
 بازی باخته

 چگونه باید از هر باخت فرزندمان بهره برداری کنیم

 (4/8/9318: عباسعلی فاریابی )ترجمة

من . منشسته بود باخت های فرزندم یتماشا جایی که به ،استشده تنظیم  قهرمانی کشور مسابقاتآخرین  در خودم تجربة دلیل به پست این

 تباخ از بعد چگونهو . کرد می پردازش را خود شکست چگونه .رفت کلنجار می با خودش چگونه. کردمی  گریه چطور اوبه عینه می دیدم که 

 .کرد می صحبت آن مورد در

      

 در مغز یک خردسال پس از باخت چه می گذرد

 یادیز تالش آنها که دانید میشما . کنند می گریه ناامیدی سر از آنها که فهمید می شما. است دشوار همیشه والدین برای فرزند گریه تماشای

 :درگیر است یسخت سؤاالتآنها در این وضعیت بسیار بحرانی با چنین  ذهن. داده اند انجام خود در تمرینات را

 "آیا من ارزش آن را دارم؟" 

 "است؟ من خوب آیا شمشیربازی" 

 "آیا این همه کار سخت ارزش دارد؟" 

 "آیا کار من درست است؟" 

 " درستی را انجام دهم؟آیا من می توانم کار" 

 "چرا فالنی از من بهتر است؟" 

 "ا دارد ولی مرا برد؟چرا فالنی نصف تمرینات من ر" 

 " ؟گیرند، و همیشه به نفع حریف می ها این قدر بد داوری می کنندداورچرا" 

 به مغزشان خطور کند: نیز گیرانهحتی ممکن است این سوال سخت

 " کنم؟آیا من باید شمشیربازی را رها" 

 احساس شدیدی بر تاثیرات تواند می شکست. است دشوار ها بچه برای ،خود وجودی بدون زیر سوال بردن ارزش سواالت این همة پردازش

 یک در هک قلمداد شود یک اتفاق به عنوان تنها ، تا اینکهبگذارد آنها کلی شخصیت بازتاب عمیقی روی می تواند و باشد، داشته فرد شخصی
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 آنها. ندارند تجربه بزرگساالن به اندازة طبیعتاً ها بچه که دلیل این به بیشتر است، درک قابلکامال  این. است رخ داده بسیاری دالیل به و لحظه

 .هستند مدت کوتاه نتایج این بفهمند که تا اند نداشته بد های نتیجه رویارویی با برای زیادی های فرصت

متوجه  یمکن فکر مسئله این بهدرست  اگر. درهم شکستگی کند احساس تا را از دست بدهد خود نفس به اعتماد بار چند کافی است کودک شما

 حسط این در شاید ،قهرمانی کشور او باشد مسابقات دومین این اگر مثال، عنوان به. دارد کمی بسیار تجربه های کودک یک شد که خواهیم

 یعنی ،داشباخته ب را تا از این بازی ها هشت او اگر. ده باشبازی کرد مسابقات کل انگشتان دست درکمی بیشتر از تعداد  کشوری حد اکثر رقابت

 ینا که دنکن می احساسآنها ! است کم باخت خیلی تعداد این که دانند نمی تجربه عدم دلیل به کودکان. استآنها را از دست داده  سوم یک

 !زیاد است بسیار باخت برای آنها تعداد

 

 والدین نعنوا به ستما وظیفه این. داشت خواهند در آینده ،باال حوسط در بازی برای بسیاریی ها فرصت کهبفهمند  باید سن این شمشیربازهای

پدر و  همة. افتد می اتفاق رشد که اینجاست. است مسابقة بعدی زیادی تعدادیکی از  تنها باخت این که کنند درک کنیم کمک آنها به که

 است طبیعی این. آسیب به کمک آنها می رویم هنگام در غریزی طور به ما. کنند محافظت ها آسیب برابر در خود را فرزند دوست دارند مادرها

در  حاضر حال در آنها رسد می نظر به اگر حتی ،استفاده کنیم آنها رشد موقعیت ها در جهت این از باید ما حال این با .است خوبیبسیار  چیز و

 .کنیم احساس خوب ار کودکی رشد دردهای این ما نیاز داریم که .ستما جوان آسیب رساندن به شمشیربازحال 

