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 فقیت!وپیروزی و م

روی  موفقیت از ٪05 از بیش زیرا.ندرس نمیموفقیت  اوج به آنها همه تعجب، کمال در اما د،ندار وجود بسیاری ماهر و استعداد با یهاشمشیرباز

از شمشیرب بدنی های مهارت پرورش صرف را خود منابع و وقت تمام مامتاسفانه  ،اما. دارداو بستگی  ذهنی به آمادگی شمشیرباز یک پیست

 .کنیم نمی او سرمایه گذاری ذهنی سرسختی توسعة روی هیچ چیز تقریباً و کنیم، می

 

 تقریباً  ماا کنند، کنترل نوار روی بر را شان احساسات تا زنند می فریاد خود یکنانزسر با بازی در که ایم شنیده را یمربیان صدای همة ما به کرات

 کنترل عدم لدلی به نیز والدین. یابد تسلط خود عاطفی کنترل بر تواند می چگونه شمشیربازآن  که نمی بینیم مربی همین از پیگیریی هیچ

 دهند؟ آموزش خود شمشیربازی به را عاطفی کنترل روش توانند می والدین همین آیا. هستند مقصر اندازه همان به عاطفی،

 تدرس ایناما . دهد توسعه را خود ذهنی سختیسر تا کرد خواهد کمک ما شمشیرباز به خود خودی به شمشیربازی که ایم رسیده باور این به ما

 شمشیرباز نآ که است این واقعی سوال ،می باشد آن بدون شمشیرباز یک از بهتر همیشه ذهنی دارای آمادگی شمشیرباز وقتی عملکرد یک. نیست

تواند این مشکل را حل  می تنهایی به خودش ی نداردخوب ذهنی که آمادگی شمشیربازی آیا و ؟ه استرسید آنجا به چگونه بهتر دارای آمادگی

 ؟کند

 :گیرند می قرار اصلی گروه 2 در دهند می نشان را ذاتی آوری تاب که افرادی که دهد می نشان فردی پذیری انعطاف مورد در تحقیقات

 یا ،غلبه بر سختی ها آماده کرده است و مبارزه برای را آنها که نده اداشت و متالطمی خشن کودکی یی کهآنها .1

 و اقدامات تصمیمات، آنها را وا می دارد تا با یت ها،محدودو  مشکالت رغم علی ،که دارند یقدرتمند( هدف) اشتیاق که کسانی .2

 .گیرند می قرار گروه این در موفق ورزشکاران از بسیاری. دهند ادامة رکت خودشان به راه و ح توانایی

 .بگیریم یاد را پذیری انعطاف یمتوان میفرصت داریم و هم  هنوز ،هستیم ما ، که خودبقیة ضمن اینکه
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 حال گسترش در ها دوره نوع این که نیست تعجب جای. ش داده می شودآموز پذیری انعطاف توسعه برای یخاص بسیار ذهنی فرآیندهای امروزه

 دخو دارای جایی که اشخاص بزرگسال. تحصیلی های رکمد با نه و شود می ایجاد ذهنیت توسط موفقیت ثابت می شود که که جایی ،است

 یربازشمش یک داشته باشیم که انتظار یمتوان میما  چگونهدارند، پس  خود پذیری انعطاف آموزش و توسعة هنوز نیاز به ،باال عملکردو  آگاهی

 بتواند خودش شخصا از عهدة این کار برآید. فشار تحت جوان

 ،المپیک کمیتة. کنند می همکاری ورزشی روانشناسان با خود ذهنی آمادگی تقویت برای ها ورزش تمام در ای حرفه و یالمپیک ورزشکاران

ش در ورز مربیان با دارند وظیفه که خود دارندمتعددی در استخدام  ورزشی روانشناسان نیز فدراسیون پزشکی و هیئت های پزشکی استان ها

 .کنند همکاری خود ورزشکاران ذهنی زمینة توسعة آمادگی

 

 در زمینة ایجاد و توسعة  باید مادر صورتی که  .است نشده جوان شمشیربازان در ذهنی سختیسر ایجاد به چندانی توجههنوز  وجود، این با

 .کنیمپشتیبانی  و کمک دهیم، می انجام حاضر حال در که آنچه از خیلی بیشتر خود جوان هایشمشیرباز ذهنی سختیسر

 رانجب دیگر بازیکن قدرت با را بازیکن یک ضعفمی توان  که جایی تیمی، های ورزش خالف بر، (انفرادی های ورزش سایر و)در شمشیربازی

 .دارد بازی نتیجه آن در بزرگی نقش بازی يک طول در شمشیرباز ذهنی وضعیت و توانايی کرد،

 ندهست ذهنی سختیسر از عناصری همه اینها فشار، تحت ماندن آرام تا حریف، به گذاشتن احترام تا ،گرفته خود های مهارت به ایمان داشتن از

 در و د،نشان ده عکس العمل خود حریفان مقابل در موثری طور به و ،کند بینی پیش ،کند فکر وضوح بهتا  سازد می قادر را شمشیرباز یک که

 .شمشیربازی کند خود کامل پتانسیل در حد نتیجه

 ییشترب شدن برنده شانس مراتب به هستند، مصمم امتیاز یک کسب هر بار به فکر تنها هنگام شروع بازی که هاییشمشیرباز مثال، عنوان به

 روزیپی روند بر شمشیرباز این ،بر می دارد قدم یک هر بار اول شمشیرباز. می شوند آن بازی وارد برد برای تنها که هاییشمشیرباز تا ،دارند

 ارد،د تمرکز نتیجه روی ،وارد بازی می شود پیروزی برایاز اول  که شمشیربازیاما . رسد می به آن امتیاز یک یک امتیاز درست و است، متمرکز

. کند می تردوراز خودش  را دلخواه نتیجه ظاهر به وبازی را از دست می دهد،  تعادل ،از او جلو می افتد امتیاز چند حریف که وقتی احتماالً و

 همم( بازی در پیروزی) هدف تعیین که حالی در - نتیجه نه است، بازی فرايند در گذاری سرمايه یپذیر انعطاف اصول ترین مهم از یکی

 .پیروزی خود نه شود پیروزی روند صرف بايد انرژی تماماما  ،می باشد

 .تا به این جایگاه برسند کنیم کمک مان شمشیربازان به که است این ما سئولیتم و ،دارد وجود ذهنی آمادگی در زیادی پیچیدگی

 .شود می شروع آغاز بازی از قبل هامدت  ذهنی سازی آماده

 


