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 مقدمه
 
 

  
كتـاب كـه جـاي خـود     . تواند نقش يك راهنما را ايفا كنـد  اين كتاب تنها مي

آمـوزد، بـراي آن    از مربي مـي رو  در دارد، حتي آنچه ورزشكار در آموزشي رو
تكليـف   راهتيرانداز بايـد در ابتـداي   . مناسبي آغاز كند است كه بتواند از نقطه

نخسـت اينكـه نقـش ضـبط     . رو دارد او دو راه در پـيش . خود را روشن كنـد 
گويد را  صوتي را ايفا كند كه همواره گوشش به دهان مربي است، تا آنچه مي

مانند يك روبات اجرا كند و يا نقش دانشجويي را ايفا كند كه اصول كلـي را  
رسد و پس  به نتيجه مي كند، خود، به بررسي آن پرداخته، از استاد دريافت مي

  . دهد، حجتي دروني دارد از آن نيز براي هر كاري كه انجام مي
هـاي   اين روش الگوي جديدي نيست، بلكه سنت آموزش در حوزه

احترام و تبعيت از استاد به جاي خود و . علوم ديني كشورمان بوده است
. جديد نيز به جاي خـود پسـنديده اسـت    نظريه تالش براي درك و ارائه

كنـد و تـا زمـاني كـه چيـزي را درك نكنـد،        متعلم با استاد مباحثـه مـي  
متعلم به استاد اعتماد دارد و راهنمايي او را بر ديده قـرار داده  . پذيرد نمي

بـا چنـين   . پذيرد است، اما در قلمرو علم، هيچ امري را بدون بررسي نمي
ها  همين روش سال. رداني ممتاز اميدوار بودتوان به ظهور شاگ روشي مي

هاي اروپا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و توسـعه علـم و        بعد در دانشگاه
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  .در آن كشورها را در پي داشت  فناوري
گروهي از خوانندگان، ايـن نوشـته را بـه منظـور تسـريع در مسـير       

شوند و خواهند تيراندازان ممتازي  آنها مي. كنند توسعه مهارت مطالعه مي
عنوان اصـول   براي دستيابي به اين خواسته نيز بايد مطالب ارائه شده را به

يادگيري مهارت مورد توجه قرار دهند و در مسير تمـرين، بـا توجـه بـه     
خصوصيات خود تغييرات الزم را تجربه و اعمال كنند و به شرايط بهينـه  

در تمـامي  . سـت البته رسيدن به شرايط بهينه نيز پايـان راه ني . دست يابند
ميـزان ايـن تغييـرات، بـا     . مسير امكان ايجاد تغييرات ديگري وجود دارد

تدريج كـم و كمتـر خواهـد شـد، امـا تيرانـداز        تيرانداز به افزايش تجربه
تواند و بايد با توجه به شرايط، تغييـرات مـورد نيـاز را خـود      همواره مي

ص و اجـرا بـر   كنم كه تشـخي  تأكيد مي. تشخيص دهد و به اجرا در آورد
تواند  هر فرد ديگري تنها و تنها مي. اساس نظر تيرانداز انجام خواهد شد

قبول يا رد پيشـنهادات از  . نظرات مشورتي خود را به تيرانداز عرضه كند
گيـري، مسـئوليت ايـن     اختيارات تيرانداز اسـت و او در هنگـام تصـميم   

  .گيرد تغييرات را خود بر عهده مي
خـود را بـا شـما در ميـان بگـذارم؛       مي تجربـه تما بگذاريد خالصه

مهمترين نكتـه، كشـف   . مهمترين نكته در تمرين، يادگيري مهارت نيست
اگر توانستيد روش يادگيري را كشف كنيد، پس از . روش يادگيري است

آن قادر خواهيد بود در زمان بروز مشكالت، دوبـاره راه را پيـدا كنيـد و    
محل برگـزاري مسـابقه، دسـتگاه پرتـاب     پس از اعمال تغيير مقررات در 

  .به روش و اصول پيروزي دست يابيد... بشقابك و
  

  احمدرضا هاموني حقيقت
  ورزشي فدراسيون جهاني تيراندازي Aمربي 
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  استقرار :گام دوم
سالح را به نحوي مورد استفاده قرار دهد كه بتوانـد هـدف   بايد  تيرانداز

بـه دو روش  . تمرين تراپ را كه در گام نخست گفته شد، محقـق سـازد  
  .توانيم در ايستگاه مستقر شده و سالح را روي شانه بگذاريم مي

 بر شانه را بياموزيم و پس از آن بـدن     ابتدا نحوه قرار دادن سالح
 .يمخود را با آن تطبيق ده

        ابتدا همه اجـزاي اسـتقرار در ايسـتگاه را تنظـيم كـرده و سـپس
  .بر شانه را بر اساس آن بياموزيم مهارت قراردادن سالح

 
بيشـتري بـه    تر است زيرا از اين راه با اطمينان به نظر من راه دوم مناسب

. دهنـد  بيشتر تيراندازان راه اول را ترجيح مي. يابيم مقصود خود دست مي
غيـر   توجه كرد كه در كشور مـا بيشـتر تيرانـدازان جديـد از سـالح     بايد 

قابـل   كـارگيري قنـداق   كنند و حتي در صورت بـه  اختصاصي استفاده مي
توان مطمئن شد كـه سـالح مـورد اسـتفاده بـراي ورزشـكار        تنظيم، نمي

بـه جـاي عـادت     شود كه تيرانـداز  روش نخست سبب مي. مناسب است
خـود را بـراي    ، برخـي از اجـزاي مهـارت   كردن بـه اسـتقرار اسـتاندارد   

  . دهد سازگاري با سالحِ نامناسب تغيير
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 .العمل باشد آماده عكس   دونده سرعت
كار، عدم رعايت هر سه  با كمي دقت در وضعيت بدن رانندگان تازه

  . خصوصيت بيان شده را مشاهده خواهيد كرد
    اگر از پـا شـروع كنـيم، اجـزاي مـورد توجـه در اسـتقرار تيرانـداز        

  :1به ترتيب زير خواهد بود دست راست

  
. چيزي شبيه به شكل بـاال اسـت   »دست راست«   وضعيت دو پاي تيرانداز

البته ايـن  (برابر عرض كف پا  3موازي، با فاصله تقريبي به اندازه يك تا 
 45و حـدود  ) مطلب به وزن تيرانـداز و قـدرت بـدني وي بسـتگي دارد    

مركز ثقل بدن پشت انگشتان پا قـرار  . درجه به راست منحرف شده است
خواهد گرفت كه اين قسمت در تصوير با رنـگ قرمـز نشـان داده شـده     

  .است

                                                     
همكاري كردنـد كـه الزم      كسوت تراپ پيش   در تهيه اين تصاوير آقاي نادر سيراني، تيرانداز. 1
  .دانم از محبت ايشان تشكر كنم مي
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برخـي  . شـود  طـور مسـاوي بـر روي هـر دو پـا تقسـيم مـي        وزن بدن به

   تيراندازان براي قرار دادن پا به اين حالت، ناچار هستند فشار بر عضالت
از آنجـا كـه احسـاس راحتـي در     . كناري ساق پاي خود را تحمـل كننـد  

هاي پـا را بـه دو طـرف بـاز      توانند كمي پنجه ايستادن مهم است، آنها مي
  .كنند

  
تصوير سمت چپ زانوي قفل شده، تصوير راسـت زانـوي خـم شـده و     

شود كـه   توصيه مي. دهد تصوير وسط زانوي آزاد شده از قفل را نشان مي
در اين . زانوي خود را از حالت قفل رها كنيد اما مراقب باشيد خم نشود

هاي زانوي شما فعاالنه وزن بدنتان را تحمل  ران و رباط   حالت، عضالت
  .د كردخواهن
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بدين ترتيـب  . خط فرضي بين دو مفصل ران، با سطح زمين موازي است

  .به يك سو تغيير جهت نخواهد داد   بدن تيرانداز

  
شود از خـم   توصيه مي. شود باالتنه كمي به جلو متمايل مي: وضعيت كمر

  .كردن نمايان كمر پرهيز شود

  
  .دارد باالتنه از باالي سينه كمي به جلو قوس برمي
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شـوند و در ايـن    ها بدون آنكه به باال كشيده شوند، به جلو جمع مي شانه

درجه  20حالت شانه نسبت به محور بين دو حفره مفصل لگن در حدود 
  .چرخد هاي ساعت مي در جهت عقربه

