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 ارائه شده در کانال آموزش و تمرین تیراندازی
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 (NSRAتام ردهد )مربی تیم ملی تپانچه و عضو انجمن ملی تیراندازی خفیف بریتانیا  نویسنده:
 (مربی تیراندازیمترجم: مهدی نیسی پور )کارشناس ارشد آموزش و 

  اصطالحات تخصصی معادل فارسی مناسب برای در خصوص هایشان ( بابت راهنماییرمند )دکترای روانشناسی ورزشبا تشکر از دکتر زو

 
سازی ذهنی استفاده کنیم درست مثل آمادگی برای موفقیت  شاید بهتر باشد از عبارت آماده به جای عبارت تمرین ذهنی

های جدیدی را در مقابل تیرانداز قرار داده و اثرات مثبت شایانی داشته باشد.  افقتواند  سازی ذهنی می در مسابقه. آماده
ی کافی در  توان بدون داشتن تمرین و تجربه آید، نمی ی جو، گندم به عمل نمی البته همانطور که با کاشتن دانه

توانند جایگزین  تمرینات ذهنی هیچ گاه نمی های فنی را داشت. تیراندازی، از تمرینات ذهنی انتظار کسب مهارت
 ی او در مسابقه است. تمرینات فنی تیراندازی شوند؛ کاربرد این تمرینات صرفاً رساندن تیرانداز به حداکثر توانایی بالقوه

رفت تا علم، باورهای فراوان نادرست و بدون  در گذشته در زمانی که روانشناسی ورزشی بیشتر یک هنر به شمار می
شد که متأسفانه بسیاری از تیراندازان  پشتوانه اما جالبی پیرامون تمرینات ذهنی وجود داشت. همین امر باعث می

 ش از حد به تمرینات ذهنی اختصاص دهند.تمرینات مفید فنی خود را کنار گذاشته و وقت خود را بی
ها به طور قطع  ی راهبردی هر تیرانداز امری ضروری است. آن برنامهی لیستی از روانشناسان ورزشی موفق در  تهیه

 تواند به شما کمک کند. شناسند که بسیار بیشتر از مطالب ارائه شده در این جزوه می های کاربردی زیادی را می تکنیک
دانیم، مغز انسان به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم شده است. بخش ناخودآگاه مغز همان قسمتی  که میهمانطور 

اش از درک پتانسیل عظیم آن عاجز است. اجرای مقادیر  از مغز است که بشر به دلیل پیچیدگی و قدرت باورنکردنی
روانی یا عاطفی به این بخش از مغز -و ذهنیقابل توجهی از عملکردهای جسمانی )درست مانند یک ماشین نجات( 

 دارد. ها را بررسی نموده و در حالت تعادل نگه می مربوط شده و مرتباً آن
هایی  کند، اما عملکرد آن وابسته به پیام های ما را کنترل می ها و واکنش اگرچه این ابرکامپیوتر قدرتمند بسیاری از کنش

 کنیم. کند؛ و این درست همان چیزی است که بسیاری از ما از آن غفلت می میاست که از ذهن ناخودآگاه ما دریافت 
ترین تمرینات ذهنی  ی فوق، اثربخش های مورد اشاره عجیب خواهد بود اگر به مسئله توجه کنیم که علیرغم پیچیدگی

 شود. هایی هستند که در آن، ذهن ناخودآگاه همچون یک کودک خردسال ساده در نظر گرفته می آن
چیزی  ناخوشایندیی  که کودکتان راجع به مسئله دهید برای مثال زمانی که شما به عنوان یک پدر یا مادر، ترجیح می

استفاده « جلوی بچه چیزی نگو»اگر هنگام صحبت با کسی راجع به آن مسئله فرزندتان از راه برسد، از عبارت نداند، 
همین حالت برای ذهن ناخودآگاه  روی کودک اثر منفی نداشته باشد.کنید تا گفتار شما  کنید و صحبت را متوقف می می

 هم عیناً مصداق دارد.
تحقیقات روی تصاویر مغز انسان با این که یک پدیده چه تأثیراتی دارد، با چگونگی تأثیرگذاری آن پدیده متفاوت است. 

