
 
 

 راهنمای پرورش یک شمشیرباز نخبه

 )سخنی با والدین(

 (81/5/8931ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 ه؟شایست تربیتی برنامه ی  یکاز طریق  یا ؟مناسب معلمتوسط یک  یا آید؟ میبه دست  طبیعی استعدادیک  از آن آیا ؟چگونه رقم می خوردبزرگی و عظمت 

. دهیمار قر مان فرزندان اختیار در را ها فرصت بهترین تا حد توان دوست داریم مادر، و پدر عنوان به ما .آید نمیمنشا به دست  یک از تنها بزرگی که است این حقیقت

 ،رزشکارویک  والدین به عنوان بلکه ،برای آنها هستیم داشتنی دوست محیط یک فراهم کردن و پرورش ،آموزش مسئولیت تنها نه ما. سخت بسیار ی استکار این و

 .نیز هستیم باال ی سطحعملکرد های چالش برای مقابله با خود کودکان هدایت و کنترل تمرینات انگیزه، ایجاد به متعهد

 چالش ها

راهنمایی  ها و حل راهدر این مسیر  .نیستید تنهادر این راه  که باشید داشته به خاطر اما الت فراوانی برخورد می کنید،کبا مش د،یباش نخبه ورزشکار والد یک وقتی

 ،مطرح کنیم را هستند روبرو آن با یک شمشیرباز مادر و پدر که رایج های چالش از برخی داریم قصد ما .دارد وجودبرای این مشکالت خسته کننده  بسیاری های

 .کنیم راهنماییرا  شما ،آنها برخورد بابرای  سپس

 دشوارهای  سوال

 نفس هب اعتماد با نما ورزش به ،شمشیرباز عنوان به ما، .استبوده  تر رقابتی و تر پیچیده همیشه جوانان ورزش

 نیست معنا بدان این اما .مکنی میهیجان زدگی  احساس ی آن جامعه یپرورش از طبیعت و برخورد می کنیم

 هایی چالش مورد در مداوم طور به یک شمشیرباز والدین عنوان به ما که این یا ،است ساده ای کار این که

  .هستیم، فکر نمی کنیم درست راهکارهای انجام در حال ما آیا اینکه و فراگیر

 :پرسیم میاز خودمان  همیشه والدین عنوان به ما که دارد وجود سوال چند اینجا در

 آیا من دارم زیادی فشار می آورم؟ 

 آیا من دارم به اندازه ی کافی فشار می آورم؟ 

  از شمشیربازی متنفر خواهد شد؟آیا فرزند من موقع بزرگ شدن 

  رخ خواهد داد؟فرزندم درصورت شکست چه اتفاقی برای 

 این شکست چه تاثیری بر زندگی آینده ی او خواهد گذاشت؟ 

 ما این کار را برای چه کسی داریم انجام می دهیم؟ 

 سرمایه حال در حقوقی دالیل بهشما  نشانگر این است که سؤاالت، این پرسیدن که است این بگوییم توانیم می ما آنچه .ندارند یآسانپاسخ  سواالت این از کدام هیچ

وی آن برای پیشبرد آن بطور مرتب باید ر کهای است  بلکه نظریه ،نیست امتیاز یا مدال تنها به معنی کسب شمشیربازی .دیروی شمشیربازی فرزندتان هست گذاری

 قهرمان وانعن به را نخبه ورزشکاران علت اینکه ما .هیچ فعالیتی را انجام ندهید فرزندتاننباید برای نخبه شدن  الدو عنوان به شما که نیست معنا بدان و. کار کنیم

 .دهند که می توان بعدا از آنها به عنوان الگو بهره گرفت می ارائه به ما ستایش ی قابلارزش هایی ویژگی از که آنها مجموعه ای این استمعرفی می کنیم 

 هماهنگ سازی چالش های
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 رایب مناسب زمان عین حال در و ،تعادل ایجاد کنند دیگر های فعالیتسایر  و مدرسه بین فعالیت های باید کودکان .است دشوار باال سطح های ورزش در تعادلایجاد 

 ،تسخت اس اوج قهرمانی به رسیدن برای الزم زمان مقدار ارزیابیبرآورد و  .بودن و استراحت خانواده الزم برای کنار زمان جدا از ،در نظر بگیرند مسابقه نیز و تمرین

