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 تمرین مختلف مراحل در تاکتیک و تکنیک کارگیریب و استحکام یادگیری، مراحل

 است پراا خواننده یک مانند شمشیرباز یک. است مداوم اصالح و تمرکز ،توجه ،منظم تمرین مستلزم تکنیک پیشرفت و توسعة"

 ".دارد نیاز منظم های درس به خود عملکرد باالی استاندارد حفظ یا بهبود برای که

 آلوکس میشل ".تاکتیک را هدف می گیرند و تکنیک توسعة مختلف های جنبه دارند که متفاوتی اهداف درس های انفرادی"

 

 :کرد تقسیم مرحله سه به توان می را ها تاکتیک و ها تکنیک کارگیری به و استحکام آموزش،

 .یادگیری های تاکتیک و تکنیک شناخت دورة: آموزش دورة مقدماتی اول، مرحلة .1

 .تاکتیک و تکنیک یادگیری ایجاد پیوندهای ارتباطی در میانی، دورة: آموزش ةپای دورة دوم، ةمرحل .2

 ;2002 تاکتیک. )برادفورد و تکنیک یادگیری پیشرفته خودمختار دورة: قهرمانی تمرین چهارم مرحلة و مسابقات سوم مرحلة .3

 (1661 اشمیت ;1692فیتس  ;2002، 2002چایکوفسکی 

 های مهارت کنند می سعی شاگردان خردسال( آموزش مقدماتی اول، مرحلة) ها تاکتیک و تکنیک شناخت و یادگیری دورةاوایل  در .1

 ،سرعت بدون: بیاموزند مصنوعی شرایط و حتی در – آسان می باشد نسبتاً ابتدا که در – را ها آن اجرای های راه و کنند درک را حسی حرکتی
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 ایطشر در( حرکتی -حسی هایمهارت) شمشیربازی را مختلف تا حرکات کندمی سعی بعداً خردسال شمشیرباز. مربی کمک و با واکنش، بدون

 ست،ا متمرکز انتخابی حرکت یک اجرای نحوة بر بیشتر او توجه حال، این با. کند اجرا حریف، با و تغییر حال در مدام هایموقعیت با تر،واقعی

 گیری، تصمیم اشتباهات ادراک، خطاهای) شود نمی خود خطاهای و اشتباهات متوجه مبتدی. کند انتخاب را حرکت کدام و زمانی چه اینکه تا

 حوةن بر های مبتدیان گیرنده سایر و بینایی طوالنی مدت برای. است ضروری بسیار شمشیربازی استاد کمک دوباره اینجا در(. اجرا خطاهای

سریع تر به صورت  حرکات اجرای) سرعت بهبود. زمان اجرای آن انتخاب حرکت و روی بر نه و می شود متمرکز معین حرکت یک اجرای

 ورةد واکنش زمان می باشد؛( حرکتی پاسخ دورة اجرایی نهایی، مرحلة) حرکت یک سریع تر اجرای دلیل به آن و کشد می طول مدتی( تدریجی

 انقباض :کند می حذف را غیرضروری حرکات تدریج به و آرامی به جوان شمشیرباز. کند است – است طوالنی نسبتا هنوز – حرکتی پاسخ نهفتة

 ه،اولی مسابقات و تمرینی مسابقات در. غیره و حرکت یک اجزای نادرست هماهنگی بد، ریتم گسترده، حد از بیش حرکات عضالت، رویه بی

 شدهنیبیپیش حمالت از بیشتر واقعی حرکت های در(. غیره و حریف، کردن گمراه خود، نیت )کتمان کند نمی استفاده حرکات آمادگی از مبتدی

 باهاشت انتخابی اغلب حرکت یک اجرای هایراه همچنین و او حرکت انتخاب دارد، مشکل حریف مقاصد تشخیص در کند،می استفاده اول قصد و

 .است ناپایدار بسیار یادگیری از مرحله این در مسابقات نتایج. است

 

 شمشیرباز (تمرین فرآیند – پایه – دوم مرحلة) تاکتیک و تکنیک کارگیری به و ایجاد پیوندهای ارتباطی یادگیری میانه، دوم دورة در. 2