 مسیر کدام از باید که کند درک را مساله این تا تالش است در او. دارد وجود زیادی سردرگمی ،باخت یک پس از جوان شمشیرباز یک ذهن در

کست خودم ش اولین به یاد ،نشینم می فرزندم تماشای به پس از یک باخت وقتی. دده نشان واکنش شکست به نسبت باید چگونهو  د،کن حرکت

 اکنون شدم می روبرو آنها با بعدا که هایی چالشبا به یاد آوردن  اما بود، دشوار بسیار من برای باخت. افتم می ام دوران جوانی مسابقات در

 که است کاری همان این. باخت به خوبی بهره برداری کنم از ناشی روحی آشوب های از چگونه که گرفتم یاد در آن زمان ها کهاز این خوشحالم

 .دده انجام نیز مفرزند دوست دارم

از طرف دیگر، توضیح . کنند پردازش خودشان وجودی ارزش بردن سؤال زیر بدون را سؤاالت این ةهم که است دشوار بسیار نام های بچه برای

 .مشکل تر است والدین عنوان به ما برایمان،  ة فرزندانت، به منظور حف  انگیزپاسخ دادن به این سواال و دادن

 فضاسازی برای کودکان

این  یشههم. شوم می ناامید تری می بازد کم تجربة با شمشیرباز یک به بازیکنم که هنگامی اوقات گاهی و نیستم، یکامل خودم انسان من

 و کنم مهار را احساساتم کنم می سعی هم هنوز مناما . است دشوار شدن به عنوان یک پدرن عصبانی که کنید اعتماد من به. می افتد اتفاق

 .کنم تمرکز مثبتنکات  رویبیشتر 
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از یک  پس مفرزند موقعی که .بود خواهد مفیدنیز  شما برای که هستم مطمئن و است بوده مفید من برای که دارمی برای شما کوتاه توصیه یک

 دیگر های بچه یا دیگر چیزهای روی و دهممی  فضا او به فقط کنم، نمی کاری هیچ من. گذارم می تنها را او ،در حال گریه کردن است باخت

 گاهی ،کشدطول می  دقیقه پنج اوقات بعضی. دده تغییر را خود برخوردبتواند  و دشو آرام تا گذارم می تنها مدتیبرای  را او من. کنممی  تمرکز

 او با و شوم نمی نزدیک او به دهم، می او به باشد الزم زمانمقدار  هر من. هم می شود ساعت یک از بیشتر حتی اوقات گاهی و دقیقه بیست

 .دنشو می آماده کردن فکر برای ،تر مهم همه از و ،صحبت برای و کرده متوقف را خود ناراحتی سرانجام آنها. کنم نمی صحبت

 آرامش با توانم میتا جایی که  کنم، می سعی در این صورت. ورود کنیم ما که است آن حاال وقت ،بازگشت و حواسش شد آرام که هنگامی

 دبای ما. شنیده شود والدین دهان از باید ابتدا مطلب این. دهم توضیح برایش داشتم دوست بازی او در که را آنچهو  ،کنم مدیریتصحنه را 

 هاشاره کردن ب از بعد و درست گیرند؟ب یاد بازخوردهای خوب راداشتن می توانند  چگونه آنها وگرنه ،شان مدل سازی کنیمبرای خوب را کارهای

 .کنم می صحبت در مورد باختش مدالیل خود مورد در مثبت، نکات

 

 ندارد، وجود دلیلی بازی باختة بدون هیچ همچنین. هستند خوب نوعی به همیشه آنها باشد، بدکار بازیکن در آن کامال  که ندارد وجود بازی هیچ

 برایتاکید بر آنها  که مورد وجود دارد سه. آموخت باید که دارد وجود هایی چیزی همیشه. باشد و چه چیز دیگر شمشیرباز خود تقصیر چه

 .کند فکر روشنی به دبتوان که هنگامی البته ،است مهم فرزندم

 ویم کهباید بگ ابتدا. سخت است خیلی برایم است جریحه دار شده موقعی که فرزندم از دوری کردن باشم، واضح نیز موضوع این مورد در بگذارید

 تسکین شاید .کنید آرام را او خواهید می و بینید می ناراحت را خود فرزند شما. اوست برای خود باخت از دشوارتر من برای از او ماندن دور

