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 والتوفسکیی سدئوت ".است هدفمند و منطقی های فعالیت اساسی عامل انگیزه"

 وکچشف لودزمیرو ".ببرد پی هدف به دستیابی عملی ابزار و فعالیت از هدف به انسان اینکه مگر دهد نمی نتیجه انگیزه"

 برانگیختگی و شانگیز مورد در اولیه اطالعات

 : اید گرفته دست در را ای پرنده انگار که دارید نگه طوری را خود شمشیر“

 6281 ژهوالف جاستین ”.کنید خفه آن را که محکم خیلی نه و شوید او فرار مانع تا شُل خیلی نه

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی احتماالً بشماریم، را باال سطح و مدرن ورزش هایویژگی بارزترین بخواهیم اگر

 ؛(انتخابی های سالح ی ازیک شمشیربازی، در) ورزش یک از معین رشتة یا شاخه یک در دقیق تخصص (6

 آموزش؛ ژرف سازی فردی (8

 ممکن؛ نتایج باالترین به دستیابی برای تالش و رقابت روزافزون نقش (3

 .مسابقات تعداد و نقش افزایش (4

 

 هایمدال روزافزون اعتبار و المللیبین بزرگ رویدادهای تعداد افزایش - برتر و بهتر نتایج کسب برای تالش - رقابت ةفزایند نقش به توجه با

 ایه جنبه و عوامل ازنمی کنند  تالش - شمشیربازی استادان جمله از - برجسته مربیان ةهم که نیست تعجب جای جهان، قهرمانی و المپیک

 .کنند تحلیل و تجزیه ها راآن ،اثربخشی و کیفیت افزایش به منظور و ،کرده برداری بهره کامل طور به آموزشی
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 زمان شافزای با تنها بهتر نتایج به دستیابی زیرا ،پیدا کرده است ای ویژهاهمیت  تمرین اثربخشی افزایش امروزه که کنممی اضافه اینجا در

 ارتعب به - دهیم افزایش را آموزش اثربخشی که است این مشکل بنابراین،. است دشوار عمومی اتتمرین بار و تمرین به شده داده اختصاص

 .معین زمان همان در بهتر و بیشتر کارهای انجام یعنی دیگر،

 های فعالیت تمام یعنی - اتمسابق در بازیکن نتایج و مشارکت آمادگی، ،آموزش فرآیند در یادگیری عامل حفظ ،دقت سرعت، ،آموزش محتویات

 های رایشگ ؛اجرای تمرین برایبازیکن  ةاولی ظرفیت و سالمت وضعیت یت؛جنس و سن: مانند ،قرار دارد زیادی عوامل تأثیر تحت - شمشیرباز یک

 دوران در که( حرکتی یعادت الگوهای) حرکتی حسی های مهارت ؛عصب و عضله هماهنگی های توانایی و برای بدنسازی انرژی خاص؛ روانی

 هایتمرین گزینش و هاروش اشکال، آموزش؛ از خاصی ةمرحل در نتایج از آگاهی مبارزه؛ و آموزش ورزش؛ به رویکرد ؛است آمده دست به کودکی

 شرایط و دهیسازمان ؛خو و خلق مختلف های ویژگی شخصیت، ابعاد ها؛ شکست و ها پیروزی ها، ناامیدی و ها موفقیت تمرین؛ در استفاده مورد

 .دیگرتعدد م عوامل بسیاری و و او؛ عملی های توانایی و شمشیربازی استاد دانش سطح آموزش؛

 

 نای داشتنعم بهش انگیز. کرد اشاره برانگیختگی و انگیزه به باید ،مسابقات در آمده دست به نتایج و تمرین اثربخشی بر مؤثر عوامل جمله از

 چیزی، به نائل شدن کاری، انجام به میل طلبی، جاه) دهندمی سوق خاص فعالیت یک سمت به را ما که عواملی – است هاانگیزه از ایمجموعه

 ار،رفت بر – است مرتبط مختلف نیازهای برآوردن با همه از بیش که – شانگیز(. خاص نیازهای برآوردن به میل هدف، به رسیدن برای تالش

