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  چگونه والدین بهتری باشیم!

(02/3/8931ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 کمک معنی اما نیست؟ همین است، این طور هم بودن مادر و پدر معنای. دوست دارند خود فرزند برای را ها بهترین والدین که است واضحپر 

 خودشان همة آنها ه این مفهوم نیز نیست که بگذاریدب بطور حتم و. دهید انجام آنها برای کاری را ره این نیست که قطعا کردن به فرزند

 .کنید متعادل را دو این توانید می چگونه که است این بدانید باید شما آنچه اکنون. دهند انجام را کارها

مورد در  یک خوشبختانه .سازید برآورده را ی شاننیازها و تقویت راآنها  استقالل توانیدمی  چگونه که بدانید تا دارید راهنما یک به نیاز شما

 .این زمینه داریم

 آشنا نظریة او شما را با داریم قصد ما نباشید، نگران ،نه اگر. باشید شنیدهچیزهایی  روان شناس معروف شما تا به حال از آبراهام مزلو شاید

 .کنند استفاده وا ایده هایمی توانند از چگونه والدین شمشیربازی ببینیم  تا کنیم

 نظریة مزلو

نیازی . بلد باشیم پایه روانشناسی کمی که است این بدهیم، ی مانها بچه باید چه چیزهایی به ما اینکه فهمیدن برای راه نبهتری گاهی

گرفته تا  پرورش و آموزش از ،همه جا به کار می رود در گسترده طور به که دارد وجود روانشناسی ابزار چند اما ،نیست که درمان شناس باشیم

 برای تواند می و ،شوند اعمال زندگی از بخش هردر  توانند میی شوند ممطرح  اینجا در یی کهها ایده. آنهاست از یکی شیوة مزلو. ارک و کسب

 .باشد مفید العاده فوق والدین

 

 شاید نیده باشید ودر مورد آن چیزهایی ش است کنمم. است مزلو معروف نیازهای مراتب سلسله نام بهکه  آشنا می شوید هرم یکبا  زیر در

 فرا رسیده آن زمان ،اید داشتهقبلی  با آن آشنایی اگرو . آماده کنید بینش این درک برای خود را باید بنابراین جواب منفی باشد اگر اما ،هم نه

 .کند کمک شما به تواند می چگونه آن که تا بفهمید کنید مرور را آن مجددا که است

 د،نشو می برآورده آنها از یک هر کهآنگاه . کنید رسیدگی اند گرفته قرار هرم پایین در که چیزهایی به باید ابتدا که است این نظریة مزلو ایدة

 .برسید قلة هرم به که زمانی تا کنید صعود یبعد و بعدی مرحلة به توانید می

 داشته باید آنها را ماندن زنده برای که زیربنایی هستند چیزهای اینها. هستند سیاسا نیازهای جزو که ،شروع کنیم پایین ردیف دو از بگذارید

 .باشیم
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 نیازهای فیزیولوژیکی

 نیاز شما .دارید آب و غذا به نیاز شما. کرد خریداری پول با را آنها توان می که هستند چیزهایی هانیاز این. هستندما  اساسی نیازهای جزو اینها

فرد  مطمئنا ،نداشته باشید هاآن خرید برای کافی پول اگر. کند خریداری را موارد این مستقیم طور به تواند می پول . وریددا استراحت و گرما به

 وجود هایی راهنیز  آنها ارتقاء برای. باشید داشته پول باید برای تهیة آنها و باشید داشته باید آنها را زندگی برای شما. بود نخواهید یخوشحال

 .تهیه کنید استراحت برای یبهتر تخت یک اینکه یا و خریدب تر سالم غذای توانید می شما مثال عنوان به. دارد

 و دهید می غذا آنها به شما. دهید می خود های بچه بهبطور اساسی  شما آن چیزهایی است که فیزیولوژیکی نیازهای !های گرامیمادر و پدر

خوب  فیزیولوژیکی نیازهای این با آنگاه ،آنها را به یاد بیاورید کودکی های سالاگر فرزندان تان بزرگ شده اند، اما . خوابانید می موقع به را آنها

 آشنا خواهید شد!

