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کرده است در  محاصره را آنها که را اطالعاتی آنها. هستید خود فرزندان به ییها پیام در حال دادن دائمی طور بهشما  ،خواسته یا نا خواسته

 درچه  خانه، در چه ،دارند، می شنوند ارتباط آنها با افراد دیگری که و شما از بیشتر که چیزهاییبه ویژه آن  کنند، می حفظدرون خود 

به  همیشه اما ،بصورت غیر کالمی هستند گاهی و بصورت کالمی اوقات گاهی ها پیام این و اطالعات این. شمشیربازی باشگاه در یا مدرسه،

 د.رس می گوش آنها

 پیام رمزگشایی ، و همچنیناست ارتباطی های پیام این نحوة برقراری ،کودکان به ارسال برای مناسب های پیام تشخیص بخش ترین سخت

 کمک من به و نوع تفکر موضوع این شخصا، من برای. که بدون علم و آگاهی در حال ارسال آنها هستید می باشد خودناخواستة  ارسالی های

فرستادن  متوجه که بودم هایی پیام ارسال سهو مدام در حال طور به من زیرا ،کنمایجاد  خودم یوالدینوظیفة  در مثبت تغییرات برخی تا کرد

 .آنها نمی شدم

 

 مادر شدن یااتفاق پدر 

 کهآغاز می کنید  گریه در حال کوچک نوزاد یک با کار خود را شما ؟این طور نیست ،شود میشمرده  اتفاق نوع برای ما یک شدن مادر و پدر

 عمدتا شما و است مرج و هرجهمه چیز در حال  اول ماه چند در!(. آن واحد در نوزاد دومثل بنده، با  یا. )دارد نیاز ذاغ و تمیز پوشک ،آرامش به

 چه اتفاقی افتاده است ناگهان با یک فرزند دانیدب که این از قبل سپس. و بدون هیچ گونه تفکری کارهای خود را پیش می برید غریزی بصورت

که در حال شکل  دنیایی تحلیل و تجزیه برای بیشتری فضای اکنون ،به آنها جدید استقالل دادن با. شویدمی  مواجه به دست شمشیر سالة ده

 .اندازه پیش روی نکنید از بیش در این کار امیدوارمالبته  ،پیدا می کنید دادن برای آنها هستید،

هزینه های باشگاه و  کننده پرداخت رانندة مدرسه یا شما .نیستید یضتعو قابل شما. ارزشمند است ی بسیاروالدین ئولیت، مسنکنید اشتباه

 .می شوند مستقل و تر بزرگ آنها که وقتی حتی هستید، دنیا کل تان های بچه برای شما. نیستید شمشیربازی قهرمانی مسابقاتمشارکت در 
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 والدین از بیشتر که ه بودشد پرسیده آنها از وقتی. کردم می مطالعه پایین تر و ساله یازده ابتدایی های بچه مورد در تحقیقی مدتی قبل

 :موارد زیر را عنوان کرده بودند آنها خواهند، می چه شان

  رو در روتوجه، بویژه توجه 

 می کنند مقاومت آن در برابر اوقات گاهی آنها قوانین، اگرچه خود 

  ،داشته باشند کنترل عدم احساس کمتر کهتا اینامنیت 

  روزانه منظم های فعالیت همچنین و و بیداری خواب های برنامه شاملریزی، برنامه 

 های بچهرا در مورد  تصورهمین  اگر. خودم کامال صدق می کند زندگی مورد در که این ،وای ،به خودم گفتم و کردم نگاه ها پاسخ این به من

بطور  که هستند یکامل و جامع های پیام دارند، نیاز به آن و خواهند می ها بچه آنچه. رسیدم می ها پاسخخودم می کردم بطور حتم به همین 

 .آنها قرار گیرند حمایت مورد و داشته شوند دوست شان والدین توسطیقین اطمینان حاصل کنند که 

 

 کوچک نوزاد این ؟ر نیستاین طو دهید، می انجام را مورد چهار این اتفاقی طور به شما ،کنید شروع غریزی این مسئولیت را بصورت اگر حتی

مقاومت  آنها برابر در است ممکن که ،شود می پوشکتعویض  و تغذیه قالب در قوانینیمشمول  او. قرار می گیرد رو در روی فراوانی توجهمورد 

 ایجاد ایمنی برای او آشکارات بصور ما. دده انجام را از او می خواهند پدر و مادر آنچه است بهتر که دگیر می یاد او به مرور اما کند، مبارزهو 

 .دکن می دریافت را خوابیدن در نهایت ونوازش  ،تعویض پوشک تغذیه، او برنامه ای برای. کنیم می

 دوستآنها را  و حمایتتامین و از آنها  را آنهاهای نیاز برای آن است که شان والدین وجود که است این کنند می دریافت کودکان که پیامی

 .باشند داشته

 مسئولیت پدر و مادری هدفمند

چگونه باید با آنها برخورد  شدن آنها تر بزرگبا  که نیست روشن کامال. می شودتر ضعیف تر و بی ثبات  کمی با بزرگ شدن بچه ها برخوردها