 .گذارد می تأثیر ما های نگرش و ها فعالیت

واحد  یک وانعن به بدن ارگانیسم و غیر ارادی عصبی سیستم - مغز پوستة ویژه به - مرکزی عصبی سیستم شدن فعال حالت به برانگیختگی

 .می شوداطالق 

 از یوقت. ، می باشدشود می فعال ارگانیسم که زمانی بدن، در اساسی تغییرات درک یعنی برانگیختگی درک: نویسد می کاکس ریچارد

. هستند ادیغیر ار عصبی سیستم کنترل تحت که کنیم می صحبت هایی اندام شدن فعال میزان مورد در یعنی کنیم، می صحبت برانگیختگی

 زنجیرة یک عنوان به است ممکن برانگیختگی. کند می ایفا حیاتی نقش ای مغز شبکه سیستم و هیپوتاالموس مغز، قشر سازی، فعال فرایند در

 .شود درک( برانگیختگی باالی بسیار سطح) شدید هیجانی حالت یک تا( برانگیختگی کم بسیار سطح) عمیق خواب

 گیری میمتص اجرا، یادگیری، سپردن، خاطر به تفکر، ادراک، گیرندةدربرکه  کارآمد فعالیت یک برای که است شده ثابت یشک گونه هیچ بدون

 یاتیح( رسد می آن به ها گیرنده محرک(عصبی ) های موج که حسی، بخش تنها نه و) مغز قشر کل برانگیختگی از ای بهینه سطحمی باشد، 

. کند می عبور ای شبکه ساختار از مغز بهارسال شده  ها گیرنده محرک(عصبی ) های موج از بخشی: شود می حاصل زیر روش به کار این. است

 .کنند می فعال را مغز قشر ةماد کل "تغییر شکل" این با و شوند می خاصی "دگرگونی" دستخوش آنها اینجا در
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. شود نمی فعال کافی اندازه به اغلب مغز قشر که است دلیل همین به و است خاصی بازدارنده عملکرد دارای ای شبکه ساختار گرا، برون افراد در

 صدا و سر رپ پرحرف، فعال، بسیار سرزنده، بسیار ،هستند تحریک تشنة همیشه خود،مغز  قشر برانگیختگی میزان بردن باال منظور به برونگراها

 .زیاد را دوست دارند تغییرات و

 از باالیی سطح به است ممکن که شودمی مغز قشر ةناحی ماده کل در محرک(عصبی ) های موج ایجاد باعث هاگرادرون ای شبکه ساختار

 رزندهس خیلی و پرحرف زیاد کنند، دوری زیاد های محرک از کنند می سعی – برونگراها برخالف – درونگراها بنابراین،. شود منجر برانگیختگی

 .کنند حفظ را خود برانگیختگی ةبهین سطح تا کنندمی  دوری صدا و سر پردر برخوردهای  شرکت از و نباشند

 

 و شاگرد بین ارتباط ،سازی فردی اصل مورد در ویژه به – دده می تشکیل ورزش در را مهمی بسیار موضوع گراها درون و گراها برونمبحث 

 . غیره و مسابقات در عملکرد یادگیری،، آموزش های تاکتیک و ها تکنیک آموزش، انگیزه، مربی،

 کامالً  مرا این اما .دانند می هم معادل را عبارت دو این نویسندگان از برخی که است مشابه قدری به انگیزه و برانگیختگی مختلف سطوح نتایج

  دیگر، سوی از .است عاطفی و شناختی فرآیندهای با مرتبط خاص نیازهای برآوردن جهت در که است فرآیندی انگیزه زیرا نیست درست

 در – غیره و لرزش تعریق، قلب، ضربان افزایش خون، فشار افزایش قلب، تپش مانند – بیرونی عالئم همان اگرچه ،نیست دار جهتبرانگیختگی 

 با آن گیزهان محتوای به توجه بدون است ممکن و است فیزیولوژیکی فرآیند یک برانگیختگی. دهد می رخ برانگیختگی مختلف های موقعیت