  
گيرنـد و   درجه زاويه مي 45بازوها در مراحل ابتدايي نسبت به تنه حدود 

در ابتداي . يه بين سرشانه و تنه خواهد بوددر اين حالت بازو، نيمساز زاو
بهتـر اسـت در   . (اي مشابه تنظيم شوند بهتر است دو بازو با زاويه    تمرين

  ).كمي بازتر شود -تصوير مقابل-هنگام آغاز آموزش، دست راست 

  
شود كه مفصل انگشت شست دست راست  آرنج راست به نحوي خم مي
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ايـن فاصـله در   . قرار گيـرد    تيراندازسانتيمتري سينه  35در فاصله حدود 
بـه ايـن ترتيـب دسـت     . سانتيمتر خواهد بود 55مورد دست چپ حدود 

ها براي  اين اندازه. (سانتيمتر از ماشه جلوتر باشد 20چپ بايد در حدود 
  )سانتيمتر است 175يك تيرانداز با قد تقريبي 

  
هـيچ نـوع    مچ هر دو دست به طور كامل در وضعيت طبيعي قرار دارد و
  .فشاري براي خم كردن به داخل يا خارج بر روي آن نيست

  
ايـن  . شـود  كند و خـم نمـي   طور كامل از قوس باالتنه تبعيت مي گردن به

در تصوير نحوه خم . گذارد مي   قوس باال تنه است كه گونه را روي قنداق
توجـه داشـته   . كنيـد  را به وضوح مشاهده مـي  6يا  5شدن گردن از مهره 
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  .اند شيد كه سه مهره بااليي گردن خم نشدهبا

  
گيـرد تـا    چرخد و زاويـه مـي   هاي ساعت مي سر تيرانداز در جهت عقربه

تماس    تمامي گونه و صورت را به ترتيب به سطح فوقاني و جانبي قنداق
در اين حالت حدقه چشم، بـراي ديـدن محـل خـروج اهـداف بـه       . دهد

انيد فاصله نوك انگشـت ميـاني   تو مي. شود سمت باال و چپ منحرف مي
 35تـا   25فاصـله مناسـب   . دست راست با نوك بينـي را انـدازه بگيريـد   

  .ميليمتر است
با نگاهي به تصاوير باال و دقت در تصاوير زير كه وضعيت بـدن را  

   دست گرفتن سـالح،  توانيد قبل از به دهد، مي در زواياي مختلف نشان مي
  .بدن خود را به شرايط مناسب نزديك كنيد
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  نماي راست  رو نماي روبه

  

  

  نماي چپ و حالت دست چپ  نماي پشت سر
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  . هاي گوناگوني بگيرد تواند قبضه را به حالت دست چپ مي
  هاي متفاوت گرفتن سالح دست چپ و شيوه .1 شكل

 
طور خودكار بر مركـز خـط    به   در صورت استقرار درست، چشم تيرانداز

. كنـد  و مركز تسمه عبور مـي    سالح   گيرد كه از مگسك اي قرار مي فرضي
اي است كـه تيرانـداز بتوانـد بـا      ارتفاع چشم از اين خط فرضي به اندازه

ميليمتـر روي بخـش ابتـدايي تسـمه      3اي به قطر تقريبي  قرار دادن سكه
  . سالح، بخش فوقاني مگسك را مشاهده كند

    زاويه خط فرضي ديد به تسمه سالح .2 شكل

 
اي  در دايـره    در چنين حالتي تمامي ابر سـاچمه . به تصوير زير دقت كنيد

اگـر  . اصابت خواهد كرد كه محيط آن با سطح فوقاني هدف مماس است
گذاري صحيح بود و به هر دليـل ديگـري عناصـر     نحوه استقرار و قنداق

  . ، اصالح شود  سالح   جايگاه قنداقديد منطبق نشدند، الزم است 
  



  29پ     

 خـود   

 هنر تيراندازي تراپ

   سمه

  
يِ درست بـدنِ

 

استادي در: اولصل

 سطح مماس با تسم

ش كند تا زوايايِ
  .د

  شانه

  در ايستگاه

فص

ارتفاع مردمك از .3

رگز نبايد تالش
ر ديد تغيير دهد

روي ش   ن سالح
  .يد

اوليه داستقرار 

3 شكل

هر   كنم تيرانداز ي
ور تطبيق عناصر

قرار دادن: وم
ير زير دقت كنيد

تأكيد مي
منظو را به

گام سو
به تصاوي

 
  



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ تراپ المپيك     30

  و گرفتن سالح با دو دست   باال آوردن سالح

  
  1به آرامي و رو به ميدان بسته شودسالح بايد  :  بستن سالح

  
  
 

                                                     
كنـد،   كمـك مـي     قرار دادن آرام، از شليك ناخواسته جلوگيري كرده و بـه آرامـش تيرانـداز   . 1

از آنكه بيشترين حـد     رو به ميدان براي اطمينان. مؤثر است   براي حفظ سالمت سالحهمچنين 
 .رعايت شود   ايمني
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  ري در ادامه توضيح داده خواهد شدگذا جزئيات قنداق. گذاريم را روي شانه مي   قنداق

  
  قرار خواهد گرفت   گردن، روي قنداق 3 تا 1هاي  سر با قوس سرشانه و با حداقل انحناي مهره

  
  روي شانه   قرار دادن قنداق

  
طور عمودي  الزم است بين خط فرضي كه به   براي استقرار درست قنداق

گـذرد و   باال و پايين قنداق را به هم متصل كـرده و از مركـز قنـداق مـي    
گذرد، زاويـه كـوچكي وجـود داشـته      مي   خطي كه از مركز دولول سالح

  .باشد
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با نگاهي به تصاوير متوجه خواهيد شد كه مقدار اين زاويه به حجم 
   گيـري بـازوي تيرانـداز    سينه و كتف و همچنـين زاويـه حالـت      عضالت

  . وابسته است
  
  
  
  
  
  

  
  

آناتومي باالتنه و محل قرار گرفتن . 4 شكل
 قنداق

 
  
  
  
  

باالتنه و محل قرار آناتومي . 5 شكل
    گرفتن قنداق

بايد روي گودي بين انتهاي مفصل بـازو و ابتـداي      قسمت فوقاني قنداق
  :براي يافتن نقطه، چنين گفته شـده اسـت  . استخوان ترقوه قرار داده شود

دست راست خود را به طرف راست باز كنيد تا دست موازي شانه قـرار  
نوك انگشتان دست چپ خود را روي مفصل بازوي دست راست . گيرد

) گـردن (ت، به آرامي به سـمت داخـل   قرار دهيد و با حفظ تماس با دس
با عبور از مفصل بازو، در يك نقطه انگشتان شما انحنـايي را بـه   . بكشيد

. رسـند  كنند و سـپس بـه اسـتخوان ترقـوه مـي      سمت داخل بدن طي مي
  . است   گودترين نقطه، محل قرار گرفتن قسمت بااليي قنداق

ل گفته شده قـرار  در هر جايي غير از مح   سالح   گير قنداق اگر ضربه
عنوان مثال اگر كمي قنداق را  به. گيرد، مشكالتي را به وجود خواهد آورد

رسـاني بـه دسـت، مشـكالتي را ايجـاد       به بازو نزديك كنيد، براي خـون 
هـاي مهـم    بينيد، يكـي از رگ  همانطور كه در تصوير زير مي. خواهد كرد

  . گذرد دست، از سمت چپ منطقه مشخص شده مي
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  رسان دست راست ل عبور سرخرگ خونمح. 6 شكل

 
اگر قنداق كمي به سمت گردن منحرف شـود، لبـه داخلـي قنـداق روي     

در اين صورت پس از مدتي پوستي . قرار خواهد گرفت 1استخوان ترقوه
كمترين ميـزان  . كه بين قنداق و استخوان قرار گرفته، مجروح خواهد شد

  . خواهد بود   ضرر در صورت بروز چنين جراحتي، كاهش ساعات تمرين
را به دست گرفته و آمـاده     كه سالح   اگر از باال به شخص تيراندازي

. ه كنيم، چيزي مشابه تصوير زير را خـواهيم ديـد  فرمان پرتاب است نگا
 و ضلع سـوم    مثلثي كه يك ضلع آن دست چپ، ضلع ديگر شانه تيرانداز

هر تغييري در طول اضالع اين مثلث موجـب از بـين رفـتن    . است   تفنگ
دقـت كنيـد كـه تنهـا     . ارتباط ميان نقطه ديد و نقطه اصابت خواهـد شـد  

