
 آمادگی ذهنی شمشیربازی

 کنید استفاده عملکرد بهبود برای خود ذهن از

 (3/1/1011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 وشیهزتی ،حرکات فریب ،شتاب تعادل، نیاز باال به ورو،  رو در بازی زمانی، های بازه سرعت، نظر از. هاست ورزش ترین ذهنی از یکی شمشیربازی

. می باشد سالح از استفاده با متحرک شطرنج شمشیربازیمی شود گفت که  ،خالصه طور به. است شده تشبیه بدمینتون به ذهنی چابکی و

 یرز در خواهدب که شمشیربازی هر ودارد،  نیاز احساسات و بدن ذهن، روی بر قوی کنترل یک سیستم به رقابتی شمشیربازی ذهنی ماتاالز

 .دارد نیاز ذهنی ختیسرس و ثبات آرامش، به شود موفق مسابقات و روانی روحیبار آتش

 

 ز آنهاا استنفورد دانشگاه شمشیربازی اردوی در من که دهد می ارائه ذهنی استراتژی پنج شما بهکنونی  شمشیربازی ذهنی آمادگی ةمقال

 .کنید استفاده خود بازی در بالفاصله آنها را توانید میشما  و کردم استفاده

 یک در توانید می گاهی باشید هم نداشته ایمان خود به اگر :شوید موفق خود ذهن در داابت کسب موفقیت در بازی، از قبل .1

 اگر هک با من موافق هستید حتما شما حال، این با. کنند غافلگیر از این طریق را خود می توانند گاهی اوقات ورزشکاران !شوید پیروز مسابقه

ید و در اگر پا به یک مسابقه بگذار نیست؟ اینطور باور نداشته باشید، اینکه تا ،دهید انجام بهتر را کاری هر توانید می باشید داشته باور را خود

 لیاقت که دنداشته باشی باور اینکه بدتر یا از همه شوید، پیروز توانید نمی که داشه باشید اینکه اعتقاد یا داشته باشید، نگرانی مورد نتیجه

 ،کنیم کرفی داشته باشیم و اینگونه ذهنآمادگی  بهتر است که بنابراین، .ددهی می به مقدار زیاد کاهش را موفقیت خود شانس دارید، را پیروزی

 اتفاقی چه ببینیم بریم حاال ،خوب. ام کرده کار سخت اینجا به رسیدن برای من. هستم پیروزی سزاوار رو در روی خودم نفر ةانداز به من"

 خود موفقیت برای فرصتی هر از و دارید نگه باز را خود ذهن باید شما این است که ذهنی شمشیربازی آمادگی تعریف ."افتد می

 .کنید استفاده

 توجه ورزشی یباال سطح قهرمانان از بسیاری چگونه که است آور شگفت :همان جاست هم شما ذهن کجا باشد، شما هر نفس. 2

 برای که دانند می همه. است تمرکز بیشتر روی منظورمبلکه  ،نیست و رلکس بودن آرامش تنها کسب منظورم البته. ندارند خود نفس به زیادی
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ه قدرت ب گذارد و می ذهن تأثیر بر چگونه کار این که داند می یورزشکارمربی و  کمتر. است ضروری کامل یدیافراگم تنفس یک ،رلکس شدن

 و گرانن وقتی. ماند می باقی لحظه در شما ذهن کنید، تمرکز خود نفس روی اگر: است این معما اصلی کلید. نیروبخشی می کند تمرکز

 تریکم کارآیی و ، سطحی شدهعمق کمنفس های شما  اینکهاز همه مهم تر  و مشکل پیدا می کند، شما تنفس ،داشته باشید عجله و مضطرب

 با را خود نفس چگونه که بیاموزید و بپردازید، خود نفس به تهاجمی بین حرکات ایجاد شده های وقفه طی که بیاموزیدبنابراین، . پیدا می کند