گیریم، روش انجام آن  که ما مهارتی را یاد می اند که زمانی ترین دستگاههای الکترونیکی نشان داده استفاده از پیشرفته
جای گرفته و به حافظه سپرده مهارت در یک بخش از مغز و اطالعات و دانش مربوط به آن در بخش دیگری از مغز 

 شود. می
ی  های منفی به ذهن ناخودآگاهی است که تشنه های ورزشی، ارسال پیام ها در رقابت علت اصلی خیلی از ناکامی

اگر شما پیش از یک رقابت حساس، کمی  شود. هر پیامی است و برای خوب و بد آن هم تمایزی قائل نمی دریافت
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از بخش خودآگاه مغز را دریافت کرده و متناسب با آن واکنش های ساطع شده  خودآگاهتان پیامناعصبی شوید، ذهن 
 دهد. نشان می

ر باریک است، هنگام بروز چنین حاالتی در ذهن خودآگاه، از آنجایی که مرز استرس، اضطراب، ترس یا عصبانیت بسیا
کند تا شما را برای یک فعالیت فیزیکی قریب الوقوع احتمالی )جدال یا فرار(  ذهن ناخودگاه شروع به ترشح آدرنالین می

 آماده کند.
شکاران مفید باشد اما آدرنالین برای یک تیرانداز اصالً چیز خوشایندی نیست. این هورمون ممکن است برای بعضی ورز

عکس العمل مناسبی از ناخودآگاه ذهن خود دریافت نموده و از ترشح آدرنالین  دخواهی برای تیراندازان سم است. اگر می
باید سعی کنید که هرگز به چیزی که مایل نیستید اتفاق بیفتد فکر نکنید، زیرا ناخودآگاه ذهن شما فریب جلوگیری 

 خواهید از آن فرار کنید! دهد که شما می را به شما میخورده و دقیقاً آن چیزی 
 تمرینات ذهنی عبارتند از:گانه  پنجابعاد اصلی 

 ؛1سازی آرامالف( 
 ؛2ب( تصویرسازی

 ؛ذهنی( ایجاد آمادگی) 3ذهنی سناریویج( 
 ؛4کردن د( تمرکز

 .)مثبت اندیشی( 5خودتأکیدی مثبت (ده
 

سازیآرامالف(
هر زمانی که فرصت  .است های مورد استفاده در ورزش پرکاربردترین تکنیکیکی از 6 روندهپیشعضالنیسازیآرام

ی شما قبالً با این  ذهنی یا تمرکز اجرا کنید. همه سناریویای برای  به عنوان مقدمه را توانید این تمرین داشته باشید می
 اید. تمرین آشنا شده

کامالً راحت، یک نفس عمیق روی یک صندلی بنشینید یا روی تخت خوابتان دراز بکشید و در یک وضعیت 
 کشیده و سپس به ترتیب و به تدریج کل عضالت بدن خود را از پا تا سر و گردن منقبض و سپس شل کنید.

این تکنیک بدون شک یکی از مؤثرترین تمرین برای رها شدن از تنش چه در ورزش و چه در زندگی عادی 
های معتبر تهیه و تماشا  ویدیوی آموزشی از فروشگاهبه صورت شود روش اجرای آن را  توصیه می است که

 کنید.
 

است ابداع  8ورزشی پیشرو از دانشگاه لوف برواین تکنیک توسط دیوید بانکر که یک روانشناس  7سازیسرعتیآرام
ک هاکی بانوان بریتانیا روانشناسی برای کاپیتان تیم المپی ه درست از اصول اولیهبا استفاد او این تکنیک را شده است.

آموخت که چگونه خیلی  ها کمک کند. او باید می راحی کرد تا به او به عنوان تنها پنالتی زن تیم در تمام طول بازیط
ی پنالتی برسد. او و تیمش در  و راحتی و تمرکز کافی برای زدن ضربه یجان بازی به آرامشسریع از هیاهوی پره

 نهایت توانستند به مدال برنز المپیک دست پیدا کنند.
                                                           

1
 Relaxation 

2
 Visualization 

3
 Mental Rehearsal 

4
 Focusing 

5
 Positive Affirmation 

6
 Progressive Muscular Relaxation (PMR) 

7
 Speed Relaxation 

8
 Loughborough 



 

 

