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 را ببريم! 41/41بازی چگونه مي توانیم 

 دانکنکوروين 

 (41/5/4911) عباسعلي فاريابي :ترجمه

 بازی بهبازگشت سناريوی اول: 

 برنده بتوانم اگر. بیافتم عقب 9-41 تا نتیجة دادم اجازه اما ،می کردم شمشیربازیهمیشه  از بهتر روز آن من .رسید نمی نظر به خوبوضعیت 

 نظر به اما ،خواهد بود ملی تیم در راه انتخاب برای مهمی نتیجة و قهرمانی کشور بزرگساالن بشوم، مسابقات نفر برتر هشت جزو توانم می ،بشوم

مبارزة خودم  من حال، این با. خواهم داد دست از بازی را از من بگیردکدوبل یک  او اگر. چنین اتفاقی وجود داشته باشد احتمال که رسد نمی

 ارک کردم، حرکت من. راند شروع شد آخرین پشت سر آن و رسید استراحت دقیقه یک ی هم گرفتم.بعدامتیاز  امتیاز گرفتم. یک. دادمادامه را 

 برنده هنوز من وجود این با! باالخره نتیجه را مساوی کردم! رسیدم 41-41 به نتیجة تا ،رفتم پیش آرام آرام ،زدم یبیشتر چند ضربة کردم،

 کردم می احساس را فشار و بیشتر می شد. بیشتر من اضطراب و کردم، می کار سخت کردم، می حرکت من. دارم نیاز تمرکز به اکنون و ،ام نشده

 تگاهبه دس وقتی تعجب، کمال در اما. افتادم زمین به و ،نیست وقت آن دانستم میگرچه  ،دادم حمله ای را انجام اما ناگهان. مدش می آن تسلیم و

 کجا ضربه را به که مستدان نمی هنوز من. یعنی اینکه امتیاز را به من داده بود ،بود باال داور دست ضمن اینکه دیدم روشن را چراغم کردم، نگاه

 در بازی بعد هم من. بود من شمشیربازی دوران یها لحظه بهترین از یکی و ،بود من برای انگیز شگفت پیروزی یک این به هر حال اما ام، زده

 خاطر به را انگیز شگفت بازگشت آن وقتی زیرا است، تلخ آن لحظات واقعا مورد در کردن فکر. کردم کسب را سوم مقام رسیم و پیروزی به

 .کنم فکر دوباره و نمی توانم دربارة تکرار چنین موقعیتی ،کنم باور آن را توانم نمی آورم، می

 

 مساوی 41باخت در نتیجة سناريوی دوم: 

 هک نداشت وجود راهی است، رسیده به اینجا نتیجه که کنم باور توانستم نمی. چرخید می سرم اما کردم، می تمرکز باید. بود 41-41 نتیجه

 اما. کرد یم خیانت من به بدنم است. شده قفل بدنم کردم می احساس. و نمی توانستم امتیازی را بگیرم بودم، شده ناتوان من. شوم برنده بتوانم

 این که مبود داده اجازه به حریف من ،8-41 امتیاز در جلو بودن از بعد. بودم یآرام شمشیرباز ها سال این تمام در جریان امروز، من برعکس
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 مجبورال در عین ح اما ،مرا دربر گرفته بود عمیقی ترس بود، شده تنش پر بدنم بود، شده خالی سرم. فاصله را جبران کند و نتیجه را مساوی کند

 .بجنگم بودم

 "آنگارد! آماده؟ بفرمایید!"

 !. و بازی را باختمممن به جلو حرکت کرد

 خیلی بد است که جلو باشی و لی سرانجام. است مانده تا ابد به عنوان یک ارث برایمو  ،شد من شمشیربازی سابقة لحظة بدترین عنوان به این

 .و رلکس لحظات اول بازی برگردم آرام به آن حالت آسانی به دوباره نمی توانستمانه ای داشتم زیرا ناامید ناخوشایند و احساس چه ببازید.

