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دارند که   چند اشتباه عملی مشترک ویادگیری اصول و روش های اولیه آن  شروع اسکی ن درمبتدیا

که می گویند خشت  همه شنیده ایم . ممی پرداز و راههای بر طرف کردن آن  در مقاله زیر به این مهم

حاکی از این است که اگر در  که به صورت مختصر عمار کج تا ثریا می رود دیوارکجاول چون نهد م

ین روزهای آغازین یادگیری اسکی نتوانیم مشکالت پایه ای خود را در انجام این مهم  برطرف کنیم ا

یم.مشکالت را به صورت عادت به مراحل باالتر یادگیری اسکی نیز انتقال و با خود همراه می کن  

 

اسکی می کنند به این مسئله توجه نمی کنند و  سطکه در رده متو ی نیزمتاسفانه بسیاری از اسکی بازان 

را  ات خوداشتباهه روزهای اولیه اسکی برگردد و ب هیچ کس حاضر نیست چند گام به عقبگویی 

این مقاله اقدام به انجام این مهم می کنیم. امه یادگیری اسکی بپردازد. ما دربه اد از آن تصحیح کند و بعد

کنید و به حرکت درست یک نخست به عنوان یک اصل در هر کجا که می خواهید خود را تصحیح 

روش دست پیدا کنید چند گام به عقب برگردید این مهم به این معنی است که برای مثال از پیستی که 

اسکی می کنید به پیستی کامال آسان برگردید ونیز روش های اسکی را نیز از رده ساده تر شروع کنید. 

اسکی می کنید و سعی در انجام اسکی در  مثال اگر یک اسکی باز متوسط هستید که پیست های آبی را

امتداد خط فرود دارید برای تمرین یک گام به عقب بردارید و به یک پیست بسیار آسان سبز رنگ 

آن  صحیح تصحیح کنید  و پس از اطمینان از انجامدور از خط فرود بروید و روش خود را در آن جا 

 اگر مربی اسکی باشید.این مهم در همه جا و برای همه کس صادق است حتی  .به پیست آبی برگردید

یکی از مسائلی که اسکی از آن صدمه خورده است این است که تقریبا همگان یک جفت اسکی می 

خرند و بدون مربی به جان خود، دیگران وپیست می افتند و به کلی یادگیری این مهم را از مربی 

دوم چند ساعتی  تند که برای جلسه اول وباد تمسخر می گیرند. دیگران متعلق به گروهی هساسکی به 
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مربی می گیرند اما بالفاصله که بر روی اسکی ها ایستادند دیگر نیاز خود را به مربی اسکی تا پایان 

ه دیگر آنانی هستند که کم یا بیش، این طرف و آن طرف، چند روزی را با عمر انکار می کنند. گرو

چون نحوه تدریس مربیان محتلف با یکدیگر فرق می کند و شاگردان  مربی در هر فصل می گذرانند که

ایشان هم همچون مربیان خود هدف معینی برای اسکی ندارند تالش آنان به جای مطلوبی نمی رسد و 

به ناچار با اسکی ها تنها سال به سال در طبیعت زمستانی کوهستان سر می خورند. برای همین است 

عیت زیادی از اسکی بازان غیر حرفه ای ناتوان در اسکی داریم که تنها پول خود که ما در تمام دنیا جم

را صرف خرید وسایل و لباس های گران اسکی می کنند. وسایل و لباس هایی که از آن نمی توانند 

نگاه می کنند. همه  به عنوان تفریحی به مانند کارهای دیگر تفریحی خودی به  اسک نهاو ت استفاده کنند.