 ایدب همیشه شما کند که می این را به شما پیشنهاد شمشیربازی ذهنی آمادگی. کنید متصل دهید می انجام حرکاتی که کلیدی کنش های

 .باشید داشته خود نفس با ینزدیک ارتباط

 

خواهد  بازی بهتر بنابراین دهد، کاهشرا  مسابقه در خود زمان حس تواند می تمرین با ورزشکار :شود می جو مسابقه کند در زمان. 3

روز با ب که شود می کند آنقدر آن سرعت یا رود، می بین از به کلی یا آنجا در نماز. است جو مسابقه از ویژگی های اصلیزمان  دگرگونی. کرد

 ،یویگودخ فیلترهای از بسیاری ذهن خاص، تمرکز روش یک یادگیری با. شودمی  کم رنگ ترتقریبا  ورزشکار پیش بینی های حس ششمی

 در آنچه از مستقیم و منظم خالص، درک یک و ند،ک می پاک را ها پرتی حواس سایر و خودآموزی ها، استراتژی تردیدها، ترس، احساسات،

 کند زمان هاین گونه است ک. شودبتصورات بازیکن  مانع بتواند تفسیری گونه هیچ اینکه بدون کند، می افتادن است ایجاد اتفاق واقعیت در حال

 .کنید آرام را خود احساسات و بدن ذهن، چگونه که بگیرید یاد باید شمابر این اشاره دارد که  شمشیربازی آمادگی ذهنی !شود می

 نجمتش ذهن" ،این است که ضعیف بازی توصیف در من ةعالق مورد هایشعار از یکی :کند می ایجادمتشنج  عضالت متشنج، ذهن -0

 پیادهبه خود با فشار  راآنها حرکات  ."ی دارنددرصد 111عملکرد " کنند، می تالش حد از بیش که هاییشمشیرباز. "!می کند متشنج بدن را

ین رنج به وجود آمده از اکنترل کنند، و  را کنترل قابل غیر موارد کنند می تالش و ،کنند عجله کنند می سعی هستند، خطا نگران کنند، می

 رد اما کنم، می بازی خوب اینقدر تمرینات در من چرا": پرسند می من از اغلب هاشمشیرباز. شود می یانجسم تشنج ایجاد باعث فشار روحی

 گرااما در مسابقات . برند می لذت خودزندگی  از و بدنی رلکس دارند آنها عمل در. می باشد تنش آن دلیلتنها و  "؟طور نیست نایمسابقه 

 بازیشمشیر آمادگی ذهنی. دشو می خراب ،عالی تعادل و بندیزماندقت  از نظر ،آنها قبلی خوب حرکات کم، خیلی حتی ،شود شنجت اندکی دچار

 .بیشتر نه و کنید استفاده موفقیت برای الزم تالش میزان از تنها باید شماه به شما گوشزد می کند ک

 باشند زهاییچی نگران ،فهم قابل طور به اما دلیل، بی دارند تمایل ورزشکاران :کنید تمرکز ،کنید کنترل توانید می آنچه بر تنها -5

 ادی نیستند، کنترل قابل یا ندهد رخ هرگز است ممکن که مواردی سر بر خود درون در تنش ایجاد جای به. است خارج آنها کنترل از واقعاً که

 گوید میبه شما  شمشیربازی آمادگی ذهنی. کنیدب دهد، می سود شما به آنچه صرف را خود انرژی و تمرکز و بپذیرید، را موارد این که بگیرید

 رایب الزم ةاراد و خرد از و ،کنید کنترل توانید نمی را ییچیزها چه و ،کنید کنترل توانید می را چیزهایی چه بدانید باید شماکه 

 .باشید برخوردار درست موارد روی تمرکز
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 نجاما نیز نمایشی را تمرینچند  کردم، الوس تجربیاتشان مورد در آنها از کردم، تعریف شاگردان خود برای اصول این در مورد هایی داستان من

 آنها ،آموخته شده ذهنی های تکنیک این از ترکیبی اجرای هنگام و ،به تن کنند را خود مشیربازیش تجهیزات تا مخواست آنها از سپس و دادم،

 .هدایت کردم را

 :توجه کنیدبودند  کرده شرکت آموزشی کارگاه این در که المللی بین سطح در جوان شمشیربازان این بازخوردهای از برخی حال به

 "!بود عالی. داد تغییر را ورزشاین  از من درکو . بود معنادار یاربس من برای ورزشی روانشناسی ةزمین در شما کارگاه"... 