 .باشد یکسان

 عمدتاً  انگیزه، و برانگیختگی تأثیرات که بگوید کسی است ممکن حتی. یابد می افزایش نیز برانگیختگی سطح انگیزه، افزایش با موارد، اکثر در

 طور همان اام - کند می ایجاد را هیجان از باالیی بسیار سطح انگیزه، باالی بسیار سطح(. کنید مراجعه بعدی مطالب به) هستند یکسان بسیار

 ةنگیزا. دهد می انجام مهم بسیار فرد یک روی را پیچیده بسیار عمل یک جراح یک: مثال عنوان به. نیست اینطور همیشه کردم، ذکر باال در که

 نگه ینپای نسبتاً را خود برانگیختگی سطح که شود می موفق و کند، می سعی او حال این با است، باال بسیار آن آمیز موفقیت اجرای برای او

 یک: دیگر لمثا .گذارد می منفی تأثیر عمل نهایی ةنتیج بر نتیجه در و او مهارت بر زیاد حد از بیش برانگیختگی که داند می خوبی به زیرا دارد،

 وفقیتمبرای  او ةانگیز و ،طلبی جاه شدن، برنده به میل ،شانگیز سطح. باشد می طال مدالدر حال جنگیدن برای کسب  یک ةدرج شمشیرباز

 .دارد نگه تری پایین سطح در را خود برانگیختگی سطح شود می موفق او حال این با ،باالست بسیار

 تمرین در را یبرانگیختگ و انگیزه نقش و اهمیت اغلب آنها از بسیاری ،شمشیربازی بازیکنان و استادان باالی بسیار تمرینی ارزش اعتبار و علیرغم

 آموزش، در زیادی خطاهای مرتکبفرد  است ممکن برانگیختگی، و انگیزش اثرات و ها مکانیسم کامل درک عدم. کنند نمی درک رقابت و

 .شود رقابت و مربیگری یادگیری،
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 رایب معین، جهت در فعالیت سوی به را انسان و است مرتبط معینی نیازهای و ها ارزش با که هاست محرک از ای مجموعه ساده، بیان به انگیزه،

 .کند می تحریک معین هدف به دستیابی

 شکست از رست چیزی، از اجتناب برای تالش) منفی ةانگیز و( چیزی به دستیابی شدن، برنده یادگیری، به میل) مثبت ةنگیزارت وانگیزه بص

 .نمایان می شود( غیره و باخت یا

 تاس ممکن همچنین. باشند( اجتماعی و روانی نیازهای مانند) اکتسابی یا( فیزیولوژیکی نیازهای ةهم مانند) ذاتی است ممکن ها انگیزه

 های زهانگی و( غیره و جنسی رابطه داشتن نوشیدن، خوردن، خواب، مانند فیزیولوژیکی نیازهای برآوردن به میل) فیزیولوژیکی های انگیزه

 (.غیره و فعال زندگی موفقیت، شناخت، دوستی، وابستگی، به نیاز تسلیم، یا تسلط به نیاز) اجتماعی -روانی

 

 تدس آن به خواهدمی و دارد نیاز چیزی چه به داندمی و فهمدمی دقیقاً فرد) باشند شده شناخته و آگاهانه کامالً است ممکن همچنین هاانگیزه

ای  ه وار مجموعهسلسل او – باشد زیرک بسیار جو،سلطه بسیار کندمی سعی مربی یک مثالً) ناخودآگاه هایانگیزه باشد، نشده محقق کامالً یا( یابد

 به را کار این که اظهار می کندضمن اینکه  – غیره و کند؛ تنبیه را شاگردهای خود دارد دوستاو  زند؛ می فریاد اغلب ؛دهدمی را دستورات از

 فسن به اعتمادعدم  حقارت، ةعقد با این کار در حال ایجاد باشد متوجه کامال اینکه بدون واقعیت، در که حالی در دهد، می انجام شاگردانش نفع