 .باشد وابسته شما به خواهند گرفت که یاد او با این کار اما ،درست باشد لحظه آن در دادن این آزردگی

 زدن همیشه والدین ما. کنند پردازش را خود احساسات چگونه که گیرند می یاد آنها بفهمند، را موضوع این تا دهیم می اجازه آنها به وقتی

 قرار باشد و اگر. رخ خواهد داد زود دیر یا معموال این اتفاق و خواهند شد،از ما جدا  روزی و می کنند رشد آنها. ماند نخواهیم مان فرزندان

 .است ضروری یک امر این. بیایند کنار مشکالت با مستقل طور به چگونه که بگیرند یاد باید آنها ،بشوند موفقی بزرگساالن

در  تفاقا این اگرچه ،آن بازی را ببرد توانست میباید یا  که ندک می فکر او. است سخت خیلی اوقات بیشتر خودم باخت در یک بازی برای بچة

 کمی شاید هم. قبول دارد ابتدا همان از عملکرد خود را او یمورد چنین در. دهد نمی رخ هرگز تقریباً ،قوی تر کامالً حریف یک زمان بازی با

 .داشته است، نیست باخت در بازی که می داند شانس پیروزی در آن ناراحتی او به شدت اما ند،ک گریه

. است ازیب ذهنی وجه با آنها کلنجار رفتن از ناشی آنها باختة های بازی بیشتر که است این یک شمشیرباز پدر عنوان به من شخصی تجربة

در مقابل روحیة  ترس از باخت همیشه روحیة .، می باشددیگر چیز هر یا فیزیکی ورای جنبة جوان، شمشیربازان چالش ترین بزرگ این
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 رمؤث طور به حریف مقابل در هرگز کنید، کار شروع به ترس موضع ازشما  اگر. نیست ورزش آرمان هایجزو  این و آنها قرار می گیرد، پیروزی

 کنید. شمشیربازی تهاجمی و باید با اطمینان شوید، پیروز خواهید میشما  اگر. کرد خواهیدن دفاع برابر او در الزم جسارت با یاو  روید نمی پیش

 .دهد می رخ ما شمشیربازی برای یخوب اتفاقات که اینجاست

 بهبود برای وبیخ فرصت بازیکن که است این خوب نکته. شود می نمایان بیشتر و بیشتر حقیقت این ،رودو باالتر ب باالتر شمشیرباز سطح چه هر

که من در حال  است یکار همان این که دانم می من ،در این مورد. اصالح کند را خود فکر طرز تواند می همیشه شمشیرباز یک! دارد فکرت این

 .خواهم شد موفق امر این در که امیدوارم بسیار و ،کنندعبور  رشد مرحلة این تا از کنم کمک آنها به انجام دادن آن هستم تا

 

 چرا من باخت را دوست دارم

 نگیزا هیجان فرزندم شدن برنده تماشای به اندازة که تماشای باخت البته .برای آن دارم زیادی دالیلو  را می پسندم بازیکنان باخت لحظه من

. شویم بهتری باخت سبب می شود که ما بازیکنان اما! کنم تماشا شدن او را برنده خیلی دوست دارم من هم مانند دیگران که کنید باور .نیست

ین در چن. کنیم آن صحیح پردازش به تشویق را خود شمشیربازان البته به شرط اینکه است، خوب برداندازة  بهدر قاموس من باخت  واقع، در

 .می شوند تر آماده زندگی برایبه تدریج  آنها که بینم می شرایطی

 :بهره برداری کنند زیبایی به می توانند از باخت گاهیچرا شمشیربازهای  که به دالیلی می پردازم اکنون

  اشکاالت  اصالح با  و باخت با اما می توانیم ،کنیم نمی پیشرفت شدن برنده مدام با ما! شود می رشدباخت باعث  آنها.کمک به رشد

 .شویم بهترمان 

 امتاستق تماشای عاشق من. است عالی خیلی من نظر از آن انتهای تا دادن به بازی خود ادامه و پشتکار آنها. کمک به پایداری 

فاق ات آنهااینجاست که رشد . شد نخواهند برنده می دانند که در آن وضوح به آنها که هستم ای مسابقه پایان تا خودم شمشیربازهای