 .پذیر است امکان باشید، داشته منفی ی تجربه آنکه بدونرسیدن به آن  اما

 خود نجوا شمشیربازان از توانند می والدین و ،دارد پذیری انعطاف و خالقیت به نیاز کار این !دهید انجام را آن توانید می ولی رسد، می نظر به سخت این کار چه اگر

در  رسد اینالوه بر شمشیربازی، می توانیم از عما، که  زیرا بگیرید، نظر در خانواده برای فرصت یک عنوان به را تعادل که است این مهم .کنند حمایت در این عرصه

 .استفاده کنیم نیز زندگی

 چالش های مالی

 ایت کنند و همیشه درماز فرزندان خود ح قیمتی هر به تمایل دارندها معموال مادر و پدر .با آن درگیر هستند همیشه ها خانواده که است دیگری موضوعمسائل مالی 

 یک مربی خوب اما ،هستند مهم خوب وسایل .هدف دلخواه برساند به را خود فرزند شمشیربازی می تواند وسایل ترین گران می کنند گمان که هستند وسوسهاین 

 گذاری مایهسرکه پرورش یک شمشیرباز نخبه به منابع و  نباید فراموش کنیم حال، این با .کرد کاربه نحو احسن  موجود منابع با تا ندک کمک ها خانواده به ندتوا می

 .نیاز دارد مالی توجه قابل

ه ای کمک بهای دیگر صرفه جویی کنند و بر هزینه سایر کند تا دروادار می  ها خانواده ،مورد نیاز دیگر مخارجمسافرت و سایر  مسابقه،تجهیزات،  آموزش،هزینه های 

 .برانگیز فراوانی مقابله کنند چالش هایی تصمیمدر طول این مسیر باید با  و ،کنند قربانی خود را نیازهای ورزش قهرمانی فرزندشان برخی از

 .هستید مواجه ها چالش این با که نیستید ای خانواده تنها شما که بدانید اما ،هبرد صحیح تر استاکه کدام ر بگوید شما خانوادهبه  تواند نمی کس هیچ

 عناصر بنیادی مورد نیاز

 کی داشتنتنها  باال سطح برای شرکت در یک مسابقه ی .هدف نمی رسند به تنهایی به قهرمان هرگز ورزشکاران که است این متوجه نمی شوند مردم اکثر آنچه

یک سیستم داشتن ا ب و این تنها است، موفقیت کلید مناسب حمایت .یمنیاز دارنیز  گسترده پشتیبانی سازمان یکبه در کنار آن ، بلکه نیست کافی استعداد با ورزشکار

 .از عهده ی این کار برآید، امکان پذیر خواهد بود طوالنی که بتواند برای مدت ،قوی پشتیبانی

داشته  یدرستو تمرینات  آموزش تنها نه کند می کمک آنها به کهرهای زیربنایی وفاکت .مورد نیاز است نخبه ورزشکاران ی همه برای که دارد وجود اساسی چند عنصر

شکل دادن  یابر نخبه جوان ورزشکاران یی است کهسنگ زیربنا ،عناصر این از کدام هر .برای آنها ترسیم کند را زندگی و بازیشمشیر از صحیحی تصویر بلکه ،باشند

 .به دست آورندو بیشتر  بیشتر، دندار نیاز هدف بهرسیدن  برایبه آن نیاز دارند، توانمندی هایی که به آنها کمک خواهد کرد تا هر آنچه  روشن ای آینده

 رشد و پیشرفت

هرچه درجه بندی سطح مسابقات  .دیده توسعهاو رشد  دوره ی در طی را خود پشتیبانی سیستم است که الزم خود جوان شمشیرباز تامین نیازهای از اطمینان برای

 .است ضروریبسیار  انتفرزند بیشتر و بیشترگسترش این سیستم همزمان با درگیری  .خواهد داشت نیاز نظم یافته تری پشتیبانی سیستم بازیکن شما به ،باالتر رود

 تربیشهرچه  اما ،شمشیربازی ابتدا در یک کالس مقدماتی شرکت می کند شروع برای کودک یک .ستات اوتمرین دوره ی موضوع این درک برای مکان ترین ساده

