
 

 

میده شیرا افزا یاسک یریادگی زانیچگونه سطح و م   
خواهند در ورزش یکه م یاست که همه آنان یپرسش میده شیرا افزا یاسک زانیسطح و م چگونه  

پردازم یمهم م نیا رامونیپ یمقاله به مقدمه ا نیپرسند. در ا یم شیاز خو وستهیکنند پ شرفتیپ یاسک  

را بر سر یادیزمان و پول ز ایدر دن یاریکنم. اشخاص بس یاشاره م یدر حد حوصله آن به موارد و  

ایاشتباه  یگاه با شروع از نقطه ا میبگو دیکنند اگرچه با یم یگذار هیهدف ساالنه سرما نیبه ا دنیرس  

دارند، اگرچه از آغاز یرا از خود باز م یرا کند و مهارت در اسک شرفتیپ نیاشتباه ا یگونه ا به  

از یرا به دست آورند و متاسفانه تعداد یشتریمهارت ب یبوده است که در اسک نیبر ا شانیا میتصم  

کنند یترک م شهیهم یرا برا یاسک دیتالش خسته شده و شا نیاز ا ییدر جا یعالقمندان به اسک نیا . 

و زانیدهد که نخست م یهر شخص به او امکان م یفرد یازهایو تمرکز بر ن یزیبرنامه ر مسلما  

به دنبال شیخو یبه پاسخ به پرسش ها دنیرس یو سپس برا دهیسنج یمهارت خود را در اسک سطح  

با یو مهارت در اسک یریادگیشود که پروسه  یمهم باعث م نیآن ها بگردد. ا یحل مناسب برا راه  

پروسه برسد نیبه هدف و مقصود از ا یشتریب تیفیمناسب با شخص،با سرعت و ک یزیبرنامه ر کی . 

شرفتیموئر و پ یشروع یتواند آنان را برا یسازند که م یغلط م یریاشخاص از خود تصو نیگاه ا  

مسلما در اشخاص گوناگون یاسک تیفیموثر و با ک یریادگیبا مشکل روبرو سازد. پروسه  یاسک در  

پرسش از نیا دنیو پرس یاسک سیاما با توجه به سال ها تدر ردیپذ یشکل گوناگون صورت م به  

و یریادگی یاشخاص برا نیام که صرف نظر از اختالف در ا دهیرس جهینت نیهمکارم به ا دوستان  

کنند وجود دارد یم شرفتیمهارت و پ یکه در اسک یمشترک در همه آنان یموارد یدر اسک مهارت . 

اریبس یقیحق ریتصو نیا هیدارند. بر پا یقیحق یریتصو شان،یها ییاشخاص از توانا نیدرجه اول ا در  

شرفتیدهند. تشنه پ یم یو برتر حیکنند و نقاط قوت آن را به نقاط ضعف آن ترج یبه آن نگاه م مثبت  

یدهند، م یآموزند، گوش فرا م یو بهتر شوند. با دقت م رندیبگ ادیخواهند که  یم وستهیهستند و پ  

آن یریادگی یحرکت برا کیتکرار  یها یشدن با سخت ریو درگ نیکنند و از تمر ینگاه م خوانند،  

را شانیا یموارد تازه که به آن عادت ندارند اگرچه راحت یخود را آماده برا وستهیشوند و پ ینم خسته  

انیاشخاص در پا نیکنند، ا یم یزیرنامه رخود ب یفصل اسک یاشخاص برا نیکنند هستند. ا محدود  

رسندکه همراه با یم جهینت نیکنند به ا یگذشته نگاه م یو روزها شیکه به پشت سر خو یوقت فصل  

به دنیرس یدوستان برا نیداشته اند. ا شرفتیمهارت و پ یدر اسک عتیورزش و طب نیبردن از ا لذت  

یو حرکت ها یرو ادهیپ لهیدر شهر به وس ستندین یاسک ستیکه در پ ییدر روزها وستهیمهم پ نیا  

دارند ینگاه م یاسک یروزها یبرا یدر سطح مطلوب وستهیرا پ شیبدن خو یآمادگ یو نرمش یکشش . 

