تحدٌد اهدافن فً زمن الكورونا
لمد أثرت أزمة فٌروس كورونا على العالم كله تأثٌرا كبٌرا فً شتى مجاالت الحٌاة حٌث جعلت الجمٌع مجبرٌن على
إٌجاد افكار وحلول جدٌدة ومبتكرة لمواجهة الوالع والظروف الجدٌدة الغٌر مسبولة ومحاولة تملٌل التأثٌرات السلبٌة الناتجة عن
هذا الحدث المفاجئ .
نتٌجة تعلٌك والغاء موسم البطوالت وتولف التدرٌب فمد تعرض الكثٌر من الالعبٌن لبعض الضغوط والتأثٌرات
السلبٌة التى لد تصل الى حد اإلنزعاج و التً جعلتهم ٌفكرون فٌما لد ٌفمدونه من أهدافهم السابمة وذلن وفما للسٌنارٌوهات
التالٌة-:
 كنت أتنافس منذ أن كنت فً الثامنة من عمري .أردت أن أحمك أفضل نتائج هذا العام ،واآلن سأفمد جزء كبٌر من هذا الموسم . لمد تدربت بجدٌة هذا العام  ،واآلن سأحتاج إلى خوض ذلن التدرٌب مرة أخرى . لمد شعرت حما أن هذا سٌكون عام تحمٌك إنجازتى ،فال أستطٌع أن أصدق أننً لن أحظى بفرصة تحمٌك أهدافى . كان زمالئً أفضل أصدلائً .أشعر بالعزلة من دونهم . لمد بذلت الكثٌر من الولت والجهد لتحسٌن مهاراتً .أخشى أن الولت الطوٌل بعٌدا عن التدرٌب سٌتسبب فً تدهور ضرباتى . أحب أن أكون رٌاضٌا .إنها حٌاتً كلها .حتى أننً ال أعرف ماذا أفعل بنفسً اآلن .ٌعانً جمٌع الرٌاضٌون اآلخرون من ظروف مشابهة بسبب الوباء ،الشعور باالستٌاء أمر طبٌعً  ،لكن هذا ال ٌعنً أنن بحاجة
إلى الهوس بسبب ظروفن .هنان أشٌاء ٌمكنن التركٌز علٌها أثناء االبتعاد عن التنس وبالتالى ستستغل ولتن بشكل جٌد  ،وتبمً
تفكٌرن فً اللعبة مما ٌسمح لن بالعمل على المهارات التً لد تكون أهملتها بسبب جدولن المزدحم .
واآلن ماذا ٌمكننً أن أفعل منذ أن بمٌت فً المنزل؟
تتمثل إحدى اإلستراتٌجٌات التً تحافظ على حماسن وثمتن واستغالل ولتن على أفضل وجه فً تحدٌد أهداف صغٌرة كل ٌوم.
ستعطٌن األهداف الصغٌرة التوجٌه والتركٌز ،فً كل مرة تكمل فٌها مهمة أو تستغل ولتن بطرٌمة هادفة  ،ستشعر بإحساس
اإلنجاز وهو ما سٌمكنن من تحوٌل ما لٌس لدٌن إلى ما ٌمكنن المٌام به .
اسأل نفسن :
"ما هً المهارات الفنٌة التً ٌمكننً العمل علٌها لتحسٌنها؟"
"كٌف ٌمكننً الحفاظ على مستوى لٌالتً؟"
"ما هً المهارات العملٌة التً ٌمكننً تطوٌرها لتحسٌن أدائً فً المستمبل؟"
إجاباتن على هذه األسئلة ٌجب أن تكون بكامل الصدق ألنها تمثل تمٌٌم ذاتى لألداء ومنها ستبدأ العمل على تحدٌد أهدافن
الخاصة.

علٌن أن تتذكر جٌدا :
 الهوس بالفرص الضائعة سٌؤثر سلبا على ثمتن وتحفٌزن . الرٌاضى الناجح ٌمتلن الدافع لتحمٌك األهداف . عندما تعمل على تحمٌك أهدافن  ،تزداد ثمتن بنفسن . كل خطوة إلى األمام  ،كل تحسن فً الناحٌه الفنٌه ،كل ارتفاع فى اللٌالة سٌساعدن فى إكتساب الثمة .فتولف اآلن عن التفكٌر السلبى واستخدام ولتن للبناء  ،بناء الشخصٌة  ،بناء الرٌاضى الذي أنت علٌه  ،وكل خطوة تخطوها
فى البناء ستمنحن الثمة للمضً لدما على الرغم من أي عمبات لد تواجهها .
خطوات تحدٌد األهداف :
 تحدٌد هدف طوٌل األجل لموسم طوٌل بناء على مستوان الحالى وأسلوب اللعب الذى تستخدمه . لٌّم مولعن الحالً  -انظر إلى اإلحصائٌات واألداء . حدد المجاالت أو موالع تحسٌن أهداف األداء . ضع أهدافا ذكٌة لابلة للمٌاس وحدد ولت لتحمٌمها . اتخاذ لرار بشأن استراتٌجٌات تحمٌك الهدف  /كٌفٌة التدرٌب للحصول على الهدف . -مرالبة وتمٌٌم وتعدٌل .

بالنسبة لمعظم الالعبٌن ٌكون من السهل تحدٌد األهداف ولكن األصعب هو الحصول على الهدف (التحمٌك)،
وهنا ٌجب أن تعلم أنه لتحمٌك األهداف العملٌة والبدنٌة ٌجب تحدٌد إستراتٌجٌة تستخدم ٌومٌا وبدلة .
واآلن حدد ثالثة أهداف صغٌرة للعمل علٌها كل ٌوم ،على أن تتضمن المهارات العملٌة والبدنٌة والفنٌة بناء على التمٌٌم الذاتى :
ما المهارة العملٌة التً أرٌد تطوٌرها؟
كٌف سأعمل على لٌالتى البدنٌة فً المنزل؟
ما الذي أرٌد العمل علٌه من حٌث مهاراتً الفنٌة؟
إذا ركزت على تحمٌك الهدف كل ٌوم  ،فسوف تحمك ألصى استفادة من فرصن  ،وتحسن من التكوٌن البدنى ،وتموي لدراتن
العملٌة والذهنٌة أٌضا .
التحضٌر والترجمة والتنسٌك  :لجنة مدربٌن اإلتحاد المصرى للتنس
المراجع المستخدمة  :دلٌل المدربٌن المتمدمٌن لإلتحاد الدولى للتنس  -مماالت للدكتور باترٌن كوهن خبٌر التدرٌب النفسً والذهنى