 افزایش یزن مسابقات سطحکه  بیشتر می شود زمانی تعهد اینو  .خواهد کرد صرف باشگاه در را بیشتری زمان ،ش به شمشیربازی فزون تر شودتعهد شود ومی درگیر 

یز در ن تمرینات متناوب بدن سازیآن  بر عالوه بلکه ،پردازند می ات شمشیربازیتمرین به تنها نه ملی،چه  و یالمپیک قهرمانان چه نخبه، واقعا ورزشکاران .یابد

 .برنامه ی خود دارند

توانند و  ه میتا آنجایی ک توانند می شمشیربازان .ه و پیشرفته تر می رسندپیشرفتبه رویدادهای  سپس و شروع محلیمسابقات  از ،باید توسعه پیدا کند هم مسابقات

 پشتیبانی ستمسیفراموش نباید کرد که این  استفاده کنند. المللی بین مسابقات گوناگون های فرصت از متناسب با درجه ی تعهد و میزان سختی کار خود، ،تمایل دارند

  .باشند کرده بینی پیش از قبلباید  لزوما والدین که است چیزی این و حرکت کند شمشیربازی نیازهای از جلوتر باید
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رتیب با بدین ت .کنید صحبت ،بعد سال یک یا ماه شش در او نیازهای مورد در بلکه خود، فرزند فعلی نیازهای مورد درنه تنها  فرزندتان مربی با قابل توجه والدین:

 ؟دکنی آماده ، خود رااش پیشرفت برنامه ی رشد و بعدی های گام برای باید چگونه شما دریافت خواهید کرد که ی برنامه ی تمرینی فرزندتان آیندهروشن شدن 

 هانگیزایجاد 

 ت درشرکانجام کارهای بزرگی مانند،  به تمایل است ممکنشما  فرزند که حالی در .است "ایجاد محرک" کنیم استفاده توانیم می انگیزه برای ما که یدیگر واژه ی

 کلیدی رکمح یک انگیزه .نخواهد داشت گرفتن شکل شانس هرگز انگیزه بدوناین رویا  باشد، داشته ،کشوردر مسابقات قهرمانی  مدال کسب یا و المپیکهای  رقابت

 .دهد می سوق بعد مرحله به از یک مرحله آنها راو هدایت می کند جلو به را شمشیربازان که است

 توانند می والدین که دارد وجود های زیادی راه اینکه و است گرفته قرار تحقیق مورد شدت به مقوله این که است این می توان گفت انگیزهمورد جالبی که درباره ی 

 .بگیرند را یاد انگیزه ایجاد درست های روش تا کنند کمک فرزندان شان به

 بدان این .بود نخواهند گرکار بیرونی های انگیزه شود، زیرا که ایجاد او در( درونی) ذاتی انگیزش تا کنید کمک فرزندتان به باید شما درازمدت، ی انگیزه ایجاد برای

 گیزهدرونی ان درایوآن  که است این دهید انجام توانید می شما آنچه .کنید بهتر مدتدراز  در پاداش یا مجازات با را فرزندتان عملکرد توانید نمی شما که است معنی

  .کنید تقویت را

 چگونه؟ حاال به چند روش می پردازیم:

 اهداف تمرینی بجای کسب دست آورد تعیین 

 در تا ری کنیم اگذ هدف دهید اجازه" بگوئید است بهتر ،"ببرید را بعدی مسابقه تا کنید کار سخت باید واقعا شما" بگویید فرزندتان به اینکه جای به مثال، عنوان به 

طح بازی س به توجه بدون) شمشیربازی هیچ. کند می جلوگیری شما فرزند دوش روی بر اضافی باراز گذاشتن  عمل این ".شرکت کنید آموزشی اردوی دو در فصل این

 .داشته باشد کنترل تمرین خود چگونگی بر می تواند یقهرمان هر اما دارد،ن مسابقات برد و باخت روی بر کاملی کنترل( او

 تشویق به مستقل شدن 

الت های و از دخ ،او را بپرورانند ،است نیازاجازه دهید تا به هر صورتی که مورد  مربیان به و کنار بایستیددر خدمت فرزندتان باشید و از عاصی شدنش خودداری کنید. 