 

 است،حیاتی  بهینه بازییک  ارائة برای خوب تغذیه و آشامیدننیازهای تامین . دارند فیزیولوژیکی نیازهای با یمهم رابطة شمشیربازها

 .است مهم شمشیربازی بسیار برای هرم پایة این بنابراین

 و ایمنی نیازهای امنیتی

 نگران که کنید فکر هایی خانواده مورد در. توان آنها را خرید می پولبا  که هستند مواردی نیز اینها. است ایمنی و امنیت ،آب و غذا مهم تر از

 می زندگی شهر از بخشی در که کنیدفکر  هایی خانواده درباره یا. شود قطع شان برق یا شوند رانده بیرونخانة خود  از آنها که هستند این

 برای یمنا خانة که شوید مطمئن باید شما. نمی کنند امنیت احساس خود خانه در آنها بطوری که د،دار جنایت و جرم باالی میزان که کنند

 .خرید پولبا  را آن می شود ذاتی، و مستقیم طور بهنیز، این  و دارید، زندگی

اما . ستآنها درگیرهمیشه  فکر شما ندارید را آنها وقتی که دانید می بنابراین خوب اید، زندگی کرده اساسی زهایچی این بدون حال به تا اگر

ی بهترالبته تا حدودی، نیازهای پایین هرم  ،داشته باشید بیشتری پول هرچه. شوید نمی آنها شما حتی متوجه ،دارید را آنها که هنگامی

 به نیاز اما دارید، یامن خانة یک به احتیاج خود نیازهای برآوردن برای شما. دارد وجود یهای محدودیت مورد نیز در این البته. خواهید داشت

 .ندارید خود نیازهای تامین برای استخر با خانه یک

با الالیی  و هستند کوچک از همان زمانی که خیلی ،دهیدمی  انجام تان فرزندان برایاز زمان نوزادی  شما که است چیزهایی ایمنی هاینیاز

فکر  منطقی تر اگر کمی و ،دهید می انجام طریق دیگری به را ین کارهم هم هنوز شما شده اند تر بزرگو حاال که آنها . یدمی خوابانآنها را 

طمینان و آرامش روحی برای کسب ا ما از بسیاری! خواهید داد انجام را کار همین احتماال می شوند نیز بزرگسال آنها که زمانی حتی کنیم

 .، در حالی که خودمان پدر یا مادر شده ایمگیریم می تماس پدرهای مان یا مادر با هنوز
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 اینکه بدانددارد  نیاز شما کودک. یابد می گسترش عاطفی و ذهنی ایمنی به چگونه ایمنیامنیت و  به نیاز تصور کنید که ها،شمشیرباز در مورد

 .داشته باشدامنیت  شمشیربازی باشگاه بزرگساالن بادر برخورد  وکند،  سفر کامل ایمنیبا  تواند می مسابقات محل به برگشت و برای رفت

 .ندک امنیت احساس احتمالی شمشیربازی آسیب در برابر باید او همچنین

 نیازهای روانی

 .شوند می داده ما به دیگران توسط که هستند چیزهایی . اینهاقرار دارد یروانشناس نیازهای ،هرم دوم بخش در

 ی و عشقوابستگ

این البته ! دهیم انجام آن را باید بر حسب وظیفه ما که است چیزی این واقع، در. بدهیم هایمان بچه به را آن توانیم می خانواده عنوان به ما

 .نیز تامین شوند مدرسه یا شمشیربازی باشگاه مانند یدیگر های مکان از توانند مینیازها 

 یتر بزرگ یک مجموعة از بخشی دارند که احتیاج آنها. هستنداز خودشان  بزرگ تر جریان یک از بخشی آنها که احساس کنند افراد نیاز دارند

 به نهایت در و مدرسه، به خانواده واحد از این مرز بعدها. است خانواده ،که آنها عضو آن هستند ،خودشان از تر بزرگ واحدی اولین. باشند

 ماا کنیم، تأکید موضوع این اهمیت بر توانیم می اوقات گاهی ما گرچه. یابد می گسترش شمشیربازیمحیط  مانند مدرسه از فراتر هایی فعالیت

 را اساسی نیازهای این توانید می شما مطمئنا! است زندگی دلیل وابستگی و جامعه ،بزرگساالن و کودکان برای. این کار را کرد نباید در واقع

 .دنندار یایمعن هیچ آنها داشته شدن دوست بدون اما کنید، برآورده

 

 از بخشی باید شما! قرار دارد هرم پایینی بخش میانی در آن. قرار دارد امنیت و ایمنی کنار در درست اندیگر با ارتباط که باشید داشته توجه

 ما وظیفه و مسئولیت از بزرگی بخش مادر، و پدر عنوان به. کنید عمل بصورت نرمال و اساسی بتوانید تا باشید خودتان از فراتریک مجموعة 

