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در مقاله پیش رو برخی تکنیک های ذهنی به شما نشان داده خواهد شد که باعث میشود تکنیک های تنیس روی
میز شما حتی در شرایطی که قادر به انجام تمرین روی میز نیستید ،بهبود یابد .ممکن است غیرممکن به نظر برسد
اما تحقیقات نشان داده اند که با تمرکز بر شبیه سازی های ذهنی می تووان از طریوق تکنیوک هوای روانشوناختی
خاص پیشرفت کرد.
روانشناسی ورزشی و تمرینات ذهنی موضوعاتی هستند که از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند و در حال حاضور بوه
طور گسترده مورد بحث قرار میگیرند .بنابراین ،مقدار زیادی از مقاالت علمی در این زمینه موجود است .امروز موا
به شما یک راهنمای گام به گام کوتاه در مورد چگونگی ایجاد سیستم فردی که بتوانید در جلسات تنیس روی میز
و زندگی روزمره خود استفاده کنید ،ارائه خواهیم کرد .چرا فردی؟ از آنجا که یک روش برای همه موثر نخواهد بود.
ما قبالً "جعبه ابزار" ذهنی یک ورزشکار را مورد بحث قرار داده ایم و به شوما دیودگاهی در بواره تمرینوات ذهنوی
ورزشکاران سطح جهانی ،نحوه آماده سازی و اصالح طرز فکر آنها در موقعیت های مختلف دادیم.
من امیدوارم که در صورت عدم استفاده از تکنیک های روانشناختی ،تواسته باشیم به شما انگیزه دهیم و هم اکنون
بخشی از کارهای روزمره شما شده باشند .اگر اینطور نیست ،امروز روزی است که میتوانید تمورین آنهوا را شوروع
کنید .بعد از مدتی تمرین و با استفاده از آن تکنیکها به اولین نتایج پیشرفت دست خواهید یافت .دیدگاه شوما در
مورد موضوعات مختلف به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد ،که سبب می شود بتوانیود بوا مشوکالت ،فشوارها و
شرایط استرس زا بهتر مقابله کنید.
این بسیار مهم است که بتوانید آرام شوید ،به راحتی فکر کنید ،تمرکز پیدا کنید و ذهن و بدن خود را تحت کنترل
خود داشته باشید .برای اینکه بتوانید بر این امر تسلط داشته باشید ،به خصوص در یوک ورزش ماننود تنویس روی
میز به عنوان یکی از پیچیده ترین ورزشها و با نیازهای روانی شدید ،تمرین های زیادی الزم است .ورزشکاران جوان
در یادگیری تکنیک های روانشناختی یک مزیت بزرگ دارند ،همانطورکه یوادگیری هور مهوارت جدیودی در سون
جوانی آسان تر است .بنابراین ،توصیه می شود هرچه سریعتر تمرینات ذهنی را شروع کنید تا از ابتدا تکنیک هوای
روانشناختی یا مهارت های رفتاری صحیح به آنها آموزش داده شود .هنگامی که فرد بر مهارتهای ذکر شده در باال
تسلط یابد ،اعتماد به نفس او افزایش مییابد.
اعتماد به نفس "عالمت قهرمان"  -اما چگونه می توان آن را رشد داد؟
آلن گلدبرگ اعتماد به نفس را یک نگرش ذهنی مثبت تعریف میکند که باعث میشود یک ورزشکار سخت تالش
کند ،مهم نیست که چند بار ممکن است شکست بخورد یا چه حواس پرتی بر او تأثیر بگذارد.
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برای ایجاد و حفظ اعتماد به نفس باید یک روال تمرینی از آن بسازید .این کار می تواند در  5مرحله انجام شود:
 .۱تمرینات جسمانی پایه محکم اعتماد به نفس است .دانستن و اعتقاد داشتن به این موضوع که شوما بهتور،
سخت تر و حتی طوالنی تر از حریفان خود تمرین کردید ،میتواند احساس قدرت بیشتری به شما بدهد.
 .2تمرکز باید روی خودتان باشد .کامالً درباره چیزهایی صحبت کنید که میتوانید تحت توأثیر قورار دهیود و
کنترل کنید .سعی کنید از مقایسه خود با افراد دیگر خودداری کنید.
 .3افکار مثبت را در زندگی تان افزایش دهید .همیشه نیمه پر لیوان را نگاه کنید.
 .4موفقیت ها ،پیروزی های بزرگ ،بهترین دستاوردها یا حتی آنچه دیگران ممکن است "ناچیز" تلقی شوند،
چیزهایی که برای شما مهم است برای خود یادداشت کنید .آنها را به خصوص در مواقع دشوار بورای خوود
یادآوری کنید.
 .5اشتباهات بخشی از یک فرایند یادگیری موفق هستند .شما باید بپذیرید که اشتباهات بخشی از روند است،
سعی کنید با آنها کنار بیایید و بعد دوباره تمرکز کنید و بگذارید آنها از دید شما ناپدید شوند! بر آنچوه در
آینده رخ میدهد تمرکز کنید.
