ورزشکاران حرفهای چگونه میتواننذ با مشکالت ناشی از ویروس کرونا مقابله کننذ؟
تبد هىلٌتیش ،والي ثبتلش ،خؼی ثبس ،اص داًـگبُ لیوِشیه ،ایشلٌذ
هتشخن :هؼلَهی
ٍضؼیت وًٌَی وِ دس آى سٍیذادّبی هْن ٍسصؿی لغَ یب ثِ تؼَیك افتبدُ ،هٌدش ثِ طیف ٍػیؼی اص ٍاوٌؾّب اص
خبًت ٍسصؿىبساى ؿذُ اػتّ .وِ ایي ٍاوٌؾّب هٌطمی ّؼتٌذ ،اهب هیتَاى ثب توشوض سٍی ساّجشدّبی ثْضیؼتی،
پشداصؽ ؿًَذ .گشٍّی اص هحممبى اص داًـگبُ لیوشیه ایي ایذُّب سا ثشاػبع ؿَاّذ هَخَد ،اص طشیك یه ػشی
ًـؼتّبی وٌفشاًؼی ٍ اػٌبد هـتشن ثب ّوىبساى ثیيالوللی ایدبد وشدُاًذّ .وبًطَس وِ لئًَبسد ثشًـتبیي خبطش
ًـبى هیوٌذ ،ثشای دػتیبثی ثِ ًتیدِّبی هفیذ دٍ الضام ٍخَد داسد :یه ثشًبهِ ٍ دیگشی صهبى وبفی.
خَؿجختبًِ ،هب تَكیِّب سا فمط  42ػبػت لجل اص اػالم تؼَیك ثبصیّبی الوپیه ٍ پبسالوپیه تَویَ 4242
هٌتـش وشدین .گشٍُ هحممبى ٍ دسهبًگشاى هب دس ایشلٌذ ٍ اًگلؼتبى تدشثِ هـبٍسُ گؼتشدُای ثب ٍسصؿىبساى ًخجِ
داؿتٌذ ٍ ،هب ًیض ثب «ادی هَسفی» سٍاًـٌبع ثبلیٌی ٍ ػبیش هتخللبى ثْذاؿت سٍاى ثشای تْیِ دػتَسالؼولّبیی
ّوىبسی وشدین .ایي دػتَسالؼول فْشػتی اص توشیيّب سا ثشای تَاًوٌذػبصی ٍسصؿىبساى فشاّن وشدُ اػت.

ٍسصؿىبساى ثِ طَس هؼوَل اص طشیك توشیٌبت ٍ سطینّبی سلبثتی ،هْبستْب ٍ ػبدتْبی سٍاًـٌبختی صیبدی سا دس
خَد ایدبد هیوٌٌذ ،وِ ثِ آًْب دس همبثلِ ثب چبلؾّبی ثیؿوبسی ووه هیوٌذ .ثِ ػٌَاى هثبل ،آػیتّبی
ٍسصؿی ،وِ غیش هؼوَل ًیؼت ،هؼتلضم ایي اػت وِ ٍسصؿىبساى همبٍهت داؿتِ ثبؿٌذ ٍ هٌبثغ سٍاًی خَد سا
ثؼیح وٌٌذ تب ثِ آًْب دس اًطجبق ثب ؿشایطی هؼیي ووه وٌذ .تٌظین ّیدبًبت ،یبدگیشی پزیشؽ ٍ دلؼَصی ًؼجت
ثِ خَد ٍ ،تدؼن یب تلَیشػبصی رٌّیّ ،وگی تىٌیهّبیی ّؼتٌذ وِ ٍسصؿىبساى هیتَاًٌذ ثِ ووه آًْب دس
طَل ثِ تؼَیك افتبدى ثبصیّب ٍ هحذٍدیتّب ثب چبلؾّبی خذیذ همبثلِ وٌٌذ.