 .بدهیم هایمان بچه به این را که است این

 عزت نفس

 آنها برای را محیط بهترین توانیم می اما ،تقدیم کنیم هایمان بچه به توانیم نمی ما که است چیزهایی حس کمال گرایی و نفس به اعتماد

آنها به مشارکت  تشویق یا مدرسه بهترین در آنها نام ثبت معنای به است ممکن این. در فرآیند رشد خود به آنها برسند خودشان تا کنیم فراهم

 .باشد شمشیربازی مانند مدرسه از پس های فعالیت در

 اینکه احساس با عمیقا ها بچه از بسیاری که رسد می نظر به امروزه. کنید یارزشمندکمال و  احساس هستید، آن در که گروهی در باید شما

عزت  دوره می تواند این در اتفاقی هر. صدق می کند دبیرستان و متوسطه یها بچه برای این واقع در. کنند می مبارزه نیستند، شایسته آنها
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 فراهم کردن. به تعالی برساند را آنها که دهیم انجام کارهایی برای آنها دوست داریم والدین عنوان به ما البته .آنها را باال و یا پایین بیاورد نفس

 به اعتماد ایجاددر  بتوانند تا مان بسیار مهم و حساس است،خود های بچهبرای  و همچنین بزرگساالن ی خودبا هم سن و سال ها مثبت روابط

 .کنند دریافت نیز دارند نیاز به آن که را خوبی حمایتگام بردارند و  نفس

 طریق از توانید می شما. نیست نیاز به آن صورت مورد نفس به اعتماد حس داشتن برای شدن شمشیربازی قهرمان که باشید داشته خاطر به

 و مربیان با همکاریدوستی و . کنید ایجاد را نفس عزت آن دارد، وجود باشگاه در که ای همرروز و تمرینات ،اولیة آموزشی های پایه حکامستا

 .بدهدرا به آنها  ها بچه می توان آن پشتیبانی مورد نیاز در واقع والد، یک عنوان به شما مثبت حمایت همچنین و ،هم قطاران باشگاهی سایر

 رأس هرم مزلو

به  ،ما برای رسیدن به آن است تالشاینکه بدانیم که  بدون امیدواریم ما از بسیاری که است یمکان این و ،است متفاوت کامال هرم باالی بخش

 حساب به ما رایبهدایت  چراغ عنوان به ی مختلف می توانندها بخش این چگونه که است این ،نظریة مزلو مورد در مطلب مهم. آن نائل شویم

 زیرا باشم، خوبی والد خواهم می که دانم می من. چیست طلبم همه این از هدف که کنم می تعجب اوقات گاهی من ،والد یک عنوان به. آید

 !دارد وجود نظریة مزلو در درست پاسخ چیست؟ بازی پایان اما دارم، دوست را هایم بچه

 خودباورینیازهای 

 یا و خریدب توانیدب شما که نیست چیزی باوریخود !به هیچ وجه. بدهند شان فرزندان به توانند نمی والدین که ستا مواردی شامل هرم باالی

 خاص مورد این. داشته باشید پول مقدار چه یا و باهوش چقدر که نیست مهم .کند کار خود را وادار کنید که برای کسب آن سخت فرزند اینکه

زیادی  اشتباهات و پیامدهای منفی فراوانی را تحمل کنید بایدرسیدن به باالی هرم برای . آید دست به ماییآز خود و سخت کار طریق از باید

دوست دارد انسان  کس هر ،خود شخصی اعتقادات صرف نظر از ؟، این طور نیستباشد شخص هر نهایی هدف باید این اما ،را مرتکب شوید

 .انجام دهند را هاکار بهترین زندگی درکاملی باشد و همه دوست دارند 

 

 او که کند می احساس شمشیرباز که حساس و انگیزشی است لحظة آن خودباوری. ستا بهاگران واقعی معنای به مورد این ،شمشیربازها برای

 که یستن چیزی این. آرامش و امنیت دارد خود شمشیربازی سفر در طی سیر و در عین حال اما ،است تر بزرگ یک جریان از بخشی واقعا

 به دست قرار گرفتن روی سکو و مدال در جریان کسب خودباوری. است یمهم و باشکوه هدفآن یک  اما ،خواهد داشت وقت تمام شما فرزند

