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رياضة

نمر جبر

اإلعداد الذهني في الرياضة ضرورة
لتجاوز األزمات النفس ّية والسيكولوج ّية

علم جديد يدخل اىل الرياضة اللبنانية بال ضجيج ،هو االعداد الذهني للرياضيني يف مختلف الرياضات وااللعاب ،وقد بات
حاجة ملحة يف ظل االوضاع االستثنائية التي يعيشونها .لكن هذا املرشوع الذي يتالقى مع عامل االحرتاف ،يسري ببطء يف بلد
يحتاج فيه الرياضيون اىل اعداد ذهني ونفيس اكرث من اي امر آخر
كان الطب وال يزال رشيكا للرياضات
املتنوعة يف العامل ،مواكبا البرز الحاجات
بدءا من تأهيل ارضيات املالعب ،اىل
التجهيزات الخاصة بالالعبني والالعبات،
وصوال اىل الغذاء والراحة والنوم ،او اي
امر يستخدم للتطوير والتحسني .كام ان
العالجات عىل انواعها اصبحت حارضة يف
هذا املجال ،وهي تلعب دورا اساسيا يف
تسيري عامل الرياضة حتى وصلت اىل حد
اصبح فيه كل جانب طبي مطلوبا يف االندية
واملنتخبات وحتى يف الرياضات الفردية.
حني توىل االملاين رالف رانغنيك مهامت
تدريب فريق مانشسرت يونايتد االنكليزي،
طلب التعاقد مع طبيب نفيس ريايض او
معد ذهني ملساعدة الالعبني عىل الخروج
من الحالة االنهزامية بعد سلسلة النتائج
السيئة لـ"الشياطني الحمر" مع مدربهم
السابق .رمبا اثار الخرب استغراب البعض،
لكن الواقع ان رانغنيك ملس يف تجاربه
السابقة نجاحا مع تعيينه طبيبا نفسيا
ملساعدته عىل تدريب الالعبني وتحضريهم
ذهنيا .هذه الخطوة واظبت عليها اندية
كبرية يف اوروبا ،حيث يتم البحث عن افضل
الطرق لجعل الالعبني رياضيني مثاليني .من
دون اغفال ان الصحة العقلية اساسية يف
اي مجال لتحقيق االنتاجية املطلوبة بافضل
شكل ممكن ،والصفاء الذهني مطلوب عند
اي ريايض للوصول اىل النجاح املنشود.
مل ينترش االعداد الذهني الريايض يف لبنان
بالشكل املطلوب ،كذلك يف معظم الدول
العربية .اذ مثة نوع من الرفض املبطن
ملسألة العالج النفيس ،علام ان االمر

املعد الذهني الدكتور داين عثامن.

مرتبط بعالج ذهني له عالقة بالجانب
السيكولوجي ،كام اوضح املعد الذهني
الدكتور داين عثامن الذي يحمل دكتوراه
يف علم النفس الريايض ،والذي ينشط
عىل صعيد تنظيم ورش عمل ملدربني يف
لعبتي كرة القدم وكرة السلة تتمحور حول
التدريب الذهني.
يقترص االمر محليا عىل مبادرات فردية
خجولة بدأت قبل عامني يف كرة القدم،
عندما استعان فريق االنصار بالدكتور
عثامن خالل معسكر تدريبي للفريق،
وحذا حذوه فريق النجمة وسبورتينغ لفرتة
قصرية ،قبل ان يعمد فريقا الربج واالرشاد
شحيم (يلعب يف دوري الدرجة الثالثة)
اىل التعاقد مع عثامن لهذه املهمة .اما يف

كرة السلة ،فقد اقترص االمر عىل فريق
دينامو لبنان (بطل الدرجة الثانية وحامل
كأس لبنان ومتصدر دوري الدرجة االوىل
للرجال).
رشح عثامن آلية العمل مع الفرق ،التي
تستند اىل جلستني يف االسبوع للفريق بكامل
عنارصه" ،حيث يرتكز العمل غالبا عىل رفع
مستوى الثقة والرتكيز لدى الالعبني ،اضافة
اىل االلتزام واالنضباط والتعاضد".
وكشف ان الخطوة التي تيل الجلستني "تتم
عرب متابعة تفاصيل التفاعل خالل التامرين
واملباريات ملعرفة حجم االستفادة الفردية
من الجلسات ،ومن ثم العمل عىل تعزيز
الحلقة الناقصة بحسب املتغريات التي
يعرفها الفريق خالل املوسم التنافيس".

