
 شمشیربازی علم تمرین در
 

 عباسعلی فاریابیترجمه و تنظیم: 
 

 رابطه بین مربی و مبتدی
 

یری وجود می آید. تاثه نوآموز و معلم او ب  –یکی از ارزنده ترین تجاربی که هر انسان می تواند داشته باشد از تاثیرات رابطه بین دو شخصیت 

ریزی  یادگیری را قالب ل آنها در زمینةو تمای احترام و درک متقابلآنها،  آنها می گذارد می تواند رابطة آیندة دویکه چند مالقات اولیه روی هر 

 معنی داری بین آنها ایجاد شود حتما هر کدام از آنها باید چیزهایی جدیدی از همدیگر بیاموزند. کند. بله، اگر قرار باشد یک رابطة
 

 
 

 مربی نسبت به اطالعات تخصصی خود معلم/از یک سو، د. وجود دار متفاوتی اهمیت و با درجة متقابل مطالب مختلف البته، در بررسی این رابطه

یجه مبتدیان معموال از خودشان نوآموز برای اولین بار در حال تجربه کردن یک موضوع جدیدی می باشد. در نت از سوی دیگر، اطمینان کامل دارد.

 طه باشد.باید مدیر ایجاد این راب یم که خود مربینگران هستند. با قاطعیت باید بگویئن نیستند، و نسبت به اولین مالقات خود مشکوک و مطم

 درک ،گونه شکی بدون هیچ. کندآینده را فراهم  ، زمینة رابطةدر آرامش نگهداشتن نوآموز از راه ، واز طریق تنظیم اولین برخوردهااو باید 

 لیست اولویت ها قرا دارد. ةدر مقدموسط نوآموز مشکالت تجربه شده ت
 

 ،ادنتیجه خواهد د است. درک این موضوع توسط مربیراحتی بیاموزد بسیار ضروری ه که نوآمور بتواند در آن ب اتمسفری رلکس و شادایجاد 

 ی های خود را به بهترین وجه بروز دهد. ا بتواند توانایبه آن نیاز دارد توجود خواهد آورد که شاگرد ه ب را و آن حس اعتمادی
 

ه نوآموز اجازه ب یکی از خصوصیات دیگر انسانی است که باید در کنار درک متقابل وجود داشته باشد. بردباری و شکیبایی یعنی اینکه بردباری

حتی م کنی تحسینو در مقابل اجرای حرکات او را  ،نداشته باشیمکنیم، توقعات زیادی از او  تشویقخودش پیشرفت کند، او را  دهیم تا در دورة

 اما حداکثر تالش و تمرکز وی را نشان می دهد.  ،عملکردش از نظر یک متخصص عالی نبوده اگر
 

کمک فراوانی  عالقمند کردن نوآموز و لذت بردن او از ورزش شمشیربازی حتما جواب می دهد و در حفظ گروه نوآموزان نةاین شیوه در زمی

 خواهد کرد.
 

 خاطر داشته باشیم:ه دو قانون وجود دارد که باید باین مبحث در 
 

 برند و در آنها حس پیروزی ایجاد کند. ب لذت آنی می شوند که از افراد وارد ورزش   :1قانون 

 کنند. تشویقیک را تغییر دهند بلکه می توانند آن را  مربیان نمی توانند قانون شمارة   :2قانون 
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 مشکالت انگیزشی در تعلیم مبتدیان
 

 های زیر مواجه می باشد: روشبا  ،یک مربی شمشیربازی بطور کلی در هنگام آموزش مبتدیان خردسال، جوان و بزرگسال
 

 مقدماتی و تمرینات دسته جمعی تعلیم برای گروهی آموزش روش. 

 بعنوان مبنای آموزش فرادیدرس ان . 
 