 کلید ردانیخودگ. شد دیخواه زده شگفت بیشتربا توانایی آنها  وردخدر بر ،اعتمادکنید تان جوانباز شمشیر هر چه بیشتر به به .مکرر در حیطه ی کاری آنها بپرهیزید

 .است ذاتی انگیزه ایجاد

 تمرکز روی آموخته ها 

 .آنها چگونگی اجرای درباره ی نه ،بپرسید است آموخته بازی در یا و تمرین در چهدرباره ی آن خود کودک از

 نگاه تان را وسیع تر کنید 

 فرآیند این گسترده تر نمود، که زندگی های درس تا کنید تشویق را خود کودک! نیستقابل استفاده  شمشیربازی تنها در آموخته می شود شمشیربازیآنچه در 

 .کند می کار نیز زندگی های درسآموختن  برای او بلکه مدال نیستکسب  برای تنها شما فرزندبرنامه ی تمرینی  که یادتان باشد همیشه. درک کند ،است

صحیح  جاهای درانگیزه ی خاص خود را  نخبه ورزشکاران والدین که است مهم .الگو خواهد گرفت تا چیزهای دیگر شما از بیشتر شما فرزند قابل توجه والدین:

 .دنده توسعه مدت دراز برای انگیزشی فرزندشان را درونی درایو تا ،اعمال کنند

 محیط پیرامون
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 یالمسکامال خانه ای  بایدخانه  آن کند، رشد یسالم ورزشکار یکقرار باشد در خانه ای  اگرو  .ناپذیر استانکار  داشتنی دوست و پایدار محیط یک داشتن اهمیت

 .تمرین نیز صدق می کند محل در مورد این. باشد

 جوان نبازیک قرار باشد که اگر .برقرار کنندو آرامش  ثبات در خانه آنها و تربیت پرورش تا جایی که ممکن است جهت رشد، دارند مسئولیت نخبه ورزشکاران والدین

 باشد، یناسبم جای باید همیشه خانه گوئیم نمی ما .داشته باشد نیز شرایط مناسب برای تمرکز بر روی آنها را باید غلبه کند، بنابراینروی پیست  هایی چالش برما 

 انهخ وندر وظایف از باید نخبه ورزشکاران که نیست معنا بدان این همچنین !، کاستی های آنها نیز هستکند می کامل را ها خانواده که است چیزهایی از یکی زیرا

محیطی برای  که چنین درک کنند ،از سویی دیگر و باشد پایدار و داشتنی دوست خانه محیط تا کنند کار آگاهانه طوری باید والدین بلکه ،به نفع تمرین، معاف باشند

 دارد. اهمیت چقدر شمشیرباز جوان شان

مناسبی  هایی مکان ،داجرا می شو مثبت ذهنیت باکه برنامه هایشان سالم و  کننده حمایت و داشتنی دوست های باشگاه .نیز صادق است مربیان و باشگاه در مورد این

این  هب محکوم نخبه شمشیربازان والدین !آن با شمشیر است سروکار اگر حتی است، دلی ورزشیک  شمشیربازی .هستند ورزشکاران بهترین برای پرورش و رشد

 .ببینند را و مناسبی های مطمئن آموزش خود کودکان شرایطی در خانه ایجاد کنند تا هستند که

 با شما ی هرابط که باشید داشته خاطر به حال این با .نترسید فرزندتان از به منظور حمایت کردن سؤالو از  گفتگو کنید فرزندتان مربیان با قابل توجه والدین:

 .دارید نگه مثبت را آن حد امکان تا کنید تالش سخت بنابراین ،را تشکیل می دهدو ا پیرامونی محیط از بزرگی بخش فرزندتان مربیان

 توازن

د مدارج باال تعه به رسیدن برای چقدر و است، بازیشمشیر عاشق چقدر شما فرزند که نیست مهمباشد.  خوشحال و مدام تکرار کند را کاری یک تواند نمی کس هیچ