 

 يممة ما چنین لحظه ای را لمس کرده

 دهید، انجام ی را بایدکار چهبعد  که دانید نمی شما. شود می هم کم کم زیاد که یفشار پر ازهای  لحظه. ین موقعیت ها را داشتیمچن همه ما

 توانید شما به هیچ عنوان نمی کرد، ظهور شما در احساس این وقتی باشد، 4-4 یا 41-41 نتیجه خواه - باال نگهدارید را خود سر چگونهاینکه  یا

 کردیم جور نیرو و توان خود را جمع و ،برگردیم و توانستیم ایم داشته لحظاتی اینچنین ما از بسیاری. ضربه را دریافت کنید یک حتیکه  دپذیریب

که  فهمیمب کامالً اینکه بدون و - نتوانستیم کاری بکنیم که ایم داشته نیز هایی زمان ما ةهمدر عین حال، . شدیم پیروز مسابقه ای چنین در و

 .یمداد دست از بازی را است افتاده اتفاقی چه

 در چیست؟ تفاوت

 دادن اجازه و پیروزی برای بازی به دوباره بازگشت بین دارد؟ وجود پیستروی  از هم پاشیدن ومسابقه  فشار با مقابله بین تفاوتی چه بنابراین

 وانینات احساس چنین که هنگامی و ؟، چه فرقی وجود داردیا از شما جلو بیافتد ،دارد نگهآن را  یا ،کنترل بازی را به دست گیرد که حریف به

دا پی نفس به اعتماد احساس یا اینکه. آید می مختلفی به وجودهای  ذهنیت ما، بیشتر برای دهیم؟ انجام توانیم می کاری چه واقعاً کردیم،

اینکه  یا ،بود دخواهچه ببازیم و چه ببریم حال مان خوب  که افتیممی به این فکر  یا اینکه کنیم، می تصور را ای کننده دلگرم افکاریا  ،کنیم می

 رندةب وضعیت تعریف. کنیم می محاسبه اندازه از بیش نتیجه روی و در ذهن مان سرازیر می شود منفی افکار یا اینکه کنیم، می شک احساس

 هیچا شم که شود احساس شاید حتی. باشد دشوار خیلی تواند می کند، می تعیین را ورزشکاران بهترین که هایی مهارت یا خصوصیات ،ذهنی

 وضعیت درمی چرخد  سرتان شروع شود، آنچه در بازی وقتی که هستیدبه این  امیدوار فقط و ندارید، ودتانخ ذهنی وضعیتروی  کنترلی
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 یک در ،دشو می تفاوت ایجاد باعث که خصوصیاتی از برخی و است پذیر امکان کامالً پرفشار شرایط به غلبه واقعیت، در. گرفته باشد قرار مناسب

 .پذيری انعطاف: دشو می خالصه کلمه

 بگیريد ياد توانید مي که است مهارتي آوری تاب

 توانید می( شما بله،) شما و ،به حساب می آید یو حیات مهم مهارتیک  هاشمشیرباز برای ،بازگشت به عقب و چالش تحمل توانایی یا ،آوری تاب

و  زیهتج رافشار شدید  اضطراری شرایط کنندة کنترل اصلی عناصر از برخی منشما،  ذهنی های مهارت برای شروع تمرینات. بگیرید یاد آن را

 .کرد خواهمتحلیل 

 

 ما فشار تحت بدن

 خون ارسال با را کار این. کند می کمک ما به کلی طور به که دارد طبیعی واکنش یک ما بدن کنیم، می فشار یا استرس احساس که هنگامی

این  و ،دهد می انجام( آدرنالین و .آ.ک.آ نفرین، اپی مانند) عصبی های دهنده انتقال کردن آزاد و ،خون جریان به انرژی تزریق ،عضالت به بیشتر

 فراتر واندت می ما طبیعی واکنش حد، از بیش استرس احساس صورت در دیگر، طرف از. شویم هوشیارترکمک می کنند تا  ما بهعناصر شیمیایی 

اهمیت  یپذیر انعطاف ست کهااینج. شود می تمرکز و بودن انرژی پر احساس از مانع ناتوانی یا ترس احساس این. کند مثل تولید نتیجه در و رود