كنترل كامـل روي  . ت، دست چپ استبخشي كه طول آن قابل تغيير اس
  !دست چپ بسيار مهم است

  
  
  

                                                     
1. Clavicle 
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  گذاري مثلث طاليي در قنداق. 7 شكل

 
در صورت بروز تغييرات ناخواسته در عملكـرد دسـت چـپ، سـالح از     

و در هر دو صورت، انطباق . گونه دور شده و يا به آن فشرده خواهد شد
  . درست عناصر ديد صورت نخواهد گرفت

تبـديل     را به يك عادت رفتاري   مهارت نگهداري سالحشخصي كه 
كرده است، در شرايط عـادي بـه راحتـي و بـدون صـرف انـرژي زيـاد،        

مثلـث  «. تواند اين مثلث را همواره به صـورتي يكسـان تشـكيل دهـد     مي
همواره ارتفاع و سمت  1بر اساس يك قانون هندسه   در تيراندازي »طاليي

حـور فرضـي ممـاس بـا مركـز تسـمه را       مركز مردمك چشم نسبت به م
  .يكسان نگه خواهد داشت

/ با درك مفاهيم گفته شده، از مرحله نخست يادگيري يعني ناماهرانه
حال بايد بـا  . خودآگاه وارد شديم/ناخودآگاه، به مرحله دوم يعني ماهرانه

در برابـر آينـه، دوربـين       اسـتقرار درسـت سـالح      تمرين بـر روي شـيوه  
خودآگاه نقل /يا يك ناظر آگاه و كارآزموده، به مرحله ماهرانه ويدئويي و
شـرايط ايـن   . اين كار به ممارست و تمـرين كـافي نيـاز دارد   . مكان كنيم

تمرين مشابه شرايط تمرين ورزشـكار نوآمـوز رشـته بسـكتبال، تنـيس،      
                                                     

  .توان زواياي داخلي يك مثلث را بدون تغيير طول اضالع آن تغيير داد نمي. 1



طمـئن    

  
. كنـيم 

   صيت
   ندازي
هستند 
ـورت  

 
 بـراي    
شاهده 
ـحت  
ل ايـن     

عناصـر ديـد مط

   تراپ   ندازي
ك ن تجزيـه مـي    

ر باال بردن شخص
ت بلوغ در تيران
عادات رفتاري ه
ا و كامال به صـ

  ن

كـات مختلـف
همانطور كه مش 

از صـ    اطمينـان   
ي بـراي اتصـال

شتن سالح روي پنجه پاي  
ت

 پاي راست به خط  
ي پنجه پاي چپ  

 راپ المپيك

آن، از انطباق ع

ركتي در تيران
ا بـه اجـزاي آن

ك مرحله مهم در
ك او را به سمت

اي از ع جموعه
ش از هر بار اجرا

هاي پيش از فرمان ل

 تركيبي از حركـ
.ي اجرا است

هـايي بـراي ون
هـايي ـا واسـطه

گذاش•
راست
كشيدن
موازي

اي

پ

در هنر تيراندازي؛ تر

در انتهاي آ   الح

هاي حر هارت
ر   تراپ   دازيان

  :جزيه است

 جرا
ش از اجرا، يك

اين درك.  است
از اجرا مج پيش

ر تكراري پيش
  . ورد
بخشي از روال. 8 ل

 در نمودار باال
ظه آمادگي براح

 حركات آزمـو
 ديگر نيـز تنهـ

تنظيم زاويه پا•
راست

تنظيم زاويه پاي چپ

 به قدم تا موفقيت د

پايين آوردن سال

اجزاي مه: جم
اي حركتي تيرا
زير نتيجه اين تج

دات پيش از اج
ميت عادات پيش

مبتدي    تيرانداز
عادات. كند مي

طو داز آنها را به
آو ه اجرا در مي

شكل

عمليات مندرج
 ورزشكار به لح
 تعدادي از اين

تعدادي. هستند

قفل كردن دو زانو •
و رها كردن قفل

صاف كردن سر
و سينه

قدم     40

پيش از پ
  .شويد

گام پنج
ها مهارت

عناوين ز

انجام عاد
درك اهم
ورزشي
هدايت م
كه تيراند
يكسان به

سلسله ع
رساندن

كنيد، مي
استقرار ه

•

ص



  41استادي در هنر تيراندازي تراپ     : اولفصل 

  .روند ها به شمار مي آزمون
هايي مانند  مهارت در بخش يادگيري بيان شد كه بخش كنترل كننده

و تكرار اين عـادات     پس از مدتي تمرين. كند چگونه عمل مي   تيراندازي
   توانيد مطمـئن شـويد كـه در زمـان     مي »هاي اجرا مهارت«و اتصال آن به 

در صــورت بــروز . شــروع همــه چيــز همــانطور اســت كــه بايــد باشــد
ترين تفاوتي در اجراي اين عادات، شما از تغييـر مطلـع خواهيـد     كوچك

چه احساسي داريد؟ آيا اگر . ود را به دست مخالف ببنديدساعت خ. شد
تنظيم صندلي خودرو شما را بدون اطـالع شـما بـر هـم بزننـد، متوجـه       
خواهيد شد؟ بدن شما، پيغام روشني را از تغيير در اجراي يك عادت بـه  

بـه اطـراف خـود    . اين كار در تيراندازي منحصر نيسـت . شما خواهد داد
نانوا هنگام قرار دادن نان در تنور، گچ كار، راننـده  در حركات . نگاه كنيد

  .توانيد عادات پيش از اجرا را مشاهده كنيد نيز مي... اتوبوس و 

    
بيشتر ورزشكاران پيش از اجرا عاداتي را بـه طـور يكسـان و هماهنـگ      

توان در اجراي ضربات آزاد كريستيانو رونالدو بازيكن  مي. كنند تكرار مي
  .پرتغالي فوتبال اين عادات را ديد

كنيـد، بـه چرايـي و     دفعه بعد كه ضـربات آزاد وي را مشـاهده مـي   
نحوه نگـاه، حالـت كـف دو    هايي مشابه به عقب،  چگونگي برداشتن گام

. بيشتر توجه كنيـد ... دست، ميزان باز كردن پا، قوس شانه، نوع تنفس و 
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افزون بر آن، . توانيد چنين عاداتي را پيدا كنيد هاي ديگر نيز مي در ورزش
مناسـب   خُلقيها راهي مناسب براي قرار دادن ذهن در شرايط  اين عادت

يبال كه در شكل وضعيت دو پـاي  فرهاد قائمي، بازيكن جوان وال. هستند
وي پيش از اجراي سرويس نشان داده شده است، مثال مناسـب ديگـري   

بر اجـراي     تكرار اين عادات افزون بر فوايد گفته شده، براي تمركز. است
  . كند مهارت به ورزشكار كمك مي

  لحظاتي قبل از يك سرويس واليبال با حداكثر كارايي. 9 شكل

  
يا هـر ورزشـكار ديگـر در حـال        ها، تيرانداز اين عادتدر هنگام اجراي 

بنـابر ايـن محـيط،    . انجام كاري است كه به طور كامل بر آن مسلط است
ها ورزشكار بين  در زمان اجراي اين عادت. گذارد تأثير كمتري بر وي مي

اجـراي  (و لحظـات رقـابتي   ) بـين اجـرا     اسـتراحت (لحظات غير رقابتي 
تـدريج از يـك فـاز بـه فـاز ديگـر وارد        گذارد و به اي مي فاصله) مهارت

هـا،   روال تكرار متعـدد ايـن پـيش    افزون بر اين دو فايده، تجربه. شود مي
  .برد تيرانداز را از نظر رواني به شرايط بهتري از نظر آسايش رواني مي

ورزشـي بـه دقـت     اما روال پيش از اجرا بايد متناسب با هـر رشـته  
عنـوان روال   توان يك نيم پشتك را و بـه  نمي   ازيدر تيراند. انتخاب شود

اين روال بايد ساده، مرتبط با مهـارت و داراي  . پيش از اجرا انتخاب كرد
عنوان مثال يك نفس عميقِ ديافراگمي افزون بـر   به. تاثير چند جانبه باشد
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  چشم روي هدف ثابت شده است. 10 شكل

  
عنـوان نخسـتين    در ابتدا وقتي مغز حركت را تشخيص داد، كره چشم بـه 

اين عمل . پرد عضو بدن، حركتي سريع كرده و به سمت جلوي هدف مي
  .قرار نخواهد گرفت   فاقد دقت كافي بوده و هدف در مركز بينايي

