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 قدرت و پایداری ذهنی

اکثر مربیان و بازیکنان سطح باال بر این باور هستند که قدرت و پایداری ذهنی یکی از مهم  رمرین ویی می همای روارمی بمرای       

درک درستی از آن وجود ردارد. افمرادی  موفقیت در والیبال می باشد. قدرت ذهنی و رواری واژه ای بسیار رایج است اما معموالً 

باور کاملی به روارایی های خود داررد و اعتقماد راسم ی داررمد کمه ممی       داری باالیی هستند،پای که از رظر ذهنی دارای قدرت و

 روارند عملکرد خود را کنترل کنند و مشکالت و شکست ها بر عملکرد آرها رأثیر منفی ر واهد  ذاشت.

ی آن، بهدن  قدرت و پایداری ذهنی مربوط به مدیریت ذهن در لحظات حساس و پرفشار می باشد کهه در نتیههه   

 بهترین عملکرد را خواهد داشت و بازیکن متمرکز باقی می ماند) استقامت در تمرکز(.  

 ب ش اصلی و مه  رشکیل شده است: 4قدرت ذهنی از 

قوی و پایدار از رظر ذهنی، رفتار خود را در شرایط م تلف کنترل می کنند و  بازیکنان کنترل و مسئولیت پذیری: -1

داشتن کنترل احساسات و عواطف، کنترل جنبه های م تلف زرد ی،  بر عهده می  یررد ) مسئولیت عملکرد خود را

 .زرد ی با بررامه(

بازیکناری که ذهن قوی داررد خود را به طور کامل در ارجام وظایف خود در یر می کنند و همیشه رمام رموان   تعهد: -2

 ؛ با وجود همه ی موارع و مشکالت.خود را متعهد به کسب موفقیت می دانندو  و رالش خود را به کار می  یررد

بازیکنی که از رظر ذهنی قدررمند است به رمام شرایط پرفشار به عنوان یک چالش و فرصمتی بمرای    چالش پذیری: -3

 س روی رتیجه.د رمرکز کند سپباید روی اجرای بهترین عملکرابتدا آموختن و پیشرفت می رگرد؛ او باور دارد که 

اکثر بازیکنان والیبال که از رظر ذهنی قوی و پایدار هستند اعتقاد راس ی بر روارایی خود در موفم    اعتماد به نفس: -4

 شدن داررد.

داشمته باشمید کمه روی     تمایلقوی رر شدن از رظر ذهنی چیزی ریست که در یک شب به وجود آید، باید روی آن کار کنید و 

ن آدرت ذهنی چیزی ریست که دربماره ی  . قکه از قدرت ذهنی داشته باشید بخواهیدهمه مه  رر باید واقعاً آن کار کنید و از 

بازیکنمان   بلوف بزرید یا آررا خاموش یا روشن کنید؛ باید آن را به ردریج در عم  وجود خویش به وجود آورده و پرورش دهیمد. 

 ه ب واهند از رظر ذهنی قوی باشند.باید دارای یک رگرش فکری، رویکرد و رفتاری باشند ک
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 شکل زیر صفات و رفتارهایی را که با قدرت ذهنی در اررباط هستند رشان می دهد.

 

 

 

بدان معناست که نها داشته باشد، این آ بر این ها بازیکن باید تمرکز کاملی روی اهداف خود و چگونگی دستیابی به عالوه

ها را قربانی و آن خود چشم چوشی کند ی دیگر فعالیت های جانبی و گاه پیش پا افتاده برای رسیدن به هدف خود باید از

 هدف اصلی خود نماید، و این کار به یک عادت و روال، و بیشتر از آن به یک توانایی، تبدیل می شود.

از اعتماد به نفس بازیکن و باور درونی او که خود را الیق پیروزی می داند  ،توانایی پیروزی در مسابقه در شرایط مختلف

ماد به نفسی که در کل اعضای تیم وجود دارد و ریشه تباور و اع .دارد ناشی می شود، باوری که در ناخودآگاه بازیکن وجود

کپارچگی از بین نرود، شکست ناپذیر در آماده سازی خوب و انسهام و یکپارچگی باالی تیمی دارد، و تا زمانی که این ی

عالقه به والیبال و به زیرا بازیکنان هر رالی از رالی قبل باهوش تر و سخت کوش تر خواهند بود و به خاطر  ؛خواهند بود

 انهام می دهند. برای اجرای بهترین عملکرد مربی خود بیشترین تالش خود رابه یکدیگر و 

 

 قدرت ذهنی

توانایی باال 
در حفظ 

 تمرکز
 خودباوری

تأثیرگذاری 
مثبت در 
 درون تیم

کنترل 
احساسات و 

 عواطف

مدیریت 
استرس و 

 فشار 

میل سیری 
ناپذیر به 
 موفقیت

تالش زیاد 
برای رفع 

 ها محدودیت

تعهد کامل به  
انهام وظایف و  
 کسب موفقیت

 پشتکار
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  برای تقویت مهارت های ذهنیتمرین 

رمرین مهارت های برای دستیابی به آماد ی و قدرت ذهنی بازیکنان باید مهارت های خود را در این زمینه رقویت کنند. 

