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 تضمین باال انگیزة فشار تحت و مبارزه شرایط در را دشوار حرکات کارآمد کارگیری به و صحیح اجرای که هایی روش از یکی

 .است پرتکرار یادگیری اصطالح به روش کند، می

 مانز مدت برای و زیاد سرعت با متغیر، پیچیده، شرایط در دیگر، ضربه های شگرد توالی با همراه دشوار، حرکات از هاستفاد دربرگیرندة این

 های موقعیت درحرکت ردکن  01 مانند اجرای دشوار، و پیچیده ،مرکب حرکتی واحدهای شمشیرباز یک اگر مثال، عنوان به. است طوالنی

 خواهدن سخت خیلی او این برای مسابقه در مناسب تاکتیکی موقعیت یک در اجرای یک ضربه با ردکن ادزی احتمال به کند، تمرین را مختلف

 انگیختگیبر و انگیزه فشار تحت که – شودمی تبدیل "آسان" به یک شگرد ذهنی صورت به ،یشمشیرباز چنین برای "سخت"یک ضربة . بود

 مراجعه دیافران درس یک در استفاده مورد اساسی هایروش - 2 بخش دی،ارفان درس مدرن مفاهیم: فصل به) دگیرنمی قرار باال

 .(کنید

 

 همچنین که) مونپلیه دو لویی ژان فرانسوی، مشهور استاد توسط )یادگیری از طریق تکرار( پرتکرار آموزش روش نوعی نوزدهم قرن اول ةنیم در

 الحاصط او. معرفی شد (می کرد اصرار باالیی بیرونی مسیر از دفاع برایآن  از دهاستفا بر و نمود ابداع شش را دفاع که بود مربیانی از یکی

 قبل از و شدهبینیپیش همه که است شمشیربازی ضربات توالی روان و دقیق سریع، بسیار اجرای مستلزم که روشی - کرد معرفی را "رپریز"

 رد - اجرا می شدند سریع بطور "آن یک در" شمشیربازی که حرکات از مرکب و هپیچید متکامل های مجموعه - رپریزها این. بود شده تعیین

 .شد محبوب بسیار مختلف مدارس در نوزدهم قرن دوم ةنیم

 روش آمدیکار آنها، شاگردان نتایج و بازی ةشیو و بیستم، و نوزدهم قرن شمشیربازی ةبرجست استادان از زیادی های نسل ةتجرب رسد می نظر به

 آموزش شرو موفقیت، با و اغلب شمشیربازی، ةبرجست استادان از بسیاری که کنم اضافه دوست دارم مناینجا . کند می تایید را رتکرارپ آموزش
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 روتی،مانگیا جوزپه: مثال عنوان به(. نام به آن اطالق نمی شود این شاید البته،) کنند می استفاده از آن هم هنوز یا اند، برده کار به را پرتکرار

 .امروزی فرانسوی ةبرجست مربیان از بسیاری و روزا، دی لیویو

 به نجرم اغلب  –( شکست از ترس) منفی هم و( پیروزی به میل) مثبت هم – انگیزه باالی بسیار سطح که است شده تاکید فصل این در بارها

 شمشیربازی اداست نگرش و کالمی اطمینان مسابقه، از قبل مناسب دنکر گرم یک انجام با البته .شودمی بازیکن عملکرد کارایی و استاندارد کاهش

. ستا تمرین خود زمینه این در کار ترینمهم اما ،(کنید مراجعه "مسابقه از قبل آمادگی": فصل به) درک مقابله نقیصه این با می توان غیره و

 را هانآ تواندب او و شوند آسان ذهنی طوربه او برای دشوار ةویژ هایناییتوا و حرکتیموتور  هایمهارت که کند تضمین باید ورزشکار یک تمرین

 اشاچیاننمایش خود را در برابر تم خبره آکروبات یا بالرین پیانیست، یک کهدرست همان گونه  ،کند اجرا دقت و سبکی آسانی، هب مبارزه شرایط در

 ده،ش شناخته تمرینات با متناوب طور به را آن و کرد استفاده شده ذکر پرتکرار وزشآم روش از باید هدف، این به دستیابی برای. کندمی اجرا

 های مهارت نمایش از و ،دهدب خود امکانات و ها توانایی ها، مهارت به اعتماد به نفس و اجرا از اطمینان بازیکن به که کرد عمالإ آسان و اکتسابی

 .بردب لذت خود

 

