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آماده سازی ذهنی بازیکنان
در طول دوره ی آماده سازی یک بازیکن تمرکز زیادی روی پرورش و توسعه سمعما ،ت تککیکع و تعاک یک وسعود دمرد ممعا
زما ،ک فشار و مس رس زیاد م شودت مغلب فاک ورهای آمادگ ذهکع مسعک کع مع توم،عت بیشع رین تع ریر رم روی  ،ی ع
عملکرد بازیکن و تیم دمش باشت .بمیاری مز مربیان و ورزشکارمن برسم بر مین باور،ت ک  %04تعا  %04موفقیعک در سعحو
باالی رقابک و عملکرد مز فاک ورهای ذهک ،اش م شود .بکابرمین یک بازیکن بایت آمادگ ذهک خعود رم توسعه دمده و آن رم
تقویک ککتت و مین موضوع مسک ک ،بایت دسک کم گرف شود.
ومژه آمادگ ذهک مفهوم پویاسک ک همومره بایت توسه یابت و تقویک شودت چرمک ظرفیک های ذهک بازیککان همعومره در
شرمیط مخ لف و پیش بیک ،شته ب چالش کشیته م شود .آمادگی ذهنی یعنی توانایی بهره گیری از افکار ،عواطف

و

احساسات ،رفتارها و فعالیت ها در به نمایش گذاشتن رفتار و عملکردی هدفمند و باثبفات در شفرایو و موقعیفت
های مختل

پرفشار و پراسترس.

بازیککان هزمرمن ساعک تمرین برمی پرورش مهارت های تککیک و تاک یک خود م ،ام م دهکت .تمریکات آمادگ سمما ،بعا
تمرکز روی سکب های ویژه عملکرد ما،کت مس قامکت سرعکت چابک ت قعترت و تعومن م،ف عاری مسعرم مع کککعت .ممعا آ،هع کع
ورزشکارمن مغلب مز آن غافل م شو،ت تمرین کردن روی ذهن م باشت .ما،کت آمادگ سمما ،ت دس یاب بع آمعادگ ذهکع
،یز ،یازمکت میزمن زیادی تمرین سک یته و باکیفیک م باشت .هما،حور ک عضالت بتن رم م تومن شکل دمد و تقویک کردت هر
بازیکک م توم،ت ذهن خود رم تقویک کرده و ب شکل مکاسب درمورد.
اهداف تمرینات آمادگی ذهنی:
 بیشینه کردن کیفیت عملکرد در شرایو مختل
 افزایش کیفیت تمرین
 حفظ و بهبود سالمت ذهنی و روانی
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ویژگی ها و مهارت های آمادگی ذهنی
وق

درباره ی یک ورزشکار آماده مز ،ظر ذهک فکر م ککیتت چ چیز ب ،ظرتان م رست؟

ویلیامز و کرین ( )5442تمام تحقیقات مربوط ب ویژگ های ذهک ورزشکارمن برسم رم مز سال  5092تا سال  5442معورد
بررس قرمر دمد،ت .برمبکای مین پژوهش و مالحظات ک در مین زمیک م ،ام گرفکت ورزشکارمن ،خب مز ،ظعر ذهکع دمرمی میعن
ویژگ ها هم کت:
 توانایی باال در تمرکز و تمرکز دوباره ( پس مز ب وسود آمتن یک شرمیط غیر مک ظره یا ،امحلوب)
 اعتماد به نفس باال
 تعهد و توانایی در هدف گذاری
 آرامش ( خونسردی) ،انگیزه  ،داشتن چشم انداز و دور نما در عملکرد
 نگرش و تفکر مثبت
 توجه و تمرکز کامل روی وظای