 سال( 22تا  11سال( و جوانان ) 11تا  9مربیگری خردساالن )بین 
 

 2الی  1سبب وجود امکان ریزش آنها، برای مربی کار ساده ای نیست. این ریزش معموال بعد از ه تدریس یک گروه خردسال یا جوان مبتدی، ب

 تکنیک های مربیگری ضعیف اوقاتگاهی وجود می آید. ه وغیره، بعلت خستگی، ماللت، عدم تشویق، کمبود اشتیاق، ه ماه پس از آغاز آموزش، ب

ن را رها آ ،امتحان کنندبه خوبی ورزش انتخابی خود را نوآموزان قبل از اینکه  که، سبب می شود بی در برقراری ارتباط با شاگردانو ناتوانی مر

ت شاگردان را برای مد باید بگونه ای تنظیم شود که عالقةاول آموزش شمشیربازی جلسات تمرین  ند. بنابراین پر واضح است که در دورةساز

 بیشتری حفظ کند. 

 
 

 شته باشد. دالیل زیر از نظر خردساالن ودر کلوپ شمشیربازی آگاهی کامل دا ابتدا مربی باید کامال از دالیل )عوامل انگیزشی( حضور خردساالن

 جوانان احتماال اهمیت دارد: 
 

  ی ی و مبارزه ایآنها، شمشیربازی به نظر آنها مانند ورزش های دیگر نیست و دارای فاکتورهایی رزم تتصورات و تخیالبا توجه به

 آمده است. "سه تفنگدار"می باشد درست مانند آنچه در داستان  "رمانتیک دوئل"سوم به شکل آداب و ر

  در بین گروهی از دوستان می باشد. کسب شان و مقامشمشیربازی یکی از راه های 

 می کرده اند.تمرین شان قبال آنجا  : آنها انتظار دارند با دوستان جدیدی آشنا شوند یا اینکه دوستاندالیل اجتماعی 

  نات اولیه تمری شده اند، و انتظار دارند در دورة تشویق تان، نمایش های شمشیربازی، وغیرهبوسیله والدین، دوس مستقیمبطور آنها

 ات شمشیر متنوع و مبارزات شمشیربازی برخورد کنند. فراوان، حرک تفریح و سرگرمیخود با 
 

 ز آب درآیند. در این مرحله، وظیفةخوبی ا "جنگجوهای"و مصمم هستند تا  خردساالن انگیزه فراوانی دارند ،یدلیل هیچمعموال در آغاز کار، بدون 

 .این نوجوانان را حفظ و تقویت نماید و اشتیاق انگیزهبلکه همچنین باید  ،مربی نه تنها تعلیم مهارت های تکنیکی و بهبود آنها می باشد
 

دار  سیار مشکل خواهد بود. در این دورة زمانی بازیکنان پتانسیلماه اول برنامه ب 8تا  3 با تنظیم جلسات تمرین به روز می توان به این هدف رسید.

وقتی شخصی وارد یک باشگاه شمشیربازی می شود او دوست دارد از فعالیت های  را ادامه بدهند یا خیر. تصمیم خواهند گرفت که شمشیربازی

هایی  زمانی آن ی که گرفتار تمرینات کارپای خسته کننده می شدند همیشه به خاطر دارند،د. شمشیربازان قدیمی همیشه روزهایباشگاه لذت ببر

 بمانند تا شمشیر به دستشان داده شود. بازیکنان مجبور بودند یک سال منتظر که
 

 را گذرانده 2آموزش مربیگری درجه  فرض کنیم ایشان اخیرا یک دورة زی را در یک موقعیت بسیار سختی قرار دهیم.اید یک مربی شمشیرببیای

 را و مجموعه ای از نمایش های مینی شمشیربازیبیاموزد. او اشتیاق فراوانی دارد تا یک گروه نونهال را جمع آوری کند تا به آنها شمشیربازی  است

 است. دور هم جمع کردهشدن را دارند در باشگاه خود  "شمشیرباز”راه اندازی کرده و در نتیجه عده ای را که آرزوی 
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 تمصرف نظر از نوع سیساست. ایشان احتماال انتخاب خواهد کرد آموزش گروهی  که شیوه ای ،کافی در باشگاه خود دارد با تصور بر اینکه وسیلة

 گنجاندب در این تمرینات سرگرم کننده ی برنامةتعداد بایدو ا .استن روش برنامه ریزی تمرین در آترین عامل موثر  ، مهمکه بکار می برد آموزشی