به روش درست به دنیدر رس یاز انجام امر ایشوند  یخسته م نیافراد اگرچه در تمر نیا تیدرنها و  

کیکنند که  یاصل توجه م نیشوند و به ا ینم دیمانند اما نا ام یروش باز م نیدر انجام ا یناتوان علت  

نیاست که پس از زم یخورد بلکه کس ینم نیمهم زم نیکه در انجام ا ستین یباز خوب آن یاسک  

ایکم  دیپردازد. همان طور که در باال خواند یم نیو دوباره به تمر زدیخ یخود بر م یاز جا خوردن  

شیآن افزا یریادگیو  یبه مهارت در اسک دنیرس یبرا شیها را در خو تیخصوص نیتوان ا یم ادیز  

یکه به چه روش میموضوع توجه کن نیاست که به ا نیبه آن توجه کرد ا دیکه با یموارد گری. از دداد  

یکه در چه گروه از افراد نی. امیو همان روش را مورد توجه قرار ده رمیگ یم ادیو بهتر  زودتر  

رندیگ یم ادیمختلف  یگوناگون هستند و به گونه ها یاشخاص به گونه ها دیدان ی. ممیریگ یم قرار  

رندیگ یم ادیروش آن را  کیبه واسطه انجام  یعنیهستند  ستیویزبانها اکت یسیبه قول انگل یبعض . 

را به یخواهند مورد یافراد نخست م نی. ارندیبگ ادیخواهند که آن را انجام دهند تا  یافراد م نیا یعنی  

کار قرار دارند، یخواهند انجام دهند که بسنجند در کجا یآن بپردازند. م یبرساند بعد به بررس انجام  

یدر کپ یکنند و سع یدر انجام آن دارند. به روش نگاه م یدر انجام آن توانمند هستند، چه ضعف چقدر  

روش کی یریادگیشدن پروسه  یافراد معموال با طوالن نیآن روش دارند که کامل انجام شود. ا کردن  

برساند. با شانیمطلوب ا جهیرا به نت شانیدهد و ا جهیاالن و زود نت دیبا زیشوند. همه چ یحوصله م یب  

یکه آن را درست انجام بدهند اصرار م نیدهند و در ا یکوتاه به روش بالفاصله آن را انجام م ینگاه  

که ازپس آن بر آمده اند توجه ییند اما تنها به قسمت ها. اگرچه آن را اشتباه هم به انجام برسانورزند  



 

 

.کنند میکوتاه مدت تقس اریبه فاصله و مدت بس دیرا مسلما با یریادگیافراد پروسه  نیکنند. ا یم  

افراد اطالعات و تجربه همگان را نیزبانها رفلکتورها هستند ا یسیگروه دوم به قول انگل ای گریگروه د  

اطالعات و تجربه ها مشغول هستند نیا شیو آزما یبه جمع آور وستهیدهند و پ یتوجه قرار م مورد . 

را یروش تیاطالعات و تجربه ها را حداقل مورد تفکر قرار دهند تا در نها نیا یتمام دیافراد با نیا  

کنند که کامال یم یرا طوالن یریادگیتفکر و  ،یی. معموال پروسه آشنارندیبگ یمیتصم ای رندیبپذ  

راه یتمام دیاست که با نیساده ا یبه گفتار شانیدارند.فلسفه ا یباشند که در راه درست گام برم مطئمن  

دیدرست رس یمیمهم به تصم نیبا ا ییکرد و با آشنا یبررس ییو روش ها را قبل از ا نتخاب نها ها . 

یپردازان هستند که معموال با تئور هینظر ست،یزبانها تئور یسیگروه سوم به قول انگل ای گریگروه د  

دهند و جز به جزء یتوجه نشان م اتیموشکافانه به جزئ اریافراد بس نیبه دنبال کمال هستند. ا یپرداز  

یبرا یباشد که بتواند راه یمنطق یبه گونه ا دیبا زیدهند. همه چ یمطلب را مورد توجه قرار م کی  

قانع نشوند یو منطق یتئور یبه صورت یروش یریادگی یاشخاص اگر برا نیکند. ا جادیآن مطلب ا فهم  

دهند یم حیرا بر خود ترج یریگ ادی یاشخاص صورت منطق نی. ارفتیروش را نخواهند پذ نیا هرگز  

گروه در نیهستند. ا انیعمگرا ست،یزبانها پراگمات یسیگروه چهارم باز به قول انگل ایگروه بعد   

شیخو یروش ها ای دیجد یها دهیخواهند که ا یبه سه روش باال داشته باشند اما م یتوجه دیشا مجموع  

شرکت کنند اما بعد از بازگشت یاسک یگروه ممکن است در کالس ها نیمورد توجه قرار بدهند. ا را  

گوناگون برخوردار هستند که به یها دهیاز ا یروز از مجموعه ا انیدر پا یکالس اسک کی از  

روش ها مطمئن شوند ایروش  نیدهند که از کارکرد ا یقرار م شیمورد آزما ایگذارند  یم شیآزما . 