مثل گذشته روشن  که دارند هایی خواسته و نیازهاو  ،گیرند می جبهه بیشتر قوانین بادر برخورد  آنها. آنها حمایت کرد استقالل از کرد و

 خیلی نیازهای آنها رمزگشایی ،شده اند متوسطه یا ة ابتداییمدرس وارد که حاال برنامه ریزی کرده بودید، هر آنچه در دوران کودکی. نیست

 است؟شده  تر پیچیده و کامال نیست، روشندیگر  بود، قبال که اندازه همان به شما های پیام که است معنی بدان این. نیست آسان
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 اما واقعیت این است که شما هنوز در حال ارسال پیام به بچه ها هستید.

. است مهم به دانشگاه رفتن که کنید می ارسال با این مفهوم پیامی ،را انجام دهند خود تکالیف تا کنید می تشویق را آنها شما که هنگامی

 هنگامی. موافقید آنها زندگینحوة  و افراد این با شما که کنید می ارسال پیامی برید، می خانوادگی دوست یک به میهمانی را آنها که هنگامی

 مورد در شما که هنگامی. است ارزشمند خیلی خانواده زمان که کرد خواهید ارسال پیامی ،روید می بازیانجام یک  برای بار یک ای هفته که

در اینجا  ،( این کار را می کنیم اوقات گاهی ما همه) گله و شکایت می کنید یشمشیرباز مسابقة به برای رسیدن طوالنی راه تمام آن رانندگی

 .هستید پیام یک در حال رساندن نیز

 ،رسانید می شمشیربازی باشگاه به را آنها شما که زمانی آن تا از یک بقالی غذایی موادخرید  از دهید، می انجام کودکان این با شما که آنچه هر

از  که هستند کسی به تبدیل و در حال کنند، می برداشت هایی دهید می انجام از آنچه آنها. هستید آنها برای جهان یک ایجادشما در حال 

 .ندارید خودتان یارسالهای  پیام هیچ توجهی به شما که زمانی بویژهو  ،همیشه بله، .کنند می ی شما دریافتارسال پیام های

 

 کارگناه والدین ما که داند می خدا ،تان را مقصر بدانیدخود منظور این نیست که. شود می مند اثربخشهدف یوالدین مسئولیت که است جااین

گاه به  کردن چک بلکه منظور ما. تربیت کنید را یانگیز شگفت کامال فرزندان تا باشید تمام عیار والد یک که نیستید مجبور شما. نیستیم

متوجه  اوقات گاهی اما ،ارسال کنید دوست داریدکه خودتان  چیزهایی هستند شما یارسال های پیام بیشتر زیاد احتمال به. است خودتان گاه

 .چنین پیام هایی نیست ارسالو منظور شما  شدة شما قصدی نیستند ارسال های پیام می شوید

 اطرافیان از شما. ده ایدان تالش کرفرزندت برای مربی خوببرای یافتن یک  واقعا در نظر بگیریم که شما. می پردازیم مثال یکبه  اینجا در

 درسبرای  و برید می کالس بهمرتب  را او شما. اید داده انجام را گزینه بهترین کردن پیدا برای را خود تالش ،پرس و جوی زیادی کرده اید

طبق  بنابراین ،ه استزمان شد دیگر او در آن سوی شهر هم های فعالیت با کالس این که شود می معلوم اما. کنید می هزینه انفرادی او های

و وقتی به باشگاه می رسید همه  ،ی می شویدامید نا دچار و می کنید گیر ترافیک در شما راه، در. به درس می رسید دیر دقیقه پنج برنامه

 .آن لذت نمی برد از دیگر شما از شمشیربازی زده می شود و جوان بازشمشیرعصبانی هستند، در نتیجه 

 نیاز خود پیشرفت برای مناسب اختصاصی مربی یک داشتن به شما فرزند که است خوب پیام ی یکقصد ارسال دیددا انجام ابتدا شما آنچه

درک کند  تواند نمی کودک. است سرخوردگی و کشمکشمملو از  شمشیربازی که کنید می ارسال پیامی ناخواسته، طور به آن از پس اما. دارد
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مادر یا پدرش همیشه برای رسیدن به  که این است او دریافت می کند که پیامی تنهاو  ربازی،شمشی نه و است بندی برنامه زمان که مشکل

 .است یناامید موقع به کالس دچار

 شان والدین کنند می سعی و کنند نمی شکایت گله و خیلی که هستند هایی بچه آنها از نوع هستند، صبوری کودکان شمشیربازها از بسیاری

 وجود مشکل از که ندک احساس شاید است، شمشیربازی مورد در ورجوا در حال دریافت این همه پیام جور شما فرزنداکنون که . راضی کنند را

 .دتر بشوکمی صبور که سبب می شود این ، وستخود او

 د کهنیدرک کبه جای احساس گناه  د وعمل کنی مندهدف باید اینجا در محترم والدین شما که است این حقیقت. جا است نکتة اساسی همین

