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 تریوالدین هلیکوپ دانند،ن است ممکن کهافرادی  جهت اطالع آن عده .است گردیده های اخیر سال در فرزندان تربیت های متداول سبک یکی از یهلیکوپتر تربیت

 رد حضور و غیاب ازطور مستقیم وارد عمل می شوند، ه ب خود فرزند مشکالت حل برای آنها .می کنند دخالت خود فرزندان زندگی در شدت به کسانی هستند که

 .هستند آن سزاوار هایشان بچه کنند می فکر که هایی نمره مدرسه و دانشگاه جهت گرفتن اساتید به گرفته تا مراجعه بازی زمین

 برای ام که است هایی ناراحتی و مشکالت از پر زندگی .کند کنترل را خود زندگی چگونه که گیرد نمی یاد هرگز بچه که است این یهلیکوپتر مادر و پدر مشکل

 .خواهند آوردایمان ن مشکالت رفع برای خود توانایی به هرگز کودک کنند، می ورود مسئله هر حل برای والدین وقتی .استقالل و موفقیت باید از آنها بگذریم به رسیدن

 

 .نندک کنترل آمدن آنها هستند، به وجود خودشان عامل که را هایی موقعیت که بگیرند یاد تا کند می کمک کودکانبه  ویژه، به ورزش شمشیربازی

 حاال ببینیم چگونه؟

 شمشیربازی اعتماد به نفس ایجاد می کند

به  یزن خطرناک و نیستند تیز شمشیرها این اگر حتیبه دست گیرد! معنی این چیست!!؟؟  شمشیر یک خود فرزند که دیده می اجازه مادر و پدر یک عنوان به شما

 بگیرد، دهعه بر را سالح یک مسئولیت فرزندشان دهند می اجازه والدین وقتی! نیست آن در شمشیر جذبه و آوازه ی عرفانی که نیست معنا بدان این ،نظر نمی رسند

 .دارندزیادی  اعتماد آنهاشان به  والدین که کنند می احساس ها بچه ایمن، شمشیر یک حتی

 هیزاتتج بسکتبال، یا فوتبال خالف بر .، را خواهند آموختدآی میبه دست  شمشیربازی تجهیزات ، که پس از تهیه یگذاری سرمایهتجربه ی  تر بزرگ های بچه

، اشندب داشته را هاآن و نگهداری حفظ مسئولیتدهند تا  اجازه می و ندارسپرا به آنها می  تجهیزات این ازروی اعتماد مادر و پدرهستند.  گران و تخصصی ،شمشیربازی

ارهای خود بتوانند ک شوند می بزرگتر که هنگامی تا کنید اعتمادبه آنها  توانید می که بدانند باید شما فرزندان !دکن می ایجاد نفس به اعتمادو خود این عمل در آنها  

 .دهند انجام خودشانرا 

 شمشیربازی قابلیت نتیجه گیری طبیعی را در کودک ایجاد می کند

 .دهد می رخ نداریم دوست که اتفاقاتی گیریم،می  نادیده را نما مسئولیت وقتی. افتد می اتفاق نداریم دوست که چیزهایی کنیم، می اشتباه که هنگامی

قت کشی دنبال و شوند، می بزرگ ها بچه برخورد مستقیم با چالش ها سبب می شود وقتی .می افتد اتفاق ما برای طبیعی طور به که است چیزهایی آن طبیعی عواقب

فراموش کنیم وقتی پدر و مادر دردسترس نباشند دنیا برای  زیرا که هرگز نباید ،است ای العاده فوق تربیت ابزار این .شوندزمین گیر ن و هرگز در هیچ کاری نباشند

  خواهد بود.بچه ها جور دیگری 
 

 تان سالح نگهداری برای الزم اقدامات اگر .ضربه خواهد زد شما به حریف ،عمل کنید دقت روی پیست بدون و بدهید دست از را خود تمرکز اگر ،شمشیربازی در

 اینر د نتیجه گیری. آمد نخواهید بیرون برنده مسابقاتاز  ،نداده باشید انجام را کار پا تمرینات اگر .با مشکل مواجه خواهید شد مسابقه روز در باشید، هنداد انجام

 پاداش نند،ک کار سخت و باشند داشته تمرکز هرگاه بر روی برنامه های تمرینی خود که گیرند می یاد اینجا کودکان. است شما کودک متناسب با حجم فعالیت ورزش

 .نخواهند برد را مسابقه آنها که است این طبیعی نتیجه ،نکنند تالش که وقتی و .گرفت آن را خواهند



 شمشیربازی به کودکان کمک می کند تا آزاد شوند!   ترجمه ی: عباسعلی فاریابی

2 
 

 استبزرگساالن  با ایجاد کننده ی روابط حمایتی ذاتی شمشیربازی

 می رارق موقعیتی در آنها و شوند می خارج مادر و پدر مستقیم ی مداخله از ها بچه شمشیربازیدر . حضور داشته باشند در سالن تمرین توانند نمی همیشه پدرو مادر