سازی سرعتی،  توان در طول مسابقه برای کاهش ضربان قلب یا کاهش تنش استفاده نمود. در آرام میاز این تکنیک 
 دهید: انجام می ،ام گذاشته «تایی پنج»شده و تکنیکی را که من نام آن را ها و پاهایتان متمرکز  دستشما تنها روی 

و سطح اکسیژن خون خود را عمیق کشیده  1ای نفس قفسه سینه 2د، ای دلی نشستهحالی که روی یک صن در
دو شمارید، به تدریج عضالت هر  می 5تا  1باال ببرید. حاال یک نفس عمیق دیگر کشیده و در حالی که از 

رسیدید، حداکثر انقباض ممکن  5ود و سپس هر دو پایتان را منقبض کنید به نحوی که وقتی به عدد دست خ
 در عضالت دست و پای شما ایجاد شده باشد.

1–2–3–4–5
، نفس خود را به 1تا  5ن معکوس از آرامی و با شمرد و سپس به ود را حبس کنید، ... باز هم، ...حاال نفس خ

 برسید. 1خود را آرام و شل نمایید تا به عدد ان عضالت آرامی بیرون بدهید و در عین حال به طور همزم

5–4–3–2-1
 این تمرین را یک بار دیگر تکرار کنید.

 

ب(تصویرسازی
 نمایشن ویا. از این روش تحت عناید آورید همان چیزی است که قبالً برای خود تصویر کرده میبه دست زی را که چی

 کنند. هم یاد می 4و سینما رفتن 3بخشییت خود واقع ،2تصویری مکرر

اضر و در بدو برد و یا حتی در عصر ح به سر میتر از این که بشر بتواند سخن بگوید و از زمانی که در غارها  خیلی پیش
شکی نیست  عبارت درستی است. واقعاً «تصاویر ذهنی»عبارت  و ها و تصاویر بصری است لو از نقشولد، ذهن او ممت

ز را برای مسابقات پیش رو آماده کرده و ثابت انداها انجام شود، تیر ی شلیک که تصویرسازی اگر پیش از یک یا همه
 شده که برای بسیاری از تیراندازان، مؤثرترین تکنیک است.

 مطرحاگر خواست و آرزو به تنهایی کافی بود، تعداد قهرمانان تر است.  شما قوی 5صویر ذهنی شما از خواست درونیت
 ی تصویرسازی آن در ذهن اثربخش نخواهد بود. گاه به اندازه یچخواستن چیزی، ه ها بود. جهان بسیار بیش از این

ام؟ تا چه اندازه دوست  ضوع توجه کردهآیا اصالً تا به حال به این مو»این سؤاالت را از خودتان بپرسید: اگر باور ندارید، 
واقعیت «. ام؟ وز به نتیجه دلخواهم نرسیدهه به موفقیت دارم، هنهمه میلی ک دارم به موفقیت برسم؟ چرا با وجود این

تواند بین آن چیزی که شما  ای که در این روش وجود دارد این است که بخش ناخودآگاه مغز خیلی مشکل می ساده
داند، همانی  ایز قائل شود. تمام چیزی که بخش ناخودآگاه مغز میافتد تم اق میاید و چیزی که واقعاً اتف فقط تصور کرده

، ذهن ناخودآگاه خود را چیزی که امید دارید به آن برسیدبا تصویرسازی ذهنی ریزی شده و  است که برای آن برنامه
 کنید. ریزی می برای رخ دادنش برنامه

 شاید با یک مثال، بهتر بتوان موضوع را نشان داد:
به مدت یک ماه هر روز خواسته شد که  ی بسکتبالیتاز دو گروه دانشجودر امریکا، در یک پژوهش آزمایشی 

دانند، در حالی که  بسکتبال را تمرین کنند. یک گروه این تمرین را عمالً در باشگاه انجام می اب پنالتیپرت
، پرتاب توب به روی صندلیراز کشیده و یا در حال استراحت ان دگروه دیگر خیلی راحت روی تخت خوابش

                                                           
1
 Chest Breath 

2
 Visual Rehearsal 

3
 Self-Actualization 

4
 Going to the movies 

5
 Willpower 



 

 

ک ماه، هر دو گروه با هم مسابقه دادند تا ببینند کدام گروه کردند. بعد از پایان ی درون سبد را فقط تصور می
با اختالف معناداری پیروز  گروه تصویرسازیدر پایان مسابقه، های بیشتری را به ثمر برساند.  پنالتی تواند می