ست د برندهضربة  آن به و کنید انتخاب را عملکرد بهترین دارید، قرار آشفته ای روحی وضعیت در وقتی . تا اینکهمی دهد باالی خود را نشان

 .است و حیاتی مهم بسیار در شمشیربازی مجدد و برگرداندن ذهن و حواس خود به بازی تمرکز .یابید

 ذهني های مهارت تعريف

 دعملکرتا  کند کمک ما به تا برسانیم روحی حالت به را خودمان تا دهیم می انجام که کاری هر یعنی ساده، عبارت به چیست؟ ذهنی تمرین

ملکرد تا ع کند می کمک ورزشکاران بهوجود دارد که  یخاص ذهنی حاالت که اند دریافته روانشناسی محققان خوشبختانه،. باشیم داشته خوبی

 . اعتماد به نفس و آگاهي ذهن - کرد خواهم صحبت آنها بارةدر اینجا در که موردی دو جمله از ،خوبی داشته باشند

(. نامند می "تچان" را آن محققان آنچه) بگیریم قراربازی  "فضای در" تا کند می کمک ما به ،عملکرد به مستقیم ضمن کمک نفس به اعتماد

از  کنیم. فقط بعدرا حس نمی شویم که گذر زمانچنان در یک فعالیت فیزیکی یا فکری غرق میآن ما که است يک وضعیت ذهني "تچان"}

 {.شویم که کامالً در آن لحظه غرق شده بودیمکه به حال عادی بازگشتیم، متوجه میاین

. اشیمب داشته کمتری استرس احساس زیاد فشار شرایط در و کنیم اجتناب پرتی حواس از و کنیم تمرکز تا کند می کمک ما به آگاهي ذهن

 ارانتظ ها، مهارت سایر مثل اما ،شویم می بهتر کنیم تمرین را آنها بیشتر هرچه و ،دارند مداوم نیاز به کار تمرینات این ها، مهارت سایر مانند
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 برای مخود عالقه مورد ذهنی آموزشی تمرین دو دارم قصد من بعدی بخش در. خیلی عالی باشید در اجرای آنهادر موقع شروع نداشته باشید 

 . به شما معرفی کنم نفس به اعتماد و تمرکز

 تمرينات

 رسد، مین نظر به آسان هم کار آنچنان این. تجربة آن هستیم در حال حاضر حال در يعني توجه به آنچه آگاهي ذهن تر، ساده بیان به

 انندم کنند، زده شگفت را شما که شوید چیزهایی متوجه است ممکن آگاهی، ذهن تمرین این انجام بعد از. شویم بهتر توانیم می تمرین با اما

 توجه سادگی به داد، رخ اتفاق این اگر. است رونداین  از بخشی هم خود این. تان به وجود می آید ذهن فکرهایی در اینکه یا و بدن در تنش

 .متمرکز کنید مجدداً را خود توجه و کنید معطوف عناصر این را به خود

 

 یک و راحت موقعیت یک بنابراین گذراند، خواهید بسته چشمان با هکشید دراز یا نشسته حالت در را( دقیقه 3 کل در) ای دقیقه 4 بازه سه شما

 یضاوتق هیچ بدونو  کنید، توجه رسد می شما ذهن به آنچه هربه  سادگی به. کنید جلب خود افکار به را خود توجه اول، ةدقیق. کنید پیدا تایمر

 نفس به را خود توجه دوم، ةدقیق. کنید توجه آنها رفتن و آمدنبه  فقط دهید، تغییر وجه هیچ به را خود افکار نکنید سعی. کنید مشاهده را آن

 کم انفس می کشید ی عمیق آیا ؛کنید توجه جزئیات به. می رود توجه کنید بیرون و می شود وارد که خود نفسبه . کشیدن خود معطوف کنید

شما . کنید دهمشاه یقضاوت هیچ  بدون فقط نکنید، چیزی تغییر برای تالشی هیچ ،تکرار می کنم هم باز کنید؟ می تنفس آهسته یا سریع عمق،

کاری که باید بکنید این است  . حاالاست خوباین . شد خواهد سرگردان بارها و بارها دقیقه یکعرض این  در شما توجه که دریافت خواهید کرد