( )1برقراری ارتباط
حفظ استجبط اختوبػی ثب ّن تیویّب ،حشیفّبی توشیٌی ،وبسوٌبى پـتیجبًی ٍ خبهؼِ ٍػیغتش ٍسصؿىبساى ثبػث
سفبُ حبل ٍسصؿىبساى هیؿَد .هب تَكیِ وشدین وِ ٍسصؿىبساى ثب ّن تیوی یب حشیفبى توشیٌی خَد هیثبلی
اختوبػی سا تـىیل دٌّذ تب پیـشفت توشیي ٍ ًگشاًیّبی خَد سا دس طَل ّفتِ چٌذیي ثبس دس یه صهبى هٌبػت
ثِ اؿتشان ثگزاسًذ.
ثشلشاسی استجبط ثب خبهؼِای ثضسگتش اص ٍسصؿىبساى اص طشیك سػبًِّبی اختوبػی هیتَاًذ ثِ ٍسصؿىبساى دس دسن
هحذٍدُ ٍاوٌؾّبی ػبطفی (ّیدبًی) ثِ هحذٍدیتّبی فؼلی ووه وٌذ .ایي وبس ثِ آًْب ووه هیوٌذ تب
احؼبػبت خَد سا پشداصؽ وشدُ ٍ پبػخّبی خَد سا ػبدی وٌٌذ .تطجیك هدذد ًیبصهٌذ صهبى اػت ٍ هب ّوگی دس
سٍیىشدّبی همبثلِ هٌحلش ثِ فشد ّؼتین.
( )2رفتن به فضای باز
سفتي ثِ خبسج اص هٌضل ثشای ٍسصؽ ،ثِ ٍیظُ دس هحیطْبی طجیؼی ،هضایبی ثیـتشی ًؼجت ثِ ٍسصؽّبی ػبلٌی ٍ
توشیي دس هحیطّبی ثؼتِ داسدٍ .سصؽ دس هحیط ّبی طجیؼی ثِ وبّؾ اضطشاة ووه هیوٌذ ٍ ّوچٌیي ثِ
ثْجَد خلك ٍ خَ ووه هی وٌذ .اگش ٍسصؿىبساى ًویتَاًٌذ ثِ ثیشٍى اص خبًِ ثشًٍذ ،هیتَاًٌذ ثِ ػىغ یب
فیلنّبیی اص تدشثیبت لجلی خَد دس طجیؼت سخَع وٌٌذ تب احؼبػبت هثجتی هبًٌذ ؿبدی ٍ خَؿجختی ثشای
تمَیت خلك ٍ خَ سا دس خَد ایدبد وٌٌذ.

( )3تجسم
تدؼن آیٌذُای هثجت اص خْبًی ثؼذ اص ٍیشٍع وشًٍب ٍ ػبسی اص آى ٍ تلَس ایٌىِ دس ػبل  424۲ثِ چِ
ٍسصؿىبسی تجذیل ؿًَذ ،یه ساّجشد هْن ثشای دػتیبثی ثِ چـن اًذاصی اص آیٌذُ اػت .ایي وبس هیتَاًذ ثِ
ٍسصؿىبساى ووه وٌذ تب احؼبع وٌٌذ وِ ّذف ثلٌذ هذت آًْب اص ثیي ًشفتِ اػت ثلىِ تٌْب ثِ تؼَیك افتبدُ.
ثشای وؼبًی وِ تغییش خذٍل صهبًی ثِ هؼٌبی خبتوِ ٍسصؽ حشفِای اػت هیتَاًٌذ ثِ دًجبل حوبیت ٍ پـتیجبًی
ثبؿٌذ تب دس ػبل  ٍ 424۲ثؼذ اص آى ثِ دًجبل ػوتّبی دیگشی دس دًیبی ٍسصؽ ثبؿٌذ (ثشای هثبل هشثیگشی).
( )4تشخیص دادن
طیف ٍػیؼی اص ٍاوٌؾّبی ّیدبًی هشتجط ثب ػذم اطویٌبى دس هَسد ػالهتی ،آیٌذُ ،اؿتغبلٍ ،سصؽ ٍ غیشُ دس
ایي هشحلِ لبثل پیؾ ثیٌی اػت .آگبّی اص احؼبػبت ًبخَؿبیٌذ هیتَاًذ پزیشؽ ٍ تؼذیل آًْب سا آػبىتش وٌذ.