  .است تعادل دارای او زندگی که اطمینان حاصل کنید در عین حال باید بلکه ،دارد

 در عالی نمرات داشتن شامل این .کند گذاری سرمایه خارج از خانه نیز های فرصت روی شما فرزند که مطمئن شوید. باید ورود کنند والدین که است جایی همان این

 اه این .کنید تشویق را ی دیگرها ورزش برخی از حتی و دیگر، های سرگرمی ،فرزندتان ی عالقه بستگی به .می شود خوب دوست های داشتن همچنین و مدرسه

یک  ازیشمشیرب .کند حفظخود  انداز چشم درمسابقه ی بعدی را  تا داشته باشد "فکری استراحت" به دور از شمشیربازی تواند می شما فرزند که هستند هایی مکان

 .باشد سالم فردی هیچ برایسرگرم بودن با یک مورد تکراری نمی تواند  اما ،نیست شکی هیچدر آن و  است، یانگیز شگفت کامالورزش 

 است عالیبسیار  یک روش این .و گردش های آخر هفته با هم برنامه ریزی کنید تعطیالت برای. دهید انجام گیخانواد کارهای تان را به صورت هفته، آخر تعطیالت در

قائل  ارزش نوع آنها، به توجه بدونبلکه برای تمام توانایی هایش،  کنید، می افتخار روی پیست او وردهایآ دست بهنه تنها  شما که ،می دهدتان نشان فرزندکه به 

 .هستید

 نخبه کارورزشو ترغیب  تشویق، است درست !کرد خواهد کمک شما کودک شمشیربازیبه بهتر شدن  تعادل این به نظر می رسد اینکه ایجاد انگیز شگفت واقعاآنچه 

 ینا .دلذت ببر از آن بیشتر و او کمک می کند تا تمرکز بیشتری روی شمشیربازی داشته باشد به خود بهره برداری صحیح از اوقات فراغت در جهت خود جوان ی

 .کنند می حفظ متعادلبه صورت  خود را زندگی همیشه شمشیربازان نامی! است مهم بسیار باال سطح ی زبده ورزشکاران های مراقبت از جنبه

 ،ندکه او را خوشحال می ک دببر نام را شمشیربازی از غیر سرگرمی سه حداقل بخواهید او از داشته باشید. فرزندتان با توازن درباره ییگفتگو قابل توجه والدین:

می  حقیقت درحفظ تعادل در این فعالیت ها  چطور که دهید توضیح نکنید فراموشدر کنار شمشیربازی، صحبت کنید.  ،ی نحوه ی مشارکت در آنها درباره سپس

 !کند کمک او بازیشمشیر به تواند

 ذهنیت

 دتا اینجا در مور ما ؟به دست می آید سخت کار آن در نتیجه ی آیا؟ همراه می شودانسان  بانظر شما درباره ی موفقیت چیست؟ آیا آن چیزی است که در هنگام تولد 

ک قهرمان ی های پیچیدگی تا کنند تشویق را خود فرزندان باید والدین .هم هست درستکامال  که ،دهنده ی قهرمانان بزرگ صحبت کردیمشکل  متعدد عوامل ترکیب

 .رسید دمقصبه مل به تنهایی نمی توان اع یکبا درک کنند، و این ذهنیت را بپذیرند که  اموفق شدن ر
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 الدینو .خواهند دید سؤال هنگام شکست ارزش های خود را زیر ،می شود تأکید آنها ذاتی های تواناییروی  حد از بیش و طبیعی دارند استعداد که یجوان شمشیربازان

 آنها خود یتماهعملکرد ضعیف آنها به هیچ وجه به  که کنند درک بتوانند شود کهایجاد  این ذهنیت در آنها تا کنند کمک آنها گونه ای به به باید این گونه بازیکنان

کار  زیاد ایدنبکه  کنند فکر مستعد ورزشکارانشود  باعث تواند می آن که است این ،دور کند "بالقوه استعداد" ذهنیتاز  ما را باید که دیگریمهم  دلیل .ارتباط ندارد

 آنها است! و تا حدودی به نظر می رسد که حق با !!!کند؟ تمرین سختی بهباید  استعداد با شخص یک چرا. کنند

 هب را شکست که دهد می اجازه آنها به این .داشته باشد تمرکز و پرورش رشد روی بر که است ذهنیتی کنیم، تقویت نما جوان بازیکنان در خواهیم می ما آنچه