و بازی های مرتبط با شمشیربازی  تعداد زیادی از تمرینات 3 درس دوره مربیگری درجةعالقه و اشتیاق گروه را زنده نگهدارد. در طرح  که بتواند

های  یکتکن ،و تمرینات خود را جالب و دل انگیز نماید. در این مرحله بتواند به راحتی به هدف خود برسد،کمک می کند تا  یوجود دارد که به مرب

 های وه حرکات پای اصلی، تکنیکمینی اپه می توان گر شمشیربازی متنوع و تعدادی مسابقة شمشیربازی هدف اصلی نیستند. در طی بازی های

ین امرحله، از نظر تکنیکی،  را افزایش داد. قانون اصلی در اینبازیکنان به این ورزش  شمشیربازی پایه، اصول زمان سنجی را آموزش داد و عالقة

به دنبال قهرمانان آینده  . طبیعی است که در این گروه نونهالتا اینکه زیاد و غلطکم اجرا شوند  تا حدودی صحیح  وحرکات است که 

 خودمان باشیم، بنابراین بهتر خواهد بود که آنها االن چیزهایی بیاموزند که بعدا نیاز نداشته باشند آنها را کنار بگذارند. 
 

 
 

 چیزهای دیگری که در این مقطع باید به خاطر داشته باشیم:
 

  کند. "رضایت"مربی باید تالش کند که هر نونهال از خود احساس 

  انی دهد )معموال به کسنباشد، از کسی جانبداری نکند و توجه خاصی به بعضی از بازیکنان نشان  عادلمربی باید در قضاوت های خود

 (.کنند توجه بیشتری می شودکه حرکات را بهتر اجرا می 

  استست و مورد قدردانی واقع شده راضی ا اوهر نونهال باید حس کند که مربی از تالش های. 

  بشوند بویژه اگر اشتباهاتی در کارشان وجود داشته باشد. تشویقبازیکنان باید مرتب 

 صورتی که  در  –شان می شنوند  اشتباهات ثر اوقات بازیکنان تذکراتی دربارةشوند )اک اشتباهات باید با شیوه ای مثبت تصحیح

 بخش های صحیح کارشان باید به آنها گفته شود سپس خطاهای آنها را تصحیح کرد(. 

 در گروه باید حاکم باشد. بچه ها دوست دارند بدانند که چه انتظاراتی از آنها خواسته می شود و نیاز به کسی دارند که باالی  انضباط

 سرشان باشد و از او تبعیت کنند. 

 ای پتانسیل قهرمان شدن را ندارد.  "هر بچه"شود بعضی مطالب را زیاد به بچه ها تحمیل نکنند.  هد خواستاز والدین بای 
 

ان برنده بعضی از مبتدی ،دست می آید. در مینی تورنمنت ها بعضی از فاکتورهای انگیزشی و بنیادهای مستحکم بازیکنان از طریق موفقیت به

که برنده ها احساس موفقیت کرده و کامال جذب این ورزش خواهند شد، و بازنده ها ممکن است  ستاینجا. خواهند شد و بعضی دیگر بازنده

 راه های جدیدی برای تشویقنومید بشوند و اشتیاق و عالقه خود را از دست بدهند. در مراحل آغازین آموزش مبتدیان بسیار مهم است که 

بین شاگردان ضعیف تر و کم انگیزه تر. شاید بهتر باشد که مسابقات مینی داشته باشیم و پیدا کنیم تا میزان ریزش کالس کمتر شود، بویژه در 

همچنین تشویق های شفاهی بیشتر و توجه به بعضی از مهارت های دیگری که در حین تمرین از خود نشان می دهند. تاکید بر رفتار و کردار 

 ازان خردسال کمک فراوانی بکند.نومیدی و عدم اشتیاق شمشیرب کاهش خوب آنها می تواند در
 

ع کردن گروه در بعضی از اجتماعی نیز یکی از فاکتورهای معنی دار و قابل توجه در ایجاد انگیزه در نونهاالن می باشد. دور هم جم جنبة

 افزایش احکام گروه رمانند گردش ها، مسافرت های کوتاه، تجمع های گروهی، جلسات غیر رسمی، نیز می تواند است های تفریحی گردهمایی