 که ی باشیدحل راه دنبال و ،مورد پیامی که در حال ارسال آن به فرزندتان هستید فکر کنید در. است پیام این کردن دریافت در حال انتفرزند

 بچة است ممکن. باشد راه حل دیگر تغییر زمان آن فعالیت یا شاید استفاده از وسیلة نقلیة عمومی سریع تر. کنید ارسالدر آن پیام  آن را

 سرویس های خاص کودکان از یا به عهده بگیرد، را فرزندتان مسئولیت رساندن تواندب خانواده اعضای از دیگر یکی یا باشید تهداش یتر بزرگ

و همچنین اگر ما  است، بخش لذت هم و مهم هم شمشیربازی که است این کنید، ارسال پیام یک عنوان به باید شما آنچه. دیکن استفاده

 .وفق دهیم زندگیمشکالت  خود را با که هستیم مجبور ،را انجام دهیم اریمبخواهیم کاری که دوستش د

 

 آن را در میان بگذارید -صریح باشید 

 اما ؟کنیم، این طور نیست می صحبت نماخود های بچه بابطور حتم  ما که دلیل این به ،بی معنی به نظر برسد توصیه یک است ممکن این

 ها بچه با مستقیم طور به بدون اینکه آنها را رمگذ میخیلی ساده از کنار چنین مواردی به راحتی  ودمخکه اوقات متوجه می شوم  اغلب من

 این. لب کالم را دریافت می کنند، خودشان صحبت کنیمبچه ها  با صراحت بهمورد نظر  پیامدربارة  اینکه بدون معتقدم من. در میان بگذارم

 .دهند می انجام نیز دیگر نوالدی اکثر کنم می فکر من که است چیزی

 به منکودک  اما ،داشته باشد وجود شمشیربازی مسابقه یک در من فرزند علیه واضح و غیرمنصفانةداوری یک قضاوت  اگر مثال، عنوان به

در  ،این اتفاق مورد در کردنن صحبت اب. دهیم ادامه را چیز همه و مبگیر نادیده را آن که است ترین کار این آسان ،آن بازی را ببرد حال هر

بهتر  همیشه افتد، می اتفاق این شبیه چیزی وقتی! است پیام نوع یک خودش سکوتکه  ،هستم کودکم به واقع من در حال رساندن یک پیام

توانستی به  خوب ماا ،چه قضاوت سختی بود ،وای" گونه عنوان شود، خیلی ساده می تواند این. در میان بگذارید فرزندتان با را آن است که
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 بسیار ها بچه صراحت بیان برای نوع این و ،است مهم خیلی احساسات کنترل که گوید می فرزندتان به صراحت به بیان این "!بازی برگردی

 .است ارزشمند

 ویرانگر یا باخت های قهرمانیو قرار گرفتن روی سکوهای  برد شامل آن بیشتر و تعیین کننده تشکیل نمی شود. بزرگ لحظات از عمر اکثر

کودک  ی دریافتیها پیام ینبیشتردرحال ارسال  شما که است جایی هماناین  و ،کنیم می زندگی بین این رویدادها مراحل در ماو . نیست

. هستند حیاتی ما کودکان پذیری انعطاف و توانایی ارتقاء برای ،سرنوشت ساز، سخت و حساس نسبتا لحظات چنینو . تان هستید

 .کنید ارسال دوست دارید آنها را که است هایی پیام کنندة رساندن تضمین این لحظات در شما های بچه کتمشار

 از که است این ،هستند دیگر های فعالیت و شمشیربازی درگیر وقتی مخصوصا دهید، انجام تان های بچه با می توانید که ای العاده فوق کار

 . دریافت می کنند شما از را هایی پیام چه بپرسید آنها

 ،؟دارم دوست بیشترچه چیز شمشیربازی تو را  من کنی می فکر "

 "؟ است مهم چقدر کنی شمشیرباز بودن تو برای من می فکر"

 کنید می فکر شما که کند دریافت را پیام این است ممکن شما کودک. شوید زده شگفتبسیار  کنید می دریافت که هایی پاسخ از است ممکن

 شاید هم .بگیرد مدالروی سکو برود و  بتوانند ، یا اینکهدبگیر دانشگاهی تحصیلی بورسیة دبتوان به این دلیل که او است مهم بازیشمشیر

 رشدبه  و بخشند تحقق به اهداف خود بتوانند تا شمشیربازی را دارید به آنهاقصد تشویق  احتماال شما اما باشد، شما در مخیلة ییچیزها چنین

 !مه دهندخود ادا

 

 متفاوت کامال در عین حال و دارند بزرگساالن به شباهت زیادی کودکان. است مهم بی نهایت هرگونه رابطه ای در باز اتارتباط پایان، در

 .خانه در شمشیربازی و چه باشگاه درچه . ن صداقت و عشق ببینیمما افراد نزدیکدوست داریم از در زندگی  ما همة. هستند
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