
 

 

 شمشیربازی علم تمرین در
 

 عباسعلی فاریابیترجمه و تنظیم: 
 

 زمان عکس العمل چیست؟
 

اکنش مشروط یا آموخته برابر یک محرک معین. نوع و زمان مورد نیاز برای هر فرد برای واکنش درزمان عکس العمل )ری اکشن تایم( یعنی 

عروف است، م "کمان بازتابکمان پس کنش یا "ت شمشیربازی نباید با عکس العمل رفلکسی ذاتی موجودات زنده که بنام احرک شده در کلیة

ر نشان ساده زی ی سروکار داریم که نیاز به نوعی تصمیم گیری در پوسته مغز دارند. نمودار. در اینجا ما اصوال با واکنش هایاشتباه گرفته شود

 دهد که چه اتفاقاتی می افتد. می
 

 
 

 "حس کردن"خیلی پیچیده می باشد و شامل  تصمیم گیریبخش اما محرکی است که شخص از حرکات حریف دریافت می کند.  ورودی

را  که می بایست آن انتخاب حرکتیورودی که شمشیرباز باید نسبت به آن واکنش نشان دهد، و  انتخاب بخش صحیح، شناخت ورودیو 

 حرکت خنثی کننده می باشد. زمان عکس العمل در مفهوم عکس العمل فیزیکییعنی همان  خروجی یا واکنشخنثی کند، می شود. 

 ی که هرکدام از مولفه های حرکت از قبل شناخته شده است،، جایبا قصد قبلی می باشدواکنش شمشیربازی یعنی واکنش انتخاب شده یا  سادة

تصمیم می گیرد تا روی تکرار  اوبرای مثال، بازیکن متوجه شده است که حریف عادت حرکت قدم جلو و درگیری در سیکس را دارد. بنابراین 

 شود. اتفاق می افتد و ضربه هم زده می با ردکن روی این درگیری اتک کند. در نتیجه همان گونه که انتظار می رود این ،حریف بعدی این حرکت
 

 
 

 واکنش شکل سادة
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و انتخاب حرکت شمشیربازی بعنوان حرکت پاسخ، تنظیم می شود. ورودی همان  ،رکت بوسیله مشاهده و بررسی صحیح زمان، حرکتکل ح

محرک است که حریف با قدم جلو و درگیری در سیکس ایجاد می کند. تصمیم گیری یعنی تشخیص آنچه اتفاق افتاده و انتخاب واکنش موتور 

 خروجی یعنی همان حرکت فیزیکی واقعی اتک با ردکن می باشد. حرکتی اتک با ردکن می باشد.
 

این علت که چند مولفه از کل حرکت نا شناخته می باشد. در شمشیربازی ه نامیده می شود ب چند گزینه ایواکنش پیچیده گاهی اوقات 

خود را در مبارزه در شرایطی ببیند که همه چیز از قبل  نهایت می باشد، به سبب اینکه به ندرت اتفاق می افتد که یک بازیکن احتماالت بی

کند  می افتد که وقتی شمشیرباز مشاهدهتنظیمی عملی این واکنش چند گزینه ای در مبارزه بدین صورت اتفاق می  برنامة پیش بینی شده باشد.

ز بروز پس ابدین ترتیب از آنها یک پاسخ داشته باشد. برابر هرکدام  که حریف ممکن است یکی از چند حرکت آمادگی را اجرا کند و او باید در

 این و ،کندیک واکنش صحیح برای آن محرک خاص انتخاب  کرده، آنگاهشناسایی  موجوددر بین چند محرک  را آنبازیکن باید ، محرکیک 

 .می شود "النی شدن مدت تصمیم گیریطو"امر سبب 
 

 
 واکنش پیچیدةشکل 

 

 آنچنان پیچیده نیست توجه کنید:به مثال زیر که 
 

  خواهم کرد. "پاره ریپوست"کرد، من  "اتک ساده"اگر حریف 

  خواهم کرد. "ایست زمانی ةضرب"جلو بیاید، من  "دست جمع"اگر او با 

  خواهم کرد. "اتک"ایجاد کرد، من  "درگیری"اگر او 
 

اق یک ثانیه اتف از در اینجا ما سه محرک ورودی و سه واکنش خروجی متناسب داریم. با نظر گرفتن اینکه اغلب حرکات شمشیربازی در کمتر

