است        بر
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 مربيـان و  ،ليف منـابع مـورد نيـاز    أپژوهشي نظير ترجمه و تـ      ـ است كه فعاليتهاي علمي   
ورزشكاران ما را با آخرين دستاوردهاي كشورهاي پيشرفته در ورزش بدمينتون آشنا            

الي جايگـاه بـدمينتون كـشورمان در ميـان سـاير             و در نتيجه به پيشرفت و تعـ        سازد  مي
  .شود منجر ميكشورهاي موفق در اين ورزش 

 موجود در اين زمينه را بـا اسـتفاده از           ايم كه خأل   در همين راستا تصميم گرفته    
اربرد كـ يم و پـس از ترجمـه و انتـشار كتـاب             كنـ پژوهشي غني برطـرف      ـ منابع علمي 

اصول موفقيت در بازي دو     نظير    جامع و كم   ترجمه كتاب  ،نفره تاكتيك در بازي يك   
نويـسنده ايـن كتـاب دكتـر         . را به جامعه بدمينتون كـشور تقـديم كنـيم          نفره بدمينتون 
المللـي تـيم ملـي انگلـيس و رئـيس سـابق              نام و مربي بين     صاحب مؤلفجيك داوني   

ور طبـع آراسـته و      به زي آن را    2007 كه در سال     استانجمن مربيان بدمينتون انگليس     
توان گفت بهتـرين و شـايد تنهـا كتـابي اسـت كـه بـه صـورت جـامع و                       ت مي ئبه جر 

البتـه شـايان ذكـر       .ده است شنفره بدمينتون تا به حال چاپ        مبسوط در زمينه بازي دو    
 اما برخـي از فـصول كتـاب از          ، فصل تشكيل شده است    دهاست كه كتاب مذكور از      

و نداشـتن   بـه دليـل سـازگاري       ) هفتمفصل  (  و زنان  جمله بازي مختلط دو نفره مردان     
از ايـن   نكـردن   ناهمخواني با فرهنگ حاكم بر جامعه بـدمينتون كـشورمان و اسـتفاده              

 كـه  ،شكل بازي در كشور و برخي فصول به دليل ارتباط اندك با زمينه كلـي كتـاب             
 هـشتم (  و ضعف نسبي مطالب اين فصولاست،تشريح مهارتهاي تكنيكي و تاكتيكي     

و به پيشنهاد كميته آموزش بدمينتون و برخي اساتيد، در ترجمه حاضر حـذف   ) نهمو  
اي بـه سـاختار كلـي كتـاب وارد نكـرده و              به هيچ وجه لطمه   اين موضوع    اما   .اند شده

همچنين اين نويد را بـه       .به صورت كامل ترجمه شده است      ) فصل هفت( ساير فصول 
اي نزديـك    صـدد آن هـستيم در آينـده   دركـه  دهـيم   دوستداران ورزش بدمينتون مي  

 و در اختيـار     كنـيم تري را براي فـصول حـذف شـده تهيـه             غني منابع علمي جايگزين  
  .جامعه بدمينتون كشور قرار دهيم

را در تهيـه و نـشر ايـن اثـر            گواران كـه مـا    ردر آخر بايد از برخي عزيزان و بز       
در ابتـدا    .يمكني و تشكر     قدردان ،علمي مورد نياز جامعه بدمينتون كشور ياري كردند       
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 كه زحمت داوري اين     ،از آقاي دكتر فرخي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه تهران         
ات سازنده خود نقش بسزايي در بهبود       ياثر را داشتند و با راهنماييهاي ارزشمند و نظر        

همچنين از آقايان . كمال تشكر و قدرداني را داريم  اند، كيفيت علمي اثر حاضر داشته    
 رياسـت و دبيـر محتـرم وقـت فدراسـيون           ، مهدي كرباسيان و محمدرضـا پوريـا       دكتر

 و مـسئوالن  ،»سـمت « مدير محترم گروه تربيت بـدني  ،و آقاي دكتر گائيني    ،بدمينتون
سپاسگزاري  اند، كه تسهيالت الزم را جهت انتشار اين كتاب فراهم كرده      اين سازمان   

  . اين عزيزان خواستاريمكنيم و توفيق خدمتگزاري روزافزون را براي مي
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