 به او کنیکت. دهد انجام آن را باید چگونه اینکه تا کند انتخاب را حرکت کدام تاکتیکی موقعیت یک در که دارد این به بیشتری توجه تدریج به

 تغییر رکتح انتخاب و حریف حرکات تاکتیکی، موقعیت ارزیابی به حرکت اجرای کنترل از تدریج به او دید. شود می تر خودکار و تر ثابت تدریج

 همتوج کم کم و( اجرا خطاهای مخصوصاً) شود می کمتری خطاهای مرتکب او. شوندمی تردقیق و ترسریع او حرکتی -حسی هایپاسخ. کند می

 دلیل به بیشتر مرحله این در سرعت افزایش. نیستند توجه قابل و بزرگ چندان – دهند می رخ که زمانی – خطاها. شود می خود اشتباهات

 ةنهفت ةدور) تر سریع واکنش دلیل به تا است( حرکتی موتور واکنش های اجرای نهایی، ةدور) حرکت بیشتر مهارت با و تر سریع اجرای

 با را خود های تاکتیک او. یابد می افزایش – واقعی هم و آمادگی هم – او کاربردی شمشیربازی حرکات ةمجموع(. حرکتی موتور های واکنش

 یفیتک و سطح بندی، زمان حس ادراک، دقت و سرعت در خاصی بهبود به یم به راحتیتوان می ما .بخشد می بهبود ثانویه قصد حرکات با معرفی

 .بریمب پی او حرکتی سازگاری و توجه

 مچهار ةمرحل و –ات مسابقدورة  – سوم ةمرحل) تاکتیک و تکنیک کارگیری به و یادگیری مختار خود ةپیشرفت دورة سومین در. 3

 های اکنشو ،دکن می عمل سرعت با کارآمدتر، بیشتر، اطمینان با – تمرین قهرمانی ةمرحل در خصوص به – شمشیرباز( قهرمانی اتتمرین فرآیند

 سپس و می کند از آنها استفاده به شروع تدریج به او. ی بیشتری داردبسیار تنوع شمشیربازی و حرکات ،باال سرعتبا  او حرکات ،تر دقیق او

 پایان آنها حرکاتی که سپس ،حرکات با قصد اولیه و ثانویه نشده، بینی پیش و شده بینی پیش حرکت های: دگیر می کار به موفقیت با را آنها
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 رت کوتاه ةنهفت ةدور: است واکنش بهتر سرعت دلیل به عمدتاً او حرکات سرعت(. "باز چشم" حرکات) متغیر قصد با حرکات و است، مجهول

. دهد می نشان واکنش واقعی حرکت یک عالمت اولیة به اغلب برتر و باتجربه شمشیرباز(. حرکت شروع تا محرک یک ظهور از) حرکتی واکنش

 آمدهجود به و اشتباهات یا خطاها. افتد می اتفاق کمتری بسیار خطاهای. شود می تر دقیق و تر سریع بسیار حرکتی موتور واکنش مرحله این در

 توجه فمختل های کیفیت. کنند کن ریشه را آنها کنند می سعی و شوند می اشتباهات متوجه خودشان بازیکنان. نیستند مهم و آشکار چندان

 گسترده زا بالعکس؛ و درونی به بیرونی از) توجه تغییر توجه، پذیری تقسیم توجه، ةدامن تمرکز، سطح: یابد می بهبود مالحظه ای قابل طور به

 اجرای ةنحو بر نه و است متمرکز حریف حرکات و تاکتیکی موقعیت سریع ارزیابی بر کامالً باتجربه شمشیرباز توجه و دید(. بالعکس و باریک به

 رمچها ةمرحل) است ناخودآگاه بصورت هاآن اجرای کنترل و خودکار کامالً – شمشیربازی حرکات – حرکتی حسی هایمهارت. انتخابی ةضرب یک

 کی که معناست بدان این. (برق و رعد سرعت به سازیبداهه با حرکتی سازگاری باالی سطح کسب – حرکتی عادت الگوی – حرکتی مهارت