 البته - ستا ضروری و مهم بی نهایت بلکه نیست، مسابقات دستاوردهای و ورزشی تمرینات نتایج روند بر یرگذارتأث عامل تنها انگیزه طبیعتاً

 بسیار وقف کرد. توجه و فکر ،زمان آن، به دادن شکل ایجاد و برای باید که - شود نمی درک کافی ةانداز به آن ارزش نهامتاسف

 های توانایی واقعی سطح به توجه با) آن مناسب سطح و - آموزشی و اجتماعی نظر از ارزشمند و مولدانگیزة  – انگیزه درست نوع به دادن شکل

 ظریف و دشوار مهم، بسیار هایکار ی ازیک( او امکانات بالفعل سطح و آرزوها بین ناسبتم ةرابط و او شمشیربازی دورة از معینی ةمرحل در بازیکن

 .است شمشیربازی استاد یک

 نبرآورد برای بنابراین دهد، می سوق مشخص جهتی در فعالیت سمت به را ما که است یعوامل از ای مجموعه گیزهان که آنجایی از

 یها فعالیت و ورزش با مرتبط مناسب های انگیزه و ها ارزش ها،مان آر نیازها، به دادن شکل شامل باید اساساً آن رشد مان، نیازهای

 .باشد ورزش از خارج

 ةرشت یک حرکتی -حسی های مهارت تکمیل و آموزش فرآیند در و تمرین اول ةمرحل در ویژه به – انتخابی ورزش هب عشق و ورزشی لذت

 .استبرخوردار  ای ویژه اهمیت از – ورزشی

 موقعیت :به نظر برسد جذاب و ارزشمند که باید) معین اهداف به دستیابی به تمایل شامل باید تنها نه خود ورزش به نسبت ورزشکار یک نگرش

 دةبلکه همچنین باید دربرگیرن (غیره و بودن، سالم و اندام تناسب ،ه شدنشناخت و پول آوردن دست به کشور، از خارج به رفتن باالتر، اجتماعی
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 "عالقه" ونبد عمدتاً باید او دیگر، عبارت به. باشد مسابقات در شرکت و تمرینات انجام از معین، ورزش یک پرورش از خودانگیخته و خالص لذت

 .باشد داشته دلبستگی خود ورزش به

 در گفته های خود آرکادیف، ویتالی شوروی، شمشیربازی ةبرجست استاد. دارد محدودی ارزش بازی، از محض لذت احساس بدون ابزاری، ةانگیز

 مشیربازانش" و "!کند یلتبد شمشیربازی متعصب یک به را شاگردش که است این مربی یک وظیفة اولین": کرد تاکید نکته این بر

 شمشیربازان ،2112 لیسبون، جهانی مسابقات در. )"!هستند خود ورزش عاشق که یابند می دست بزرگی های موفقیت به دلیل این به شوروی

 صورتی در" :که نظر نای بیان با کرد، تأکید انگیزه از جنبه این اهمیت بر نیز کنپ باربارا.( آوردند دست به نقره مدال دو و طال مدال شش روسی

 توجهی قابل ایجنت بتواند او است بعید ،نباشد هدف یک عنوان به خود جسمانی آمادگی تقویت و استحکام به او نیاز دربرگیرندة یک فرد ةانگیز که

 ".کسب کند معین ورزش یک یا بازی یک در

 

 ادراکی امکانات گرفتن نظر در شامل که دشواری، سطح و دانش تدریجی افزایش اصل خردمندانه کارگیریبه ،شاگردان در مثبت ةانگیز ایجاد در

 ار انگیزه سطح و هستند کننده خسته آسان خیلی کارهای. کندمی ایفا مهمی نقش آموزش، از معین ةمرحل یک در شاگرد آمادگی وضعیت و

 ةارائ. دهد می کاهش را او ةانگیز سطح اغلب و دارد شاگرد بر ای کننده دلسرد تأثیرات سخت خیلی تکالیفاز طرف دیگر . دهند می کاهش

 ویژه به ارد،می گذ نبر بازیک منفی تأثیر آموزش، از یمعین ةمرحل یک در بازیکن یک امکانات و ها توانایی از فراتر بسیار و دشوار بسیار وظایف

 شروع حتی ای – کنند نمی سعی حتی بازیکنانی چنین. دندار نه شدشناخت رسمیت به و موفقیت به شدید نیاز و زیاد طلبی جاه شاگردانی که

