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مقدمات  تسهیل بلکه ،دهید انجام او برای را یکار نوع همه زیرا که وظیفه شما این نیست که ،مقصر نیستید تانفرزندباخت  در شما که البته

شاید  .است شما کودک از پشتیبانی و آموزش مربی شغل زیرا باشد، تواند نمینیز  مربی یخطا. خودش بقیه ی کارها را انجام دهد است تا کار

ه داشت مهمی نقش می تواند در این موردنداور  اما ،ارائه می کنند را بدی های قضاوت داورها اوقات گاهیالبته  باشد؟ داورگناه  و تقصیر هم

همان  اینرا زی ،شده است برنده کهچون ستاو "تقصیر" این بگوییم اگر است غیرمنصفانه اما ،باشد بزرگی عاملهم البته می تواند  حریف. باشد

 !دده انجام باید او که است کاری

ها  سادگی این به که دانیم می ما ی همه اما است، خود شکست یا پیروزی مسئول نهایت در ما کودک شمشیرباز بله، می ماند. کودکتنها خود 

نها آبه و  کرده خود حمایت کودکان از که باید بزرگ ترهاست خود مسئولیت این نهایت در و ،بزرگ ترهاست بر کودکانتکیه ی . نیست هم

عالقه مندی های هر کودکی پرورش داده شود و ارزش های آنها به رسمیت  و استعداداگر . برسند موفقیت به بتوانند تا پشتیبانی الزم را بدهند

 .کرد دنخواه کار سخت شناخته شود، همه ی آنها

 هم  لیست این از تواند می حتی. است داشته مسابقه ی نتیجۀ ی بر آتشدست یندآفر این در فردی هر پاسخ می تواند گزینه درست باشد. آخرین

 ار کنندگانبرگز ناهار، صرف ی محل کافه پیشخدمت ،شمشیربازی باشگاه پشتیبانیکادر  مدرسه، معلمان برادر، و خواهر به یمتا برس رفت فراتر

 اثیرت تحتخود آنها نیز  و ،است شمشیرباز دو یک از هر تمرکز و تجربیات ی است ازتلفیق خود شمشیربازی بازی هر. غیره و غیره و مسابقات،
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 یا "عامل یک" واقعا توانید نمی هرگز شما. این مسیر، با آنها برخورد می کنند طول درکه  هستند متعددی یمتغیرها مجموعه ای از افراد و

 .ممکن است غیراین . است تاثیر داشته مسابقه یک ی نتیجۀ بر که کنید مشخص را "فرد یک"

 تیز ببر و شمشیربازی های دندان

 با ،ردک سرزنش مسابقه یکباخت فرزندش در  دررا  یندآفر ایننمی تواند یکی از افراد  که داند می شمشیرباز کودک والدین از یک هر هرچند

 ظتمحاف ها آسیب در برابر مان کودکان از خواهیم می ما، زیرا است غریزی کامال این. است آسانتقصیر را گردن کسی انداختن خیلی  وجود این

 می تشویق را ما ، که بطور غریزیدرست مانند احساس خطر نزدیک شدن یک اتوبوس و کند می سریع عمل یموارد چنین در ما مغز. کنیم

رجمه ی ت. دهیمدر جنگل نجات  دندان تیز ببر یک چنگال از را او اینکه یا ،بکشیم کنار حرکت حال در اتوبوس آن مسیر از را فرزندمان تا کند

 .بیان کرد داور یکدست  از اوبه صورت نجات دادن  تواند می ما امن نسبتا و مدرن ی جامعه دراین مورد 

 15-14 بانتیجه ی )نیمه نهایی( بازی حذفی خود را برای رسیدن به دور کسب مدال کودک یک آن در که کردم مشاهده را صحنه ای اخیرا

 ضربه ی تعیین کننده ی سرنوشتکه  ،ضربه ی داور آخرین مربوط به قضاوت یصدا و سر. باخت

 یم فکر او آنچه به دلیل خود فرزند از دفاع برای کودک پدر. است نشدنی فراموش ،بود بازی

 و تماشاگران دیگر دخالت عدم و شد،میدان  وارد بود،انجام شده  محظ عدالتی بی کرد

 پای قضاوت خودش داور طبیعی، طور به. بود ممکن غیر مسابقه محل در موجود ورزشکاران

 .شد حذف پسرآن  پایان در و ،خودداری کرد آن دادن تغییر از و ایستاد

 به اندیگر که بلند کافی اندازه بهبا صدای ) کرد اعالم فرزندش به پدر مسابقه، پایان از پس