عمل كـره  اين بار نيز . پرد چشم به سمت عقب هدف مي سپس كره
قـرار     چشم فاقد دقت كافي است و به همين دليل هدف در مركز بينـايي 

دوباره كره . تر خواهد شد نخواهد گرفت، اما هدف به مركز بينايي نزديك
چشم به سمت جلوي هدف خواهد پريد و دوباره به سـمت عقـب و در   

در مـدتي كـه كـره     .تر خواهـد شـد   نزديك   هر بار، هدف به مركز بينايي
چشم قـادر نيسـت اشـياء     1زيادي در حال حركت است،   چشم با سرعت

متحرك را به درستي تشخيص دهـد و آنهـا را بـه صـورت غيـر واضـح       
با چند بار حركت كره چشم به سمت جلو و عقـب، هـدف در    2.بيند مي

                                                     
1. Saccade 

شـود كـه چشـم     نوع اول سـبب مـي  . حركت پرشي كره چشم دو نوع تأثير خواهد گذاشت. 2
شـود كـه    و نوع دوم موجـب مـي    (Dodge, 1900)روشن و خاموش شدن سريع هدف را نبيند    
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  منطقه توجه ديد. 13 شكل

 
نيز مانند عموم مـردم بـه      عادت، چشم تيراندازطور طبيعي و بر اساس  به

 Aكه بايـد مراقـب محـدوده     در حالي. خواهد بود B بر نقطه   دنبال تمركز
  . اي كه اهداف از آن منطقه عبور خواهند كرد محدوده. باشد

    داري سالح نگه منطقه
موضوع كمي متفاوت بـوده و تـابعي از چنـد متغيـر      Gun Holdدر مورد  

 فاصـله  هـا؛  زمينـه؛ نـور؛ رنـگ هـدف     تيراندازي؛ نـوع پـس   سبك :است
 .هاي پرتاب از يكديگر دستگاه

و  1ديد متغيرهاي ديگري را نيز مانند ارتفاع تسمه، نسبت ميان نقطه
تـوان بـه آنهـا     زمينه مي و تمايز رنگ هدف از رنگ پس 2  مركز ابر ساچمه

. كـنم  متغير تبديل ميبراي ساده كردن مسئله، اين متغيرها را به دو . افزود
  .شرايط رؤيت هدف ؛  سبك تيراندازي :اين دو متغير عبارتند از

با تيراندازي به اهـداف   »دقت«   به يك تفاوت اساسي ميان تيراندازي
، چشـم بـر دسـتگاه    »دقـت «هاي تيرانـدازي   در رشته! پروازي توجه كنيد

پـروازي،   كـه در تيرانـدازي اهـداف    شود، در حالي روي كانوني مي نشانه
                                                     
1. POA-Point of Aim 

2. POI-Point Of Impact 
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  .مگسك است و نه شكستن بشقابك
  . دهد آيد اين مفهوم را بهتر توضيح مي تصويري كه در ادامه مي

  ـ منطقه ديد   رتفاع مگسك. 14 شكل

  
در شرايط مشابه نشان داده    در دو تيرانداز   در تصوير فوق ارتفاع مگسك
هر دو تيرانـداز از سـبك   . تواند درست باشد شده است كه هر دو آنها مي

تيرانداز اول مگسك را به سطح تثبيت هـدف در  . كنند تعقيبي استفاده مي
اي  مركز شبكيه رسانده است و تيرانداز دوم ارتفـاع مگسـك را در نقطـه   

  .تر از اين سطح قرار داده است پايين
 B   صورت تسلط مشابه هر دو بر هدف، به احتمال زياد تيرانـداز در 

شـتاب  . تري خواهد داشـت  تعقيب آرام Aشتاب حركتي بيشتر و تيرانداز 
هاي تيرانـدازان   بيشتر و شتاب كمتر در اين دو تيرانداز، بخشي از ويژگي

تـدريج در طـول    ها قابل تقليـد نيسـتند و بـه    اين ويژگي. مورد ذكر است
  .اند در آمده   اي تمريني تيرانداز به صورت عادت رفتاريه دوره

الزم است كمي هم در مورد شـرايط مشـاهده هـدف توضـيح داده     
  .شود
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هاي مربوط به آن پرتـاب   هايي كه در هر ايستگاه از دستگاه بشقابك
. شـوند  متـري ديـده مـي    2تا  1 طور تقريبي در يك محدوده شوند، به مي

  :دهد بهتر نشان مي تصوير زير اين موضوع را
  ها محدوده مشاهده بشقابك. 15 شكل

 
تـرين   هاي زيادي وابسته است ولي مهـم  محدوده رؤيت بشقابك به متغير

  :اين متغيرها عبارتند از
 وضعيت نور؛  
 زمينه و رنگ بشقابك؛ تفاوت رنگ پس  
 ارتفاع پرتاب بشقابك؛ 
 رنگ و مشخصات عدسي عينك تيراندازي.  

طـور كامـل صـاف     به شرايطي مربوط است كه هـوا بـه   بهترين ديد
 1تبـاين  .خورشيد در ميانه حركت خود از طلوع تا ظهـر قـرار دارد  . باشد

زمينـه وجـود دارد و پـرواز از ارتفـاع      كافي ميان رنـگ بشـقابك و پـس   
  .بيشتري برخوردار است

                                                     
1. Contrast 
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عنوان مثـال   به. جلسات تمرين، منظور از تمرين، شكستن بشقابك نيست
. مهارت تسلط بر خـروج هـدف اسـت    توسعه ها،  هدف در برخي تمرين
روز يا ظهر كه نور بسيار درخشان است و تمرين  تمرين در ساعات اوليه

توانـد   به غروب كـه نـور شـرايط نامناسـبي دارد، مـي      در ساعات نزديك
 اين تمـرين در دوره : كنم يادآوري مي. موضوع جذابي براي اين كار باشد

انجام اين تمرين . تقاي مهارت استشود و هدف از آن ار كيفي انجام مي
شـود اعتمـاد بـه     پيش مسابقه سبب مـي  براي تيرانداز كم تجربه در دوره

  .نفس تيرانداز كاهش يابد

  سوم نكته
زمينه يكنواخت نيست، تعيين ارتفاع مگسك تنهـا   هايي كه پس در ميدان 

 . با روش گفته شده در قسمت پيشين ممكن نخواهد شد
  :دهد زمينه را نشان مي پس تصوير زير چند نوع
  هاي ممكن زمينه هايي از پس نمونه. 16 شكل

 
  .گيري به چند متغير وابسته است در اين نوع ميادين تصميم

 زمينه شرايط غالب را دارد؟ نخست اينكه كدام بخش از پس 
 ابتدايي پرتاب بشقابك است يـا   دوم اينكه بخش غالب در منطقه

 قرار دارد؟انتهايي آن  در مرحله



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ تراپ المپيك     60

  در سبك تعقيبي   ـ شتاب حركت لول سالح   نمودار زمان. 17 شكل

 
برخـي از تيرانـدازان   . مفهوم عدم توقف به معنـاي حفـظ شـتاب نيسـت    

كنند كه بايد در هنگام شليك همان شتابي را داشته باشند كه در  تصور مي
اگـر بـه دقـت بـه     . اين تصـور اشـتباه اسـت   . هنگام شروع حركت دارند

كنيـد، حركـت      نگـاه كـرده و آن را تحليـل    2008تصاوير فينال المپيـك  
آنها با شـتاب  . فيناليست را خواهيد ديد   تمامي شش تيرانداز چكش گونه
رسد كـه گويـا بـا     نظر مي در لحظه رسيدن به هدف به. رسند به هدف مي

كند بلكه شتاب  آنها كاهش پيدا نمي   سرعت. زنند چكش به ميخ ضربه مي
  . رسد آنها به حدود صفر مي

 تير اول كشيدن ماشه

كيلـوگرم و وزن   4/1تا  2/1شه شليك نخست در رشته تراپ بين وزن ما
ايــن تفــاوت بــراي . گــرم بيشــتر اســت 150تــا  100ماشــه شــليك دوم 

در . زمان ايجاد شده است طور هم جلوگيري از شليك ناخواسته دو تير به
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. تحميـل شـود     اي بـه سـالح   هنگام كشيدن ماشه نبايد حركت ناخواسـته 
  . به موضوعي خودكار تبديل خواهد شد  كشيدن ماشه با تمرين
  محل قرار گفتن ماشه روي بند انگشت .18 شكل