ه فعالیت با گرو ادامةنسبت به  کالسداده و سبب خواهد شد که بصورت یک تیم واحد با هم کار کنند و به مربی کمک خواهد کرد تا اعضای 

 بیشتری بنمایند. ابراز عالقة
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 ساله( 02 – 22گروه های بزرگسال )
 

 ساله انگیزه و اولویت های دیگری از حضور در تمرینات شمشیربازی دارند. عموما در بین آنها دو گروه زیر یافت می شود: 02تا  22بزرگساالن 
 

کسانی هستند که قصد آشنایی با این ورزش را دارند و تصمیم دارند هفته ای یک یا دو بار در تمرینات    – عالقمند به تفریحگروه  -1

 ند اما عالقه ندارند در مسابقات شرکت کنند.حاضر شو

ساله( کسانی هستند که آرزوی دارند دوران مسابقات موفقی  02تا  18ترها هستند از  )معموال جوان  – عالقمند به مسابقهگروه  -2

 داشته باشند. 
 

 ،دیر به نظر می رسد، زیرا افراد در این سن به ندرت می توانند بازیکن درجه یک جهانی بشوند 02تا  22در سنین  آغاز کردن ورزش شمشیربازی

طح در س کهند را می شناسد اما غیر ممکن هم نیست. نویسنده چند نفر از بازیکنانی که در سنین بزرگسالی شمشیربازی را شروع کرده ا

 رسیده اند.  نیز ل توجهیهای ملی به موفقیت های قاب قهرمانی
 

 
 

 معموال بزرگساالن از هر دو جنس سه فاکتور انگیزشی مهم برای آغاز شمشیربازی دارند:
 

  آشنایی با افراد دیگردالیل اجتماعی، برای. 

 که نیازی است طبیعی برای انجام فعالیت های فیزیکی.تناسب اندام ، 

  تان سه تفنگدار(.)الگوی داس رویای رومانتیکبه حقیقت درآوردن یک 
 

رد یک ف یداشته باشد، یا ممکن است تنها یکی یا دوتا از آنها برا های مختلفی وجود اولویتر فردی ممکن است در بین این سه عامل برای ه

 نقش بازی کند.
 

یکی از اعضا می تواند نقش  کوتاه بعد از تمرین، برگزاری دعوت شام در یک رستوران یا در خانه "جلسه های"با توجه به زندگی اجتماعی، 

 شایانی در نزدیک تر کردن اعضا به یکدیگر، ایفا کند.
 

بجز اینکه ما دیگر بازی هایی که برای نونهاالن و  ،نونهاالن و جوانان یکسان می باشد و سرگرمی بزرگساالن در مقایسه بااصول تناسب اندام 

کردن،  کافی پویا باشد تا همه بتوانند با تمرینات گرم ه اندازةی کنیم. جلسات تمرین باید بجوانان استفاده می کردیم برای بزرگساالن استفاده نم

 تست های آمادگی جسمانی، دپالسمان، درس های انفرادی یا بازی های آزاد، فعالیت جسمانی کافی داشته باشند.
 

یک درس انفرادی، قابل لمس خواهد بود، بویژه موقعی که  یا به شکلتحقق رویای سه تفنگدار از طریق تمرین های تکنیکی بصورت گروهی و/

درس های انفرادی طبیعتا به کیفیت  بازیکنان بازی های تمرینی آزاد خود را آغاز کنند و پیشرفت و بهبود حرکات خود را مشاهده کنند.

لیکن اصل مهمی وجود دارد که هر مربی  گی دارد.های آموزشی مربی و میزان زمانی که او می تواند در اختیار هر بازیکن بگذارد، بست مهارت

شاگردان هم سطح خیلی با هم اختالف داشته باشد می تواند  زمان درس انفرادی داده شده به مدت اگرباید در نظر داشته باشد. 

که درس طوالنی تری به او می دهید امتیازی بیشتری  بازیکنیمعموال فکر خواهند کرد که شما به  شاگردها. یکی از عوامل نومیدی آنها بشود

 قائل هستید و به او التفات بیشتری دارید و ناخودآگاه نسبت به او احساس حسادت خواهند کرد.