 شدند.
گاه جای تمرینات  تمرینات ذهنی هیچ به معنی جایگزینی تمرینات تیراندازی با تمرینات ذهنی نیست. هرگزبه  اینالبته 

العاده تأثیرگذار برای رساندن  ند اما واقعیت این است که تکنیک تصویرسازی یک روش فوقگیر فنی تیراندازی را نمی
 ترین سطح ممکن در طول یک مسابقه است. عملکرد تیرانداز به عالی

 

ذهنی(ایجادآمادگیذهنی)سناریویج(
ها را در ذهن ناخودآگاهتان ایجاد  پیش رو آماده کرده و انتظار بروز آنا برای اتفاقات این تکنیک ذهن ناخودآگاه شما ر

شد  روید تا مسابقه دهید، توجه شما اصالً به تجهیزات الزم معطوف نخواهد کند. مثالً وقتی که به سمت باشگاه می می
روید. در واقع ذهن  یزات کامل به میدان میبرای ذهن ناخودآگاهتان تکرار شده که شما با تجهزیرا بارها و بارها 

دانم  و می اردهیچ چیزی برای نگرانی وجود ند شناسم، ین موقعیت را خوب میمن ا»گوید:  ناخودآگاه شما با خودش می
 «.!چگونه از پس آن برآیم

 :مثال خود را در موقعیت زیر تصور کنیدبه عنوان 
 کنید؛ صبح مسابقه فرا رسیده و شما وسایلتان را آماده می

 مانید؛ ایستید و منتظر اتوبوس می سر ایستگاه می
 رسید؛ به باشگاه می

 دهید؛ کارهای همیشگی را انجام می
 کنید و ... . تجهیزات خود را پشت خط آتش مرتب می

از قبل  است. «؟اگر ... کنم میچه »ریویی با عنوان نظیم سناتدر واقع ، احتمالی پیش رو ای هر رخدادبرذهنی  آمادگی
شکسته شدن سالحتان با  شدن هن و مواجر میدافسی ا کش، مداخله ه هدفبرای اتفاقاتی نظیر خراب شدن دستگا

ها به منظور تمرین  برنامه داشته باشید. این منفی بافی تیست، بلکه پیش بینی اتفاقات محتمل و استقبال آگاهانه از آن
 زمانی این روش را 1مالکوم کوپر به سود شما خواهد بود. ها است که مطمئناً برای به کارگیری راه حل مناسب برای آن

ممکن را تصویرسازی کرده و چگونگی ی احتماالت  همهپیش از آن اتفاق، او  به یاد ماندنی به کار برد. اتفاقدر یک 
 ها را با تکنیک سناریوی ذهنی تمرین کرده بود. ا آنمواجهه ب

و  کردبرخورد  مالکومبی.بی.سی به تفنگ یک خبرنگار  ،سئول وقتی که چند روز پیش از مسابقهدر المپیک 
رو شدن با  برای روبهبالً که ق اراحت و برافروخته نشد و طبق سناریوییآن را انداخت و شکست، او اصالً ن

تا مسئولین تیم به حل این اجازه داد ، رفتار کرد. او مجسم کرده و تمرین کرده بوددر ذهنش ای  چنین مسئله
 کند. خنک میل یک لیوان آبمیوه تا ن تمرین خارج شداز سالمشکل بپردازند. سپس 

 خودش را کسب کرد.طالی المپیک  پیاپی بالفاصله تفنگ او را تعمیر کرد و مالکم دومین مدال 2شرکت راشن آرمورر
 

  

                                                           
1
 Malcolm Cooper 

2
 Russian Armourer 



 

 

  بااستفادهازسناریویذهنیتکنیکتیراندازی1سازیبهینه

اید، چشمان خود رابسته و  ( به آرامش رسیدهP.M.Rرونده ) سازی عضالنی پیش در حالی که با استفاده از تکنیک آرام
ای که دوست دارید به دست آورید، اجرا  العاده در ذهنتان تصور کنید که تکنیک تیراندازی را به همان کیفیت فوق

، اما با تمرین کافی خیلی زود برایتان برایتان کمی مشکل باشداجرای این تکنیک در شروع کار ممکن است  کنید. می
 تواند مفید باشد. سازی تکنیک می ها و بازوها هنگام تصویرسازی برای شبیه شد. استفاده از دست آسان خواهد