 
انتهاي بند اول، با ماشـه اتصـال پيـدا     در نقطه   دست غالب انگشت اشاره

  . كند مي
ارتبـاط مناسـب    در بين مختصات قنداق، طول قبضـه تعيـين كننـده   

بايد به نحوي ساخته شود كه اين ارتباط در    قنداق. انگشت و ماشه است
در تصـوير راسـت   . به تصوير زير دقـت كنيـد  . صحيح برقرار شود نقطه

طول قبضه زياد است و ماشه جلوتر از جايي كه بايد باشد، قـرار گرفتـه   
در تصوير چپ طول قبضه كم است و انگشت بيش از حد به جلو . است

. خـود قـرار گرفتـه اسـت     در تصوير وسـط ماشـه در محـل   . رفته است
  .كشي در فصل بعد خواهد آمد ماشه جزئيات يك نمونه تمرين
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  انگشت و ماشه. 19 شكل

 
سالح  در هر دو سبك تعقيبي و پيشگيري، به محض رسيدن راستاي لوله

مورد نظـر   در سبك تعقيبي نقطه. شود مورد نظر، ماشه فشرده مي به نقطه
پيشـگيري، ايـن نقطـه جـايي در جلـوي      خود بشقابك است و در سبك 

از سـبك     نظر به اينكه بيشتر قهرمانان برجسته تيراندازي. هدف قرار دارد
  . عنوان سبك برتر شناخته شده است كنند، اين سبك به تعقيبي استفاده مي

  
،   بشقابك و سـرعت سـاچمه     ، سرعت  هدف تا تيرانداز با توجه به فاصله

زمـان بـا    در سبك تعقيبي بـا فشـردن ماشـه هـم    دشوار است بپذيريم كه 
در پاسـخ بـه   . توانيم هدف را مورد اصابت قرار دهيم رسيدن به هدف مي

اين شبهه بايد بگويم كه اگر لول سـالح پـس از فشـردن ماشـه متوقـف      
  . نشود، توضيح اين امر دشوار نخواهد بود

ـ . قرار شد پس از رسيدن راستاي لول به هدف، ماشه فشرده شود ه ب
تأخير در مراحل اجرا ما را به ايـن كـار موفـق     5. توضيح زير دقت كنيد

  :كند مي
 رسيدن لول به هدف تا فرمان مغز؛    تشخيص   تأخير ناشي از زمان 
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  شتاب ثابت در هنگام چرخش. 20 شكل

 
كمي و كيفي را به خوبي اجرا كنيد،  ويژه تمرين دوره تمرين به اگر برنامه

طـور   مغـز شـما بـه   . شتاب حركت اختصاصي شـما تنظـيم خواهـد شـد    
، ايـن شـتاب را    ناخودآگاه با دريافت بازخورد از عملكرد شما در تمرين

  . كند براي شخص شما تنظيم مي
در  زيرسـبك افتـد؟ دو   اما ببينيم در سبك پيشگيري چه اتفـاقي مـي  

  . يري وجود داردتيراندازان سبك پيشگ
     گروه نخست، پيش از رسيدن به هدف سـرعت خـود را كـاهش

اي كه بر اساس تجربه براي پروازهاي  تخمين زده شده دهند و به نقطه مي
 .كشند رسند و در آن نقطه ماشه را مي اند، مي دست آورده متفاوت به

  گروه دوم با كاهش سرعت شديدتري پس از رسيدن به هدف در
رد نظري كه تجربه بـه آنـان نشـان داده اسـت، توقـف نمـوده و       مو نقطه

 .كنند شليك مي
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بنـابر ايـن   . دهد دقيقه انجام مي 5/4مجموع در مدت در زماني نزديك به 
هـا و انتظـار    دقيقه، زمان براي حركت بين ايسـتگاه  20حداقل نزديك به 

  . براي نوبت تيراندازي صرف خواهد شد
  پس از شليك. 21 شكل

  
اي پيش بيني نشده باشـد؟ آيـا    اين مدت، برنامه آيا معقول است كه براي

   تمركز   يك راند بر مهارت تيراندازي دقيقه 25تواند در تمامي  مي   تيرانداز
 كند؟

  .است »خير«طور قطع پاسخ هردو سوال  به
قسـمت   25دقيقه كه از تجميـع   20بايد براي اين    بنابر اين تيرانداز

،    مشخصي طراحي و در جريـان تمـرين   شود، برنامه اي ايجاد مي ثانيه 50
ثانيه آنقدر زياد نيست كـه بتـوان    50. روال درآورد آن را به صورت پيش

رسـاني،    چشـم، اكسـيژن     رفع خستگي. كارهاي زيادي را در آن انجام داد
شليك قبلي و نزديك شدن به شرايط الزم براي شليك دور شدن از فشار 

توان بـا اسـتفاده از عـادات پـس از      بعدي، از جمله اموري هستند كه مي
   .اجرا، آنها را محقق كرد

هاي مشخصـي بـراي قبـل از شـليك ضـروري       روال ديديم كه پيش
در ميان دو شليك، . هاي ميان دو شليك هم معرفي شدند روال پيش. است

كننـد تـا بـه       هاي ديگـري را نيـز تمـرين    روال تيراندازان پيش الزم است
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مراحل آغازين حركت هدف در . 22 شكل

  جهت راست و باال

 
  .هدف آشكار شده است. 23 شكل

 
در حال تعقيب هدف بر    تيرانداز. 24 شكل

 .روي خط پرواز هدف است

 
در اين فاصله آغاز    حركت تيرانداز. 25 شكل

  .شود مي

بـه     شروع حركت تيرانداز   هدف، در زمان   در تصاوير باال مكث تشخيص
تر به معناي آن نيست كه هدف  شروع سريع. وضوح نشان داده شده است

بيشتر افـرادي كـه تعقيـب هـدف را خيلـي      . تر شكسته خواهد شد سريع
كننـد، از   هـدف را درك نمـي     كنند، به دليل آنكـه سـرعت   سريع آغاز مي
شـوند پـيش از شـليك بـراي اصـالح       افتند و مجبـور مـي   هدف جلو مي

بايد بدانند كه اگر ايـن روش در ابتـداي      مربيان. نندحركت خود مكث ك
، همچـون سـدي بلنـد، راه      تيرانـدازي  يادگيري اصـالح نشـود در ادامـه   

تـر نيـز    اگـر تيرانـدازان قـديمي   . موفقيت تيرانداز را مسدود خواهد كـرد 
اي دارنـد كـه هنـوز موفـق بـه تشـخيص عامـل آن         اشكاالت حل نشـده 

  . اند، اين مسئله را بررسي كنند نشده



  73استادي در هنر تيراندازي تراپ     : اولفصل 

  .شود ماشه كشيده مي. به هدف رسيده است   تيرانداز. 26 شكل

 
تـدريج در خـط پـرواز     بـه    بي ثابت، لول سـالح با حركت به موقع و شتا

سـالح   در سبك تعقيبي بايد لوله. بيشتري خواهد گرفت   بشقابك سرعت
طور يكنواخت، بدون حركتـي اضـافه بـه بـاال و پـايين و روي مسـير        به

از    ، اطمينـان    در جريـان تمـرين  . حركت هدف به بشقابك نزديـك شـود  
دستيابي به چنـين مهـارتي   . ستنرمش حركت و يكنواختي آن ضروري ا

  .پذير است تمريني مناسب امكان تنها با يك برنامه
زمان متوجـه اشـكال محتمـل ديگـري نيـز       بايد هم   و تيرانداز   مربي

توانـد تيرانـداز را    تأكيد بر حركت پس از رؤيت كامل هدف، مـي . باشند
. نامنـد  مي »با چشم   تيراندازي«باتجربه آن را    دچار اشكالي كند كه مربيان

رود كـه بـر اثـر آن     اين اصطالح در مورد خطايي در تيراندازي به كار مي
  . دهد الزم به بشقابك فرصت دور شدن مي   تيرانداز بيش از زمان
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دقيـق شـروع    طور كه پيش از اين نيز بارها گفتـه شـد، نقطـه    همان
تـوان   در تصوير مقابل مي. حركت در تيراندازان مختلف اختصاصي است

 رسيدن شبح به خط شـماره    طور قطع گفت كه شروع حركت در زمان به
. طور قطع اظهارنظر كرد توان به نمي 2 يك اشتباه است، اما در مورد لحظه