از نظر  و ودب درستنا اینکه قضاوت کامال بود، کرده اشتباه داور که( بشنوند توانستند می وضوح

 هگرفت او ازبا وجود اینکه داور این حق را  ،بود شپسراخالقی حق برنده شدن در آن بازی با 

 .بود

 بود، مورد سرزنش فرزندش از محافظتا در حال دفاع و قلب که پدر، این که نیست این در نکته

اگرچه آن داور . بود ببرمیان دندان های   از نیز در حال نجات دادن کودکش قرار دهیم، زیرا او

 انجام وجه ، اما وظیفه ی خود را به بهترینبخورد را پسر حیوان درنده ای نبود که بتواند آن

 ،نیدک سرزنش باخت تان برای را دیگران که کنید می متقاعد را خود فرزند ،با این گونه رفتار مادر و پدر یک عنوان به شما که هنگامی. می داد

 بعضی و نیست عالی زیاد داورها برخیمی توان گفت که قضاوت  بله،. است تان رخ داده کودک رشد در پروسه ی ،شما واقعیباخت اصلی و 

 .است بازی از بخشی خود این اما. کنند می اعالم را بدی قضاوت های اوقات

 ،دازیدبیان خود فرزند حالت گردن بدتریندر  یا و داور مربی، ،ها تیمی هم کودک، مربیسر به گردن را و سنگین بزرگ مسئولیت این شما اگر

قضاوت  آن داور مثال ما که شود گفتاگرچه می . زده اید لطمه ،انسان یک عنوان به و شمشیرباز یک عنوان به ،پیشرفت او به و کرده اید اشتباه

 .نشده بود مشخص به وسیله ی آن امتیاز پایانی سرنوشت ساز را کرده است، اما نتیجه ی کل آن بازی

 چهار راه برای کمک به فرزندتان بعد از یک باخت

 ید؟ده انجام باید چه کاری را شما فرزندتان می بازداین است که موقعی که  سوال اما ،است آسان کافی اندازه به داد انجام نباید آنچه شناختن

 ؟آماده شده باشد برای آن سختی به کهباشد  بزرگ مسابقه ی یک در اگر خصوص به
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 . بگذارید فرزندتان فرآیند باخت را پردازش کند0

 نینیچ در اما. کنید کمک او به بالفاصله و شویدوارد عمل  تا دزن می به شما نهیب غریزه ی. نیست آسان هرگز شما برای کودک ناراحتی دیدن

 ختس چقدرکه باخت  نیست مهم. زدخواهید ، به طور غیر مستقیم به او صدمه دکن احساس درد راتا  هیددن اجازه فرزندتانبه شما اگر  ،یوضعیت

ما ش اگر که دارد وجود زندگی در دردناک متعددی تجربیات حقیقت در. شد خواهدتر  کم زمان گذشت با درد این اما باید درک کنیم که ،باشد

  .فراموش نخواهند شد هرگز ،نخواهید

 از آن بگذرید! می توانید خیلی راحت ،حس کنیدآن را با تمام وجود اما اگر 

 یه یتوص با اوکردن  "کوش سخت" برای تالش و ،جهت برخورد روشن بینانه با مشکالت تان کودک "کردن روشن" برای شما تالش با کار این

کامال تجربه کند، آنگاه  را درد که دهید اجازه فقط. مقصر دانستن شخص دیگری، انجام می شود نه و خود، احساسات کنترل و فروکش دادن

دن ش وقت دست به کار که جاستآن ،بین نرفت از احیانا اگرو . چگونه به خودی خود از بین خواهد رفتتجربه  آن اثرات منفیتماشا کنید که 

 .شما خواهد بود

 . به صحبت های کودک تان گوش دهید2

به اندازه ی  ها بچه اوقات اغلب. کند صحبت خودی  تجربه ی درباره فرزندتان دهید اجازه برسید، مسابقه مورد در ای نتیجه هر به اینکه از قبل

 از. به وجود آید بزرگ جریان چنین شود می باعث که است هامادر و پدر واکنش این واقع در و ،باخت ناراحت نمی شوند مورد در هامادر و پدر

نچه آ دهید اجازه. دبگیر یاد تجربه این از توانند می چیزهایی چه و رخ داده است، یاشتباه به نظرش چه ببینید ،در مورد احساسش بپرسید او