 این در. ندک اجرا صحیح شکل به دقیقاً است نکرده تمرینآنها را  هرگز قبال که را حرکات از ای رشته یا حرکت یک تواند می باتجربه شمشیرباز

 برجسته – رهغی و موفقیت انگیزة برانگیختگی، سطح خلقی، های ویژگی شخصیتی، مشخصات از گیری بهره – شمشیربازی فردی سبک مرحله

 تخابی،ان واکنش ساده، واکنش: کند می استفاده مسابقات در حرکتی های واکنش انواع از دیده آموزش خوبی به و تجربه با شمشیرباز .شود می

 کتحر یک اجرای حین در قصد تغییر) جابجایی واکنش ،عالمت اصلی پیش عالمت به واکنش متحرک، جسم یک به واکنش ؛متغیر واکنش

 سعی مشیربازش. شودمی مؤثرتر و تربرجسته روز هر شمشیربازی فردی سبک ".آماری شهود" بصیرت و بینش بر مبتنی واکنش ،(شدهبینیپیش

 (.2 جدول) کند استفاده خود قوت نقاط از کند می

 

 ضریب همبستگی گروه های سنی مختلف .1جدول 

 همبستگی ضریب 

 yz yx xz Az 

 0892 0862 0810 0811 سال به پایین 13

10 - 12 0891 0806 0812 0893 

20 - 11 0836 0899 0810 0821 

 0802 0802 0830 0826 سال 20باالتر از 

yz – مسابقه نتیجة و جانبه همه آمادگی بین همبستگی ضریب 

yx – اختصاصی و عمومی آمادگی بین همبستگی ضریب 

xz – مسابقات نتایج و خاص مادگی جسمانیآ بین همبستگی ضریب 

AZ – مسابقات نتایج و حرکتی ذهنی های توانایی بین همبستگی ضریب 
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 آموزش مختلف مراحل در تاکتیک و تکنیک کارگیری به و مربیگری آموزش، مراحل. 2 جدول

 کارگیریب و تسلط مراحل

  تاکتیک و تکنیک

 مسابقات در شمشیربازی حرکات های بکار بردن مشخصات ویژگی

( شناختی) مقدماتی ةمرحل

 (آموزش اول دورة) تکنیک
 متعدد. خطاهای 

 اجرا. و حرکت انتخاب ادراک، خطاهای 

 پایدار و غیر متغیر بسیار نتایج. 

 کند نمی ارزیابی و شود نمی متوجه را خود خطاهای و اشتباهات بازیکن. 

 است ضروری خطاها رفع و تشخیص در مربی کمک و مشاوره. 

 هب یا – نه و( آگاهانه بصری کنترل) کند می متمرکز حرکت یک اجرای ةنحو بر را خود توجه بازیکن 

 .مناسب حرکت انتخاب و مبارزه وضعیت ارزیابی بر – کمتر بسیار میزان

 دهد می رخ تدریج به عضالت ضروری غیر انقباضات و جانبی حرکات حذف ةنتیج در سرعت بهبود. 

 آمادگی. حرکات پایین سطح و کم ةدامن 

 دنشو می اجرا لیهاو قصد حرکات با عنوان به ،هستند شده بینی پیش عمدتاً که تهاجمی حرکات. 

 هانشواک توجه، مختلف هایویژگی ادراک،) حرکتی ذهنی هایقابلیت ضعیف کارگیری به و پایین سطح 

 .(غیره و

 همیان تاکتیک و تکنیک

 ةمرحل دوم، دورة در( )تداعی)

 (پایه آموزش

 ی.انتخاب حرکت های بهتر اجرای ؛اساسی حرکات بر بهتر تسلط 

 حرکت انتخاب ؛متغیرتر و بیشتر توجه ةدامن؛ تر مناسب و تر سریع ،درک بهتر کمتر،خیلی  خطاها تعداد 

 .بهتر کیفیت با حرکات اجرای ؛بهتر

 هستند. جدی کمتر خطاهای 

 حرکت ها. تر سریع و کارآمدتر اجرای برای فشار 

 کند می خود اشتباهات از برخی شدن متوجه به شروع بازیکن. 

