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 تهمم به این کاران بیشترورزش والدین که رسد می نظر به. دارد وجود شان فرزندان زندگی در والدین نقش مورد در زیادی بسیار بحث امروزه

 بر عکس در واگذاری مسئولیت یا بگیرند، باخت درس از که دهندمی ن اجازه به آنها  و کنند می محافظتاز فرزندان شان  حد از بیش که هستند

 .به آنها بیش از حد معمول زیاده روی می کنند

 کنیم؟ تعریف شمشیربازی در ویژه به و کلی طور به را ورزش در والدین نقش باید چگونه کجاست؟ حد میانه

 

 انجام که ار آنچه تا کنند می کمک ما به آنها زیرا ،دارند پرسیدن را ارزش اما دهیم، پاسخ مستقیم طور به بتوانیم ما که نیستند سواالتی ها این

 .یابیم دست کاوش کنیم تا اینکه به نتایج بهتری دهیم می

 کنند می تعیین را خود فرزندانسرنوشت  والدین

 .دهیم می انجام مختلفیمره به روش های روز تعامالت طریق از تفکر، بدون را کار این ما

 یم را تعریف آینده در آنها چگونگی و توصیف را به خوبی خود های بچهماهیت  با رفتار مدیریتی خود، مادر و پدر که هستم معتقد واقعا من

 یحال عین رداین مسئولیت . به عهده گرفتیم آن را ،زمانی که تصمیم گرفتیم پدر و مادر بشویمدرست  و ما است، یسنگین مسئولیت این. کنند

تمام با  که شده است تبدیل فردی بهدقیقا  ما کودک مهیچ احساسی باالتر از این نیست که ببینی زندگی در. هست نیز بخش لذت ،است مهم که

 .خواستیم می تفاصیل

می  راآنها  جهان خود های انتخاب با ما. تعریف می کنیم شان، رویاهای از طریق به حقیقت در آوردن را خود کودکان ما ،مادر و پدر عنوان به

 .کند می تعیین را آنها رویاهای که است ما این راهنمایی های موارد از بسیاری در و سازیم،

 ارک این از باید ما کنم نمی فکر من. زندگی، منتقل می کنیمتحصیالت، و ، ورزش در آنها تجربیات به را خود های دیدگاه و اهداف طبیعتا ما

 زندگی ی شیوه بر عمیقا که گیرم می هایی تصمیم صاخش من. نامیم می خانواده را که آن است یمشترکزندگی  طبیعت زیرا این. طفره برویم

 .خواهد گذاشت تاثیرآنها  شمشیربازی ای حرفه کار شیوه ی بر مسلمبطور  واست  من های اولویتاین زیرا . گذاردمی  تأثیر فرزندانم

ای ربجدیدتری  مناسب مرزهای حال همان در وکنیم  تشویق خود موفقیت مسیر دنبال کردن به ی خود راها بچه اینکه یعنی مادر و پدر نقش

 ،یلی خودتحص های مسئولیتبه ، به جای پرداختن است ممکن کودک یک. بینیم می برای خوشبختی آنها صالح که مرزهایی ،کنیم تنظیم آنها

مورد  ورزش این دادنما به ادامه  ی اجازه میزان. بیشتری داشته باشد تمرین به مایلت و ،نشان دهد شور وشوق شمشیربازینسبت به بیشتر 
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 تاس ممکن دیگران در حالی که برای ،باشد قبول قابل مدرسه کارهای در گرفتن "خوب"نمره ی  است ممکن ما، از بعضی برای ؟قضاوت است

 که ستا سواالت نوع این هر کدام از بر ما تاکید. باشد "خیلی خوب"آنها عقیده دارند که کارنامه ی آنها باید سرتاپا نمره ی  زیرا باشد،طور ن این

 .جوان شما و آینده اش، به ما می دهد شمشیرباز تعریفی از

 تعریف را ی خودها بچه ن ما تصمیمات طریق ازما . است مادر و پدر یک عنوان به ما قضاوترفتارهای روزانه ی ما تعیین کننده ی شاخص های 