 .یری کنداحساس می کند را بیان کند و بجای فرضیات شما بگذارید او نتیجه گ تان  کودک

 

 سنف به اعتماد ایجاد برای راه بهترین خود که است، و اعتبار دادن به او تایید دیگری هم دارد که اضافی نتیجه ی شما فرزند به دادن گوش

 .درست از آب در نیامده است چیز همه که زمانی در حتی است، مهم وجودش که خواهد فهمید تانفرزند. است

 کنید . رفتار خوب را مدل سازی3

 اگر. بد چه و خوب باشد چه ،خواهد داد انجام می دهید انجام کاری که شما همان شما فرزند آن این است که وجود دارد، و خیلی مهم اصل یک

 نیز ار کارها کرد همین رشد شما فرزند آنگاه که غیره، و ،بکشید او فریاد های تیمی همسر  ،بد اخالقی کنید مربیبا  ،داد بزنید داور سر شما

 آیادر آن صورت، . دهد می انجام را شما رفتار که کنید تصور بزرگسال یک عنوان بهرا  بچه ی خود ببندید و را خود چشمان. خواهد داد انجام

 ؟دارد یسالم که تربیت خواهید کرد فکر آیا ؟خواهید کرد افتخار او به
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 . دنبال مقصر نگردید4

ز ، و هرگونه ای که هست رقم می زندگبه  شمشیربازی ی مسابقهنتیجه ی یک  که دارد وجود دلیل هزاران. . هیچ وقتهرگز این کار را نکنید.

چگونه  ندببی ات ندک تحلیل و تجزیهطوری  را خود مسابقات باید شمشیرباز ،وقتی این اصل پذیرفته شد. نمی توان آن را به یک دلیل دانست

ه تنداش وجود مسابقه در سرنوشت سازی ی لحظه هیچ که است این مکنی پیدا است ممکن که چیزی بخشد. بهبود عملکرد خود را می تواند

  .تثبیت کند یدیگربازیکن و به ضرر  یک به نفع را نتیجه که است

شیده شده ک نهایی کننده ی  نامتیاز تعیی به و هبود نزدیک مسابقهنتیجه ی  اگر. است داور نبوده خطایدلیل باخت شما  که معناست بدان این

برای ی حساس کامال موقعیت هاییممکن است  مسابقهیک  کل در بله،. ه استبود به هم نزدیک بازی هر دوی شما که باشید داشته یاد به ،است

دارد که آن را  ارزش کافی اندازه به افتد،بی اتفاق اگر و وقتی اما است، نامطلوب بسیار بله چنین اتفاقی که به ندرت می افتد .داور اتفاق بیافتد

 .با داور، مورد ارزیابی و چالش قرار گیرد والدین فراتر از برخورد

 ندگیز دراز همه مهم تر،  و ،شمشیربازی مسابقات دربرای هرگونه اتفاق خاصی  که ،ایجاد کنید تان کودک در را مطلب حقیقتتالش کنید تا 

 .دارد وجود دالیل مجموعه ای از

 آنها را دوست بدارید

ی خیل. شخصیت ارزشی خود را از طریق برد و باخت در مسابقات ایجاد می کنند ورزش، در شان پیشرفت در حین ویژه به ،خردسال ورزشکاران

 و اگر  .خواهند داشت کار این انجام برای بهتر یبیشتر گذاری سرمایه ،کنند می پیاده خود بازیشمشیر در بیشتری تالش و زمان هر قدر ،ساده

 .خواهد بود خطرناک بسیار بالقوه طور بهمهم تر از علت وجودی شان است،  دهند می انجامکه آنچه  آموزندبی بچه ها

 

د می شد، علت وجو برنده اگر حتی. دارید دوستبه دلیل وجودش  را او هم هنوزشما  ،ببازد یا بردب را شمشیربازی بازی یک شما فرزند اگر

 به صورت مشترک و با هم بیازمایید. را تجربه بلکه برای اینکه آن ،نیست پیروزی شما به دلیل کسب

 والدی هرهمان گونه که . دارد وجود شمشیربازی زیاده روی و دادن درس های مورد نیاز هنگام باخت در مسابقات بین مرز بسیار باریک یک

کنیم که هم شخصیت ورزشکاری  به گونه ای برخورد توانیم می ما حال این با. و هر مسابقه ای تفاوت خود را داراست بازیکنی هر است، متفاوت

 !دهیم گسترشو جوانمردی و هم شمشیربازی خود را توسعه و 
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