تمرکز  -کلید تعالی ورزشی
تمرکز توانایی متمرکز کردن کامل توجه به چیزی برای یک دوره طوالنی است .این کیفیت شما را قادر می سازد از
ابتدا تا انتهای مسابقه  /تمرین در سطح اوج خود اجرا کنید .امکانات و تکنیک های بوی شوماری بورای ثابوت نگوه
داشتن تمرکز شما وجود دارد ،به عنوان مثال:
 سیستم  :P3تمرکز خود را بر روی نکات مثبت ،فرایند و حال نگه دارید
 در طول تمرین و آمادگی رقابت ،روالهای تکرای را توسعه دهید
 تکنیک های تنفس برای تغییر مسیر تمرکز و تمرکز بر روی خودتان
 از پیامهایی بر روی وسایلتان استفاده کنید تا آنچه را که باید روی آن تمرکز کنید یادآوری کند
 از تصویر سازی ذهنی ،تجسم و خودگفتاری برای ایجاد تمرکز خود استفاده کنید
دو نکته آخر شامل دو تا از معروف ترین تکنیکهای ذهنی هستند که در ادامه با جزئیات بیشتری به بررسوی آنهوا
خواهیم پرداخت.
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تصویرسازی  /تجسم
تصویرسازی ،که برای بسیاری از ما تحت عنوان "تجسم" شناخته شده میتواند به عنوان تجربه ای از شوبیهسوازی
تجربیات واقعی همراه با احساسات از ادراک واقعی توصیف شود .این یک تکنیک بسیار مؤثر و یکی از موثرترین
ابزارهای روانشناختی است که از یک سو مویتوانود اضوطرار را کواهش دهود و از سووی دیگور اعتمواد بوه نفوس،
خودکارآمدی و تمرکز را افزایش دهد .این مهارت میتواند برای آماده سازی قبل از مسابقه ،در طول مسابقه ،بورای
تجزیه و تحلیل پس از مسابقه ،حفظ مهارت های موجود ،تصحیح اشتباهات و تجزیه و تحلیل عملکردهای گذشته
مفید باشد.
تصویرسازی چگونه عمل میکند؟ در حالی که مهارتهای جدیدی را تمرین میکنیم ،سلولهای مغزی (نورون-
ها) ما ارتباطات جدیدی با سایر گروههای نورون ایجاد می کنند و میزان میلین (غشایی که نورونها را محاصره می
کند) افزایش می یابد .این عملکرد مانع از بیرون رفتن سیگنال ها ،بهبود حافظه و در نتیجه پیشورفت مهوارت هوا
میشود .تصویر سازی میتواند زمانی را که بدن برای اجرای مهارتهای جدید نیاز دارد به سوادگی بوا "فقوط فکور
کردن" بر روی آنها ،کوتاه نماید.
مدل تصویرسازی  : PETTLEPبا استفاده از "برابری" عملکردی
مدل  PETTLEPمبتنی بر کار ژانرود است و توضیح می دهد که چگونه نواحی خاصوی از مغوز در هور دو حرکوات
جسمی و ذهنی فعال می شوند.
 PETTLEسرواژه لغات زیر می باشد:
جسمی :خصوصیات بدنی مربوط را تصور کنید
محیط :محیطی را که عملکرد در آن انجام می شود تصور کنیود .از تموام حوواس خوود (بینوایی ،لموس ،شونوایی،
چشایی ،بویایی) استفاده کنید.
فعالیت :جزئیات فعالیت مربوطه را تصور کنید.
زمان بندی :میتواند در "زمان واقعی" یا برای تأکید و تکمیل جنبه های دشوارتر در "حرکت آهسته" باشد.
یادگیری :به طور مداوم نیازهای فعالیت و سطح تجربه خود را بررسی کرده و با آن سازگار شوید.
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احساسات :موقعیت را همان گونه که در صورت حضور احساس می کردید ،تجسم کنید و سعی کنید از احساسوات
ناتوان کننده مانند ترس یا وحشت اجتنار کنید.
دیدگاه :از نگاه اول شخص (تمرکز بر زمان بندی ،مهارت های باز) یا سوم شوخص (فورم ،موقعیوت یوابی) اسوتفاده
کنید.
برای بازیکنان پیشرفته تر ،شاید حتی بازیکنان حرفه ای ،تمرین تصویر سازی را میتوان با تمرینات تنفسی ترکیب
کرد ،که این امر باعث اثربخشی بیشتر میشود .این کار را فقط در صورت تجربه کافی در زمینوه تونفس شوکمی و
تمرین تصویرسازی توصیه میکنم.
امتیازات خوبی را که در آن موفق شدید ،از فیلم های مسابقه خود یا یک تکنیک خاص که در تمرینات بوه خووبی
اجرا کرده اید ،جدا کنید.
یک مکان آرام پیدا کنید.
دستگاه الکترونیکی خود را آماده کنید تا بتوانید سریعاً آنرا اجرا کنید.