مانعی در فرآیند  که است معنی بدین بلکه ،کرد نخواهند رشد اینکه یا کنند رشد توانند نمی آنها که نیست معنا این به نشدن موفق. ببینند یادگیری برای ابزاری عنوان

 به را نآ ، به عنوان یک شمشیرباز زبده،آنها زیرا ،اشکاالت خود خواهند داشت تصحیح تمایل بهبیشتر  آنهابنابراین،  .است ایجاد شده آنهای جلو به حرکت درازمدت

 برای فرصتی به عنوانواقع  در اشتباه یا ضعف زیرا ،نخواهد داشت وجود شکست عنوان به چیزی نگرش، این به توجه با .خواهند دید شدن بهتر برای فرصتی عنوان

 !در نظر گرفته خواهد شد ترقی و پیشرفت

 کرده تپیشرفکار پای شما واقعا "برای مثال،  .خود را حفظ کند اعتالیو  رشد کمک کنید تا روند خود جوان شمشیرباز به ،با ستایش و حمایت قابل توجه والدین:

 مهم .".است بهتر شده گذشته از می رسد عملکرد شما نظر بهدر این بازی کردید،  که یبزرگ کاربا "اینکه  یا ،".می کنید تمریندارید خوب  که بگویم توانم می است،

 هن دارد، اهمیت شما برای و ترقی رشد که فهماند دیخواه او به زیرا ،باخته است را بازی یک شما کودک که دهید انجام زمانی خصوصام را کار این شما که است این

 .دآماده ساز بزرگتر های چالش برای مصاف با خود را که شد خواهد باعث این! و نتیجه

 از شمشیربازی لذت ببرید!

 اهداف از ای مجموعه بهترینگرفته تا داشتن  مناسب مربی از ،همه ی عوامل مورد بحثفراتر از 

  .لذت ببرند کننده سرگرم ورزش این باید از هایشان خانواده و جوان بازیکنان ،واال

 ،دنکشیرا کنار  خود .باشد سرگرم یترمحدود دوره های برایباید  شما کودکم که یروشن تر بگو

 رایطش هرگاه .کردن کودک شالق به دست گرفتن، مفید نخواهد بودکار  تر سخت برای یا اینکه و

راحت استبه را  ظهر از بعد یا بخوابد کمی دهید اجازهبه فرزندتان  نباشد، کننده سرگرم و زا تنش

 دتوان می و ،کندمی  ایجادفراوانی  مشکالتتهی شدن از انرژی (. است مهم بسیار تعادل)بپردازد

 احساس والد عنوان به شما اگربشود، که هیچ کس با آن موافق نیست!  ورزشاین  ترکمنجر به 

 .کنید راربرق ارتباط دیگر والدینو  مربیان گرفتن با کمکبرای  ،کردید سختی و درهم شکستگی

 یها کتاباز  که ندارد وجود دلیلی هیچ و ،دارند نیاز یادآوری نیز به جوان بازیکنان اوقات گاهی

 .روشن کنید دوباره را جرقه آن تا استفاده نکنید عالقه مورد های فیلم یا صوتی

 ندباش استرس های دوره طول مراقب که است این دهند، انجام توانند می والدین که کاری بهترین

 تا وندش می آماده آنها ترتیب ینبد .بدهند استراحت فرزندشان به شود حد از بیش اینکه از قبل و

 !باشند سرگرم هیشهمو . حرکت کنند هدفسوی  به دوباره

 به ما .دارند دوستتمرینات آن را  آنها! برند می لذت شمشیربازی از واقعا نخبه بازیکنان. اگر آن را دوست نداشته باشد برسد کاری هرم اوج به تواند نمی کس هیچ

 نای .زدآمو می فراوانی های درس ما و به ،دارد زندگی بهشباهت بسیاری  شمشیربازی. است توانمندی آورو  انگیز هیجان بازی عشق می ورزیم زیرا که آنشمشیر

 .دنباش بی نظیری الگوی خانواده کل برای تا کند هدایت اوج به رانخبه قهرمانان  تواند می ها درس

 موفق باشید!
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