می توانیم بفهمیم که مدت زمان مربوط به تصمیم گیری خیلی کوتاه  راحتیورودی تا پایان واکنش، به  می افتند، یعنی از زمان مشاهدة محرک

این وجود تاثیر مهمی روی سرعت کلی بازیکن می گذارد. جالب است که به اطالع شما برسانیم که سرعت انتقال عالئم از مسیرهای  با است،

 فوت در ثانیه می باشد. 021عصبی بدن تقریبا 
 

تمرینات و درس های ن بنابرایزمان عکس العمل درگیر بخش تصمیم گیری و اجرای واکنش می باشد.  ةاکنون پر واضح است که قسمت عمد

اال ب برگیرندة عامل تصمیم گیری به شیوةتمرینات باید دراین و  ،بهترین راه برای کاهش این شاخص های زمانی باشد می تواند یک مربی خوب

 نه بر اساس حرکت های واکنشی ساده، اگرچه نباید از این گروه نیز غافل بشویم. ،باشد
 

شمشیربازی را از طریق بهبود حفظ تعادل و هماهنگی حرکتی نیز می توان افزایش داد. کارایی حرکات نیز از طریق سرعت تکنیکی حرکات 

 .خوبی را ایجاد خواهد کرد و هماهنگی عضالنی می یابدتقویت عمومی عضالت درگیر در شمشیربازی بهبود 
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ستمری از محرک ها بمباران می شوند، نه تنها از طرف حرکات خود شمشیربازی هر دو بازیکن مرتب با جریانی عظیم و م در طی یک مسابقة

 افراد موجود، چراغ ها، صداها، وغیره. - بازیکنان بلکه از محیط پیرامون آنها
 

 
 

 تمرکز فکر
کنان د. بازینمای منظور بهره برداری از حداکثر توان خود، باید بیاموزد که توجه خود را مستقیما به نشانه های مهم بازی معطوفه یک بازیکن ب

اطالعات غیر ضروری را فیلتر کنند و  ةر حرکت بنمایند. آنها قادرند کلیی را دارند تا توجه خود را معطوف بخش پایانی هواقعا خوب این توانای

  دهند.اجازه عبور  ،مهم می باشدو تنها به بخش اندکی از اطالعاتی که برای حرکت جاری مورد نیاز 
 

رابر ب و بازیکن را آزاد می گذارد تا در می کندواکنشی کمک  -تحریکیمان عکس العمل را بهبود می بخشد، به مکانیزم های تمرکز انتخابی ز

 یک محرک عرضه شده به روشنی و قاطعانه واکنش نشان دهد. 
 

مرکز این سوال، که ت "در طی یک بازی کدام بخش از حریف را باید دقیقا در نظر داشته باشم؟"مرتب این سوال از نویسنده پرسیده می شود که 

 در آن اهمیت بسزائی دارد، بصورت کلی می توان پاسخ داد چونکه به نوع حرکتی که در یک زمان معین تصمیم به اجرای آن داریم بستگی دارد.

ی مثال، اگر بازیکن برنامه ریزی کرده است تا روی درگیری حریف اتکی را اجرا کند، او باید توجه خود را روی تیغه و دست مسلح حریف برا

، آنگاه توجه بازیکن باید بین تیغه و ، جامپ جلوی را انجام دهدکه حریف همزمان با درگیریاجرا شود متمرکز نماید. اگر قرار باشد اتک موقعی 

نچه قبال آ د یا اینکه مشغول فکر کردن دربارةجلو تقسیم شود. خیلی اوقات به سبب اینکه ذهن ما درگیر اتفاقات دیگر پیرامون خود می باش پای

 اتفاق افتاده است، چنین عالئمی مهمی را از دست می دهیم. 
 

حرکت خاصی را انتخاب نکرده باشد، او باید حریف را با یک نگاه کلی بررسی نماید تا عکس العمل های غیر ضروری از خود  درصورتی که بازیکن

 حریف را بررسی کند نه اینکه تنها یک نگاهی به او بیاندازد.  "درون"نشان ندهد. این کار زمانی اتفاق می افتد که 

 


