
 

 

 ؟مچرا نباید به تماشای تمرین فرزندمان بنشینی

 (26/7/7937ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 باشیم، آنها تمایل داریم نزد و داریم دوست را نما های بچه ما. ن حمایت کنیمما فرزندان از تا حد امکان دوست داریم مادر و پدر عنوان به ما

 .کمک کنیم آنها بهدر طول مسیر  وصرف کنیم  آنها با خود وقت

زرگ بعالقه مندی  های دلیلیکی از و این . می شود جالب بسیارکردن آن  تماشا آید، می شمشیربازی به میان اتتمرین صحبت از  که هنگامی

بهانه برای  بهترین های مختلف مهارت نها در حال اجرایآ دیدن که رسد می نظر به! است ورزش این به تماشای تمرینات فرزندان شان در ترها

 ازنگریب برای ای کننده قانع دالیل اما ،طنی شما باشداشاید این کار بر خالف میل ب ؟می شود چه در آنجاست، اما اگر نباشید، توجیه حضور آنها

 .دارد وجود تان فرزند تمرینات بر نظارت در
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ا ر یار یک نقش آنها دوست. را بازی می کند معلم نقش آنها مدرس. کنید را بازی می والدین نقش شما. دارند نقش شما فرزند زندگی در همه

دچار  اه نقش ایناحتماال  کنند، را تماشا خود فرزند تمرینات والدین وقتی. را بازی می کند معلم نقش آنها شمشیربازی مربی و. بازی می کند

حائز  نهاآ مربیان به فرزندتانکناره گیری کردن و واگذاری تمرین و راهنمایی  باشید، تجربه با بازشمشیر یک شما اگر حتی. می شونداختالل 

  ند.مادری مورد نیاز شما را دریافت کپدر و  حمایتد بدون سردرگمی به راحتی او بتوان تا ،اهمیت بسزائی است

 م. بعضی اوقات بهتر است که بعضی چیزها را ندانی2

دگیری درس جدید مشکل پیدا کرده یا روز سختی را یا یاد در ما فرزند اگر. باخبر نباشید انفرزندم تمرین جزئیات از همه ی که است بهتر واقعا

 دیج مسئله یک اگر. شود مینیز  ما روابط در زایی تنش سبب ،ما زندگی استرس در ایجاد اطالعاتی عالوه بر پشت سر گذاشته است، چنین

در پروسه  که است یبار کوچک، اشتباه هر ی مشاهده. حل و فصل خواهند کرد را آن شما کودکخود  یا شمشیربازی مربی ،داشته باشد وجود

 اامیدین احساسهیچ گونه  و دارید باور را او وجه بهترین به شما که بداند باید شما فرزند. کند نمی شما ، هیچ کمکی بهفرزندتانی حمایت از 

 .ندارید اومورد  در
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 . تغییر شکل عملکرد9

ود که متوجه بش شما فرزندهنگامی به همیت ترتیب، . بسیار طبیعی است مانعملکردشدن  متفاوت ،کردن ما باشد تماشا کسی در حال وقتی

! و هستیدا زندگی پر نفوذ که شما تنها شخصیت زیرا ،نخواهد توانست مانند همیشه شمشیربازی کند وجه به هیچ ،شما در حال تماشای او هستید

 روند از مهمی بخش ری و درونی شما،فک های نگرانیاز  او کردن رها. شما باعث یک تغییر دینامیکی در عملکرد او می شویدخود  تماشای با

 .را تشکیل می دهد او آموزش

 

 فردی استقالل. از دست دادن 4

 ت بتواند بر روی پیس کودک یکزمان زیادی مورد نیاز است تا . فردی است استقالل آموزش شمشیربازیخصوصیات دوست داشتنی  از یکی

. باشد مستقل که بگیرد یاد تواند نمی واقعا کودک ،در صحنه حاضر باشند همیشه مادر و پدر وقتی. در دست گیرد شمشیر برای مبارزه و برود

 تا پس از ایجاد حس اعتماد بهقدم بگذارد،  راه این در شماکمک  بدون و به تنهایی انجام دهد را یندآفر این تا دباش داشته را فرصت این باید او

 .پی ریزی کند را خود استقالل بعدها بتواند نفس

حضور والدین در این فرآیند وسیع اهمیت بسزایی . کنید تماشا را خود کودک بازی نباید شما که نیست این ی فوقدلیل ها از کدام هیچمنظور از 

ین درست ترین کار این است که تمربلکه . شما باید به تماشای هر جلسه ی تمرینی او بنشینید که نیست معنی بدان این از جهت دیگر. دارد

 !انجام شود شما نگاه های به دور از تانفرزند

 را خواهید او در شمشیربازی یی و رشدشکوفاآنگاه  د،کن راحتی احساس تا کنید تشویق مثبت کلمات با را او و کنید اعتماد فرزندتان مربیانبه 
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