ذهنی به فاکتورهای ذهنی، عاطفی و احساسی، اجتماعی و شناختی ) اردیشیدن و ربادل رظر( که برعملکرد بازیکن در رمرین 

استراریی های زیادی وجود دارد که بازیکنان می روارند بیاموزرد و با استفاده از آرها  .می پردازد  ذارد، رأثیر می و مسابقه

 عملکرد خود را در ورزش و زرد ی بهتر کنند.

 اهداف تمرین مهارت های ذهنی:

 آماده سازی بازیکنان برای عملکرد با ثبات و بهینه در آن روز و در آن زمینه -1

های ذهنی خود برای چیره شدن بر موانع و مشکالتی که ممکن است آنها را  در اصالح استراتژی کمک به بازیکنان -2

 دارد. از دستیابی به سطح بهینه عملکردشان باز

 با فشارها و وقایع غیر منتظره که ممکن است در طول تمرین یا مسابقه به وجود آید. کمک به بازیکنان در مواجهه -3

 .پیشرفت در عملکرد ورزشی و در زندگی شخصیتشویق بازیکنان به اندیشیدن درباره روش های  -4

 بازیکن در محیط ورزش کلی احساسی و روانی بهبود تهربیات -5

 چگونگی تمرین مهارت های ذهنی

هر فردی قابلیت این را دارد که از نظر ذهنی قوی بشود و عملکرد باثباتی داشته باشد، حتی در نامطلوب ترین 

جراحان، فضاروردان و ورزشکاران ر به مثال هایی از اجراکننده های سطح باال هستند که روارایی های خود را از  شرایط.

مرحله رشکیل شده است که در ادامه به آرها خواهی   3طری  رمرین ذهنی به اوج رسارده ارد. رمرین مهارت های ذهنی از 

 پرداخت.

 (ارهاابز) مرحله اول 

هر چقدر بیشتر  زم برای داشتن رمرکز کافی در اجرای بهترین عملکرد برخوردار است.از استعدادهای الهر بازیکنی 

 این استعدادها پرورش یابند و مورد استفاده قرار  یررد بیشتر به ثبات در عملکرد بازیکن کمک خواهند کرد.

 :برای اجرای بهترین عملکرد تمرکزاستعدادهای ذهنی به منظور 

 به آن اهداف بررامه ریزی و رالش  نای می دهند که برای رسید انگیزهاهداف به فرد : هدف گذاری

 می دهد. تمرکزو  جهت، انگیزها ر از این اهداف استفاده مناسب بشود به فرد  کند.

  :رصویر سازی ذهنی به بازیکنان کمک می کند را مهارت های جدید را بیاموزرد، تصویرسازی ذهنی

 شرایط مختلف مسابقه خود را آماده کنند.ی برای همه کنند و  مهارت های خود را اصالح و پاالیش

  کمک کند. خودباوریو  نفس به اعتمادرصویرسازی مثبت همچنین می روارد به پرورش 

  احساسات و عواطف ب ش بزر ی از ورزش هستند، بازیکنان باید یاد بگیررد که احساسات: کنترل

 ضرر آنها.احساسات به نفع آنها کار کنند نه به چطور 
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  آرچه که بازیکنان به خود می  ویند یا به آن فکر می کنند می روارد به آرها کمک کند که افکار: کنترل

بازیکن باید  رفتن رمرکزشان شود. آرها را پریشان کند و باعث از بینبهتر رمرکز کنند یا می روارد 

 بیاموزد که تفکرات مثبت و انرژی بخش داشته باشد.

 رمام فعالیت های روزاره باید در جهت حمایت و رقویت مهارت های ذهنی او باشد: و حمایت پشتیبانی 

با  اعتماد به رفس او در عملکرد رأثیر منفی می  ذارد دوری کند.و باید از فعالیت هایی که روی رمرکز و 

مرین و رطول برای همین طور داشتن بررامه ن مناسب برای رمرین و مسابقه و بررامه ریزی و آماده شد

 .ثبات و کیفیت بهتری خواد داشت ازیکن، عملکرد بمسابقه

 

 (روش ها) مرحله دوم 

، سپس این استعدادها پرورش یافته و در ایجاد رمرکز ذهنی می باشد حله بعدی استفاده مررب از استعدادهایرم

در این مرحله بازیکنان باید  بهینه و اجرای بهترین عملکرد در شرایط م تلف و پرفشار به بازیکن کمک خواهد کرد.