 !دست در شمشیری با و خوشبختانه کرد، خواهد پیدا زمین روی را هرم اینرأس  شما فرزند. است روزمره شادابی وزش نوعی بلکه آید، نمی

 را "خوب زندگی"این  فرزندتان برای دیتوان نمی پولی هیچ شما با که است این آن نا مانوس بخش. دارد قرار هرم این رأس در "خوب زندگی"

پذیر  امکان این اما .فراهم کنیم هایمان بچه برای را چیز همهدوست داریم  والدین عنوان به ما زیرا ،شاید شنیدن آن کمی ناگوار باشد. بخرید
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 رسیدن به خود سپس و کنیم، پشتیبانی روانیروحی  های حمایت با را آنها آنگاه بدهیم، آنها به را اساسی نیازهای توانیم یم فقط ما نیست.

 .ندارد وجود در این زمینه ترفندی گونه هیچ ی و یامیانبر کلید هیچ که فراموش نکنیدهرگز  .کنیم تماشا را آنهاباوری 

 چگونه نظریة مزلو به کمک شمشیربازی می آید

 .کمک کند ما بازیشمشیر به دببینیم که نظریة مزلو چگونه می توان ددهی اجازه حاال

 احتماال ،باشیدانجام داده قبال این کار را اینکه  یا ،ثبت نام کنید شمشیربازی کالس یک در را فرزندتان در نظر دارید که هستید شما والدی اگر

 فراهم کرده خود کودک برای مناسب پناهگاه و غذا با امن خانه یک شما. یدکن حمایت هرم مزلو پایین بخش در را فرزندتان اید توانستهاز قبل 

 .نیستند ها خانواده از بسیاری دسترس در آنها اما ،بدیهی برسد شما نظر به است ممکن این مواردهرچند  .اید

 از می تواند و می شود وسهاین پر تر بزرگ بخشی شمشیربازی که ستهمین جا واقعا. شود می منتهیه ای طبق 3 هرم طبقة ومیند به اینو 

 شما باهمچنین  و شمشیربازی باشگاه در بازیکن رشد و حمایت طریق از شمشیربازی. حمایت کند مثبت ای شیوه به شما فرزند پیشرفت

. افتد یم اتفاق خانه در که است یعشق و اتتعلق امتداد ،عالی شمشیربازی باشگاه یک. افتد می اتفاق شمشیربازی خانوادة یک عنوان به

 !را به وجود می آورندنفس  به اعتمادزمینة رشد  و شده ساخته آنها گوناگون در روابط که هستند هایی مکان شمشیربازی های باشگاه

 

 ،نیز مربیان از بسیاری واقع درو  ،شمشیربازان از بسیاری ، ما می بینیم کهاست آور چالش نائل شدن به آن بسیارکه  هرم اما در مورد رأس

 های سال" رسیدن به طوالنی فرآیند طیدر  بگوییم بگذارید بینیم، می را قهرمانان متعددی ما. اند کرده پیدا ورزش خاصی به اینعالقة 

شده است تا  باعث که اند کرده پیدا ورزش این به خاصی عشق آنها. اند زندگی بخشیده خود شمشیربازیدورة  به شوق و شوربا  ،خود "طالیی

 زندگی در ممیزه ایپیدا کردن چنین ! است العاده فوق یچیزچنین دیدن . های خود تحقق بخشندو به آرمان  کنند تحمل را تمام سختی ها

آن  شمشیربازی شاید یا است ممکن. می دانیم شانس خوشخود را خیلی  قطعا ایم کرده پیدا شمشیربازی در را آن که ما و ،نیست آسان

ایده  افراد از بسیاری زیرا نیست، کردن ی برای امتحانبد جای اما کند، پیدا ر آنرا د زندگی نهایی معنایبتواند  شما کودک که باشدن جایی

، نیست دیر بازی هرگزشمشیر برای شروعکه ! شماحتی  یا و) باشد شما فرزند نوبت تواند می وحال. یافته اند شمشیربازیآل خود را در 

 .!(زیرا هر وقت ماهی را از آب بگیرید، تازه خواهد بود

 این گوییم می ما آنچه اما. است خوشبختی کلید آن اینکه یا باشد شما فرزند نیازهای همة گوی جوابمی تواند  مشیربازیش که گوییم نمی ما

 این از یمثبت بخش تواند می قطعا شمشیربازی و ،دارد اهمیت چقدر خود فرزندان نیازهای از حمایت که دهد می نشان ما مزلو به که است

 !تامین کندرا  حمایت
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