 .ترسند می باخت احساس و شکست ازبطور ناخودآگاه  اغلب زیرا دهند، انجام را دشوار بسیار کار یک تا – کنند نمی تالش به

 او های نشواک کند، مبارزه باتجربه و بهتر مراتب به رقیب یک با تجربه کم و جوان شمشیرباز یک تمرینی، مسابقات در اگر ترتیب، همین به

 ملکردع سطح نتیجه، در و کشد می دست جدی طور به بازی برای تالش هر نوع از حریف، آشکار برتری یا به دلیل: باشد گونه دو به است ممکن

 کند، عمل خوب برتر بسیار حریف ربراب در خواهدب شدیداً او - باشد ی داشتهمتفاوت واکنش است ممکن اینکه یا خواهد بود؛ پایین بسیار نیز او

 .ارائه دهد خوبی بازی تواند نمی اما در عین حال ،است باال بسیار واقع در او ةانگیز سطحبنابراین 

 این از باید فرد و ،دهد می تشکیل را معاصر یباال سطح ورزش در عوامل ترین مهم از برخی دیگران، با خود ةمقایس و ،برتری خواهی رقابت،

 ستفادها تمرینات و آموزش در که شدید، بسیار برتری خواهی. باید صحبت کنیم احتیاط کمی با اینجا، در اما. ببرد بهره تمرین روند در حقایق

 و "جنگجو" نوع از شمشیربازان و هستند پرخاشگری باالی سطوح و قوی عصبی سیستم شاگردانی که دارای برای عالی بسیار محرکی شود، می

 تالش رحداکث استخراج برای کارآمد بسیار راه یک رقابت افرادی، چنین برای. می باشد ،دارند ماکیاولیستی شخصیتی های ژگیوی هک افرادی

 قوی، ایدرونگراه یا ،دارند ضعیفی نسبتاً عصبی سیستم و شوند می مرعوب راحتی به کسانی که ،خجالتی افراد با برخورد هنگام اما .است آنها

 درایت اب دقت، با اعتدال، با باید برتری خواهی قوی عناصر حاوی های روشاستفاده از   هستند، "تکنیکی"گروه  به متعلق یا حساس طلب، جاه
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 کلش تدریج به خود امکانات و هاتوانایی به نسبت شاگرد اعتماد که کرد معرفی ایگونه به را رقابت باید دوم حالت در. انجام شود تدریج به و

 .آورد وجود بهدر او  را شدید برتری خواهی باید اطمینان کسب از پس تنها و شود داده

 بلکه یک، نهات نه که است این مهم ةنکت. باشد متنوع و جانبه چند باید شاگردة انگیز مناسب سطح و نوع به دادن شکل و تحریک بر مربی تأثیر

 های تمرین ؛شده سازماندهی خوب گیری تمرینات آموزشیبه کار: نندما انگیزشی گذارتأثیر یچالش ،یتشویق برنامه های از کامل ای مجموعه

 شفاهی تشویق و تایید ؛شمشیربازی به عالقه و عشق القای در آنها بودن مفید اطمینان از ؛جذاب و رنگارنگ ةارائ های روش ؛متنوع و جالب

 اهدافی یحتوض و تعیین ؛شمشیرباز طلبی جاه استفاده از ؛تنبیه و هشدار سازنده؛ انتقاد جوایز؛ و ستایشحربة  از استفاده لزوم صورت در مربی؛

ة ارائ ؛منافع ملی و مربی ها، تیمی هم باشگاه، با پنداری همذات و ؛انسجام ؛وابستگی و اخالص در عمل؛ وفاداری ؛یافت دست آنها به باید که

 ردف خودآگاهی هایراه از یکی عنوان به ورزش مفهوم بر تأکید ورزش؛ از حصول قابل غیرمستقیم و مستقیم هایعایدی  و سود صفات برجسته،

 .غیره و اجتماعی و روانی فیزیولوژیکی، متعدد نیازهای برآوردن برای ایوسیله عنوانبه و

 

 اال،ب سطح ردهایدستاو و پردرآمد های ورزش با مرتبط مادی منافع اهمیت بر حد از بیش تاکید ،ةطرف یک انگیزهاز طرفی باید اذعان کرد که 

 :مانند باشد، داشته منفی پیامدهای می تواند اوقات گاهی

 بزرگ ایجنت برای مثالً که زمانی – بیاورد پایین و دهد تضعیف را او نتایج و عملکرد استاندارد و کند فلج را بازیکن یک است ممکن .0