 مطمئن هستند! از باخت خود که وقتی حتی! می افتد

 .ان، در مقایسه با بازی های آس ،شمشیربازها که شود می باعث نزدیک بازی های کمک به تفکر و توانایی تجزیه و تحلیل آنها

 .کند می روشن را مغز موتور سخت بازی یک. کنند آنالیز عملکرد خود را بتوانند بهتر و کنند فکر تر سخت

 اتفاق که یستن معنا بدان ،باخته اید را مسابقه یک که دلیل این به فقط ی فکر نکنند.به آنها تا به نا عادل بودن زندگ کمک 

 دکیکو هیچ بهبودن جهان  ناعادالنهتصور . و الغیر ،بهتر بوده مسابقه آن در روز آن در مقابل شمشیربازشاید . است داده رخ ناعادالنه

 .کند نمی کمک
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  .ها در یک بازیآن ناکامی که بگیرند یاد باید ها بچهبه آنها کمک می کند تا تقصیر شکست را به گردن دیگران نیاندازند 

 وبخ پیروزی صورت در تنها که این است آموزد می کودکان به دیگران کردن سرزنش تنها چیزی که !شود نمی شان شکست باعث

 .هستند

 یماری،ب زمانی، تغییر محدودة ، مثال عنوان به) بپردازند. خود کنترل از خارج دالیل جستجوی به کمک می کند به آنها 

 چهب وقتی. کند تر سخت را شرایط تواند می امر همین و آورند می اضافیفشار  ما به خارجی نیروهای اوقات بعضی .(غیره و بد داوری

 این. کنند جبران را آینده آنها باید در چگونه و بشناسند را بیرونی عوامل چگونه که بگیرند یاد توانند می می بازند، شمشیربازی در ها

 .است عالی تطبیقی بسیار مهارت یک

  شاجازه دادن به فرزند خود تا فرآیند شکست کنار ایستادن و ،گفتم هم قبالً که طور همان عنوان یک والد.بکمک به رشد خودم 

 مخود تسلط بر نفس دوست دارم حس ،نها انتظار دارماز آ را خواسته این که اندازه همان به هم من. است دشوار بسیار را پردازش کند

 .کنم رشد خواهم می من هم زیرا شوم، بهتر تا در این زمینه دوست دارم من. کنم تمرین را

 خواهند  یاد به همیشه را های سخت زمان حمایت های شما در ها بچه .کنم برقرار او با تری عمیق پیوند تا من به کمک

 رای، بمی دهد دست از را شمشیربازی مسابقة یک مفرزند وقتی. یدگذرانده ا آنها با که خوشی لحظه های پر از از بیشتر حتی. آورد

 !نیز می شود یدیگر موارد و فوق موارد ةهم شامل کهبداند،  را او من به افتخار دالیل که فرصتی استمناسب ترین  من

 

 بخشی برد هم. است شمشیربازی از بخشی باخت .است تشویق او به پردازش آن ،تانشمشیرباز باخت هر بهره برداری از برای کلید ترین بزرگ

 سطح ته ازگذش. ها  بصورت مداوم اتفاق بیافتد نتیجهاین  از کدام که هر باشد داشتهاو، نباید انتظار  سن از نظر صرف ،هیچ بازیکنی. است آن از

 باشد شتهدا عالی روز یک تواند می اما حتی بدتر یا خوب آنها اندازة به که کسی. باشد بهتر او از پیدا می شود که کسی همیشه ،یک شمشیرباز

 اما ،شدروز خوبی نداشته با که شود پیروز یحریف برابر در تواند می نیز من شمشیرباز اوقات گاهی ،ترتیب همینبه . مغلوب کند را و در نهایت او

 .نه که البته بریم؟ب سوال زیر را این باید ما آیا

 وجود بسیاری دالیل و کنیم، آماده کند مقدر آنها برای است ممکن زندگی که چیزی هر برای را خود فرزندان که است این خواهیم می ما آنچه

ی سع من است که علت همین به. کند آماده گود شمشیربازی از خارج دنیای برای را آنها می تواند شمشیربازی مسابقة یکباخت در  که دارد

 .حد اکثر استفاده را ببرم مکودک باخت هر از می کنم
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