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 اولفصل 

 .  رود کار به عملکرد تقویت برای تواندمی که است قدرتمند ابزار یک تجسم،

 

تجسم یا تصویرسازی، یک روش عالی برای پر کردن فاصله بین تعیین هدف، و مشاهده تحقق آن است. این  

 Billie Jeanای وجود داشته، مانند  بیلی جِین کینگ )ابزار ورزشکاران حرفه تکنیک از گذشته در جعبه 

King  کرد. از آن موقع،  از آن تکنیک استفاده می   1960( ورزشکار زن معروف رشته تنیس که حداقل از دهه

یق  تر شدند، به نحوی که روانشناسان ورزشی، ورزشکاران را تشوتمرینات تجسمی توسعه یافتند و پیشرفته 

کنند از تمام حواس پنجگانه خود برای تصور دقیق روز پیروزی خود استفاده کنند ، آن هم با تمام جزئیات.  می 

کند که قبل  ( بیان می Lyndon Rushسواری روی یخ، لینُدون راش )برای نمونه، قهرمان کاناداییِ سورتمه

 ، صدها بار مسابقه خود را در ذهنش مجسم کرده بود.   2014از مسابقات المپیک زمستانی  

بینی است، بنابراین، تجسم قهرمانی برای راش، یک  سورتمه سواری روی یخ، یک مسابقه نسبتاً قابل پیش

را رد کنند یا در مسابقاتِ ورزشیِ دارای   تجربه کامالً ساده و کارآمد است. ورزشکارانی که باید موانع طبیعی

متغیرهایِ بیشتر شرکت کنند، باید انواع مختلفی از سناریوهای ممکن در طول مسابقه را تجسم کنند. اما به  

شود  بیان کلی، اجرای این تکنیک، دو روش دارد. اول، تجسم درونی، که در آن از ورزشکاران خواسته می 

کنند. دوم، تجسم  ند، به نحوی که انگار واقعاً در دنیای ِواقعی آن را تجربه می شرکت در مسابقه را تجسم کن

بیرونی، که در آن ورزشکاران باید عملکرد خود را بیشتر به عنوان یک تماشاچی تجسم کنند، درست مانند  

یاپردازی آنقدر  بیند. هر دوی این روشها موثرند. در واقع، قدرتِ تجسم و روکسی که مسابقه را از تلویزیون می 

 شود.  است که اگر ورزشکاری، سهواً خودش را بازنده تصور کند، عمالً در رقابتِ واقعی دچار اشتباه می  قوی 

کنند. برای  برخی ورزشکاران، از قدرت تجسم، برای اهدافی به غیر از برنده شدن در مسابقه هم استفاده می 

اند مسیر یا حرکت جدیدی را، قبل از اینکه برای اولین بار  تونمونه، در زمان تمرین، یک ژیمناستیک کار می 
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توانند توسط متخصصین و کارشناسان در  های مشابه می انجامش دهد، در ذهنش تجسم و مرور کند. تکنیک 

جاهایی مانند دفاتر و ادارات نیز به کار روند، آنهم برای کارهایی همچون طراحی یک محصول جدید، آماده  

 ای دیگر.  ه، یا هر کار و وظیفه حرفه شدن برای مصاحب

 