روی صندلی بنشینید یا دراز بکشید.
تنفس شکمی را به مدت سه تا پنج دقیقه انجام دهید.
چشمان خود را باز کنید و به دستگاه الکترونیکی اجازه دهید فیلم منتخب شما را  ۱0بار پشت سر هم پخش کند.
چشمان خود را ببندید و دوباره سه تا پنج دقیقه تنفس شکمی انجام دهید.
اما تصویرسازی می تواند برای موقعیت های دیگر نیز استفاده شوند .به عنوان مثال .برای موقعیت هوای "چوه موی
شود اگر"  ،که در آن می توانید به سناریوهای مختلف مسابقات را برسی کنید .یکی دیگر از زمینه های بسیار مهم
"تصحیح اشتباه" است  -سیستم :F3
آن را برطرف کنید (چه اشتباهی بود ؛ چه کاری می توانید در آینده بهتر انجام دهید؟)
فراموش کردن آن (مثبت ماندن  ،یادگیری از اشتباهات و ادامه دادن)
تمرکز کنید (به مسیر خود برگردید  ،دوباره ذهن خود را بر روی کار مورد نظر متمرکز کنید)
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برای دستیابی به بیشترین کارایی از تصویر سازی ،باید از برخی قوانین پیروی کنید .این کار باید بصورت ایده آل و
با کمک یک روانشناس ورزشی بسیار نزدیک به شرایط رقابت و حداقل به مدت  30دقیقه در روز انجام شود.
بیایید امروز آخرین تکنیک ذهنی را به دقت بررسی کنیم .به نظر میرسد بسیار ساده است ،اما برعکس ،تسلط بور
آن بسیار سخت است.
خود گفتاری -یک مؤلفه اصلی تمرین روانشناسی ورزشی کاربردی
تعریف زیر توسط جودی ال وان راالت و اندرو وینسنت کامالً واضح به نظر میرسد :خوود گفتواری بیوان مووقعیتی
است که از لحاظ نحوی مشخص است که در آن فرستنده پیام همان گیرنده در نظر گرفته شده است .خود گفتاری
می تواند به صورت درونی یا با صدای بلند بیان شود و عملکردهای بیانگر ،تفسیری و خودتنظیمی دارد.
شما باید بین سه دسته خود گفتاری تفاوت قائل شوید .از یوک طورف شوما دارای یوک گفتوار مثبوت  /انگیزشوی
هستید ،که مبتنی بر افکار و گفتارهای مثبت است (مثالً "خور انجام شده است") ،از طرف دیگر گفتگویی منفوی
که شامل افکار و گفتارهای منفی است (به عنوان مثال "من چقدر بد هستم ") .بوه طوور کلوی ،نبایود از گفتگووی
منفی استفاده شود؛ هرچند در بعضی موارد ممکن است انگیزه و عملکرد را افزایش دهد .آخرین نوع خود گفتاری
خنثی است ،همچنین به آن گفتگوی آموزشی گفته میشود .به عنووان مثوال ،صوحبت در موورد تاکتیوک هوا یوا
استراتژی ها " -پیچ کوتاه و سنگین".
همانطور که قبال اشاره شد ،ما نمیتوانیم بگوییم که خودگفتاری منفی همیشه بد است و خود گفتاری مثبت تنها
روش موفقیت است .بله ،در بسیاری از شرایط همینطور است اما شاید برای همه ایده آل نباشد .تحقیقات بیشوتری
الزم است تا مشخص شود کدام نوع خودگفتاری برای هر فرد بیشترین سود را دارد.
یکی از مهمترین موارد مربوط به خود گفتاری ،ارتباط بین کلمات و باور شماست .هدف نهایی این تکنیک اسوتفاده
از کلمات و اعتقاداتی است که قابل دستیابی و باورپذیر هستند .توسعه عادت خود گفتواری مثبوت در سوه مرحلوه
انجام می شود:
 .۱کلمات تکی یا جمالت بسیار کوتاه را انتخار کنید ("قوی"" ،احساس می کنم قوی هستم")
 .2سناریوهای مختلف را تمرین کنید .پس از رشد و خودکار شدن یک عادت ،جمالت ملموس و راحتی برای
موقعیت های مختلف ایجاد کنید ("من بازیکن خوبی هستم")
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 .3تصویری مثبت را تصور /تجسم کنید .انتخار کلمات باید به شما کمک کند فوراً یک تصویر عینی را به یاد
بیاورید ،و به خودتان نشان دهید که چگونه می خواهید اجرا کنیود .ترکیبوی از کلموات صوحیح و تصوویر
بصری پیغام بسیار قوی و مثبتی را برای بدن ارسال میکند.
به خاطر داشته باشید :تمام تکنیک های روانسازی باید در حین تمرین یا در مسابقات با اهمیت کمترر
تمرین شوند .هدف این است که آنها را به صورت خودکار در بیاورید و سپس آنها را در رویدادهای مهم
خود پیاده سازی کنید.

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران
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