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 باشید! آماده رسید کامال شما بازی لحظة زمانی که تا کنید آماده بازیکن اصلی خود را یک مثل

 است؟ داشته شما انگیزه روی تاثیری چه نیمکت روی طوالنی زمان مدت گذراندن

اصلی  مرینت از بعد ورزشکاران این. بندند می بکار را خود حد اکثر سعی و تالش بیشتر، بازی خود برای استحقاق اثبات برای ورزشکاران از برخی

 را ودخ تالش بیشترین های مختلف تمرین هنگام در ،کنند می بخوبی دست و پنجه نرم بازی های تمرینی در مانند، میوقت در سالن  دیر تا

 .گذارند می وقت خود فنی های مهارت بهبود برای و ،کنند می کار سخت خود شرایط بهبود برای کنند، می

 

 اشتند خود، اثبات جای به بازیکنان این. دانند میبودن  "استعداد یب" یا "نبودن خوب" از ای نشانه را نیمکت روی نشستن ورزشکارانبرخی 

 .شوند می تسلیم سرانجام و ،دانند می دشوار را انگیزه

 نکنید ارزش بی را خودتان

 عمل رد ببینید، تیم یک در توجه قابل عضو یک عنوان به را خود توانید نمی اینکه یا کنید می ارزش بی ورزشکار یک عنوان به را خود وقتی

 .بیند می آسیب شما کار شدت و آمادگی سطح ندارید، کافی انگیزه وقتی. مانید می عقب

 نفس هب اعتماد ندهید، انجام را درست کار وقتی. کنید می سردرگمی احساس شوید، می فراخواندهمسابقه  یک برای ناگهان که هنگامی سپس،

 از شتربی ةاستفاد جای به شما. ترسید می شکست خوردن خود از شما. بپردازید رقابت به خود های توانایی بهترین با تا خواهید داشتن کافی

 .برسانید حداقل به را خود اشتباهات خواهید کرد تا سعی وخواهید کرد  بازی احتیاط با خود های فرصت

 .باشید داشته رقابتی ذهنیت یک نباید هنوز که نیست معنا این به بودن حاشیه در. نیست بودن غیرفعال معنای به رزرو بودن
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 Philadelphia Eagles ةحمل خط بازیکناو  ، ،ستا رقابتی ذهنیتکه دارای  می باشد نکن نیمکت نشییبرای باز خوب مثال یک جیلن هرتس

 .به زمین رفت و نمایش خارق العاده ای از خود نشان داد  0202 مسابقات دوم دور در هرتس. است

. بود شده آماده از قبل او .کند شروع راکار خود  موفقیتبا  و شود دانمی وارد وقت د که یک بازیکن چهکنمی مشخص  مربی": گفتمی مربی او 

 زیچی همان دقیقاً این و آمادة نبرد باشد، برسد فرا اش لحظه کهزمانی  تا کرده تیز را خود شمشیر که بود مطمئن . اوبود لحظه ناو منتظر آ

 هر کرد می سعیاو  بود. کار مشغول این سخت او ،از تیم بود حمایتمشغول  او ،در میدان نبود او وقتی. انتظار آن را دارید مربیان شما که است

 ".االخره زمان موعود فرا رسیدبتا  ،می دیدم وضوحاو را به  بهتر شدن فعالش حضوربا  من و خوب تمرین کند، ما با روز

 انجامسر که دانست می زیرا او ،کرد آماده خود را هرتس. ماند خواهید آنجا همیشه برای که نیست معنی این به اید نشسته نیمکت روی که این

 .کرد می کار سخت لحظه آن برای آمادگی برای و رسد می فرا بازی کردن او زمان

 زیبا آماده برای ذهنیت داشتن برای رقابتی ذهنیت پرورش. هستند رقابتی ورزشکار ،رزرو چه و بازیکن اصلی باشند چه ،ورزشکاران ةهم

 .است مهم بسیار

 

 :باشید آماده باید چگونه به بازیفراخوان  هنگام

  هستم؟بازیکن اصلی  وقتی شوم آماده باید چگونه

  کنم؟ تمرکز باید خود بازی از هایی قسمت چه روی تمرینات طول در

 شوم؟ آماده مسابقات برای ذهنی نظر از باید چگونه

 باشید آماده کامال جسمی و روحی نظر از فراخوانی شما به بازی هنگام . 

 شما در آن بازی کمال استفاده را ببرید درخشش شانس از و کنید حمایت خود های تیمی هم از. 

 و یدارائه کن توان حد درقابلیت های خود را  تا خواهید داشت باالیی ةانگیز ،داشته باشید خود نقش مورد در مثبتی ذهنیت وقتی 

 .خواهید کرد احساسبیشتر  تیم عضو عنوان بهخود را ارزشمند بودن 

Patrick Cohn, peaksports 