ن حس کرد به را خود توجه اکنون سوم، ةدقیق. بازگردانید خودنفس های  به را خود ذهنتمرکز  سادگی به ،ذهن تان سرگردان شد که بار هرکه 

 خوبخیلی ! است عالیخیلی  – دارید تنش جایی در شدید متوجه اگر. کنید آن را حس قضاوت بدون و کنید معطوف خود جسمی وضعیت

 میجس احساسات سادگی به. اید شده آن متوجه که خوب بسیار هم باز - هستید ناراحتی یا درد متوجه جایی در اگر. شدید آن متوجه که است

 .کنید حس قضاوت هیچ بدون لحظه آن در را خود

این  از یبخشهیچ  آیا - چه بود آن و دریافت کنید که کنید فکر در مورد آنچه در این تمرین تجربه کردید لحظه یک دقیقه، سه هر اتمام از بعد

 اید؟ گرفته یاد را جدیدی چیزشما  آیا است؟ کرده غافلگیر را شما تمرین

 به منظور کسب اعتماد به نفس تصويرسازی

 باعث تجسم تمرین که اند داده نشان تحقیقات زیرا کنم میمطرح  اینجا در را آن من و است، کاره همه و العاده فوق آموزشی روش یک تجسم

 آموزش شما به یبیشتر موارد دارم دوست من و) دارد وجود تجسم تمرینات از استفاده برای زیادی های روش. شود می نفس به اعتماد افزایش
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 یاربس بازی یک تصویرسازی تمرینقصد داریم به  ما. پرداخت خواهیم تکنیک این از استفاده خاص روش یک تنها به ما حاضر حال در اما ،(دهم

 قیقهد چند ،بقیة مقاله خواندن از قبلرا با هم اجرا می کنیم.  سریع نمایشاالن یک  ،در مورد فایدة این تمرین سوال دارید اگر. بپردازیم موفق

. است ختس او خیلی مقابل دربرد  که کسی - کنید ایجاد سختی را در ذهن تان بسیار حریفیک  برابر در بازی یک از تصویری و بگذارید وقت

 :دهید پاسخ سوال این به کار، این انجام از پس. کنید تصورشدة نهایی را  حاصل نتیجة و ،شخص این ضربه ای را در مقابل 5 بازی یک

 چقدر بود؟ نتیجة بازی

بازی را  که بگویند است ممکندیگر  برخی. شدند پیروز 3-5 یا 1-5 با نتیجة احتماال و بود، ینزدیک بازی که واهند دادخ جواب افراد از بعضی

 هک ایم کرده ایجاد کامل بصورت خود ذهن در را یموقعیت ما یک که وقتی حتی که است این دهد می نشان ما به تمرین این آنچه. اند باخته

 تصور نمی توانید آن را حتیشما  اگر گویم می من. است دشوار ،ببریم 0-5 آن بازی را با نتیجة اینکه تصور یم،داشت نیز آن بر کاملی کنترل

 ازیشمشیرب در یترکم تردید و شک است ممکن شوید، نزدیک آن اجرای به اگر اما .بود خواهد دشوار بسیار هم کار این انجام بنابراین کنید،

 حاضر الح در شاید که مسابقه یک در پیروزی ةاید با و کنیم، تصور را موفقیت این که تالش می کنیم ما اینجا در بنابراین،. کند دخالت شما

 .آرامش پیدا می کنیم و شویم پیروز توانیم می که می کنیم باور باشد، دشوار ما برای

 

 را مورد نیاز محیط جزئیات همه ابتدا. کنید ایجاد خود ذهن در را موفق ضربه ای 5 بازی یک از تصویری: است این داد خواهید انجام شما آنچه

 شکل و ؟چه جوری هست محل مسابقات بوی ؟ه ایدپوشید لباس نوع چه ؟می کنید بازی پیستی روی آن نوع چه. کنید ایجاد خود ذهن در

 ای تهاجمی شمابازی  آیا ؟هستند چه حریفحرکات  ؟کنید می استفاده حرکت هایی چهاز . بازی بپردازید به آنگاه است؟ چگونه داور شمایل