، شبح تا حدودي به هدف قابل رؤيت 3و  2كنيد كه بين خط  مشاهده مي
. شود مي  تر ، واضح و واضح3تدريج با گذر از خط  تبديل شده است و به

حركـت   2 با كيفيت مهارتي مناسب، كمـي پـس از لحظـه      اگر تيراندازي
تـوان گفـت كـه     در عين حال مي. توان كار وي را اشتباه دانست كند، نمي

اي كه بشـقابك بـه    در لحظه. طور كامل منطقي است به 3 شروع از لحظه
تـوان مسـير و زاويـه حركـت را بـه دقـت        رسـد، ديگـر مـي    مي 3 لحظه

  .بنابر اين الزم نيست كه بيشتر مكث كنيد. داد   تشخيص
  شبح نارنجي و لحظه شروع. 27 شكل

  
به اهداف    تصميم در اين مورد و موارد مشابه در تيراندازي: كنم تكرار مي

 . است   هاي مهارتي تيرانداز هاي تمرين منطقي دوره پروازي، نتيجه
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 دوره مسابقه . 
هـا را بـا شـرايط مسـابقات رسـمي اهـداف پـروازي         اگر اين دوره

متناسب كنيم، خواهيم توانست به ترتيب زير و بر اساس فصـول زمـاني   
  .منطقه جغرافيايي خود، آنها را بازآرايي كنيم

 باتجربه   راندازيت كي يبرا   نيتمرهاي  دوره بندي زمان .1جدول 

  مسابقات  پيش از مسابقه كيفي كمي انتقال
  ارديبهشت تا آذر فروردين اسفند بهمن آذر و دي

 يمبتد   راندازيت كي يبرا   نيتمرهاي  دوره بندي زمان .2 جدول

  مسابقات پيش از مسابقه كيفي كمي انتقال
آبان تا
  اسفند

اسفند و
  فروردين

ارديبهشت تا
  مهر  شهريور  شهريور

توانـد در دوره طـوالني از سـال در مسـابقات      باتجربـه مـي     يك تيرانداز
در . دورة كمي و كيفي و پيش مسابقه او كوتاه است. مختلفي شركت كند

مسـابقه   2برابر آن يك تيرانداز مبتدي حـداكثر مجـاز اسـت سـاالنه در     
ي و   . كوچك و يك مسابقه مهم شركت كند او به دوره انتقـالي، دوره كمـ

  . ابقه طوالني نياز داردكيفي و پيش از مس
يـادآوري  . كـنم  هاي گفته شده را تشريح مـي  در زير هر يك از دوره

   هـايي از برنامـه تمـرين    هـاي ذهنـي و جسـمي بخـش     كنم كه تمرين مي
  .روند تيراندازان به شمار مي

    هاي تمرين دوره
  دورة انتقال

براي بازسازي پس از پايان فصل و پايان مسابقات    بازه زماني كه تيرانداز



  85برنامه تمرين     : مدوفصل 

 هاي پيش، حين، بين دو اجرا و پس از پايـان رانـد تمـرين     عادت
  .شوند مي

تـوان بـه ترتيـب زيـر      هاي دوره مسابقه را مـي  هايي از تمرين نمونه
  :برشمرد
 هاي ايستگاهي اصالحي؛ تمرين 
  راند كامل؛ 
 راند كامل شبه فينال؛ 
  راند پشت سر هم 2تمرين . 

شده و منظور از آنان را در جـدول   هاي معرفي بگذاريد انواع تمرين
  :زير مرور كنيم

 منظور از انجام تمرين .3 جدول

  منظور اصلي دوره عنوان تمرين
  هماهنگي با سالح ـ خودكار شدن كمي گذاريقنداق

  هماهنگي با سالح ـ كنترل فشار صورت كمي حركت لول سالح
  كردن ذهن ها ـ مرتب روالتوسعه تاثير پيش كمي هدفي15راندهاي

ها ـ توسعه توان تحمل روالتوسعه تاثير پيش  كمي  هدفي 25راندهاي 
  ذهني

ارتقاي مهارت تشخيص اهداف و هماهنگي   كمي  ايستگاهي
  چشم و عضالت

هاي راست، چپپرواز
تسلط بر خروج بشقابك، ارتقاي مهارت تعقيب   كيفي  و مستقيم

  هدف

اجراي مهارت با رفع عوامل تسلط بر نحوه  كيفي  هدفي ايستگاهي 13
  مزاحم

  



 قدم به قدم تا موفقيت در هنر تيراندازي؛ تراپ المپيك     86

  منظور اصلي دوره عنوان تمرين

تسلط بر خروج بشقابك و توسعه مهارت شروع   كيفي  هاي تأخيريبا پرتاب
  حركت

  كشف نقص، افزايش فشار تمرين كيفي راندهاي تك تير

تسلط بر پروازهاي متفاوت، تسلط بر زمان   كيفي  تايي 5ايستگاهي 
  شليك

  شكستن بشقابك يا ارتقاء تمركز مسابقهپيش راند كامل
  تمرين با فشار باال، تحليل نحوه انجام مهارت مسابقهپيش راند كامل فينال

سازي  شبيه شكستن بشقابك ـ افزايش فشار مسابقه پيش امتيازي
  مسابقه

با(شبيه مسابقه
 ...)حضور داور و

  سازي مسابقه شبيه مسابقه پيش

هاي ذهني، رفع نقايص جزيي، رفع سد كننده  مسابقه ايستگاهي اصالحي
  كشف دليل خطا

  سازي مسابقهشبيه مسابقه راند كامل
  سازي فينالشبيه مسابقه راند كامل شبه فينال

  افزايش فشار و تالش براي مديريت انرژي مسابقه راند پشت سر هم 2
كنيـد؛ امـا   هاي خود داليل ديگـري هـم پيـدا     توانيد براي تمرين شما مي

طور دقيق بدانيـد چـرا    موضوع مهم اين است كه پيش از شروع تمرين به
عنوان مثال چرا در دوره كيفي راند كامـل شـليك    به. دهيد آن را انجام مي

همين تمرين را ممكن است در دوره كمـي بـه منظـور ديگـري     . كنيد مي
امـه كـار   اميدوارم توضيحاتي كه داده شد، شرايط را بـراي اد . انجام دهيد

  .تر كرده باشد آماده
آنچه در . هاي رياضي مواجه نيستيم با فرمول   ريزي تمرين، در برنامه

   برنامـه بـراي تيرانـداز    سازي ويژهابتدا مهم است درك كليات و در ادامه 



  87برنامه تمرين     : مدوفصل 

يـك  (توان براي بـيش از يـك سـال     برنامه تمرين را نمي. موردنظر است
تـوان كليـات برنامـه     روي كاغـذ مـي  البته . طراحي كرد)   فصل تيراندازي

ساله را طراحي كرد، اما اجراي دقيق برنامه چهـار سـاله غيـرممكن     چهار
در طول برنامه يك ساله نيز بايد با دريافت بازخوردهـاي منـتج از   . است

  .عمل آورد هاي تعيين شده، اصالحات الزم در برنامه را به ارزيابي
باتجربه و مبتـدي را     تيراندازدر ابتداي اين گام دو جدول مربوط به 

. اين دو، در دوسوي طيف وسيع تيرانـدازان قـرار دارنـد   . مشاهده كرديد
در مـورد  . براي ايـن دو گـروه دسـته متفـاوت اسـت         ريزي تمرين برنامه

. هاي كيفي اختصـاص داد  تيرانداز مبتدي بايد وقت زيادي را براي تمرين
مســابقه  ، دوره مســابقه و پــيشكــه در مــورد تيرانــداز باتجربــه در حــالي
  . تر است طوالني

  :به جدول زير توجه كنيد
   هاي تمرين هاي در دوره روند عمومي تغييرات نوع تمرين. 4 جدول

  دوره مسابقات  دوره پيش از مسابقه دوره كيفي دوره كمي

 

تـدريج حجـم    با نزديك شـدن بـه پايـان يـك دورة بـه       در برنامه تمرين
هـاي اختصاصـي دوره    هاي اختصاصي آن دوره كم و حجم تمرين تمرين

  . يابد بعد افزايش مي



  91برنامه تمرين     : مدوفصل 

  سازي مستند

  آتن 2004الكسي آليپوف؛ نفر اول تراپ در المپيك . 29 شكل

  
تـوان از   هاي تمـرين در طـول برنامـه، مـي     سازي فعاليت و مستندثبت با 

بايد بـراي كسـب مهـارت بـه        درست است كه تيرانداز. سود برد   تمرين
هاي گذشته، راهي اسـت كـه بـه     خوبي تمرين كند، اما ثبت نتايج فعاليت