ٍسصؿىبساى ثبیذ ثِ طَس ایذُآل احؼبػبت سا تدشثِ وٌٌذ ٍ آًْب سا یبدداؿت وٌٌذ تب دس سٍصّب ٍ ّفتِّبی آیٌذُ
تـخیق دٌّذ وِ چِ چیضی ثبػث ایدبد احؼبػبت هثجت (ؿبدی  ،خَؿجختی) دس آًْب هیؿًَذ .ایي
احؼبػبت هثجت ظشفیت هب سا ثشای همبٍهت ٍ ایدبد سفبُ تمَیت هیوٌذّ .وچٌیي ،ػشایت ػبطفی ٍ ،ایٌىِ
چگًَگِ هیتَاى احؼبػبت سا ثِ اؿتشان گزاؿت ایٌدب هْن اػتٍ .سصؿىبساى ثب ثِ اؿتشان گزاؿتي احؼبػبت
خَد ثب دیگشاى ،ثِ خَد ووه هیوٌٌذ تب ٍاوٌؾّبی ّیدبًی خَد سا پشداصؽ وٌٌذ ٍ دس ًْبیت ثِ ػوت یه
ٍاوٌؾ هثجت ٍ ػبصگبستش حشوت وٌٌذ.
( )5کشف کردن
ٍسصؿىبساى هیتَاًٌذ اص ایي فشكت ثشای پیـشفت هْبستّبّ ،ن هْبست ّبی فٌی ٍسصؿی ٍ ّن هْبستّبی
سٍاًـٌبختی (تدؼن ٍ غیشُ) ثْشُهٌذ ؿًَذ ،یب چیضّبی وبهالً خذیذی سا اص خبسج اص حیطِ ٍسصؿی خَد
ثیبهَصًذ .ثِ ػٌَاى هثبل دٍسُّبی آًالیي آهَصؽّبی تخللی سا دس هَسد هجبحثی ّوچَى تبة آٍسی ،رّي
آگبّی ٍ ثْضیؼتی ٍ ثشًبهِّبی ػالهت سٍاى هبًٌذ «همبثلِ ثب احؼبػبت» سا اسائِ هیدٌّذ.
( )6ثبصیبثی

ثبصیبثی اص طشیك خَاة ،آسامػبصی ،تغزیِ ػبلن ٍ پشداختي ثِ ػشگشهیّبی ؿخلی ثِ ٍسصؿىبساى دس آهبدگی
ثؼذ اص پبیبى ّوِگیشی خْبًی وشًٍب ووه هیوٌذ .هحذٍد وشدى هذت صهبًی وِ ٍسصؿىبساى ثِ كَست سٍصاًِ
خجشّب سا دًجبل هیوٌٌذ ٍ دس ػَم كشف ٍلت ثشای ایدبد سٍالی خذیذ تحت ؿشایط فؼلی ثِ حفظ
چـن اًذاص هثجت تش ووه هیوٌذ.
اگش ٍسصؿىبساى ثتَاًٌذ ثِ ثشخی اص ایي تَكیِّب ػول وٌٌذٍ ،ضؼیت خَد سا وٌتشل خَاٌّذ وشد وِ ثِ خَدی
خَد ثبػث افضایؾ ثْضیؼتی آًْب خَاّذ ؿذ .آى دػتِ اص ٍسصؿىبساًی وِ ثبصیّبی تَویَ  4242ثشای آًْب
آخشیي سٍیذاد ثیيالوللی ثَد ،هوىي اػت دس ؿشایط فؼلی ثیـتش اص دیگشاى دس هؼشم خطش ثبؿٌذ .دػتشػی ثِ
سٍاًـٌبػبى ٍسصؿی ثشای ایي گشٍُ خبف اهشی ضشٍسی اػت ٍ تحمیمبت ًـبى هیدّذ وِ ٍسصؿىبساى
اًفشادی هؼوَالً ثیـتش اص ٍسصؿىبساى تیوی دس هؼشم خطش اضطشاة سٍاًـٌبختی ّؼتٌذ .ثشای دیگشاىٍ ،ضؼیت
فؼلی هیتَاًذ ثِ هَلغ ثِ ػٌَاى فشكتی ثشای تؼذیل هدذد اًگیضُ آًْب ،تٌظین هدذد اّذاف ٍ تدذیذ استجبطبت ثب
دٍػتبى ٍ خبًَادُ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد.