و اهداف خود ،عدم توجه به موارد حاشیه ای و کفم اهمیفت و خفار از

کنترل
 کنترل احساسات و عواط
 توانایی مدیریت استرس و اضطراب
 توانایی کنترل سطوح برانگیختگی و آرامش
 رقابتی بودن به طور مناسب و ساختاریافته
 توانایی پذیرا بودن فشار و مدیریت کردن آن
 توانایی تطبیق پذیری و خودتنظیمی با شرایو و محیو های مختل
 شور و شوق و عشق به ورزش ،سخت کوشی
 مسئولیت پذیری
 توانایی رفتار مناسب در محیو تیم
مین ویژگ ها تضمین کککعته مسعرمی بعاالترین سعحو عملکعرد در
ورزشکارمن ،خب ،م باشتت مما در بین ورزشکارمن برتعر وسعود دمرد.
مکثر ورزشکارمن ،حب مین ویژگ هعا رم مز طریعپ پعرورش و توسعه
هتفمکت آمادگ ذهک و با سال ها یادگیری مز ت ربیات شخص بع
دسک آورده م،ت.
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آمادگی ذهنی بازیکنان چگونه پرورش می یابد؟
فرمیکت تمرین ذهک مین  0مرحل رم شامل م شود:
 -5آموزش  :دمدن دم،ش و مطالعات پای مربوط ب مهارت هات مصول و مس رمتژی های پای آمادگ ذهک
 -5خودآگاهی  :مفزمیش خودآگاه بازیککان با کمک کردن ب آن ها در تفکر روی حالک هعا و ومکعکش هعای ذهکع و
روم ،خود در زمان مسرمی عملکرد عال ت عملکرد خوب یا مهمول و عملکرد ضهیف؛ و ربک آن ها.
 -3اجرا  :ب چالش کشیتن بازیکن در ب کار بردن دم،ش و آگاه تازه کمب شعته دربعاره ی مهعارت هعات ویژگع هعات
مصول و مس رمتژی ها ذهک و خودآگاه مربوط ب عملکرد در شرمیط مخ لف ممابق و تمرین.
 -0ارزیابی و اصالح  :دعوت مز بازیککان و مشاهته کککته های بیرو ،ب مکظور مرزیاب ظرفیک های آمعادگ ذهکع و
شکاسای درس های کلیتی می ک م تومن در عملکرد های آت ب کار برد.
برمی مثال؛ در مرمحل مولی پرورش بازیککان ت کیت بیش ر روی آموزش و می عاد خودآگعاه مع باشعتت در حالیکع در مرمحعل
بهتی توس بیش ر م توم،ت روی مسرمت مرزیاب و مصال مهارت ها و ویژگ های ذهک باشت.
می اد آمادگ ذهک شامل ساخ ن م موع می مز مهارت ها و ویژگ های ذهک مز طریپ بر،ام ساخ اریاف تمریکعات ذهکع
م باشت .مکثر بر،ام های فرمگیر تمریکات ذهک روی مین مومرد تمرکز دمرد :پرورش مهارت های روم ،ما،کت متیریک مس رس
و مضحرمبت تصویرسازیت آرمم سازی و فهال سازیت هتف گذمریت تمرکز و تمرکز دوبارهت کک رل پریشا ،حومستصعحبک مثبعک
با خودت آگاه و م،تیشیتن درباره حالک های درو ،و عملکردت بر،ام ریزی پیش مز تمرین و ممعابق بع مکظعور آمعاده شعتن
برمی مسرمی به رین عملکردت و می اد و تقویک مع ماد ب ،فس (مورلیک ت  5449؛ ویکبرگ و ویلیامزت .)5442
ب مکظور آماده شتن برمی مومسه با شرمیط مخ لف و مسرمی به رین عملکردت مهارت های مخ لف ذهک بع کعار گرف ع مع
شو،ت .در طول مرمحل رشت و پیشرفکت بازیککان بایت ویژگ ها و مهارت های مخ لف ذهک رم ک ب تکظیم عملکعرد و تقویعک
مفکارت محماسات رف ارها در تمرین و ممابق کمک م ککتت پرورش دهکت.
مثال های مز مهارت ها و ویژگ های ذهک ک م توم،کت در می اد مین تکظیم ها و تقویک ها ب کار رو،ت:
 آنچه که بازیکنان به خود می گویند :صحبک با خودت رویکرد و ،گرش مثبکت تمرکزت م،تیشیتن.
 آنچه که بازیکنان در ذهن و فکر خود می بینند :تصویرسازیت خودآگاه ت تمرکزت هتف گذمری.
 آنچه که بازیکنان احساس می کنند :متیریک و پذیرش مس رس و مضحرمبت تکظیم برم،گیخ گ ت حفع آرممعش و
تملط بر خودت شور و شوق و عشپ ب ورزشت سخک کوش .
 چگونگی عملکرد بازیکن :بر،ام ها و رومل آماده سازی قبل مز شروع ممابق یا تمرینت بر،ام ها در طعول ممعابق
یا تمرینت می اد و تقویک مع ماد ب ،فست توس و هوشیاری کاملت تههتت تمرکز و تمرکز دوبارهت مرتباط موررت متیریک
پریشا ،حومست رف ار مکاسب در محیط تیم.
پایان بخش اول
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