 .ی آنها چگونه باشد آینده و فردا امروز، زندگیتعیین می کنیم که  و کنیم می

 فداکاری کردن برای موفقیت فرزندان

ر واف ی عالقهکه چگونه  ،می گوید مادرش و پدر خانم آلکس مورگان ستاره ی فوتبال آمریکا در کتاب خاطراتش در مورد فداکاری های بی حد

 ن رفتارآ ما زیرا ،می کندو احساساتی  عاطفیخیلی  را ما از بسیاری او صحبت های. بیشتر و بیشتر می کرده فداکاری وادار برا  هاآن ،ورزش به او

 ذشتگ آن از والدینش کهبیان می کند  را هایی امتیاز زیباییبه  او. بینیم می یک شمشیرباز مادر و پدر عنوان به خودمان زندگی دردقیقا  را

ردن از فعالیت های مورد عالقه شان، کرفتن به تعطیالت، صرف نظر ن جمله، از. کرده بودند و در مقابل راه موفقیت را برای او هموار بودند، کرده

 لیست صدر در را ورزش بهه ی فرزند خود عالق الکس، والدین کردن، یا به جای خوابیدن تا دیر وقت بیدار ماندن. مالی مشکالتخود را دچار 

 بودند. داده قرار خود های اولویت

ین در بزرگتر ترین سکوهاباال سمت به را او که ه است،بود پرتابی سکوی به منزله ی او فوتبال ای حرفه زندگیدر  ها فداکاری این او، برای

 دانستند می فقط آنهاکجا باید ادامه دهند.  این کار را از کی شروع کرده اند و تا که دانستند نمی مادرش و پدر. رویدادهای جهان هدایت کرد

 .دادند می انجام ،خوب است شان فرزندان بهبود شرایط برای کردند می هرآنچه فکر آنها. دارد دوست را خود ورزش دخترشان که

ا شم هایی فداکاری نیز ارزش شما فرزندان. که در حق وی انجام شده است فداکاریشیوه ی ارزش گذاری او از آن همه  است زیبا بسیار که آنچه

 .دهندمی بروز ن می دانند، حتی اگر آن را همیشه را

 گذشت پدر و مادر در شمشیربازی پایان ندارد 

 من هک بینم می ،با یک نگاه به سابقه ی خودم چهاگر ،فرزندانم هستم با رفتاری در حال فراگیری شیوه های هنوز من که اعتراف می کنم من

اشتباهات فروانی در طول این مسیر داشته  می بینم که من. دارمهم در آموزش شمشیربازی و هم در زمینه ی مدیریت والدینی،  زیادی ی تجربه

 .بکنم تا نتایج بهتری را به دست آورند هایم بچه به های بیشتری کمک توانستم می که هاییجا ،ام

 هب همیشه ما های بچه. همه چیز را می دانیم که کنیم احساس و هیچ وقت نباید ،خالصه می شود یادگیری در همیشه شمشیربازی والد نقش

و می توانیم  دانیم میو ما هر آنچه در جریان است کامال  داریم، اطمینان دهیم می انجام که کاری هر در ما که کنند می تصور و کنند نگاه ما

 .نیست اینطور بیشتر اوقات از نگاه خودمان البته. یمده انجام هر کاری را

پدر  و کارهای فیزیکی زیادی وجود دارد که باید انجام شود،. باشد کننده خسته تواند می دیگر، های ورزش از بسیاری ماننددرست  ،شمشیربازی

 ینم لغزش ها و تلو تلو خوردن ما را آنها بینند، نمی را چیزها این اغلب ما های بچه. کنند سرخوردگی احساس و مادر در این مسیر هرگز نباید

 .دارد اهمیت واقعا که است چیزی همان این و بینند، یر رفتار ما نهفته است مکه د یعشق و کنند می نگاه ما به ما فرزندان. بینند

 ست،ا و رشد تغییر حال در مداوم طور به من نقش. ام داشته ام زندگی در من که است هایی شغل پرمشغله ترین از یکیبودن  شمشیربازی والد

 .شمشیربازی طریق از و نمو فرزندانم رشد درست مانند
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