براي كشف نقـاط ضـعف برنامـه، برقـراري ارتبـاط بـين نتـايج           تيرانداز
ــ ــداز و ش ــرين، راهتيران ــانبي تم ــاي شكســت خــورده و   حــل رايط ج ه

آلكسـي  . كنـد  و سـاير عوامـل كمـك مـي       هاي موفق، تأثير تغذيه حل راه
، مقـامي بهتـر از   114سـيدني بـا كسـب امتيـاز      2000آليپوف در المپيك 

خـود را     پـس از المپيـك او وضـعيت تيرانـدازي    . دست نيـاورد  هشتم به
  .كرد   تحليل
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  2012تا  1994الكسي آليپوف از سال  نتايج. 30 شكل

 

نتـايج گذشـته وي،   . اتفـاقي نبـود   2000شكست او در مسابقات المپيك 
وي    اين تحليـل . معرف نوسان زيادي در مسابقات متوالي اول بوده است

مقايسـه نتـايج وي   . هايي از اجزاء مهارت وادار كـرد  را به تغيير در بخش
  . دهنده رشد قابل توجه نتايج است پيش و پس از المپيك سيدني نشان

قبـل از المپيـك سـيدني رتبـه      »آليپـوف «كه متوسـط رتبـه    در حالي
نوزدهم جهان بوده است، پس از المپيك سيدني اين رتبه به هشتم ارتقاء 

  توان چنين رشدي را تصادفي دانست؟  آيا مي. يافته است
  :آقاي الكسي آليپوف

 آنقدر ماهر بود كه بتواند خود را بشناسد. 
 صان مطلع و معتمدي مشورت كندآنقدر با تجربه بود كه با متخص 
 آنقدر باهوش بود كه ضرورت تغيير را درك كند 
   آنقدر جرأت داشت كه تغييرات الزم را اجرا كند و مسـئوليت آن

 را بپذيرد
 يري نتايج تغييرات آنقدر اراده داشت كه تا كسب موفقيت در پيگ

 .ممارست كند
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و در مراحل پيشرفته به رفع نقايص كوچك كه به دشواري قابـل كشـف   
هاي مورد نياز در ضمايم اين جلـد   اي از فرم نمونه. ندك هستند، كمك مي

  . آمده است
  2012تا  1993نتايج آقاي مايكل دايموند از سال . 31 شكل

 

. دست آوردنـد بار طالي المپيك را به 2اند  توانسته   تراپ   تنها دو تيرانداز
 در 2000و  1996نمودار باال نتايج آقاي مايكل دايموند است كه در سال 

دهد  نمودار فوق نشان مي. دست آورد دو دوره متوالي طالي المپيك را به
سـال شـرايط    4و در طـول   2007تا اواخر سال  2003وي از اوايل سال 

. تدريج شرايط بهتر شده است پس از آن به. نامناسبي را تجربه كرده است
سال يكي از  4مشكالت عجيب زندگي خانوادگي وي در استراليا در اين 

آيا دايموند بـه تغييـر در مهـارت    . ها بود رسانه   خبار روزمره مورد عالقها
نيازي داشت؟ آيا اگر دايموند بـا  ... و   ، آمادگي جسماني  ، تغذيه  تيراندازي

كـرد، مسـئله حـل     خـود را دسـتكاري مـي      سالح   بروز اين مشكل قنداق
  شد؟ مي
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مربي . مربي خوب وجود ندارد، يا كسي مربي است و يا مربي بدي است
  .كند بد تيم را نابود مي

بايد تأمين كننده شـرايطي باشـد كـه       پيش از اين بيان شد كه تمرين
افزون بر آن گفته شد كـه در تمـرين   . ممكن است در مسابقه اتفاق بيافتد

با پذيرش ايـن دو نكتـه،   . بايد فشار بيشتري نسبت به مسابقه ايجاد شود
مسـابقه   ويژه در دوره پيش در تمرين بايد به نحوي باشد كه به   رفتار مربي

ايجاد كند    يا دشوارتر از مسابقه را براي تيراندازو مسابقه، شرايطي مشابه 
مربيـاني كـه در جلسـات تمـرين     . هاي تيرانداز توسعه پيدا كند تا توانايي

ايسـتند و   پشت سـر تيرانـداز مـي   
طور دائم نظرات خـود را بـه او    به

كنند، نه تنها از منظر فني  اعالم مي
مانع از ناخودآگـاه شـدن مهـارت    

ــي  بلكــه بــا  شــوند،  تيرانــداز م
جلوگيري از ايجاد شرايطي ماننـد  
ــم     ــارت مه ــعه مه ــابقه، توس مس

  . كنند قهرمانان يعني توان تطبيق با شرايط موجود را نيز محدود مي
طور مداوم در جريان بمباران اطالعات بيروني قـرار   تيراندازي كه به

، نقاط ضعف خود را بيابد و در  تواند خود را بشناسد گيرد، چگونه مي مي
بايد بدانند كـه در مسـابقه قـادر بـه اصـالح         دد رفع آن برآيد؟ مربيانص

مربي با مشاركت در طراحي برنامه تمـرين و  . مهارت فني تيرانداز نيستند
پشتيباني از تيرانداز براي اجراي درست برنامه، كـار خـود را انجـام داده    

  . است
. سـت طور معمول مشاهده و ثبت اطالعات در سكوت ا كار مربي به
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تا بتواند . تيراندازش به دست آورد   مربي بايد اطالعات كافي از تيراندازي
در بزنگاه با ارائه يك نكته كوچك، حركت تيرانداز را به سـمت توسـعه   

كار مربي كـار  . مهارت تسريع بخشد
بـراي  پدري است كه به كودك خود 

در لحظـه  . كنـد  بازي كمك ميتاب 
مناسب يـك فشـار كوچـك نوسـان     

ــي ــزايش م ــاب را اف دهــد و كمــي  ت
زودتر يا ديرتر مانع از افزايش ارتفاع 

تـوان   طور تقريبي مـي  به. خواهد شد
كودكي كه افزايش . خورد گفت در تمامي مسير، كودك به تنهايي تاب مي

. خواهـد داشـت   نوسان تاب را بلد نباشد، با كمك پدر نوسان متوسـطي 
اگر خود تاب خوردن با تغيير مركز ثقل را ياد بگيرد، با كمك پدر پـرواز  

توانيد پدري را تصور كنيد كه تاب را در تمامي  آيا مي. بلندي خواهد كرد
تـوان گفـت كـه در     مسير رفت و برگشت در اختيار خود بگيرد؟ آيا مـي 

  تصوير باال پدر پشتيبان فرزند نيست؟
منظور تغيير عـادات   هاي مربي را كمك به تيرانداز به زيري اگر برنامه

رفتاري بدانيم، بايد بگويم كه نخستين عادتي كه بايد تغيير كند، وابستگي 
ام كه حتي تيراندازاني كـه   بارها و بارها ديده. غلط تيرانداز به مربي است

به لحاظ مهارتي در سطح خوبي قرار دارند، پس از يك يـا چنـد جلسـه    
كه در آن از نحوه اجراي مهارت خـود راضـي نيسـتند، بـه مربـي       تمرين

  . خواهند قنداق سالح آنها كنترل شود كنند و مي مراجعه مي
خواهم با تحليل دليل اين كار، مانع مهمي را كشف و با  در اينجا مي

تيراندازي كـه چنـين كـاري را انجـام     . كمك تيراندازان از سر راه بردارم

  برند؟ مي كدام بيشتر لذت .32 شكل
 پدر يا فرزند؟
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 . به اجرا درآمده باشد   تيرانداز در آن

  براي موفقيت در مسابقه چه بايد كرد؟ 

  د؟توانند بدون ميآيا باز هم . 32شكل 

  
 خـوب تمـرين  كرد و بايـد   خوب   تمرينبايد : پاسخ روشن و ساده است

سـاز   سنگ بناي موفقيت در مسابقه، تمـرين اسـت كـه بايـد زمينـه     . كرد
بنابر اين در مسابقه كار عجيب و جديدي انجام . موفقيت در مسابقه باشد

مرين به عادت شود كه در ت در مسابقه همان كارهايي محقق مي. شود نمي
  . تبديل شده است   رفتاري

بايد    هاي مختلف ورزشي معتقدند كه شرايط تمرين در رشته   مربيان
هايي با حجم يا فشار بيش از مسابقه  آنها تمرين. دشوارتر از مسابقه باشد