 ".دوش مند بهره خود احساسات و ذهن شفاف کردن از تواند شخص می. کند کمک ورزشکار یک پیشرفت به تواند می قوی ذهن که من فهمیدم"... 

 ".داد تغییر مالًکا آموزش شیوة شمشیربازی مرا این و کرد، می جلب را من توجه مدت تمام بیل"... 

 برای اکنون ،مطالب این یادگیری با. شمشیربازی بکنم بهتر و باشم، داشته بیشتری نفس به اعتماد تا کرد کمک من به آموزشی کارگاه این"... 

 ".بود خوبی بسیار ةبرنام این. ام شده تر نزدیک اهدافم به رسیدن

ی روی کامال رلکس عملکرد وکامل  آرامش کند تا کمک ما به تواند می صحیح چگونه فستن که بود این گرفتم یاد امروز که چیزی ترین مهم" ...

 ".باشد تر طوالنی توانست می کارگاه این کاش ای. بودند مفید بسیار ذهنی تصویرسازی های تکنیک. پیست داشته باشیم

 .متاسفانه قبال انجام نمی دادیم که ،انجام دهد باید سلیم عقل که کرد می صحبت مواردی مورد در بیل زیرا بردم، لذت امروز ةبرنام از من"... 

 !متشکرم

 ".کنم تقویت را شمشیربازی مورد در خود ذهنی رویکرد تا بکشم نفس چگونه گرفتم یاد زیرا بردم لذت برنامه این از من"... 

 توانم یممسابقه، حال  ا جوببرخورد  و تنفسی های مهارت از استفاده با. تمگرف یاد را شمشیربازی بهبود برای ذهنی عملی های استراتژی من"... 

 ".بردم لذت بیل توسط برنامه آموزش ةنحو از و داشتم دوست را آن واقعاً من. باشم داشته بهتری عملکرد

 

 مطالبی که برای آمادگی ذهنی شمشیربازی به آن نیاز داریم:عناوین 

 گذاری هدف و انگیزه. 

 کننده محدود اورهایب بردن بین از. 
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 از مسابقه. پیش  ذهنی آمادگی 

 حین مسابقه. ذهنی آمادگی 

 موفقیت به استرس تبدیل. 

 مسابقه. در اعصاب کنترل 

  عملکرد رسیدن به اوج برای تنفسبهره گرفتن از. 

 خفگی جلوگیری از حس. 

 آل ایده تالش سطح و رسیدن به یافتن. 

 توجه کنترل تمرین. 

 جو مسابقه.نحوة برخورد با ی با آشنای 

  بازی مدیریتآمادگی ذهنی نحوة.  

 کنترلی و خود کوچینگ. خود های مهارت 

 احساسات کنترل. 

 ذهنی آمادگی اتتمرین. 

 موفقیت تجسم. 

 کردن فکر برنده یک مانند.  

 قهرمانی ذهن پرورش. 

 نفس به اعتماد ایجاد. 

 عملکردی فرسودگی و ایستایی ،خیز و افت از اجتناب. 

 ذهنی سرسختی ایجاد. 

 

گ در این وبالقبال اغلب عناوین ذکر شدة باال  مطالب متنوعی در مورد کهمی رساند خوانندگان محترم این مقاله  عبه اطال یادداشت مترجم:

 ن بهرة کافی و وافی ببرید.می توانید از آ روانشناسی ،آموزشو با مراجعه به بخش  شده است منتشر

Bill Cole 