جد و گن ین مقاله برای بحث نمیآنچه در باال گفته شد مسلما دالیل بسیاری دارد که در حد حوصله ا

 ضوع مقاله بپردازیم. اولین موردی که جمع مبتدیان بابحث ما چیز دیگری ست. پس اجازه بدهید به مو

آن به اشکال بر می خورند تعادل و ایستادن صحیح بر روی اسکی ها است. قسمتی از آن می توان به 

ی دلیل داشتن کفش اسکی بزرگ و نامناسب باشد اما صرف نظر از کفش ها ، اگر فکر کنیم که اسک

و ایستادن صحیح بر باز کفش های اندازه و مناسبی دارد باید به نکات زیر برای بهتر شدن این تعادل 

ایستادن صحیح بر روی اسکی مسلما از شخصی تا شخص دیگر به علت شکل  کنیم. روی اسکی توجه

می توان به تعادل بهتری دست  .توان به اصول زیر توجه کردتمی بدن هر فرد فرق می کنند اما می آنا

بایستید  یافت. راحت بر روی اسکی می ایستیم درست به مانند ایستادن در اتاقی در خانه. اگر راحت

می شوند که فنریت  یند، از ناحیه مفاصل کمی جمعخود از حالت شق و رق در می آ ضالت خود بهع

است.  آرنج کمی جمع راست نیست،د این به این معنی است  که زانو کامال نعضالت را حفظ می کن

عرض و فاصله پا از همدیگر به اندازه باسن اختیار می شود. وزن خود را بر روی وسط پای خود 

   . ساق پا و مچ پا به جلو متمایل می شونداحساس می کنید. و 

 

 



لما گفتن این مهم در باال بسیار آسان است اما شخص مبتدی باید برای رسیدن به این مهم واقعا مس

در همین جا  . نکرده باشد اسکی ورزش تعادلی دیگریتالش کند. به ویژه اگر قبل از یادگیری 

زآنجایی که جمع بسیاری تنها یک روز در هفته اسکی را غنمیت می شمارم که بگویم که افرصت 

در منزل به انجام برسانند. یعنی  کنند الزم است که تمرین های تعادلی خود را روزی یک ساعتمی 

ساعتی را به تمرین بپردازند که در روز با ورزش های گوناگون یا تخته تعادل در منزل روزانه 

 اسکی با امادگی تعادلی بیشتری به فراگیری ورزش اسکی و روش های مربوط به آن بپردازند

. 

 

 

 



. مبتدیان در آغاز وزن خود را به عقب ا درست به انجام برسانیمازهمان آغاز سعی کنید که حرکت ر

 سیدن مبتدی از تندی شیب باشد.یا تر می اندازند. این نقص می تواند به علت سفت بودن کفش ها

 مبتدی انگار پیوسته می خواهد بر روی صندلی ای که درپشت او هست بنشینند. پاها را مستقیم

و مچ و ساق پا را به جلو نمی برد. اگر بند ساق کفش را باز نگاه دارید در  وسخت نگاه می دارد

 ساعت اولیه یادگیری اسکی به مبتدی کمک می کنید که به کفش اسکی تکیه نکند و تعادل پیدا کند.

 

  

   

 



مبتدیان عالقه زیادی به نگاه کردن به جلوی اسکی ها دارند و  همانطور که در تصاویر باال می بینید

. اما راه حل چیست و چه باید کرد که می توانند در موقعیت هایی شبیه به تصاویر باال قرار بگیرند

تعادل خود را بدست بیاورد. برای  مبتدی را در راه رسیدن به تعادل کمک کنیم و به او بیاموزیم که

مثال مبتدی می تواند تصور کند که جسمی سنگین در جلو او هست که او باید با دست و بازو های 

که وزن بر  ببرد و نگذاردباز اقدام به هل دادن آن بکند. در عین حال باید مچ پا و ساق را به جلو 

ر کنید که پیوسته باید دست ها را ببینید و از باالی آن به جلو نگاه کنید.تصو فتد.روی پاشنه پا بی   

 

 

 

یک مبتدی باید از زمین صاف بدون شیب شروع کند. در واقع روز اول در هر کجا که برف باشد 

هر کجا که  .می توان تمرین را شروع کرد و یاد گرفت  نیازی نیست که حتما به پیست اسکی رفت

ف در آن قرار داشته باشد که بتوان بر روی آن سطح مسطح و صاف ایستاد و سر چند متری بر

افی باشد. با کامل شدن تعادل دن تعادل کخورد می تواند برای انجام تمرین وایسنادن صحیح و پیدا کر