وقال" :احيانا نكون يف حاجة اىل رفع مستوى
الروح القتالية لدى املجموعة بهدف الرتكيز
لتخطي سلسلة من النتائج غري املقنعة مثل
التعادل او الخسارة ،وذلك عرب زرع عقلية
الفوز وتعزيز ثقة الالعبني ببعضهم بعضا،
واحيانا اخرى يكون بوترية اسبوعية للظهور
بشخصية متطورة ومتحسنة وهوية ثابتة،
وذلك حتى ال يتأثر الفريق بالضغوط،
خصوصا تلك الناتجة من تصدره للبطولة
اذا كان يخوض غامر دوري االضواء للمرة
االوىل يف تاريخه".
ال يستثني الدكتور عثامن الجانب الثقايف
"الذي يحرض يف شقني خالل عمل املعد
الذهني" ،كام قال" :االول هو فهم ثقافة
العيش يف البلد الذي ينتمي اليه الالعب،
وذلك ملعرفة كيفية التعامل معه والجوانب
التي يجب الرتكيز عليها الخراج االفضل
منه .الجلسات االعدادية البسيكولوجية
تكون مع كل العب عىل حدة ،وذلك كل
 15يوما تقريبا حيث ميكنه رسد االشياء
التي يحبها وتلك التي تزعجه ،اضافة اىل
التغريات يف حياته".
تابع" :ما ان تتعرف عىل شخصية كل العب،

دورة تدريبية.

يصبح الوضع اسهل للتعرف اىل شخصية
الفريق وتكوين فكرة عن مكامن قوته او
نقاط ضعفه ،يف اي فرتة من املوسم او يف
اي ظرف كان".
اما الشق الثقايف فقد ربطه عثامن بالالعب
نفسه ومدى تقبله لالفكار وللحوار ،وقال:
"هذه املسألة تظهر بوضوح بني العب وآخر
وبني رياضة واخرى".
ال يخفي عامال اساسيا يف الجانب الثقايف
يكمن يف الخلفية االكادميية الرياضية
لالعب ،وكشف ان "الخلفية االكادميية
الرياضية لالعبي كرة السلة تجعل العمل
معهم يف مرحلة متقدمة اكرث من بعض
العبي كرة القدم" .لكنه استطرد قائال" :ال
شك يف انه ميكن رفع مستوى هذا العمل

االعداد الذهني
الرياضي لم ينتشر في لبنان
بالشكل املطلوب

مستقبال مع جيل جديد يعمل عليه يف
االكادمييات الكروية بشكل حثيث لتقوية
ذهنه ودخوله املعرتك بافضل جهوز .اما
االكيد ،فانه قد نلمس مستقبال تفوقا
لفريق عىل آخر من خالل التدريب الذهني
الذي يخضع له املستفيد".
واعترب ان احد االمثلة الواضحة عىل الوقوع
يف مطب عدم الرتكيز وضعف القوة
الذهنية ،ما عرفه منتخب لبنان لكرة القدم
يف املباراة امام ضيفه املنتخب االيراين يف
التصفيات املؤهلة اىل مونديال قطر 2022
عندما خرسها يف اللحظات القاتلة بشكل مل
يجد له كرث اي تفسري او مربر .ورشح عثامن
هذه الحالة عندما قال" :فقدان الرتكيز يف
اللقاء امام ايران له بشكل او بآخر يرتبط
يف الفقدان العام للرتكيز لدى بعض الالعبني
الناشطني يف الدوري اللبناين الذي يعاين من
التوقف الدائم للمباريات .مبعنى ان العقل
يحفظ ويقوم بردود فعل عىل هذا االساس،
فكل الرياضات هي عبارة عن فعل ورد
فعل .فاذا كان العقل مجردا من االفكار
الخاصة بكل الظروف ،لن يتمكن الالعب
من التعامل مع وضعية املباراة بحسب ما
تفرضه الحاجة".
ال نبالغ اذا قلنا ان غالبية اللبنانيني وليس
الرياضيني فقط يحتاجون يف الظروف الراهنة
اىل كل مساعدة ذهنية وسيكولوجية وحتى
نفسية ،يف ظل االوضاع الصعبة التي يعيشونها
وتنعكس سلبا عىل حياتهم العائلية والعملية
والرياضية ،خصوصا ان املسائل املادية باتت
اساسية يف حياتهم .فلم يعد خافيا عىل احد
ان بعضهم يذهب اىل التامرين واملباريات
للحفاظ عىل مدخوله االضايف ،ال اكرث وال
اقل .علام ان الحاجة اىل معد ذهني ال ترتبط
بالنواحي املادية فقط ،بل بأي مشكلة من
املشكالت الشخصية او العائلية او االجتامعية
او حتى يف مكان العمل ،ال بد من ان تؤثر
سلبا يف الالعب املطلوب منه يف مختلف
الظروف ،ترك مشاكله خارج عامله الريايض
والرتكيز عىل تقديم االفضل.
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