 ید به این ترتیب عمل کنید:توان برای مثال می
 کنید؛ حس میآن را  سنگینیرا در دست خود مشاهده کرده و  تپانچه

 کنید؛ تنفس خود را کامالً حس می
 کنید؛ د و این را حس میآوری د باال مییدار تپانچه راکنید که  مشاهده می

 گیرند؛ بینید که به تدریج در کانون دید شما قرار می را میدید  عناصر
 کنید؛ صحیح و ثابت مشاهده میتصویر عناصر دید را در حالت تطبیق 

 کنید؛ وارد کردن تدریجی و آرام فشار بر روی ماشه را احساس می
 کنید؛ بینید و حس می می گلولهی سالح را هنگام رها شدن  زنی خفیف و کنترل شده پس

 است؛ ایجاد کرده 10مرکز امتیاز در درست  ای حفره بینید که میرا روی هدف  گلوله اصابتمحل 
 گیرند. بینید که همگی مجدداً در یک خط قرار می تکمیلی، عناصر دید را میبا اجرای درست حرکت 

 
کندمراکزحسیغیرفعالکمکمیفعالنمودنتکنیکمفیددیگریکهبه

ت و بهبود سایر حواس در جبران از دست دادن هر یک از حواس پنجگانه و تقویی مغز  العاده این تکنیک بر توانایی فوق
 بدن مبتنی است.

 .ببندید ،بندهای مخصوص خواب در روز با یک پارچه نخی یا چشمهایتان را  چشم
 های صنعتی کیپ کنید. گیرهای اسفنجی یا ایرماگ وشهایتان را با گ گوش

ی سالح را بکشید و واقعاً آن را حس کنید. با رهایی  در وضعیت استقرار برای شلیک قرار گرفته و ماشهاکنون 
 انایی برای کنترل ماشه دست پیدا خواهید نمود.توخیلی زود به سطح باالیی از ، 2پرتی از عوامل ایجاد حواس

 بررسی کنید و سعی کنید سطوح ذن هشیاری بدنتان را بیابید.را  حاال حرکت بدنتان
 

 تمرکزکردن(د

که در  چهآن .بر روی یک موضوع خاص است هن خودآگاه برای تجمیع حواستمرین دادن ذز کردن به معنی تمرک
 در تمرین یا حتی در مسابقه باشد: بخشی از فعالیت همیشگی شمابایست  میآید،  ادامه می

 مراحل فنی یک شلیک خوب را مرور کنید. ذهن خودتان تمامی پیش از شلیک، چشمانتان را ببندید و در
یا زمزمه یک آواز « را بکش  ماشه»اند که تنها گفتن یک عبارت ساده  شده متوجهبه تدریج بسیاری از تیراندازان برتر 

کی از ی« تمرکز»ی  کلمه داشته باشد. بر تمرکز کننده تواند اثر تقویت ، میتکنیک مراحل اجرایخوشایند در شروع 
آموزشی را در این زمینه  سودمند کنم حتماً ویدیوهای ی ورزشکاران است. توصیه می برای همه ترین کلمات محبوب

کنید تا  ریزی می شما ذهن ناخودآگاه را برنامهمثبت به ذهن ناخودآگاه است.  پیامهدف این تکنیک ارسال  کنید. تماشا

                                                           
1
 Perfecting 

2
 Distraction 



 

 

توجه و ، بیاموزیدهایتان را در طول تمرینات فنی  آنچه را که دوست دارید به شما بدهد. هرچه بیشتر تمرکز بر خواسته
 طول مسابقات خواهید داشت. تمرکز بیشتری در

 

 خودتأکیدیمثبت(هـ

ی  ت مثل یک بچهخودآگاه را باید درسهمیشه مثبت بیندیشید و هرگز تصورات منفی را به ذهن خود راه ندهید. ذهن نا
را اتفاقات خوب ها و تصاویر مثبت آرام نموده و به او قوت قلب بدهید. از عباراتی استفاده کنید که  حبتمشتاق، با ص

لی ، خودتان را تشویق کنید. خیاز آن مسابقه، حین آن و پس ش ازو در تمام طول مدت پیکنند. مثبت بیندیشید  بیان می
ینکه چه حس خوبی از در ان خوب خواهد بود و ات با خودتان صحبت کنید. به خودتان بگویید که چقدر شلیک بعدی

چه » :چون بدآموزی دارد! هرگز نگویید!« جلوی بچه هر حرفی را نزنید»د که دست گرفتن سالح دارید. یادتان باش
ب این یک اشتباه بود که دیگر تکرارش نخواهم کرد، شلیک بعدی حتماً خو»بلکه باید بگویید: « شلیک افتضاحی!