 (.را در شاگردان خود می باشد تنبلی اوقات گاهی و

 .دارد همیتا بسیار این و - دهیم تشخیص را بیرونی ةانگیز و درونی ةانگیز توانیممی بندی،طبقه معیارهای سایر گرفتن نظر در با

 چةباغ در کار شمشیربازی، شنا، یادگیری، مطالعه، مثالً) دهیم می انجام را آن و دهیم انجام را کاری بخواهیم که است زمانی درونی ةانگیز

 ما که معناست این به بیرونی ةانگیز. . است مفید و خوب مان برای کنیم می فکر و دهد می لذت ما به ،دوست داریم را آن چون ،(حیاط خانه

 ایز،جو امنیت، پاداش، پول، - باشیم داشته را سودی کسب انتظار یا باید که دلیل این به بلکه خودش، خاطر به نه دهیم، می انجام را کاری

 .غیره و شناخت

 برای است ممکن یا( درونی ةانگیز) دهد افزایش را خود دانش خواهد می و دارد دوست زیرا بخواند درس سخت بسیار آموزی دانش است ممکن

 اندام، ناسبت تفریح، برای مردم از بسیاری(. بیرونی ةانگیز) کند دریافت تحصیلی بورس یا هزینه کمک و بخواند درس خود امتحانات در موفقیت

 ندکن می ورزش ای حرفه طور به معاش امرار برای نیز برخی و کنند می بازیشمشیر یا دویدن شنا، تنیس،( درونی ةانگیز) لذت و سالمتی

 (.بیرونی ةانگیز)
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 ،بطور دقیق) بهتر بسیار دهد،می لذت ما به آنچه داریم، دوست که را آنچه ما. است مثبت محض، لذت از جدا درونی، انگیزش تأثیرات معموالً

 نوازد،ب و کند تمرین ها ساعت است ممکن است، ویولن عاشق که ای نوازنده مثال، عنوان به. دهیممی انجام( مفرط خستگی بدون و متوالی مؤثر،

 نگینس کار هاساعت از جدا انیشتین،. این کار را انجام می دهد عالی روحیه با و راضی بسیار ،و در عین حال – کند خستگی احساس اینکه بدون

 به یزیاد لذت برعکس، بلکه شد،نمی خسته هرگز و کردمی صرف کوه در رویپیاده و قایقرانی ویولن، نواختن صرف را زیادی هایساعت ،علمی

 .ی داردکمتراثر مثبت  معموالً اجباری های فعالیت اثربخشی. و فلسفة خوش بینی می داد انرژی اندام، تناسبو به او  داد،می او

 این که دکنن معرفی را فوتبال یا بسکتبال تنیس، ای حرفه ةبرجست بازیکنان از هایی نمونه و کنند اعتراض است ممکن خوانندگان از برخی

 بسیار ینا و - را بیرونی انگیزش کارکرد دومی توانیم  ما که دهم توضیح باید اینجا در. دهند می ادامه هنگفتی مبالغ به منظور کسب را ها ورزش

 .یکنترل عملکرد و اطالعاتی عملکردیعنی  – منفی دیگری و مثبت یکی: کنیم متمایز هم از - است مهم

 

 استعداد، وردم در مردم عموم و مطبوعات باشگاه، مربی، ورزشکار، به تبلیغات و جوایز پول، که است معنی این به بیرونی شانگیز اطالعاتی کارکرد

 ."دهدمی اطالع" خاص ورزشکار یک دستاوردهای و موفقیت تالش،

 از سیاریب در و مختلف آموزشی اردوهای در کند، تمرین سخت بسیار است مجبور ورزشکار که معناست این به بیرونی شانگیز یکنترل عملکرد

 و اه فعالیت. کند اطاعت را دستورات باید و کند می دریافت دستمزد آن ازای در به این دلیل که است، موظفاو  زیرا کند، شرکت مسابقات

 انسانی، رامتک بر قطعی منفی تأثیر بیرونی انگیزش تابع این. نیست خودش ارباب دیگر او. شود می کنترل و هدایت بیرونی صورت به او حرکات

 .دارد مسابقات نتایج و شخصیت

 ... ادامه دارد!