 .شود داده کالن مادی سودهای ةوعد بازیکن به ورزشی،

 افیک مرتبط امتیازات از برخورداری و زندگی از معینی استاندارد حفظ برای موفقیت از معینی سطح ی شدنمپیکال همزمان با وقتی .2

 .دهد می دست از را خود کاراییبازیکن  باشد،

 تفادهاس سوء فیمن های انگیزهبه عنوان ...  و مالی های تحریم توبیخ، تذکر، امتیازات، برخی کاهش تنبیه، از رغبت و میل با مربیان از برخی

 کنترل": تاس شده شناخته کمتر که اندازد می ناپلئون گفته های ی ازیک یاد به مرا جمله این. است آسان بسیار آنها عمالإ که ، کارهاییکنند می

 هک است بدیهی هرچند آنهاست، دادن آموزش از تر آسان بسیار افراد تنبیه البته "!شان های دارایی با تا است تر آسان شان های بدی با مردم

 متیازاتا کاهش ،تنبیه ،ادند اخطار به طرفه یک و آمیز اغراق تکیه وجود، این با. شویم متوسل منفی وسایل این به که است الزمهم  اوقات گاهی

 .دارد کمی آموزشی ارزش و نیست مؤثر چندان واقع در غیره و
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 .است نشده درمان بدی عادت هیچ از یا نگرفته، یاد مثبت منفی چیزی ةانگیز و تنبیه با صرفاً حال به تا کس هیچ که یمبدان باید ما

 توصیه را دشوار هایموقعیت با آمدن کنار و مشکالت بر غلبه به نیاز شخصیت، مثبت ابعاد القای و شاگردان ةانگیز دهیشکل ةدیرین سنت

 نجر کند، تقدیم خدا به تواند می انسان یک که ای هدیه گرانبهاترین": ازداند می دوم پل ژان پاپ معروف ةجمل یاد به رامشیوه  این. کندمی

 این هک کنندمی ادعا و کنندمی وادار دردناک حتی و ناخوشایند دشوار، کارهای با را خود شاگردان که مربیان از برخی تمرین مانند دقیقاً "!است

 یماری،ب درد، ناامیدی، آنقدر زندگی که کنم می فکر من نیست زیرا جذاب من برای گفته این ، البتهآنهاست "اراده نیروی" توسعه حال در کار

 انشد: مانند اجتماعی نقش چندین آمیز موفقیت انجام. باشیم نداشته این گونه طلبی شهادت به نیازی که آورد می ناحوادث مختلف به ارمغ

 من برای زیر معروف سخناما . است دشوار بسیار غیره و سازمان یک عضو وست،د همکار، مادر، پدر، خواهر، برادر، شمشیرباز، دانشجو، آموز،

 : است تر جذاب بسیار

 "!است شدید انضباط از بهتر خیلی مالیم ةعالق"

 

 : شود تعریف زیر صورت به تواند می شد، بیان باال در که مربیان، از بسیاری نگرش

 تصمیم قبال یا است الزم که را آنچه باید بلکه دهید، انجام برید می ذتل آن از یا دارید دوست که را کاری باید نه تنها شما"

 ".دهید انجام ،اید گرفته

 : بود خواهد این ترعملی بسیار دیگری وجود دارد که نگرش یک ،)خودکشی( شهید کردنی چنین جای به کنممی فکر اکنون،

 "!آن باشید انجام آمادة با میل و ببرید ذتل است الزم آن اجرای آنچه از"

 طوری دبای ما که معتقدم من این، وجود با. است پیاده کردن آن در تمرین از تر آسان نیز مطلب این بیان آموزشی، های توصیه اکثر ماننددرست 

 ورآید د نیاز یکبه صورت  آنها برای...  و دستورهای تمرینی اجرای وظایف، انجام که کنیم تربیت ای گونه به را خود که شاگردان کنیم تالش

 .باشد بخش نیزلذت حال عین در

 به و بریم،می لذت هاآن انجام از که را کارهایی دانیم،می که طور همان زیرا، است، "ترسالم" بسیار ناخوشایند  کارهای با "اراده نیروی" ایجاد

 هب منجر و آورد می ارمغان به را جدید های ایده بیشتر، ملع ابتکار نگرشی چنین. دهیممی انجام تراراده با و بهتر دهند،می رضایت و خوشی ما

 .شود می تری طوالنی های تالش

 