 کند حذف را شده متوجه خطاهای تا کند می تالش بازیکن. 

 است. پایدارتر نتایج 

 کنترل) اجرای حرکت گیچگونبه  نه ،شود می توجه بیشتر و شود بیشتر انجام باید آنچه به تدریج به 

 اجرا شود؛ می تر مهم تاکتیکی موقعیت ارزیابی که حالی در یابد می کاهش تدریج به عملکرد بصری

 .(است متکی عمقی حس به بیشتر و بیشتر

 جراییا ةمرحل شدن کوتاه یعنی ،(حرکات شمشیربازی) حرکت اجرای تسریع از ناشی عمدتاً سرعت بهبود 

 .یگآماد ی از حرکاتباالتر سطح و بیشتر تنوع ؛حرکتی -حسی واکنش یک( نهایی)

 ثانویه. قصد با شده بینی پیش اجرای حرکات با ها تاکتیک سازی غنی 

 حس غافلگیری تر، سریع و دقیق درک) حرکتی ذهنی های توانایی کاربرد و اهمیت تدریجی افزایش، 

 (.حرکت یک انتخاب در مختلف های روش حرکتی، -حسی های واکنش ی ازمختلف های گزینه

 تحرکا یا تکنیک سوم ةمرحل

 درکه ) هدفمند و چندوجهی

 دورة و تمرین سوم دورة

 (دهد می رخ قهرمانی چهارم

 حرکتی -حسی هایواکنش اساس بر تاکتیکی -تکنیکی هایقابلیت و حرکتی -حسی هایمهارت 

 بیشتر کر،تف و ادراک مشاهده، بر مبتنی تاکتیکی هایتوانایی او بر تسلط ضمن اینکه ،ریزی می شود پی

 .می شود بیشتر و

 ةنحو مناسب، حرکت یک انتخاب مبارزه، وضعیت از سریع و صحیح درک بر را خود توجه بازیکن یک 

 و رت غنی کاربردی ة حرکاتدامن ؛انتخابی حرکت یک اجرای ةنحو بر نه و ،متمرکز می کند رقیب فریب

 .باشد می متغیرتر
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 ویهثان قصد و با قصد اولیه شده بینی پیش حرکات :حرکات کارگیری به و انتخاب مختلف های روش، 

 .مسیر طول در تغییر با حرکات همراه نامعلوم، ةنتیج با حرکات نشده، بینی پیش حرکات

 ،انتخابی حرکت اجرای در بهتر سرعت و دقت کیفیت. 

 کمتر بسیار اجرا و حرکت انتخاب درک، خطاهای.  

 دهد می انجام را مختلفی حرکت های موقعیت، به توجه با بازیکن. 

 ببرد بین از را آنها کند می سعی و کند می کشف را خود خطاهای بازیکن. 

 پایدارتر و بیشتر نتایج. 

 محرک شدن ظاهر از) حرکتی واکنش یک ةنهفت ةدور شدن کوتاه ةنتیج در عمدتاً حرکت سرعت بهبود 

 یک حصحی عالمت پیش به واکنش ةنتیج در - بیشتر و بیشتر تدریج به - و( حرکت شروع تا اساسی

 کننده آشکار حرکات تشخیص) آنها کارایی افزایش و حرکات آمادگی تنوع و تر بزرگ رزومة ؛حرکت

 ربهض به حرکاتی که منجر به حریف وادار کردن رقیب، فریب دادن خود، نیات کردن پنهان رقیب، مقاصد

 اتحرک از مختلف های نسخه از استفاده ؛(غیره و موقعیت سریع ارزیابی بندی، زمان ،خود او بشود خوردن

 نامعلوم انپای با حرکت ،(ثانویه و یهاول قصد مانند حرکات با) شده بینی پیش حرکت های یعنی ،یانتخاب

 اجرا. مسیر طول در شونده تغییر حرکات ،("باز چشم")

 (چهارم دورة در ویژه به) آنها ماهرانه کارگیریب و حرکتی ذهنی های توانایی باال بسیار سطح. 

 

 