روش وجود دارد کیانجام  یبرا یراه بهتر کی شهیاست که هم نیاشخاص ا نیا یتفکر هیو پا یتئور  

روش زیو بعد از آن ن ستیراه حل آخر ن زیموجود بهتر است که اگر به انجام برسد ن یاز روش ها که  

در لحظه آخر دیاشخاص شا نیخواهد بود. ا دهیپسند اریشود بس یوجود دارد که اگر عمل یگرید یها  

قرار بدهند شیعدم شرکت د رآن را مد نظر و توجه خو ای یکالس اسک کیشرکت در  یتقاضا  

خود داشت که دیخواه یشتریمسلما شانس ب میآن پرداخت حیآنچه به توض ات،یخصوص نیاز ا یآگاه با  

نیتر تیفیو با ک نیتر عیسر ن،یبهتر دیتا بتوان دیکامل تر بشناس یبه گونه ا یصرف نظر از اسک را  

به آن توجه کرد آگاه بودن در باره دیکه با یگری. از نکات مهم ددیرا انتخاب کن یریگ ادیو روش  راه  

وستهیرساند. پ یم یدر اسک شرفتیمهارت و پ یعنیاست که شخص شما را به هدف شما  یروش ای دهیا  

رو به شیپ یکه در فصل و روز اسک دیانجام آن در سر داشته باش یو چگونگ دهیا نیا نیاز ا یریتصو  

چه تمرینی  برای شما  که افتی دیخواه یمرب کیرا با کمک  نیتمر یچگونگ دیکن نیتمر. دیبپرداز آن  

 لیتبد ییرا به توانا یمشکل در انجام روش کی اینائل گردد  ییتوانا کیکند که به  یبه شما کمک م

مورد  وستهیپ نیگوناگون وتمر یها دهیا به یپروسه آگاه نیرا ازا شیدست آورد خو نکهیا گریکند. د

مدت پاسخ مثبتی به نیازهای شما بدهد یمهم چه درکوتاه مدت وچه در طوالن نی. که ادینظر داشته باش  

نیفتید. تمرینهایی که  و بدون نتیجه  ماراتن وهیبه ش یها نیوتمر دهیکه درحلقه اشتباه ا دیمراقب باش

اگرچه مفید جلوه می کنند اما به مهارت نمی انجامند. مسلما باید تمرین کرد و از آن نمی توان طفره 

تفریحی به انجام  برای اسکی کردن راه میانبر دیگری وجود ندارد. پس تنها اسکی را به صورترفت. 

. شی اسکی کنیدبلکه ورز نرسانید. یعنی از اسکیهای خود برای رفتن به طبیعت و تفریح استفاده نکنید.  

تازه که در آن مهارت یروش یریادگی یبرا وستهی. پدیداشته باش یدر اسک شرفتیو پ نیتمر  

یمشکل اتفاق نم ستیهرگز در پ یریادگی. دیبرو دیکن یم یکه اسک یستیساده تر از پ یستیبه پ دیندار  

که هم دیکن میتقس حیو تفر نیبلکه روز و فصل را به تمر دیمداوم خود را خسته نکن نی. با تمرافتد  

مشکل تر ستیبه مرحله و پ ستیدر هر مرحله و پ یریادگیو  نی. پس از تمرحیو هم تفر دیکن نیتمر  

نیدر تمر شیاول خو یبه جا دیکه با دیمطمئن باش دیکن اریبر اخت انی. اگر مدی. خود را گول نزندیبرو  

باز گردید و از نو آن تمرین را ا نجام دهید تا بتوانید به مراحل باالتر و مهارت برای انجام آن برسید 

برای اطالع پرسش و پاسخهای مدرسه اسکی سبز را دنبال کنید.  دنیال کردن این پرسش و پاسخها 

    دامید دیدار در پیست، پیروز باشیبه  می تواند به توانایی در اسکی بینجامددر پیست مرین مراه با ته
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