
 

 مسایای هنرهای رزمی
دس یک ػاحل صیبا ي بکش با دسختان وخل بلىذ  خًدتان سا تلًس کىیذ. کمتشیه تأثیش مـخق َىشَای سصمی پیـشفت ػالمت فکشی اػت

بشیذ، بذين َیچ اػتتشع   می کًَؼتان کٍ اکؼیظن خالق اػت دسحالی کٍ اص صیبایی معشکٍ کًَؼتان لزت یا دس حال تىفغ ًَای تاصٌ

کىیذ کٍ بشای حغ چیضَتای صیبتا دس    ؿًوذ؛ دس آن صمان ؿما احؼاع می می کىیذ ي عضالت ؿما سیلکغ رَىی ؿما احؼاع ػبکی می

 .کىتتتتذ متتتتی َشؿخلتتتتی ایتتتته حالتتتتت رَىتتتتی سا دس حافهتتتتٍ ختتتتًدؽ ثبتتتتت ي و ُتتتتذاسی. قابلیتتتتت داسیتتتتذ صوتتتتذ ی

 

َمتٍ عضتالت ي تمتاد بتذن دس حالتت      . کىیتذ  احؼاع خؼت ی می سصمی ؿما کامال بعذ اص ػپشی کشدن دي ػاعت يسصؽ کامل َىشَای

  طبیعت اػت کٍ اص سيؽ مکاویؼتمی  تشیه اسمغان ایه یکی اص بضسگ. کىذ حالت فکشی بذين اػتشع سا یادآيسی می سیلکغ قشاس داسوذ کٍ

اجتشای   دسكذ تمشکض فکشی خًد سا بتش سيی  ۰۱۱دَذ،  فشد حشکتی سا دس کاساتٍ اوجاد می صماوی کٍ. ؿًد تًػط يسصؽ ي تمشیه ایجاد می

. ؿتًد  صیشا ياقعا َیچ وًع اوشطی رَىی دس جای دی ش وابًد ومتی   تًاوذ بٍ چیض دی شی فکش کىذ،  زاسد ي دس آن صمان ؿخق ومی حشکت می

سایی بُتتش دس اوجتاد کاسَتا    کتا  آمًصوذ ماوىذ اوجاد فقط یک کاس دس یک لحهٍ ایته عمتل باعت     اسصؽ صوذ ی سا می اؿخاف یک دسع با

ٍ   ؿًد ي وتتای  آن کتاس متًثشتش ي ػتشی      اوجاد آن کاس مُم كشف می دسكذ اوشطی فکشی ؿخق بشای ۰۱۱چًن کٍ . ؿًد می  دػتت  تتش بت

 .آیىذ می

 خلق خًدبايسی ي تقًیت اعتماد بٍ وفغ  ●

کىىتذ، آن سا دس رَته    سا معتیه متی   ساتٍ یک َتذفی ي تقًیت اعتماد بٍ وفغ بش پایٍ ایه ياقعیت اػت کٍ اؿخاف دس کا خلق خًدبايسی

 کىىذ ي دس آخش بٍ َذف خًد دػت می یابىتذ ي دس وُایتت بتٍ کمشبىتذ بعتذی استقتا       می کىىذ، بشای سػیذن بٍ آن تالؽ خًد تحلیل می

. تًاوذ اوجاد ؿًد ذد میکیلًمتشی با بشداؿته محکم قذد بٍ ق یک ػفش َضاسان. طًس خیلی مختلش فشمًلی بشای مًفقیت اػت بٍ. یابىذ می

پیـشفت دس َىشَای سصمی سا بتا   کىذ ي کمشبىذَای سو ی کٍ َذف بلىذ مذت سا بٍ چىذیه َذف کًتاٌ مذت تبذیل می دس َىشَای سصمی

 .ػیؼتم کمشبىذَای ایجاد می کىذ

 یشوذ ان دس مًسد قتذست ي   سا اص امتحان باصخًسد مىاػب بعذ اص آصمًن َش کمشبىذ افشاد. ؿًد  یشی می بىذی ؿذٌ اوذاصٌ کمشبىذ طبقٍ وًع

بتشای سػتیذن بتٍ یتک َتذف       ای َش کمشبىذ جایضٌ. کىىذ َای الصد بشای پیـشفت سا دسیافت می َمچىیه تًكیٍ َای خًدؿان ي تکىیک

يجًد کىتذ کتٍ بتا    آن صمان اػتت کتٍ ؿتخق دسی متی    . کىذ َذف بعذی باص می ای سا بشای دػت یافته بٍ کًتاٌ مذت اػت کٍ افق تاصٌ

ایه دس حقیقت غزای سياوی بشای سؿتذ   َا ي ؿشایط مًجًد ؿذٌ اػت کٍ وامالیمات اي مًفق بٍ اوجاد کاس ي کىتشل ػختی ؿشایط ػخت ي

 .اعتماد بٍ وفغ ي خًدبايسی ايػت

 :سيد با داوؾ اص ایىکٍ اػت کٍ خًدبايسی فشد باال می آن صمان َى امی -

 .کىىذ ق میخًاػتٍ ي جُت سا دس صوذ ی مـخ  اَذاف،

 .سػیذن بٍ اَذاف ابضاسی بشای مًفقیت دس صوذ ی اػت

 .وهم قًی ي وتیجٍ مىاػب بٍ دػت آيسد  تًان با بشوامٍ سیضی دقیق، تقشیبأ َش َذفی سا می

  تشدد کتٍ باعت  مًفقیتت     ال ًَتایی متی  اػت کٍ ػبب احؼتاع ساتایت ي تقًیتت     باصخًسد ػاصوذٌ یا یک پاداؽ ؿایؼتٍ مکاویؼمی 

 .ؿًوذ می



 

 تقًیت اجشای کاسَای تحلیلی با افضایؾ سيیٍ اوشطی ي تمشکض ●

دسكتذ   ۰۱۱کتٍ ؿتما    دَیتذ َى تامی   اوجاد متی  کاس بیـتش بٍ ایه دلیل اػت کٍ ؿما دس َىشَای سصمی دس یک لحهٍ فقط یک کاس ایه

فقتط اوتشطی ي يقتت     َش چیض دی تشی . دَیذ کىیذ بُتشیه اػتفادٌ سا اص اوشطی خًدتان اوجاد می می تمشکض رَىی تان سا خشج اوجاد کاسی

 تش اص پًل اػت بُتشیه کاسبشد اص صمان بشای اوجاد کاسَای تحلیلی با اسصؽ کىذ ي اص آوجایی کٍ ؿما آ اٌ َؼتیذ کٍ صمان ؿما سا تلف می

 .کىیذ خًدتان می

 .تش َؼتىذ ي صوذ ی ؿاد ي بی اػتشػی داسوذ ػالم  تشی صوذ ی کشدٌ، کىىذ مذت طًالوی دس وتیجٍ افشادی کٍ َىشَای سصمی سا کاس می
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