الی صفر درجه شیب داشته و ایستادن صحیح بر روی اسکی می توان به جایی رفت که به قولی با

که تا به حال سر نخورده است و از هر  باید از زاویه دید یک مبتدی دید باشد نه بیشتر. همه چیز را

سر خوردنی می ترسد و تعادل خود را ازدست می دهد. نگاه را در امتداد خط افق حفظ می کنیم و 

چشم اکتفا کنیم. تنها به حرکت سعی می کنیم که اگر می خواهیم به جلوی اسکی ها نگاه کنیم  



معموال اگر نخست تنها با یک اسکی با کمک چوبدست ها سر بخوریم و به اطراف ببریم بهتراست 

در روش نوین دو اسکی محدود شود.  با که به شیوه کالسیک شخص مبتدی در شکل هشتچرا 

زودتر  ،اسکی تجربه ثابت کرده است  که استفاده از یک اسکی و کمک به حرکت موازی اسکی ها

 برای حتی اگر هنوزشکل هشت اسکی ها را شخص مبتدی را به باالنس در زمین مسطح می رساند.

آموزش اسکی برمی گزینیم استفاده از یک اسکی در آغاز و انجام هشت نیمه با یک اسکی شخص 

دی را برای فهمیدن روش و حرکت هشت آماده می سازد و او را درگیر با مشکالت روش مبت

تدریس کالسیک و شکل هشت شده اسکی ها نمی کند. مسلما هر اسکی باز باید شکل هشت اسکی ها 

را در جایی از یادگیری اسکی خود بیاموزد اما این به این معنی نیست که شکل هشت اسکی ها تنها 

و با درجه ای باالی صفر به  ر یک پیست سبزاست. گاه مبتدیان د ی اسکی برای مبتدیانشکل یادگیر

مراتب با اسکی موازی باالنس بهتری برای اسکی دارند تا اینکه به شکل هشت اسکی کنند. پس هر 

مبتدی باید با توجه به نیاز فردی  و آناتمی بدن خویش به این موضوع و انتخاب و انجام آن توجه 

در جایی نیز باید چوبدست را به کناری گذاشت چرا که چوبدست برای جمعی می تواند بسیار  .کند

گیج کننده باشد چرا که قادر به هماهنگ کردن هر دو چوبدست با حرکت هر دو پا نیستند و به قولی 

میشود و پیچیده ترن هم که هست مشکل زایاسکی ها و چوبدست ها به یکدیگر می پیچند و کار از ا ,  

 

 

. 

نگاه کردن به جلو اسکی ها سر اسکی ها را به صورت ضربدر در می آورد که پیوسته همدیگر را 

قطع می کنند. در واقع ترس شخص مبتدی از ضربدر شدن اسکی ها و نگاه پیوسته به آن ها باعث 

اید به شخص مبتدی گوشزد کرد که نگاه خود را در ب ضربدر شدن اسکی ها می شود که این مهم را

امتداد افق حفظ کند و نگذارد  که نگاه و د رنتیجه سر و گردن به جلو بیفتد که باعث این نقص شود از 

دیگر مواردی که می تواند به شخص مبتدی کمک کند که زودتر تعادل خود را پیدا کند این است که در 

بال شیب بگردد سر خوردن را بر روی زمین صاف با کمک چوبدست روز اول به جای این که به دن  



 

 

به انجام برساند، یعنی با چوبدست به مانند کسی که قایق را با پارو به جلو هدایت می کند شخص 

امال تعادل مبتدی هم در شیب باال صفر درجه با استفاده چوبدست به جلو سر بخورد. تا جایی که ک

راه حل دیگر برای پیدا کردن تعادل و شکل  بیابد و کم کم شییب را درجه به درجه افزایش بدهد.

ا در جلوی بدن به ن چوبدست هاست با گرفت ار گیری آن بر روی اسکی تصویر باالصحیح بدن و قر

روی وسط پای  صویر باال مبتدی می آموزد که وزن وتعادل خود را به صورت صحیح برشکل ت

بحث در مقاله های آینده ادامه می یابد جا این مختصر را پایان می دهم دنبالهخویش نگاه دارد. در این  