 اتفاق رعتس به هاضربه  آیا ؟قرار داریدبیشتر  ی پیست حریفانتهایخودتان بازی می کنید یا بخش  پیست یانتهای بخش درآیا  است، دفاعی

آموخته اید و  تازه که هستید جدیدی در حال استفاده از حرکت یا ،کنید می استفاده خود عالقه مورد حرکت های از آیا ؟آهسته یا افتند می

اد ایج شمابرای  مقابل طرف است ممکن که چالشی یا دشواری هر رغم به که باشید داشته بخاطر باشد، هرچه کنید؟ امتحان خواهید آن را می

 این رد. زنید می ضربه را و کرده انتخاب را صحیح حرکت کنید، می پیدا را حل راه همیشه شما. هستید موفقیت برای راهی کند، شما به دنبال

اجرا  وبخ را آن . بنابراینکنید تصویرسازی توانید می که می باشد ممکنبازی تجسمی  بهترین این. شد خواهید برنده 0-5 شما با نتیجة حالت

 !کنید

 ی نیست،مشکل. ضربه هر سازیریتصو تا ،گرفته محیط تصویر ایجاد از - مواجه شوید مشکل در حفظ تمرکز روی این تصویرسازی با است ممکن

 دقیقه 40-5 مدت به را تایمر یک کنم می توصیه. شود می بهتر زمان گذشت با که است ی هاییمهارت یکی از تصویرسازی. است طبیعی این

 وتاهک تمرین یک این .کنید تصویر این ایجاد به شروع توانید میشما  صورت این به. کنید استفاده زمان آن از ممکن حد تا و کنید تنظیم

 .از آن استفاده کنید خود نفس به اعتماد تقویت برای توانید می بگذارید، وقت روی آن مداوم طور بهاگر  که است یمدت
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 تمرين کردن اين تکنیک ها

 مواردی آنها ةهم. هستند مهارت آنها که است این فشار پر بازی یا ضربة یک به پرداختن های روش از یک هر برای عنوان گذاری ترین مهم

در  ،باشگاه در - موقعیت ها سایر در آنها ةهمدر صورت تمرین  و ،شویم بهتر در اجرای آنها و کنیم تمرین زمان گذشت با توانیم می که هستند

 .خواهد کرد کمک ما به بیشتر بازی، ةپرمخاطر شرایط دردر هنگام قرار گرفتن  - تمرینی مسابقات در و خانه

 

 رد را آنها امکان صورت در کنید سعی. هستید آغاز راهدر  تازه شما که باشید داشته خاطر به ،می کنید تمرینرا  ها مهارت اینهمان گونه که 

هر  را هاآن ،مشکلی نیست نیست، پذیر امکان این اگر. بنشینید راحت آنجا در مزاحمت بدون توانید می که جایی کنید، تمرین آرام اقطا یک

 نهاآ از بالفاصلهاما . بود نخواهید "خوب" ها مهارت این اجرای در آغاز کار شما در که توجه داشته باشید. دهید انجام که توانستید کجا هر و وقت

 روی ، آن هموابه ه توپ 5 پرتاب کردن کار شعبده بازی می توانید شماآیا . برد خواهد زمان آنها راحت اجرا کردن زیرا شد، خواهید مند بهره

 توپ، 3 یا 2 اباگر همین تمرین را  ،با این وجود !کنید کار تر سریعکه  زندب فریاد شما بطور مرتب سر کسی را تمرین کنید ضمن اینکه ،پا یک

 کستش ، یکی دو باردارید نگه هوا در را ها توپ تمام بتوانید اینکه از قبلباز هم  – کنید شروع پرتی حواس کمترین با و راحت محیط یک در

 بتوانید نکهآ از قبل و دارید، نگه خود بدن یا نفس یا افکار روی را خود توجه کامل دقیقه یک بتوانید اینکه از قبل ترتیب همین به. خواهید خورد

 .بود خواهد زیادی مورد نیاز تمرین، کنید تجسم تمرکز دادن دست از بدون کامل جزئیات با را کامل بازی یک
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