توانايي جسـمي و ذهنـي     ورزشكار با اجراي اين تمرين. كنند طراحي مي
درستي طراحي و اجرا شود، ضـمن   ر تمرين بهاگ. دهد خود را توسعه مي

شود كه وي شرايط ممكن  ، فرصتي فراهم مي  ارتقاي مهارت فني تيرانداز
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ن ورزشـكار بيشـتر شـده بـود؛ امـا تفـاوت كيفـي        ورزشي با افـزايش سـ  
در مدرسـه    هـا بـا تمـرين    داري در چگونگي تمـرين در سـاير مكـان    معني

فعاليـت بـراي     سال سـابقه  13تا  12اين تحقيق نشان داد كه . مشاهده نشد
هاي زيادي تمرين و آموزش صـرف   ورود به تيم المپيك الزم است و سال

تـدريج و بـا    هاي تمرين در سـال بـه   عداد ماهت. شود تربيت افراد مستعد مي
ورزشـكار  . گذر از مرحله ابتدايي به سوي مراحل بعدي افزايش يافته است

وقتـي بـه تـيم جوانـان وارد     . كرد مي   ابتدا حدود شش ماه از سال را تمرين
بـاألخره بـراي   . يافـت  مـي  شد، اين مدت به نه تا ده ماه در سال افزايش   مي

. مـاه در سـال رسـيد    3/11لمپيك اين مدت بـه حـداكثر   عضويت در تيم ا
ساعت  250كنند كه از  آقايان و بانوان ورزشكار ساعات مساوي تمرين مي

  . ساعت در مراحل نهايي رسيده است 1130در مرحله اوليه به 
  ساعات تمرين در مراحل زندگي ورزشي. 33تصوير 
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كنند و تنها هدفي با عنوان پيروزي و لذت بردن از مسابقه  مي   خود تمركز
 .كامل هدف اول آنهاست كارآييبه همين علت ارائه به . كنند را دنبال مي

بـه اهـداف پـروازي،       ها، از جملـه تيرانـدازي   در بسياري از ورزش
. كننـد  مپيك با ورزشكاران مصاحبه مـي نگاران تنها در روزهاي ال روزنامه

بارها ديده شده كه اين توجـه موجـب تـنش ذهنـي بيشـتر ورزشـكاران       
گونه در كـانون توجـه قـرار     شود؛ چرا كه تيراندازان عادت ندارند اين مي

خواهنـد   هـايي كـه مـي    هاي صريح رسـانه  همچنين آنها به پرسش. گيرند
ا چــه داســتان جــذاب بداننــد چــه مــدالي مــورد نظــر تيرانــداز اســت يــ

تيراندازان بايد . اند ژورناليستي از زندگي او قابل نوشتن است، خو نگرفته
بتوانند با اين شرايط كنار بيايند تا حداقل، فشار رواني مسابقه را بر خـود  

آنها بايد ايـن وضـعيت ذهنـي را تحمـل كننـد و افتخـار       . افزايش ندهند
  .هاي خود را تقويت كنند قابليت و اعتماد به   نفس آفريني، اعتمادبه حس

  گذاري مراحل تحريك انگيختگي و ارتباط آن با هدف .6جدول 
 خروجي انگيختگي ورودي

  انتخاب هدف

 هدايت توجه و عمل

 كنانش انرژي ذهن  بهبود عملكرد
 عمل و آمادگي

 راهبرد انگيزش براي توسعه

    اهداف مربيان
دشـوار    سازي فيزيكي و فني در حوزه آماده  سخن گفتن از اهداف مربيان

نيست؛ اما طراحي اهداف ذهني و تدوين برنامه مشخص عملي براي آنها 
گـذاري، هنگـام طراحـي     هـاي معمـول هـدف    روش. كار آسـاني نيسـت  

معمـوالً  . هـاي ذهنـي كـارآيي كمتـري دارنـد      هاي توسعه مهـارت  برنامه
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شـوند و بـه    طوري كه اسير زنـدگي يـك بعـدي نمـي     كنند؛ به تمركز مي
سـنگ يـك زنـدگي خـوب ورزشـي هسـتند نيـز توجـه          كارهايي كه هم

  . كنند مي
 ابعاد سرسختي. 8جدول 

 .هاي خود براي دستيابي به اهداف مسابقه دست يابيدبه اعتماد پايدار به توانايي .1

 .ناپذير به موفقيت نشان دهيداشتهاي سيري. 2

 .پس از شكست، عزم بيشتري براي موفقيت پيدا كنيد. 3

 .در برابر فشار مسابقه تاب بياوريد. 4

توانيد با آن  و باور داشته باشيد كه ميبپذيريد كه اضطراب مسابقه اجتناب ناپذير است. 5
 .كنار بياييد

 .تحت تأثير عملكرد منفي يا مثبت ديگران قرار نگيريد. 6

 .حتي هنگام رويارويي با مسائل پريشان كننده زندگي شخصي متمركز باقي بمانيد. 7

ابقه بيني نشده و غير قابل كنترل مسكنترل رواني خود را در مواجهه با وقايع پيش. 8
 .حفظ كنيد

ها و  بر مهارت در برابر دردهاي فيزيكي و احساسي از خود مقاومت نشان دهيد و  . 9
 .تان تمركز كنيد مسئوليت

 .خود را بر عملكردتان متناسب با مراحل مختلف مسابقه كم و زياد كنيدتمركز.10

   مديريت اضطراب هنگام مسابقه

بتوانند با موفقيت با شـرايط دشـوار   ورزشكاران اين است كه   هدف همه
مواجهه با فشار، عملي ارادي است كـه ورزشـكار   . رو شوند مسابقه روبه

آيـد، بـه    طي آن احساس نامناسبي را كه در شرايط خاص به وجـود مـي  
دهـد و سـازگاري الزم را بـراي     شرايط فيزيكي و رواني مثبت تغيير مـي 

 .كند اجرايي مؤثر در خود ايجاد مي
ساعتي قبل از مسابقات قهرماني اروپا، مشاهده شـد كـه قلـب يـك     
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ـ  )نفر 280(و تيراندازان ملي ) نفر 131(المللي  اي تيراندازان بين نمودار مقايسه .34تصوير 
  )1994آلبرتو چي، (

 
  :نتايج مطالعات نشان داد

داري در نيمرخ خلقي مـردان و زنـان ورزشـكار در     تفاوت معني. 1
ورزشكاراني كه در رشته خـود بـين نفـر اول تـا دهـم      (المللي  سطح بين

 .وجود ندارد) جهان قرار دارند
المللـي كمتـر    سطح انرژي ورزشكاران ملـي از ورزشـكاران بـين   . 2
 .است

المللــي، در مقايســه بــا  مــردان و زنــان ورزشــكار در ســطح بــين. 3
 .اند ورزشكاران ملي، عصبانيت و پريشاني كمتري را نشان داده

زنان ورزشكار در سطح ملي سطح باالتري از خلـق منفـي را در   . 4
هـا نشـان    نسـبت بـه سـاير گـروه       برابر عوامل فشار، نااميدي و خستگي

 .اند داده
شده در شمال امريكا، نتايج مطالعات گـروه ايتاليـايي    مطالعات انجام

موفقيـت ورزشـي وابسـتگي تـام بـه      «: را تأييد و اين فرضيه را ارائه كرد
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 پذيرد رغم امكان باخت، مي مبارزه را به . 
  شـود و تـالش الزم و امكـان خطـر را      رو مـي  با مشكالت روبـه

 .پذيرد مي
 كند كه او را قـادر بـه    مدتي را تعريف مي براي خود اهداف كوتاه

  .دستيابي به هدف نهايي كند
  وضعيت خلقي، تمرينات مقدماتي. 35تصوير 
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 وضعيت خلقي، قبل از مسابقه. 36تصوير 

  
 وضعيت خلقي، پس از مسابقه. 37تصوير 

 
كه ورزشكار بداند شكست و خطا بـراي كسـي    بودن يعني اين بين خوش

كـه   كند، بديهي است و رضايتمندي از ايـن  كه در سطح بااليي ورزش مي
توانـد او را   هايش ادامه دهد، مي تواند به تالش خود براي ارائه توانايي مي

بنابراين هميشه بايد ذهن خود . به بازي برگرداند تا به هدفش دست يابد
به همين . رو هدايت كند و هرگز نااميد نشود هاي پيش سوي فرصت را به
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