ریاز است که بازیکنان ثبت، کنترل و  رشوی  شورد را به فعالیت ها و عملکرد خود بیاردیشند و به آرها جهت دهند.

آغاز کنند  های م تلف) عالی، خوب، متوسط و ضعیف(عملکردشرایط روحی، فکری و احساسی خود را در رظارت بر 

مهارت های ذهنی خود را اصالح و  ،سپس به منظور دستیابی به عملکرد بهینه و باثبات و از رجربیات خود بیاموزرد.

 رنظی  کنند.

 باید برای فکر کردن درباره ی عملکردهای خوب و بد وقت  ذاشته شود. چه چیز؟ چرا؟  :اندیشیدن

از خود  چگوره؟ سئوال هایی هستند که بازیکنان می روارند هنگام اردیشیدن درباره ی رجربیات خود،

 بپرسند.
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 بازیکنان باید به صورت هدفمند امتحان کنند که چه چیزهایی را می روارند رنظی  کنند یا رغییر  :ارزیابی

 هدف ارزیابی کردن است و اصالح؛ نه قضاوت کردن و مهازات. دهند را عملکرد خود را بهتر کنند.

 طور واقع بیناره ارزیابی رمایند.بازیکنان باید رالش کنند را به عقب بر ردرد و خود را به 

 بازیکنان باید به دربال بازخوردهایی از عملکرد خود باشند که می روارد از مربیان، ه  ریمی ها و  :بازخورد

فیل  های عملکرد خود را مشاهده کنند و به  آرها همچنین می روارند دیگر افراد آ اه در آن ورزش باشد.

 د.شناخت و درک با ارزشی دست یابن

 در هر رمرین یا مسابقه چالش های بازیکنان باید ارتظار آرها را داشته باشند.  :اتفاقات غیرمنتظره

ثبات و کیفیت عملکرد  ،با درک این موضوع و آماده شدن برای غیرمنتظره ها جدیدی وجود خواهد داشت.

 بازیکن افزایش خواهد یافت.

  :جدید در رویکرد و رحوه دستیابی به بعضی چیزها باشند.بازیکنان باید پذیرای راه های ایده های جدید 

 یا رغییرات کوچک می روارد به بهتر شدن عملکرد کمک کند. بعضی وقت ها اصالحات

 سال  11رقریباً  دارد. تعهد فوق العادهساخته شدن یک ورزشکار بزرگ ریاز به زمان زیاد و : استقامت

ریاز است که بازیکنان با  کن به اوج عملکرد خود دست یابد.ساعت رمرین ریاز است را بازی 11111زمان و 

 پشتکار و عزم راسخ.سرعت مناسب پیش برورد، اهداف واقع بیناره داشته باشند و 

 (دستاوردها) مرحله سوم 

موقعیت ها و شرایط م تلف می باشد، مرحله آخر یاد یری روارا شدن در استفاده از استعدادهای ذهنی در همه 

این  رمرینی، مسابقات بین المللی، مسابقات ارت ابی، فشارهای رماشا ران، مصدومیت ها و ... .مارند اردوهای 

زرد ی  های استعدادهای ذهنی در شرایطی فرارر از عملکردهای ورزشی قابل استفاده هستند. این ها مهارت

که فقط در مسابقه وجود دارد  . با بهره  یری از این استعداد ها بسیار بیشتر از یک بازیکن سطح باال شدنهستند

 حاصل خواهد شد.

 اگر افراد از استعدادهای ذهنی خود استفاده کنند، می توانند بهتر تمرکز کنند و برای هر چیز آماده باشند.

 روی زمان حال و ارجام عالی وظیفه ای که بر عهده اوست. تمرکز 

 درباره ی فعالیت ها و آینده بینی خوش 

 دن برای مسابقهشآماده رحوه روارایی ها، مهارت ها و در در  نفس به اعتماد 

 در حالت های ذهنی و جسماری تزلزل عدم 

 ؛ ارت اب درست و یاد یری از هر رجربههوشمندی 

 داشتن انرژی و شور و شوق مناسب و بهینه 

 عملکرد خود بودن هدایتگرو  مدیرکامل بر رفتارها و واکنش ها،  کنترل 
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