های  لیکش دست رفته را نشمارید و روی هرگز امتیازات از«. درستی خواهم داشت خواهد بود و اجرای تکنیک کامالً
خواهید اتفاق بیفتد فکر نکنید، زیرا  میه نوباره تکرار کنم که هرگز به آن چیزی ککه د ش داردزبتان تمرکز کنید. ارخو

شما تصور کرده و برایتان به  ه شما سعی دارید از آن دوری کنید، اشتباهاً خواستهآن چیزی را ک ذهن ناخودآگاه شما
 آورد! ارمغان می

 
دوستمخفیتکنیک

های مؤثر در  کند. یکی از روش جزه میواقع شود، مع بسیار اثربخش بوده و در صورتی که برایتان مفید این تکنیک
شما را همیشه به اسم  که از طرف شخصیاز طریق آن ور کردن یک گوشی درون گوشتان است که فتاری، تصخودگ

  کنید. بازخوردهای مثبت دریافت میرتب به طور مقابل احترام و قابل اعتماد هستید،  در نزد او کوچک صدا زده و
این دوست مخفی باید  ی مستمر با این شخص داشته باشید. یک گفتگوی دوطرفه در طول یک شلیک، ورت لزومدر ص

هایتان، مرتباً شما را به اسم کوچکتان صدا کند. راجع به راهبرد  مرتباً شما را تشویق کرده و ضمن ارج نهادن به تالش
قبالً در که راه حلی را  باید در مسابقه، با دوستتان مشورت یا حتی بحث کنید و اگر مشکلی پیش آمد، دوستتانخود 

انی که بلد هستید، آن مشکل را صول و مبو یا کمک کند تا با استفاده از ا شوداید به شما یادآور  موارد مشابه به کار برده
 حل کنید.

 

بندیجمع
ها صرف نکنید، کاربردی نخواهند داشت.  وقت کافی برای تمرین آن هایی که برشمردیم تا زمانی که یک از تکنیک هیچ

 طلبد. تمرینات ذهنی بیشتری را میتر باشد،  و حساس تر ای که قصد شرکت در آن را دارید، مهم هر چه مسابقه
گونه تمرینات نیز به زمان استراحت مناسب  ست که ایناین ا شود ی از ابعاد فعالیت ذهنی که اغلب نادیده گرفته مییک

ای به حالتان نخواهد داشت،  نه تنها فایده و گیرد میاگر جلویش را نگیرید خواب و خوراک را هم از شما  نیاز داشته و
ت کافی به خصوص که استراحبنابراین همیشه به یاد داشته باشید  .گذاشتخواهد  هم اثر سوءعملکردتان بر  بلکه

ی تیراندازی به سفر  هنگامی که نیاز به تمرکز باالیی دارید، الزم و ضروری است. وقتی که برای شرکت در یک مسابقه
ن را کامالً به خودتان اختصاص داده و رو ی تخت دراز بکشید تا عت وقت آزاد پیدا کردید، آحتی اگر نیم ساروید،  می

 به ذهنتان استراحت بدهید.
های بیشتری به  گذاری و پس انداز پول در بان است. هرچه ساعت انجام تمرینات ذهنی بیشتر شبیه سرمایه

توانید میزان بیشتری از آن را در زمان مسابقه خرج کنید. به یاد داشته باشید که هرچه  گذاری ذهنی بپردازید، می سرمایه



 

 

ی ذهنی بیشتری باید خرج کنید. البته اگر در انجام تمرینات ذهنی خود موفق نبودید، در  سرمایهتر باشد،  مسابقه مهم
ن از ما گفت. ته تبعات آن را نیز باید بپذیریدزمان مسابقه باید به سراغ اعتبار خود رفته و از اعتبارتان هزینه کنید! که الب

 بود!
 از تیراندازی لذت ببرید
 تام ردهد
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