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 ورزشکار مؤثر، تمرکز داشتن بدون .است ورزش روانشناسی در تأکید مورد اصول ترین مهم از یکی تمرکز
   .شود می پرتی حواس دچار و کند می توجه مهم غیر موردهای به حیاتی نکات جای به

   .است برخوردار شایانی اهمیت از ما برای که حالتی یا مساله چیز، یک به اندازه از بیش توجه یعنی تمرکر



 مانند است، ورزشکار یک اطراف در که عواملی
 یا تیم ترغیب عدم یا ترغیب تماشاگران، رفتار

 عوامل و پیرامون صدای و سر رقیب، تیم
 هم به را ورزشکار یک تمرکز تواند می دیداری،

 نگرانی، تردید، ترس، مانند درونی عوامل .بزند
 تمرکز و آرامش تواند می اضطراب و استرس

 .کند سلب ورزشکار از را

به طور کلی ، علت اصلی ناتوانی در حفظ توجه و تمرکز در طول مسابقه این است که ورزشکار به  
 موضوعات دیگری جز آن که باید توجه می کند ؛  
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 چه عواملی منجر به از بین رفتن تمرکز در ورزش می شود؟

 را خویش تمرکز کند، می توجه خویش کنترل از خارج یا مرتبط غیر عوامل به ورزشکار که زمانی
 . دارد وجود ورزشکار در تمرکز عدم منشأ دو کلی، طور به  و دهد می دست از

 خارجی و داخلی

http://www.powerpointstyles.com/


  عامل سه .گیرد می نشات هایمان دلواپسی و ها نگرانی افکار، ما، درون از داخلی پرتی حواس
 :از اند عبارت داخلی پرتی حواس اصلی

آینده اتفاقات به کردن توجه   
 گذشته وقایع به کردن توجه 
- مسابقه فشار  .خستگی 
 

   محیط از هایی محرک شامل خارجی پرتی حواس
 .دارد حضور آن در ورزش کار که شود می



 شنیداری محرکهای

تماشاگران سروصدای   
 بلندگو صدای   
همراه تلفنهای صدای  
اینها نظایر و تماشاگران بعضی بین در بلند صدای با گفتگو . 



 شیوه های تمرین و افزایش تمرکز
   شده سازی شبیه مسابقه تمرین

  به ، کند می عادت آنها به و شود می آشنا مسابقه با مرتبط های محرک با ورزشکار ، شده سازی شبیه مسابقه تمرین در
  ) تیمی های ورزش در مخالف تماشاگران صدای سازی شبیه .بود نخواهند توجه انحراف سبب دیگر ها محرک این که طوری

 .هاست تمرین نوع این از تمرین، در مسابقه همهمه به شبیه سروصدایی ایجاد و ( کردن هو



 و تمرکز تمرین های راه از دیگر یکی شیوه این
  است کننده منحرف های محرک به تفاوتی بی

 و آرمیدن باید ورزشکار شیوه این آموختن برای
 .باشد آموخته را سازی تصویر

 تمرین ذهنی -
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 بهتر بنابراین .هاست هدف به رسیدن مانع منفی درونی گفتگوی

 روی مثبت بیان به خود، کردن سرزنش و منفی های عبارت جای به است

 چیزی بر شدن متمرکز از بهتر ، داد انجام باید آنچه به کردن فکر مثالً ؛ آورد

 .شود انجام نباید که است
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 به تا سازیم متوفقشان آنها از آگاهی محض به که است این منفی افکار با مقابله راههای از یکی

 و کنیم کوتاه تمرکزی ناخواسته منفی فکر بر باید ابتدا کار، این برای . نرسانند آسیب عملکرد

   . سازیم پاک منفی فکر از را ذهنمان و متوقف را آن خاص، عالمت یک از استفاده با سپس

  .« ایست » مانند باشد کلمه یک است ممکن عالمت این
 

 

 

 کلمه . باشد موثرتر عالئم از نوعی است ممکن مختلف افراد برای .زدن بشکن مثل حرکتی یا 
 مهارت از پس و بلند صدای با باید آغاز در شود می انتخاب که ای کلمه هر یا «ایست»

 باید دیگر عالمت هر کارگیری به یا کلمه گفتن از پس .شود تکرار آهسته صدای با یافتن
 .شد متمرکز تکلیف های نشانه روی بالفاصله



  که است، مثبت درونی گفتگوی به آن تبدیل منفی، درونی گفتگوی با مقابله دیگر راه
 گفتگوهای انواع از فهرستی ابتدا .دهد می افزایش را انگیزش و گرداند می باز را تمرکز
  این منظور .کنید تهیه زنند می لطمه عملکرد به یا کنند می ایجاد ناخواسته رفتار که درونی
   .شود مشخص مختلف های موقعیت در منفی افکار ایجاد علت که است

  گفتگوی بودن مؤثر برای .کنید عوض مثبت عبارت یک با را منفی عبارت هر سپس
  و ویژه کوتاه، باید ها عبارت شود، استفاده حال زمان و مفرد شخص اول از باید درونی
 .شود تکرار گهگاه و شود بیان نیت و قصد با باشد، مثبت



 پایان