 !به تنهایی رها نمی شوند کودکان که است این شمشیربازی در زیباییاز جهت دیگر،  اما. را به چالش بکشند خودشان خود آنها که گیرند

 آنها والدین هک باشند داشته یبزرگساالن با مثبتی روابط ها بچه تا دهد می اجازه مسابقات پشتیبانیبرنامه ی  و خصوصی درس شمشیربازی، های کالس سیستم

 یک این .وندش هدایت و دلخواه درست جهت در بتوانند آنها به اعتمادبا  که کنند ایجاد بزرگسال یک با یک سیستم حمایتی توانند می که گیرند می یاد آنها .نیستند

 کامال رکد ها بچه به شمشیربازی یتخصص و انفرادی طبیعت ،گروهی بزرگ های ورزش مربیان یا و مدرسه معلمان خالف بر! است کودک یک برای امتیاز بسیار مفید

 .بزرگتر از خود هستند، برقرار کنند که کسانیکه یک رابطه ی شاگرد و مربی با  متفاوتی می دهد

ا هم تیمی ب مثبت ی روابط دوستانه ایجاد ایجاد می شود، بلکه شمشیربازی طریق از که نیست بزرگساالن با ارتباط تنها مهارت که مکن اشاره دوست دارم همچنین

 ستیمه هم باشگاهی های شمشیربازاندوستانه بین  ی از ارتباطاتبسیار شاهد ما شمشیربازی در .حائز اهمیت استبسیار برای کودکان مهارت دیگری است که ها نیز 

 !گیرند می یاد بازیکنان بزرگتر ازآن را  ها بچه که

اس احس والدین از یدور شرایط در تا می دهدبه آنها  نفس به اعتماد احساس برای فرصتی ،شاگرد و مربی سالم روابط ایجاد برای ها بچه تشویق و کنترل کردن رها

 .امنیت بکنند

 شمشیربازی این احساس را به وجود می آورد که بچه ها می توانند!

 انجام ار ی خودکارها نتوانند خودشان که در این حد نخواهد بودو تنها . هستند ناتوان که خواهند ماند باور این همیشه بر کودکان د،شو یهلیکوپترکه تربیت  وقتی

 این طور نیست؟ .و این شرم اورست. دهند انجام تنهایی به را کارها توانند نمی که خواهند رسید اعتقاداین  به بلکه دهند،

ار خودشان ک ها چهگذارند بب و بنشینند عقب که یوالدین" به "دخالت کنند چیز همه دوست دارند در که یوالدین" از تنها کاری که باید انجام شود این است که خود را

از دور  یا و تنبل مادر و پدر که شود نمی باعث این! چنین باشد این باید قطعاکه  دهد، انجام خود ش راکارهای بتواند کودک اگر .تغییر دهیم "انجام دهند تنهایی به را

 .هستند موفقیت رسیدن به برای فرزندشان در حال توانمند سازی آنها که خواهد بود معنی این بهبلکه  شوند، خارج

 ممکن نهاآ مثال، عنوان به .کنند خود، کسب حرکت مسیر در توانند می ها بچه که است کوچک های پیروزی باشد، قدرتمند اینچنین شمشیربازی شود می باعث آنچه

 این آنهابه  کوچک های پیروزی اینمی توانند ضربه ای را بزنند.  ها از این بازی جایی در مطمئنا اما ،نبرند هم را بازی یک ی دوره ی آموزشی حتیابتدا در است

 .می دهد که می توانند پیشرفت کنند را احساس

 شمشیربازی به کودکان حس رهایی می دهد

ذیری را پ مسئولیت ،افزایش می دهد را آنها استقالل حس این .خود را توسعه دهند خودکفائی احساس تا کودکانفرصت دادن به  ،یکوپتر هلی تربیت نقطه مخالف

به جای این که  ،به چالش بکشند را خود ها بچه تا دهد می اجازه مادرهایی که و پدر. کند می درونی در آنها ایجاد نفس به اعتماد احساس و ،آموزد می آنها به

 کار بسیار عاقالنه ای می کنند. ،شوندخود برای کمک به آنها وارد عمل می 

 بدون د،توانا باشن می توانند خود فرزندان چگونه که گیرند می یاد شمشیربازها مادر و پدر! حمایت می کند والدینتربیت مثبت  از به دالیل متعددی شمشیربازی

که  ذیریریسک پ کارهای از راه نباید اما ،هدایت کنیم هاموقعیت  بهترینآنها را به  فرزندانمان به کمک با دوست داریم ماکه  البته .باشند آنها سر باالی دقیقا اینکه

 .، گذشت کنیماجازه می دهد آنها کارهای خود را بدون کمک مان انجام دهند
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